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Az üveghutai kutatások számos új ismeretet adtak a gránitmurva, a Tengelici Vörösagyag Formáció és a löszképződmények ismere
téhez. Jelen tanulmányban a fedőüledékek anyagi minőségét, felépítését jelentősen befolyásoló azon terresztrikus üledékképződési ciklu
sokat, folyamatokat és felszínfejlődési, neotektonikai viszonyokat vizsgálom, melyek a térség posztpannóniai fejlődéstörténetét leginkább 
befolyásolták.

A fedőüledékek közül a több szakaszban keletkezett gránitmurva-képződés mellett vizsgáltam a Tengelici Vörösagyag Formáció kép
ződési körülményeit, a lösz- és paleotalaj képződés szakaszait és a völgykitöltő üledékképződést is. A Mórágyi-rög területét több időszak
ban is jellemző terresztrikus folyamatok közül részletesebben vizsgáltam a murvásodás és a kémiai, biokémiai mállás kapcsolatát. A te
rület felszínfejlődését meghatározó folyamatok közül az eróziós és neotektonikai ciklusokat és a fiatal völgyfejlődést vizsgáltam részlete
sebben.

1. Bevezetés

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéklerakó te
lephelyének kijelölését célzó kutatások fontos elemét képe
zik a térség felszínfejlődésének és szerkezetalakulásának 
minél részletesebb feltárása, mely a jövőben várható termé
szeti folyamatok prognosztizálásához is lényeges kiindulási 
alapokat ad. Jelen dolgozatban az üveghutai telephely kör
nyezetében azokat a fő földtani, éghajlati, talajtani, geomor
fológiai folyamatokat vizsgáltam, melyek leginkább befolyá
solták a terület kainozoos, elsősorban pannóniai utáni fejlő
déstörténetét.

Az elemzés a kijelölt telephely környezetére, elsősorban 
annak az 55 kutatófúrásnak mintegy 100 km2-es körzetére 
terjedt ki, amelyen elvégeztük a fedőüledékek rétegkorrelá
cióját (7. ábra, M arsi 2000). Munkámban alapul vettem a 
jelen kötetben tárgyalt rétegtani adatokat és alkalmaztam 
az ott közölt rétegtani egységek nevezéktanát (K oloszár  et 
al. 2000). Nagy mértékben támaszkodtam a telephely kör
nyezetének aljzattérképére is (K ókai 1999).

2. A fedőüledék-képződés fő ciklusai és jellege

A kutatási területen két, alapvetően különböző típusú 
fedőüledék fordul élő: a nagy üledékgyűjtőkben felhalmozó
dó tengeri, tavi, valamint üledékhiányokkal jellemzett ter
resztrikus képződmények. A középsőmiocén sekélytengeri, 
partközeli és folyóvízi (delta-) fáciesekbe tartozó, valamint 
a pannóniai beltengeri, tavi üledékek képződésével a me
dencekitöltő üledékképződés befejeződött. Közülük két kö
zépsőmiocén, egy alsópannóniai és két felsőpannóniai for
máció ismeretes a Mórágyi-rög vizsgált részén. Elterjedé-

sük az előtéri területeken és a központi blokk peremi, vala
mint DNy-i részem ismert (2. ábra). A pannóniai után külön
böző éghajlatok alatt keletkezett mállástermékek és száraz
földi eolikus és lejtőüledékek képződése vált uralkodóvá.

A területen több időszakban is keletkezett gránitmurva. 
Az eltérő korú összleteik a geológiai felvétel során nem vol
tak minden esetben egyértelműen elkülöníthetők, ami meg
nehezítette a földtani fejlődéstörténet rekonstrukcióját.

2.1. A gránitmurva-képződés és szakaszai

Gránitmurvának tartjuk a granitoid kőzetek felszíni, fel
szín közeli részének fizikai aprózódása útján kialakult re- 
ziduális törmelékes üledékes kőzetet és annak alárendelten 
— gravitációs úton vagy areális erózió által — rövid távolság
ra áttelepített változatait. Az aprózódás jellemző kiváltó oka 
lehet a hőingadozás, fagyhatás, sók kristályosodásának ha
tása, gyökérnyomás stb. (B a l o g h  1991). A gránitmurva szál
lítás hatására szerkezetében megváltozott, áttelepített, réteg
zett, koptatott, keveredett, abrázió által feldolgozott válto
zatát a folyóvízi, a proluviális, vagy a pannóniai üledékek
hez soroltuk. A murva a más üledékekbe való beépülése 
mellett mállás hatására is átalakulhatott, ebben az esetben 
a fizikailag aprózódott törmelék hosszú idő alatt (kémiai, 
biokémiai mállás hatására) talajosodott, agyagosodott és a 
gránitmurvából az egyre inkább átalakult, mállott üledékek 
irányába való fokozatos átmenettel tarkaagyag, paleotalaj, 
vagy ezek különböző kevert változazai alakulhattak ki.

A Mórágyi-rög vizsgált területén három települési hely
zetben tudtunk gránitmurva-képződést kimutatni, valószí
nűsíteni: a felsőpannóniai képződmények feküjében, a Ten
gelici Vörösagyag Formáció bázisán és a Fiatal löszsorozat 
alsó összletén belül, emellett a középsőmiocén üledékkép



ződés során is lehetséges volt a murvaképződés. Erre konk
rét példát nem találtunk a területen, ez a kutatási terület 
DNy-i részén Feked környékén várható (Koloszár et al. 
2000).

A Budafai Formáció jelentős részben granitoid alapú 
kavicsot tartalmazó folyóvízi-delta fáciesbe tartozó soroza
ta bizonyítja az egykori szárazföld létét. A formáció előfor
dulása az előtéri területeken általában a pannóniai rétegek 
feküjében ismert, ezért valószínű, hogy az esetleg megőrző
dött középsőmiocén, vagy idősebb gránitmurva területe el
különül a más időszakokban keletkezett összletek területeitől.

A pannóniai abrázió a fúrások nagy többségének réteg
sora alapján letarolta a mállási kérget, és annak anyaga be
épült a beltengeri üledékekbe. Néhány fúrás (pl. Feked-I, 
Mórágy-IV) a pannóniai képződmények feküjében harán- 
tolt gránitmurvát is. Ezek a fúrások minden bizonnyal a 
granitoid sorozat egy-egy fellazult zónájában mélyültek, a- 
hol a környezeténél mélyebbre hatolt a mállás, ezért a mállási 
kéreg gyökérzónája lokálisan meg tudott őrződni. Ilyen, a 
pannóniai abrázió által lenyesett mállási gyökérzóna — Báta- 
apáti K-i részén — egy feltárásban is látható. Ezen a terüle
ten a fellazult gránit tömbjeinek gömbhéjas, zónás mállása 
látható, ahol a külső övékben a mállás az alapkőzet egészé
nek agyagosodásáig eljutott, a belső övékben pedig viszony
lag üde gránittömbök vanak, amelyeket erősen repedezett, 
töredezett breccsás kőzet, majd murva övez. Az innen vett 
minták röntgendiffrakciós vizsgálata szerint az egyes mál
lási zónákat igen eltérő ásványtárulások jellemzik, amiben 
az éghajlati tényezőkön túl az alapkőzet szerkezetének lo
kális különbségei is nagy szerepet játszanak (/. táblázat). 
A Feked-1 fúrásban 51,8-66,0 m mélységközben feltárt fel
dolgozott murvatörmelékes kavicsos összlet utal a fekü mur
va eredetileg nagyobb vastagságára.

A kutatási területen dombtetők alatt települő gránit
murva legnagyobb része a pannóniai után keletkezett 
(Koloszár et al. 2000), és a fedő Tengelici Formációtól ott 
húztuk meg a határát, ahol a kémiai, biokémiai mállás hatá
sa a murva anyagának többségét feldolgozta, és az agyag
frakció aránya meghaladja a 20%-ot. A fedőzónában a fel
felé fokozatosan agyagosodó törmelékes szakasz hossza 
0,5-1,0 m és 6,0-8,0 m közötti, amit a fúrások ellenállásgör
béinek lefutása is megerősít (Szongoth et al. 1996, 199.8).

A gránitmurva legfiatalabb részének az idősebb összle- 
tektől történő elkülöníthetősége érdekében a fúrások által 
feltárt gránitmurvát a jelenlegi geomorfológiai helyzete a- 
lapján két csoportba soroltuk (völgyben és dombtető alatt 
települő kőzet), rögzítettük településük abszolút magassá
gát is. A vizsgált 34, gránitmurvát harántolt fúrás közül 16 
völgyben, völgyperemen (továbbiakban völgyi fúrások), 18 pe
dig dombtetőn, vagy domboldalon, a közeli völgyek abszo
lút magasságához képest magasabb tengerszint feletti hely
zetben (továbbiakban dombtetői fúrások) tárta fel a kép
ződményt. A völgyi fúrásokban a murvaösszlet feküszintje
93,5-221,4 m, a dombtetői fúrásokban pedig 100,0-235,6 m 
között változik. A két települési intervallum között nagy át
fedés van, ezért a dombtetők alatt és a völgyekben feltárt 
murva nem képezheti közvetlenül a kőzet két generációját. 
Ezek elkülönítéséhez vizsgálni kellett a fedőkőzeteket és a 
relatív morfológiai helyzetet is. Mindezek figyelembe véte
lével a völgyi fúrások közül 11-ben a kőzet olyan alacsony 
relatív morfológiai helyzetben települ, hogy az ott feltárt ré
tegek nem keletkezhettek együtt az illető fúrások közelében 
dombtetők alatt települő murvával; az ezekben a fúrások
ban feltárt gránitmurvát tekintettük a képződmény legfiata
labb térképezhető összletének (Chikán, Marsi 2000). Ezek 
a fúrások az alábbiak: Mórágy-5, Mórágy-6, Üveghuta-9, 
Üveghuta-11, Üveghuta-12, Üveghuta-13, Üveghuta-14, 
Üveghuta-15, Üveghuta-17, Üveghuta-19 és Üveghuta-24. 
A fenti 11 fúrás közül az Üveghuta-24 fúrás az egyetlen, 
amelyiknek a rétegsorában a gránitmurva fedőképződmé
nyei között a folyóvízi-proluviális (terasz)hordalékot lösz, 
lejtőlösz is fedi (C hikán 1998). A rétegsornak ez a szaka
sza a rétegkorreláció alapján a Fiatal löszsorozat alsó össz
letének valószínűleg a Mende Felső talajkomplexumot ma
gába foglaló felső részébe tartozik (Marsi 2000). Ez a ré
tegsor és a területen néhány helyen kimutatott fiatal lösszel 
fedett teraszképződmények azt mutatják, hogy a középső
pleisztocén folyamán lehettek olyan völgyperemi területek, 
ahol a granitoid kőzetek a felszín közelébe vagy a felszínre 
kerültek és folyhatott a fizikai aprózódásuk, murvásodásuk.

Mint a képződmények aprózódása, mállása általában a 
murvaképződés sebessége és a mállási termékek anyagi mi
nősége is erősen függ az éghajlattól (Balogh 1991). Kaiser 
(1997) a kutatási területéhez feltehetően igen hasonló ég-

1. táblázat

Ásványok a granitoid kőzet mállási zónáiban Bátaapáti K-i részén

Ásványcsoportok (%)

Minta agyag törmelékes karbonát vas egyéb
amorf

mm. im. i. k. ki. z kv. kf. pl. z kai. d. z gh. he. z gipsz

1. 22 12 10 3 2 49 21 10 0 31 13 0 13 3 0 3 1 3

2. 18 16 5 10 0 49 22 10 4 36 8 2 10 2 0 2 ' 0 3
3. 8 4 11 1 0 24 23 0 0 23 46 0 46 4 0 4 0 3
4. 3 2 0 1 0 6 56 1 0 57 5 0 5 0,01 0 0,01 0 2

Minták (kívülről befelé): 1. — erősen agyagos gránitmálladék (külső mállási öv); 2. -  agyagos gránitmálladék (külső mállási öv); .3. — gránittömb fehéres 
mállási öve; 4. — gránittömb vörösestarka mállási öve. Ásványok: mm. = montmorillonit, im. = illit-montmorillonit, i. = illit, k. = kaolinit, ki. = klorit, kv. = 
kvarc, kf. = káliföldpát, pl. = plagioklász, kai. = kaiéit, d. = dolomit, he. = hematit, gh. = goethit.



hajlatú Vértesben és a Velencei-hegység térségében az ott 
települő üledékegyüttes alapján az oligocén és a miocén 
határán szárazföldi üledékképződéshez kötött szubtrópusi 
klímát, a pannóniaiban mediterrán, majd szemiarid éghaj
latot mutatott ki, ami a pliocénben és korapleisztocénben is 
folytatódott, rövid időre monszun klímával megszakítva. 
A pliocén-pleisztocén határán kezdődött globális klímavál
tozás hatása a vizsgált üledékekben nem jelentkezett. A 
Mórágyi-rög térségében a gránitmurva különböző összletei- 
nek rétegtani helyzetét is figyelembe véve a középsőmio
cénben, s azt megelőzően szubtrópusi éghajlat határozta 
meg a mállást és történhetett murvaképződés. A Kállai 
Kavics Formáció feküjében települő murva mediterrán,, majd 
szemiarid klíma hatására keletkezhetett, a Tengelici Formá
ció alatt telelpülő gránitmurva felső szakaszának montmo- 
rillonitos agyagásvány-tartalma is szemiarid körülményekre 
utal, a középsőpleisztocén folyamán pedig főként a hideg, 
száraz löszképződési időszakokban folyhatott a fentiektől 
kevésbé agyagos gránitmurva keletkezése.

2.2. A Tengelici Vörösagyag Formáció felhalmozódása

A kutatási területen a Tengelici Vörösagyag Formáció öt 
fő kifejlődését, a tarkaagyagot, a vörösagyagot, a vörösagyag- 
foszlányos tarkaagyagot, a paleotalajokat és az agyagos tör
melékzsinórokat különitettük el. Kora jelen adatok alapján 
3,0-1,77 M év közötti időre tehető (Koloszár et al. 2000). 
A formáció, amely nagyrészt granitoid és pannóniai alap
vagy fekükőzeteken települ a gránitrög előtere felé fokoza
tosan kivastagodik. A terepi és laboratóriumi vizsgálataink 
alapján a formáció kifejlődései különböző fekükőzetek szá
raz térszínen, hosszú időn keresztül folyó fizikai aprózódá- 
sa, kémiai, biokémiai mállása és enyhe lejtőkön történt las
sú areális erózió (alárendelten vonalas anyagszállítás) általi 
részleges áthalmozása révén keletkeztek. Az erősen agyago
sodon, nyugodt vagy igen lassan pusztuló, esetleg épülő tér
színeken fokozott szerepet kapott a biokémiai mállás, a ta
lajképződés.

A paleotalaj-képződés gyakran tíz- vagy akár százezer 
évig tartó folyamatok eredménye, melyek során több m vas
tag szelvényű talajok vagy akár 10 m vastagságot is megha
ladó talajsorozatok jöhettek létre, melyek szelvényfelépité- 
sükben, talajszerkezetükben, ásványtársulásaikban tükrözik 
keletkezési idejük klímáját (Yaalon 1983, Retallack 1990). 
A terület tengelici rétegeiben települő paleotalajok jellegze
tes genetikai bélyegei közül a feltalaj montmorillonitos 
agyagásvány-társulása, erősen repedezett szerkezete és a ta
lajszelvény háromfázisú zónájának oxidatív körülmények 
között történt élénkvörös elszíneződése (rubefikációja) fél
száraz, alárendelten száraz képződési közegre utal. Az alta
lajban található mészfelhalmozódási szint az évszak egy ré
szének csapadékos voltát mutatja. Kaiser (1999) a Délkelet- 
Dunántúlon vizsgált tengelici képződmények agyagásvány
társulásai alapján a térségben pliocénben szemiarid medi
terrán, az korapleisztocén végén kissé melegebb-nedvesebb 
és szárazabb sztyepp jellegű klímaszakaszok váltakozását 
mutatta ki. A kutatási területen az eddigi adataink alapján

két fő talajtípust tudtunk megkülönböztetni. Az egyik ural- 
kodóan mészmentes, erősen agyagos feltalajú, erősen repe
dezett szerkezetű, vörösbarna, szürkésbarna színű talaj, a 
másik pedig ugyancsak kiugróan agyagos, élénkvörös, lilás- 
vörös feltalajú, esetenként vastag mészfelhalmozódással az 
altalajban. Megítélésünk szerint mindkét talajtípus szemi
arid mediterrán klíma hatásait tükrözi, de az első valamivel 
szárazabb körülmények között keletkezhetett.

A szárazföldi kémiai, biokémiai mállás folyamán kelet
kezett ásványtársulások — amennyiben a klimatikus hatá
sok az ún. klimax állapot eléréséhez elegendően hosszú ide
ig érvényesültek — általában betemetődés nélkül is nagyon 
stabilak és csak nehezen alakulnak át. Általános tapasztalat, 
hogy a nagyobb kilúgozási faktorral párosuló éghajlati hatás 
(elegendő idő alatt) felülírhatja a kisebb kilúgozás hatására 
keletkezett képződményeket (Singer 1980, Retallack 1997). 
Mivel a Tengelici Formáció vizsgált talaj szelvényeiben igen 
kevés kaolinit van, a fentiek alapján a felszín közelében 
nem érte őket utólagos erős humid hatás.

A Tengelici Vörösagyag Formációt hasonlóan a löszfor
mációhoz paleotalaj-komplexumok tagolják, melyek szeren
csés esetben meg is őrződtek. Ilyen talajhorizontok ismer
tek, pl. Dunaföldváron (Pécsi, Pevzner 1974). Ezek a paleo
talajok a rétegkorrelációra kevésbé alkalmasak, mint a löszt 
tagoló paleoszolok, s nemcsak azért mert nagyrészük le
pusztult, hanem azért is, mert a tengelici típusú talajhori
zontok közötti üledékképződés genetikája erősen eltér a 
lösz-összletekétől, lerakódásuk döntően a felszínfejlődéstől 
függ, ami morfológiai egységenként, szintenként változik. 
A mórágyi területen Tengelici Formáció paleotalaj-horizontjai 
a kutatás jelen fázisában nem párhuzamosíthatók egymás
sal és a környező területek hasonló képződményeivel.

A formáció keletkezési körülményeinek tisztázásához a 
képződmény mállottsága is támpontot adhat. Ennek vizsgá
latához a röntgenelemzések során kapott törmelékes ás
ványtartalmon belüli kvarchányad adatait használtam fel. 
Feltételezésem szerint nagyobb kvarchányad hosszabb idő
tartamú mállásra utal.

A különböző fekün (gránitos és pannóniai) települő ki
fejlődéseket az Üveghuta-22 és az Udvari-2A fúrások ada
tai szemléltetik. A Mórágyi-rög területén összehasonlítot
tam a gránitos mállási övék és a Tengelici Formáció adatait is.

A Tolnai-Hegyhát területén, az Udvari-2A fúrásban a 
pannóniai üledékek átlagos kvarctartalma az 56,1%-ot kite
vő törmelékes ásványokon belül 25,3% volt, a rajta települő 
tengelici képződményekben az 59,7% törmelékes ásványból 
már 50,4% a kvarc (3. ábra). Az Üveghuta-22 fúrásban a 
vizsgált murvaminta kvarctartalma 22,0% volt az 52,3% tör
melékes ásványokon belül. Ez a kvarc a fúrás Tengelici For
mációt harántoló szakaszán 39,9%-ra növekszik a 49,9%-ot 
kitevő összes törmelékes ásványon belül (4. ábra).

Üveghuta környékén a granitoid összletben a kvarc há
nyada a mállási övék elsődleges ásványain belül a szelvény
ben felfelé növekszik, és a gránitmurvaszintben átlagértéke 
20,5%-nak adódott a 62,1% törmelékes ásványokon belül 
(Bállá et al. 1999). Az Üveghuta-5 fúrás tengelici rétegeiben 
57,8% törmelékes ásványon belül 44,6% kvarc. Ezek az érté



kék az Üveghuta-1 fúrásban (60,0% és 47,0%), Üveghuta-2 
fúrásban (56,0% és 42,0%), Üveghuta-3 fúrásban (58,0% és 
42,0%,) és Üveghuta-7 fúrásban (47,0 és 39,0%).

Az Udvari-2A és az Üveghuta-22 fúrások adatai alapján a 
pannóniai fekün települő tengelici rétegekben az átlagos 
kvarctartalom az alapkőzethez képest közel 25%-kal, a grá
nitmurva felett települőben is a fekühöz képest közel 18%-kal 
nőtt meg. Az üveghutai kutatások során a többi fúrás vizs
gált adatait is figyelembe véve a gránitmurva kvarctartalmá
hoz képest a granitoid környezetben keletkezett tengelici ré
tegek átlagos kvarctartalma több, mint 20%-kal növekszik. 
A Tengelici Formáció vizsgált képződményeiben — mont- 
morillonitos agyagásvány-társulás mellett — a kvarc mennyi
ségének a különböző feküképződmények átlagos kvarc
mennyiséghez viszonyított jelentős növekedése a mállással 
szemben nagy ellenállást tanúsító ásvány feldúsulásának, 
hosszú idejű szemiarid mállás bizonyítékának tekinthető.

2.3. A lösz- és paleotalaj-képződési szakaszok

A Paksi Lösz Formáció két fő, egymástól alapvetően 
különböző típusú üledékegyüttesét a lösz- és a paleotalaj- 
horizontok képezik. A löszhorizontokhoz soroltuk a külön
féle lejtőlösz-változatokat és szoliflukciós üledékeket is. A for
máció lerakódása a Mórágyi-rög térségében egymást válto
gató hét fő löszképződési és ugyancsak hét talajosodási cik
lusban ment végbe (Koloszár et al. 2000). Az üledéktípu
sok váltakozását minden bizonnyal regionális éghajlatinga
dozások és helyi tényezők együttesen idézték elő. A löszvál
tozatok és a paleotalajok rétegsoron belüli ciklikus váltako
zását, valamint az egyes lösz-összletek közötti fő talajtípus 
változásokat elsősorban az éghajlat időbeli váltakozásával, 
a lösz- és paleotalaj-horizontok eltérő lokális kifejlődését, 
vastagságát, a paleotalajok lösz-összleten belüli enyhén el
térő típusát a helyi tényezők különbségeivel magyarázzuk. 
A löszképződés klasszikus elmélete szerint a jégkorszak fo
lyamán a glaciális és stadiális szakaszokban gyors löszkép
ződés folyt, az interglaciálisokban és interstadiálisokban 
stagnált, vagy erőteljesen lelassult a löszképződés és a tala- 
josodás volt az üledékképződés fő folyamata. Ez a váltako
zás a fúrási rétegsorok tanúsága alapján általában nem éles, 
hanem igen gyakran a paleotalajtól a löszréteg irányába fel
felé világosodó átmenet mutatkozik („Á”, átmeneti szint). 
Ilyen esetben az üledékképződés felgyorsult, és a talajoso- 
dás üteme nem volt képes „lépést tartani” a löszképződés 
sebességével (Kriger 1984, Pécsi 1990). Amennyiben a 
löszképződés csak rövid időre lassult le, gyengén fejlett fia
tal talaj („J”, juvenilis talajszint) keletkezett. Ezt az éghajla
ti ingadozás által okozott ciklusosságot a kutatási területen 
tovább bonyolitotta a helyi morfológiai különbségek hatá
sa. A morfológiai hatás egymáshoz viszonylag közel eső te
rületeken is a löszszelvény eltérő kifejlődését eredményez
heti. Helyi eróziós üledékhiány, áttelepített („I”, inverz) ta
lajszelvények, eltérő vastagságú és kifejlődésű paleotalajok, 
típusos és lejtőlöszök összefogazódása, lokális szoliflukciós 
akkumuláció gyakori váltakozása jellemzi a rétegsorokat. 
Az éghajlati és a morfológiai hatások együttese igen jól lát

ható az Üveghuta-2, -3, -4, -5, -6 és -7 fúrások fedőképződ
ményeinek párhuzamosítását bemutató elvi szelvényen, 
ahol egymáshoz igen közel eső fúrások löszrétegsorában is 
viszonylag nagy a különbség (Koloszár, Marsi 1999).

A löszszelvényen belül a különböző rétegek egymástól 
nagyon eltérő tulajdonságúak lehetnek. Ennek tanulmányo
zásához jól felhasználhatóak voltak a szedimentológiai vizs
gálati eredmények. Az egyes horizontok agyag- és karbonát
tartalma információt adhat a keletkezése idején végbement 
anyagátrendeződés mértékéről, a talajosodás, mállás időtar
tamáról és intenzitásáról. A nagy agyagtartalom hosszú idejű 
mállásra, a mész kimosódása gyengébb, az agyag altalajba 
történő elmozdulása igen erős kilúgozásra utal (Stefanovits et 
al. 1999). A kutatási területen a Paksi Lösz Formáció néhány 
szedimentológiai tulajdonságát legjobban az Üveghuta-22 
fúrás adatai jellemzik, ami a terület egyik legrészletesebben 
megvizsgált szelvénye (5. ábra).

A fúrás lösz alkotta rétegsorában a talajhorizontok fel
talaja a Mende Bázis talaj komplexum (MB) kivételével erő
sebben agyagos, mint az altalaj, és a szelvényben lefelé ha
ladva a fő klímazonális (egy-egy adott klímazóna éghajlatát 
tükröző szelvényű) talajtípus-változások függvényében eny
hén növekszik. Bár különböző formában és mennyiségben, 
de minden paleotalaj altalajában mészakkumuláció figyel
hető meg. A Fiatal löszsorozat paleotalaj-szelvényeinek fel
ső szakaszában több karbonátásvány maradt, mint az Idős 
löszsorozatéban. A Paksi homokos talajkomplexum (Ph) és 
a Paks Dupla talaj komplexum felső alhorizont (PD1) igen 
erősen kilúgozott, feltalaja teljesen mészmentes.

A löszhorizontok érdekessége, hogy a felső két horizont 
(L1 és L2) különböző mintáinak agyagtartalma közel állan
dó, az idősebb horizontokon belül (L3-L7) pedig alulról 
felfelé csökken az értéke. A különbség oka valószínű, hogy 
az egyes löszhorinzontok képződésének eltérő dinamikájá
ban keresendő (sebesség, mállottság stb.). A mórágyi tér
ségben a fiatal lösz- és paleotalajok képződésének klimati
kus viszonyaival Hűm (1997) foglalkozott részletesebben, 
eredményeivel a közölt adatok jó egyezést mutatnak.

A fentiek alapján a kutatási területen a lösz- és paleo- 
talajképződés fejlődésmenete az alábbiakban vázolható. 
A Délkelet-Dunántúl néhány, a Mórágyi-rögön megismert
nél teljesebb löszszelvénye alapján valószínű, hogy a térség
ben az korapleisztocén vége felé a szemiarid mediterrán 
mállást, talajosodást egyre hosszabb időszakokra váltotta 
fel a löszképződés. A tarka- és vörösagyagok keletkezését a 
stadiálisokban löszhorizontok lerakódása váltotta fel, míg 
az interstadiálisokban a (PD1) képződési idejével bezáró
lag tovább folytatódott a löszképződés idejét megelőző talajo- 
sodáshoz nagyon hasonló vörös szelvényű, mediterrán jel
legű talajképződés. A kutatási területen ennek a folyamat
nak csak a záró szakasza (az Idős löszsorozat alsó összle- 
tének felső része) nyomozható a rétegsorokban (Koloszár 
et al. 2000):

Az Idős löszsorozat felső összlete képződésének idején 
valószínű, hogy igen gyengén tagolt volt a terület dombor
zata, többségében enyhe lejtőkkel, mivel ebben az öszlet- 
ben települ a löszhorizontok közül az egyik legjobb vezető



szint a legtöbb fúrásban észlelt, közel 5 m vastag „fakó lösz”. 
Az összlet képződése idején, mintegy öt-hatszázezer évvel 
ezelőtt újabb klímaváltozás kezdődött a kutatási területen, 
és az interstadiálisokban az enyhe nedves klímát jelző bar
na erdőtalajok képződtek, melyeknek két fő horizontjuk fej
lődött ki a területen a Paksi homokos és a Mende Bázis ta
lajkomplexumok.

A Fiatal löszsorozat alsó összletének középső, felső ré
szén a típusos lösz képződése mellett jelentős volt a lejtő
lösz lerakódása és különösen a kiemelt blokk peremi része
in á szoliflukciós üledékképződés is. Az összlet képződése 
idején az interstadiálisok éghajlata kissé szárazabbá vált és 
erdőssztyepp talajok keletkeztek a területen. Ezek alulról fel
felé a Basaharc Alsó (BA), Basaharc Dupla (BD) és a Mende 
Felső (MF) talajkomplexumok.

A Fiatal löszsorozat felső összletének interstadiális sza
kaszaiban az éghajlat kicsit még szárazabb lett, mint a fekü- 
összlet talajképződési ciklusaiban, és a talajképződés rövi- 
debb ideig tartott. Az összletet legtöbb helyen gyengén fej
lett szelvényű csernozjom jellegű talajképződés a humuszos 
alhorizontok (Hl, H2) kialakulása jellemzi.

A holocén folyamán a terület nagyobb részén kifejlő
dött csernozjom barna erdőtalaj a terület éghajlatának új
ból enyhén nedvesebb szakaszát jelzi. A jelenkorban meg
szűnt, vagy stagnáló löszképződés és a tapasztalt éghajlat- 
változások alapján egyelőre nem dönthető el, hogy a holocén 
a jégkorszak vége, vagy csak egy interglaciális szakaszhatár.

2.4. Völgykitöltő üledékképződés

A terület fővölgyeiben nyomozható markáns folyóvízi 
üledékképződés a középsőpleisztocénben kezdődhetett. A 
fővölgyek közül a Hutai-völgy alsó szakaszán és a Lajvér- 
patak völgyében a pleisztocén folyóvízi teraszos hordalékot 
helyenként lösz, lehordott és zavartalan településű paleota- 
lajokkal tagolt lejtőlösz, fedi. A fúrások közül a Hutai- és a 
Mészkemence-völgy találkozásánál mélyült Üveghuta-24 
tárt fel ilyen, folyóvízi jellegű képződményt is tartalmazó völ
gyi rétegsort. A fúrásban gránitmurva felett mintegy 3,2 m 
vastag, rosszul osztályozott, gyengén koptatott gránitkavi
csos homok, majd az idősebb löszképződményekből főként 
a barna erdőtalajosodott szakaszából származó lejtőlösz te
lepül. A lejtőlösz lehordott talajjal kevert szakaszát egy za
vartalan településű erdőssztyepp talaj fedi, amit a Mende 
Felső talajkomplexummal párhuzamosítottunk (Marsi 2000). 
A rétegsor záró szakaszában lehordott talaj eredetű anya
got már nem tartalmazó lösz, lejtőlösz települ, ami fölött 
egy zavartalan településű erdőtalaj, valamint egy igen vé
kony humuszos hordalék települ, ami a Fiatal löszsorozat 
felső összletével és felette a recens talajjal korrelálható.

A folyóvízi, proluviális hordalék és megítélésünk szerint 
a Fiatal löszsorozat magasabb szakaszát reprezentáló fedő
képződménye néhány feltárásban is tanulmányozható. Más 
helyeken, elsősorban a Lajvér völgyében és a Rák-patak völ
gyében, kimutatható a teraszmorfológia — egy teraszszint
tel. A terület nagy völgyeinek peremi részein, völgyoldala
kon igen nagy területen csuszamlásos pászták láthatók,

ezért valószínű, hogy sok helyen a teraszüledékeket lesu
vadt lösz fedi. A közölt fúrási adatok, illetve az elvégzett ér
tékelések (Koloszár et al. 2000) alapján azonban úgy ítél
jük meg, hogy a löszképződmények nemcsak csuszamlás 
formájában, hanem eredeti településű fedőként is boríthat
ják a teraszüledékeket. A fentiek alapján a kutatási terület 
fővölgyeiben települő gránitmurva a Fiatal löszsorozat alsó 
összlete idősebb, a löszképződményekkel fedett teraszüle
dékek pedig középső szakaszának heteropikus fáciese lehet.

A teraszos völgyek a holocén folyamán is kiépítették ár
téri szintjeiket. A nagyobb völgyek elkeskenyedő, magasabb 
szakaszain nem alakulhattak ki teraszok, ezeken a helyeken 
felfelé szakaszosan finomodó és a valószínűleg a középső
pleisztocéntől holocénig fiatalodó völgykitöltés a jellemző. 
A kijelölt telephely közelében ilyen típusú a Hutai-völgy fel
ső, a Mészkemence-völgy alsó szakasza, a Köves-patak völ
gye és a Mórágyon átfolyó patak völgye is, a legfelső szaka
szának kivételével.

A területen az erózió előrehaladásával -  az anyagszállítás 
típusai szerint eltérő geomorfológiai helyzetben települve — a 
napjainkig jellemző folyóvízi üledékképződés a különböző 
vonalas anyagszállítási termékek, valamint lejtő- és csuszam
lásos üledékek képződésével egészült ki. így a teraszképződ
mények közvetlen, vagy közvetett fedőjében folyóvízi ártéri 
képződmények és proluviális, proluviális-deluviális-képződ- 
mények a völgykitöltő üledékek. A völgyoldalakon általában 
felsőpleisztocén-holocén lejtő- és felsőpleisztocén- holocén csu
szamlásos üledékek váltakoznak (Koloszár et al. 2000):'.

3. Felszínfejlődés, neotektonika

A terület felszínfejlődésének és fiatal szerkezeti viszo
nyainak alakulását földtani szelvényeken vizsgáltuk (Chikán, 
Marsi 2000). Közülük az 1. szelvény a terület legmagasabb 
részén, közel KÉK-DDNy-i irányban halad (6. ábra), a 2. 
szelvény ettől kissé É-ra az előtéri területek irányában fut 
( Z ábra), a 3. szelvény pedig a telephelyen áthaladó kereszt- 
szelvény (8. ábra).

3.1. Eróziós és neotektonikai ciklusok

A  Mórágyi-rög vizsgált területén az kainozoikum folya
mán az eróziót egyrész olyan szerkezeti mozgások idézhet
ték elő, melyek során az egész kutatási terület egy nagyobb 
geológiai egység részeként, egységesen emelkedett ki kör
nyezetéből, vagy olyan ami során a kutatási terület egyes ré
szei egymáshoz képest is elmozdulhattak. A területen a föld
tani adatok alapján — bár eltérő biztonsággal—több eróziós 
ciklust (Koloszár et al. 2000) is azonosítani lehetett, eze
ket az alábbiakban ismertetjük.

— A Hidasi-medence D-i részén a Cikó-4 és a Cikó-5 
fúrás rétegsorai, és Fékedtől ÉNy-ra felszíni feltárá
sok jelzik, hogy a területen a középsőmiocén folyamán 
hosszú lepusztulási időszak volt.

-  A Mórágyi-rög vizsgált részének eróziós centruma a 
későpannóniaitól kezdve megegyezik a mai központi



terület legmagasabb pontjának környezetével, az 
Üveghuta-1, Feked-I, Bátaszék-3 fúrások térségével. 
A területen mélyült kutatófúrások közül többnek a 
rétegsorában és néhány feltárásban is jól azonosítha
tó volt a regionális denudáció, amit a későpannóniai 
transzgresszió okozott, amely feldolgozta az előtér 
és a kis területű szárazulatokról lehordódott mállás
termékek anyagát.

— A tavi, beltengeri üledékképződés a miocén végén, 
pliocén elején a térség regionális kiemelkedése- követ
keztében szűnhetett meg a területen. A pannóniai üle
dékképződéstől mintegy 3 M évvel ezelőttig eróziós 
diszkordanciát valószínűsítettünk a terület központi 
részén, amit az előtéri területek néhány fúrásadata is 
megerősít. Az előtéri területek tengelici rétegeinek 
bázisán a központi rész enyhe erózióját jelző, vékony 
törmelékes üledékciklus figyelhető meg. Ilyen a réteg
sora ÉNy-on az Ófalu-5, Cikó-5 fúrásoknak, DNy-on 
pedig a Feked-I fúrásnak.

— A Tengelici Formáció képződése ideje alatt is lehe
tett kisebb lepusztulás a központi területen, amit a 
Palatinca-2 vagy a Mórágy-II fúrás tengelici rétegei
nek magasabb szintjében települő vékony törmelék
zsinór jelez.

— Az újabb regionális kiemelkedést követő enyhe eró
zió az korapleisztocénben történhetett a területen. 
Ennek során a terület központi része — szemiarid kö
rülmények között zajlott areális erózió hatására — 
lenyesődött, ott a tengelici rétegeknek csak alsó „gyö
kérzónája” maradt meg (6. és 8. ábra). Ennek lehetsé
ges legfiatalabb kora az Üveghuta-2 és Üveghuta-5 
fúrások környezetében 1,77 M év (Földvári et al.
1999). A több mint 1 millió éves eróziós diszkordan
ciát okozó kiemelkedést követően az eróziós időszak 
áthúzódott a löszképződés időszakára is és az Idős 
löszsorozat alsó összletének utolsó horizontjai már 
megőrződtek a területen. A szelvény itt az Idős lösz
sorozat felső összletének PD1 talaj-alhorizontjával, 
néhány fúrásban pedig ennek közvetlen feküképződ- 
ményével, a „vékony lösszel” kezdődik. Az Idős lösz
sorozat alsó összlete a kutatott terület legnagyobb ré
szén csaknem egyforma kifejlődésű, de az Üveghuta-6 
fúrásban a teljes PD1 talaj is hiányzik.

— A löszképződés idejének második, térségi szintű eró
ziós ciklusa megítélésünk szerint közvetlenül a Mende 
Bázis talajkomplexum képződése után kezdődött. A szer
kesztett szelvények adatai alapján a Mórágyi-rög köz
ponti blokkja kiemelkedett, ennek következtében a 
központi és előtéri részének szerkezeti egysége meg
bomlott. A központi tömb enyhén kibillenve emelke
dett ki: a kiemelkedés a K-i 35 m körüli értékről Ny-felé 
haladva fokozatosan növekszik, és a kutatási terület 
Ny-i részén megközelíti az 55 m-t. A két területtípus 
határa, az É-i rész egy szakasza kivételével, a fővöl
gyek mentén fut (1. ábra). A kiemelt blokk Ny-i 
határa lehet az a közel É-D-i irányú szerkezeti vonal, 
mely az Ófalu-4 alapfúrás és az ófalui telephely kuta

tási adatainak összevetéséből következett, és amely a 
neotektonikus mozgás idejét a középsőpleisztocénre 
tette (Chikán 1989). A szerkezeti mozgás a földtani 
adatok alapján a Mende Bázis talajkomplexum képző
dését követően kezdődött, amelyet Pécsi (1995) 
mintegy 280 000 évvel ezelőtti időre tesz.

A kiemelkedést határoló vetőket a Kállai és a Somlói 
Formációk összetartozó horizontjai között tapasztalt verti
kális elmozdulás, valamint a posztpannóniai üledékek tele
pülési szintje és kifejlődése alapján valószínűsítettük.

A szerkesztett szelvények alapján 4 helyen mutattunk ki 
a központi tömb és az előtéri területek közti vetőt. A terület 
DK-i részén a Mórágy-V, S—169 és Bátaszék-1 fúrások között 
a Lajvér-patak völgyének peremvidékén a pannóniai horizon
tok között 30-35 m-es elmozdulás figyelhető meg (6. ábra).

A Lajvér-patak völgyében ugyancsak a pannóniai for
mációk megfelelő rétegei között mutatható ki 30-40 m 
szintkülönbség a Mórágy-I és az Alsónána-2 fúrás összeve
tésével (7. ábra). A vető két szárnyán a pannóniai összlet fe
dőképződményeinek kifejlődése is eltérő. A lezökkent terület
részen mélyült Alsónána-2 fúrás tengelici és lösz-összletei 
a területen jellemző teljes kifejlődésűek. A kiemelt terület
részen lévő Mórágy-I fúrás posztpannóniai rétegsora csonka. 
Alul hiányzik a Tengelici Formáció és az Idős löszsorozat, 
felül a Fiatal löszsorozat felső összlete. A fúrás Fiatal lösz
sorozatának alsó összletét (133,6-145,5 m között) zavart 
szerkezetű, helyenként gyengén vékonyréteges lejtőlösz al
kotja, melyben (135,5-136,9 m között) fosszilis talajzóna 
települ. A lejtőlösz fölött (a 145,5-151,2 m-es morfológiai 
szintben) jól rétegzett, mikroréteges, (gyakran lehordott ta- 
lajosodott anyagot tartalmazó) szoliflukciós összlet települ, 
melyet szintén zonális paleotalaj tagol (145,5-146,9 m kö
zött). Mindkét paleotalaj szerkezete tükrözi az anyakőzeté
nek zavart, gyengén rétegzett, illetve kiválóan mikroréteges 
szerkezetét, vagyis a szoliflukciós bélyegeket, másrészt za
vartalan településű erdőssztyepp típusú talajosodást mutat. 
Az összlet felső szakasza típusos lösszel folytatódik, melyet 
a felszínen részben erodált szelvényű, erdőssztyepp típusú 
talajhorizont fed. A szelvény talajhorizontjai az elvégzett 
rétegkorreláció alapján a Mende Felső, Basaharc Dupla és 
Basaharc Alsó talajkomplexumokkal azonosíthatók. Ezek 
alapján a kiemelkedés és az azt követő erőteljes lepusztulás 
az Idős és a Fiatal löszsorozat között a Fiatal löszsorozat 
képződésének alsó szakaszába, a lejtő-, majd szoliflukciós 
üledékképződés pedig megközelítően a Basaharc Alsó talaj
komplexum képződési idejétől a Basaharc Dupla és a Mende 
Felső talajkomplexumok képződése közötti időre tehető. 
Pécsi (1995) közölt adatai alapján a két talajkomplexum 
keletkezése 280-230 ezer év közötti időre esik. A Lajvér- 
patak völgyének tárgyalt szakaszán, a lezökkent területen 
mélyült az Alsónána-2, Alsónána-3, Mórágy-II és a 
Bátaszék-1 fúrás. A kiemelt térszín felépítését reprezentál
ja a Bátaszék-2, S -169, Mórágy-IV és Mórágy-V fúrás ré
tegsora.

A következő neotektonikus elmozdulást tükröző szel
vényszakasz a Hutai-völgy torkolati szakaszának térségére 
esik (C hikán, Marsi 2000). Ezen a területen a pannóniai



horizontok között 40-50 m a valószínű elmozdulás mértéke 
(a Palatinca-2, Bátaapáti-I, valamint a Bátaapáti-VI fúrá
sok adatainak összevetése alapján).

A negyedik, szelvénnyel kimutatott fiatal szerkezeti el
mozdulás a kutatási terület ÉNy-i részén, a Rák-patak völgy
oldalában nyomozható (Koloszár 2000). A pannóniai 
horizontok közötti vertikális elmozdulás mintegy 50 m (az 
Ófalu-5, valamint a Cikó-V, Hidas-VIII és Cikó-5 fúrás 
adatainak összevetéséből). Az Ófalu-5 és a Palatinca-5 fú
rás tengelici és lösz-összleteinek feküszintjei is hasonló 
nagyságú elmozdulást mutatnak. Az Ófalu-5 fúrásban a 
Tengelici Formáció feküjének települési szintje 197,8 m, a 
Cikó-5 fúrásban 141,6 m. A rétegtanilag összetartozó hori
zontok települési szintjeiben mutatkozó különbség mellett 
az is megfigyelhető, hogy a Rák-patak É-i völgyperemén a 
Fiatal löszsorozat hasonló kifejlődésű, mint a Mórágy-I fú
rás rétegsorában. A szelvény mentén vagy közelében a kie
melt területen mélyült a Bátaapáti-VII és az Ófalu-5 fúrás, 
az alacsonyabb térszínen pedig a Cikó-2, Cikó-4, Cikó-5, 
Cikó-V, Hidas-VI és Hidas-VIII fúrás.

A holocénnel újabb eróziós ciklus kezdődött, amelyet 
azonban nem szerkezeti mozgás indukált, hanem a terület
re hullott, legalább 20 m vastag Fiatal löszsorozat felső 
összletének lerakódása miatt indult denudáció.

A fentieket összefoglalva úgy látjuk, hogy a rendelkezés
re álló adatok alapján a Mórágyi-rög vizsgált területén ész
lelt eróziós folyamatokat a szerkezeti mozgások mellett el
sősorban az éghajlat váltakozásai befolyásolták. A közép
sőmiocénben folyt regionális lepusztulásról a kutatási terü
leten nem sok adattal rendelkezünk. Az elvégzett földtani, 
paleomorfológiai értékelések alapján a kutatási területen a 
későmiocéntől a középsőpleisztocénig (a 2-5. eróziós cik
lusok) általában igen lassú, kis anyagszállítással kísért, eny
he lepusztulás folyt. Ez arra utal, hogy a Mórágyi-rög ebben 
az időszakban egy nagyobb szerkezeti egység belső része
ként, azzal együtt mozoghatott és a nagyobb földtani test 
központi része jobban védett lehetett az eróziótól. A szerke
zeti, geomorfológiai adottságok mellett a PD1 alhorizont 
képződésével bezárólag a lassú denudációt az éghajlat is 
lehetővé tette. A terület üledékei alapján kimutatott hosszú 
idejű mediterrán-szemiarid periódusok a térszín lassú le- 
nyesődését, a kis anyagáthalmozódással kísért területi eró
ziós folyamatokat támogatták.

A 6. eróziós ciklust a szerkesztett földtani szelvények 
elemzése és a paleopedológiai adatok alapján az előzőektől 
erősen eltérő éghajlati és geomorfológiai feltételek jelle
mezték. Az interstadiálisok éghajlata a paleopedológiai a- 
datok alapján az Idős löszsorozat felső összletének képző
dése idején az azt megelőző időszakokénál jóval nedvesebb
re változott, amit az összleten belüli barna erdőtalajok kép
ződése jelez. A szelvényadatok alapján a kutatási terület 
központi része enyhén kibillenve kiemelkedett, ami vélemé
nyünk szerint a MB talajkomplexum keletkezése utáni idő
re tehető. Ez a szerkezeti mozgás kisebb egységekre szab
dalta a területet, amivel megszűnt a központi rész erózióval 
szembeni viszonylagos védettsége. A szerkezeti mozgások 
hatását a nedvesebb klíma felerősítette, ezért ezt az eróziós

ciklust az előzőeknél jóval nagyobb anyagszállítás jellemez
hette. A denudáció során intenzív lejtőfolyamatok mellett a 
vonalas anyagszállítás vált uralkodóvá.

3.2. Fiatal völgyfejlődés

A kutatási területen a gránitos alaphegység egy KÉK- 
NyDNy-i tengelyű, enyhén KÉK felé dőlő, az előtér felé e- 
gyenletesen ellaposodó hát, amire a medence belseje felé foko
zatosan kivastagodó fedőkőzetek települnek (Koloszár et 
al. 2000). Az övezetes földtani felépítésből olyan paleomor
fológiai alaphelyzet következik, ami szerint a domborzat fő 
esésirányainak tendenciája a későmiocén óta koronként 
nagyon hasonló. A kutatási terület 300 m magasságot meg
haladó belső blokkja a későpannóniaitól máig a térség eró
ziós centruma. Ezen a területen legmagasabb a gránitos 
alaphegység felszíne is, ami jelennleg 250-260 m közötti 
morfológiai szintben van. A völgyek irányára legnagyobb 
hatást a domborzat általános esése és az alaphegység hely
zete, morfológiája, felépítése és szerkezeti viszonyai gyako
rolhatták. A morfológiát vizsgálva látszik, hogy a völgy
hálózat irányítottsága alapvetően konzekvens a domborzat 
esésével. A belső területrész fővölgyei (a Hutai-patak, a 
Mórágyi-patak és a Kövesdi-víz völgye) az alaphegység 
esésirányában, szinte szimmetrikus elrendeződésben vágód
tak be az alaphegységi kőzetekbe, ami az aljzattérképen is 
jól látszik (2. ábra). A kutatási terület 38 részletesen vizs
gált dombtetői fúrása lösz- és idősebb összletek által felépí
tett szakaszának egyikében sem ismertünk fel eltemetett 
völgykitöltő üledéket; ez arra utal, hogy a völgyhálózat alap
vetően a mai helyén alakult ki, a ma látható völgyeken kívül 
más eltemetett idős völgyekről nincs adatunk.

A terület fővölgyei a földtani adatok alapján valószínű
leg a középsőpleisztocénben lejátszódott kiemelkedést kö
vető völgyképződés eredményezhette. A terület középső ré
szének feltételezett kiemelkedése következtében megnőtt a 
reliefenergia, amit különösen a nedvesebb erdőtalaj képző
dési időszakokban intenzív völgyképződés követett. A bevá- 
gódás a fővölgyekben olyan mélyre hatolhatott, hogy erózi
ós úton az alaphegység is felszabdalódott. Az alaphegység
nek ez a felszabdalása a teraszüledékek relatív kora alapján 
már ekkor megtörténhetett. A nagyobb völgyek irányítottsá
gát megvizsgálva látható, hogy egyes szakaszaik eltérnek a 
domborzat általános esési irányától. Ezeket az eltéréseket 
az alaphegységi kőzetek irányítottsága, eltérő mállottságú zó
nái, fellazult, idős töréses szerkezete is okozhatta. A Köves
patak derékszögű kanyarulata ilyen szerkezeti preformált- 
ságra utal. Az alaphegység fellazult, vagy tektonikailag pre
formált zónájában futhat a Hutai-patak völgye, amit az 
Üveghuta-24 fúrás rétegsorában a geofizikai mérések által 
kimutatott mély G II zóna is alátámaszt. A fővölgyek közül 
a Lajvér-patak völgye egyes szakaszai és a Rák-patak völgyé
nek Ny-K-i irányú szakasza kialakulásában a fiatalabb tek
tonikai preformáció is szerepet kaphatott. Erre utal, hogy a 
két völgyet keresztező szelvényeken a völgyek több pontján 
is vetőt tudtunk kiszerkeszteni. Megítélésünk szerint ezek a 
völgyszakaszok a feltételezett középsőpleisztocén neotekto-



nikus mozgás kiemelkedett és lezökkent egységeinek hatá
rán futnak (1. ábra).

A kiemelkedés után az egyes löszhorizontok lerakódá
sát az interglaciális vagy interstadiális ciklusokban és a ho- 
locén folyamán gyors erózió követte. Működésének fontos 
ismérve fővölgyekhez csatlakozó sűrű mellék- és oldalvölgy- 
hálózat kialakulása, a völgyek, vízmosások gyors hátravágó- 
dása és a csuszamlásos, suvadásos pászták kialakulása is. 
A mellék- és oldalvölgyek többsége a bennük települő üle
dékek relatív földtani kora alapján fiatalabb a fővölgyeknél. 
A kisebb völgyek, vízmosások többsége a térszín általános 
lejtési irányai szerint kialakult eróziós völgy.
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