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A szóban forgó terület a neogén–kvarter Pannóniai-medencének a Dunántúli-középhegység DK-i szélétõl a Mecsek északi
pereméig terjedõ, fõként Duna jobb parti, K–Ny-i irányban mintegy 60–64 km széles részén a pannóniainál idõsebb képzõdmények
csak északi és déli, alacsony középhegységi peremein bukkannak elõ. A terület messze túlnyomó részét alkotó domb- és síkvidéket a
kvarter képzõdmények uralják, amelyen csak kevés felsõ-pannóniai és nem sokkal több pleisztocén feltárás található. Ezek vízszintes
mérete általában 5–20 m közötti, ritka az ezt meghaladó nagyságú. Függõleges méretük többnyire csak néhány méteres, bár esetenként
elérik a 20 m-t is. A legmagasabb (pleisztocén) feltárások a Duna jobboldali, meg-megszakadó, magas partfalának oldalában Adony,
Dunaújváros, Dunaföldvár, Kömlõd, Paks, Szekszárd körzetében és a Tolnai Hegyháton vannak.

Dombvidéki területünk egyetlen felsõ-pannóniainál idõsebb kibúvása a Sárszentmiklóstól ÉK-re mintegy 3,5 km-re lévõ,
kisméretû kõfejtõben van, ahol korábban a szarmatába (SCHAFARZIK 1875, KISS 1951), újabban az ottnangiba sorolt, összesült
riolittufát termelték.

A terület dombvidéki jellege és ásványi nyersanyag szegénysége miatt csak az elmúlt néhány évben vált kutatási szempontból
érdekessé, ennek ellenére több ezer fúrás harántolta itt a kvarter képzõdményeket. Különösen jól fedik be a vízkutató fúrások az egész
vidéket. A mintegy 220 község és város, illetve a hozzájuk tartozó puszták túlnyomó részében mélyítettek néhány kutat, s ezek majd-
nem mindegyike harántolta az itteni kvarter összletet, de teljes szelvényû fúrásmódjuk miatt a kvarter és a feküjében települõ felsõ-
pannóniai sorozat elhatárolása sok bizonytalansággal terhelt.

Térképlapunk ÉNy-i szélén a Dunántúli-középhegység környezetében, valamint D-en a Mecsek szegélyén, továbbá Paks vidékén
megbízható rétegsorú magfúrások adataira is támaszkodhattunk. Néhány, a Földtani Intézet által mélyítetett alapfúrás is van már a
területen. A 70-es években a Mecsek és a Balaton között telepített lignitkutató magfúrások egy része ugyancsak területünkre esett.
Ezek is nagyban segítették a kvarter elhatárolása érdekében végzett munkánkat.

A kvarter–pannóniai határnak az írásos dokumentációban megadott helyzete az elektromos természetes potenciál és ellenállás)
karottázs szelvények nélküli fúrásoknál a teljes szelvényû fúrásmód miatt az esetek többségében megbízhatatlannak bizonyult. A jel-
legzetes: szürke felsõ-pannóniai képzõdményeket a vízkutató fúrások rétegsorainak feldolgozói megbízhatóan felismerték, de a fúrá-
sok által szolgáltatott furadékanyag a tarka felsõ szakasz biztos tagolását nem tette lehetõvé. A dokumentálók sok esetben a tarka–szürke
színváltást jelölték meg a kvarter bázisának. A területen sajátkezûleg feldolgozott végig magvételes fúrások és a megvizsgált terepi
feltárások alapján, egyértelmû, hogy a sárga–szürke színváltás általában a kvarter talpa alatt, teljesen szabálytalanul 5–150 m mélység-
ben helyezkedik el.

A kvarter–pannóniai határ kijelölése ott általában problémamentes, ahol a pannóniai képzõdményeket közvetlenül a Duna — eset-
leg a Kapos, Sió–Kapos, Sárvíz — jelentõs, 10–50 m-es vastagságú, viszonylag durva, kavicsos összlete fedi. Ezt a határt furadék
anyagból, a karottázs szelvények — természetes potenciál, ellenállás, természetes radioaktivitás — alapján is, viszonylag jól meg
lehetett határozni.

A „lösz összlet alatt felsõ-pannóniai összlet” határtípusnál a „lágy” kvarter szakasz bázisán települõ 2–5 m-nél nem vastagabb
homokréteget, mivel a száraztérszíni kvarter is — igaz nem túlzottan jellegzetes – üledékképzõdési félciklusokból áll, a pleisztocénbe
soroltuk.

A pleisztocén–pannóniai határ kijelölésénél nagy segítséget jelentettek a magfúrással mélyített és így megbízható rétegsorú fúrá-
sok, amelyek karottázs szelvényeibõl a hasonlóságok alapján számos karottázzsal rendelkezõ teljesszelvényû vízkutató fúrás
szelvényében is azonosítható volt ez a határ.

A pannóniai rétegek a terület túlnyomó részén idõsebbek a felsõ-pliocénnél. A Csepel sziget, Perkáta, Nagylók, Káloz, Dég és
Lajoskomárom vízkutató fúrásaiban azonban jelen van a Nagyalföldi Formáció. A löszsorozat és a pannóniai összlet közötti vörös-
tarka rétegtani egység (Dunaföldvári+Tengelici Formáció + paksi Pv1–5 vörösagyagok) túlnyomó részének kora a bári és tengelici ada-
tok alapján a 2,6 millió éves kvarter talpnál fiatalabb, legidõsebb részei azonban lenyúlhatnak a felsõ-pliocénbe (KAISER 1999), és
kifejlõdésük miatt a pleisztocénbe sorolandók.

Térképünk kvartertalp-szintvonalait ennek a viszonylag kevés helyen elõforduló vörösesagyagos formációnak a bázisán
igyekeztünk meghúzni. Biztos, illetve valószínûsített elterjedési területét térképünkön megjelöltük (I. melléklet).
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BALLA ZOLTÁN, a Magyar Állami Földtani Intézet
fõosztályvezetõ geológusa 1996. év szeptemberében az 1.
ábrán jelölt közép-dunai terület kvarter képzõdményei
bázis szintje, 1:200 000-es léptékû térképének meg-
szerkesztését adta feladatul. A feladat elvégzése JÁMBOR

ÁRONra és RÁLISCHNÉ FELGENHAUER ERZSÉBETre hárult.
Az adatgyûjtési munkát nagyban megkönnyítette MAROS

GYULA segítsége, aki a terület számítógépes fúrási adat-
bázisát A/4-es lapokon kinyomtatva, táblázatos formában
bocsátotta rendelkezésünkre.

A terület dombvidéki jellege és ásványi nyersanyag
szegénysége miatt csak az elmúlt néhány évben vált
kutatási szempontból érdekessé, mégis több ezer — túl-
nyomórészt azonban gyenge minõségû dokumentációval
rendelkezõ — fúrás harántolta itt a kvarter képzõd-

ményeket. Különösen jól fedik le a vízkutató fúrások az
egész vidéket. A mintegy 220 község és város, illetve a
hozzájuk tartozó puszták túlnyomó részében mélyítettek
néhány kutat, s ezek majdnem mindegyike harántolta az
itteni kvarter összletet, de teljes szelvényû fúrásmódjuk
miatt a kvarter és a feküjében települõ felsõ-pannóniai
sorozat elhatárolása sok bizonytalansággal terhelt.

Térképlapunk (I. térképmelléklet) ÉNy-i szélén a
Dunántúli-középhegység környezetében, valamint D-en a
Mecsek szegélyén, továbbá Paks vidékén megbízható
rétegsorú magfúrások adataira is támaszkodhattunk.
Néhány, a Földtani Intézet által készített alapfúrás is van
már a területen. A 70-es években a Mecsek és a Balaton
között mélyített lignitkutató magfúrások egyrésze ugyan-
csak területünkre esett. Ezek is nagyban segítették a
kvarter elhatárolása érdekében végzett munkánkat.

A kvarter bázisszinttérkép szerkesztésének fontosabb
fázisai

A kvarter/pannóniai határnak az írásos dokumentá-
cióban megadott helyzete az elektromos (természetes
potenciál és ellenállás) karottázs szelvények nélküli fúrá-
soknál a teljes szelvényû fúrásmód miatt az esetek több-
ségében megbízhatatlannak bizonyult. A jellegzetes:
szürke felsõ-pannóniai képzõdményeket a vizkutató fúrá-
sok feldolgozói — fõként CSATÓ A., KISS K., KÓKAY G.,
KRAUSZ S., MÁRTON GY., MÁRTON GY.-NÉ, LÕW M.-NÉ,
SCHWÁB M. (1963), SCHRÉTER Z., VERRASZTÓ Z. és mások
— megbízhatóan felismerték, de a fúrások által szolgálta-
tott furadékanyag a tarka felsõ szakasz biztos tagolását nem
tette, nem teszi lehetõvé. A dokumentálók sok esetben a
tarka/szürke színváltást jelölték meg a kvarter bázisának. A
területen sajátkezûleg feldolgozott végig magvételes fúrá-
sok és a megvizsgált terepi feltárások alapján azonban
egyértelmû, hogy a sárga-szürke színváltás általában a
kvarter talpa alatt, teljesen szabálytalanul 5–150 m
mélységben helyezkedik el. A most feldolgozott terület
települései mintegy 15%-ának a határában végeztünk,
korábban (1955–1995 között) ilyen vizsgálatokat.

Bonyolítja a helyzetet a vizes fúrások mélyítése közben
gyûjtött furadékanyag mélységi helyzetének megbízhatat-
lansága, továbbá annak nem helyszíni hanem a gyûjtés után
több héttel való feldolgozása is. Közben ugyanis a szürke
furadékanyag nagy része sárgává, vagy barnává oxidálódik.
A furadékanyag színbeli és szintbeli megbízhatatlanságát
jelzi a dokumentációkban vörös szín megfigyelésének
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A talpszint térképet 1:100 000-es méretarányú EOV térképlapokon szerkesztettük, Jelen munkánk során 20 m-es szintvonal
sûrûséget vállaltunk. Területünk nagyobb K-i és É-i részén, ahol pannóniai kibúvások lényegében nincsenek ez a sûrûség be is vált.
A délnyugati részeken, ahol a pleisztocén száraztérszíni összlet DK-re dõlõ geomorfológiai csapdákban halmozódott fel (4. ábra), s
ahol a csapdák ÉNy-i homlokrészén felsõ-pannóniai kibúvások vannak, részletesebb méretarányt és a meglévõnél sokkal több biztos
vastagsági adatot kívánt volna meg a térkép kidolgozása.

A térkép és a hozzá készített jelen szöveges magyarázó elkészítését csak a terület kvarter kutatása egyik epizódjának tekinthetjük,
annyira kevés a valóban megbízható, a teljes kvarter szelvényt feltáró fúrás a területen.

1. ábra: A közép-dunai terület helyszínrajza
Figure 1. Location map of the middle Danube area



ritkasága. Még ott is csak elvétve jelzik a dokumentálók,
ahol a fúrás majdnem biztosan harántolta az alsó-pleisz-
tocén rendkívül feltûnõ vörös (piros) színû rétegeit.

Nehezítette a dokumentálók rétegtani határkijelölését az
elektromos karottálási gyakorlat is. A vízkutató fúrásokat
ugyanis csak egy alkalommal, a tervezett talpmélység elé-
rése után szelvényezték. Így a kvarter szempontjából elsõ-
sorban érdekes felsõ 5–50 m-es, vagy annál is vastagabb
szakasz elektromos mérése a vezércsõ elhelyezése, illetve
idõ- és költségkímélés miatt elmaradt. Az acélcsõben is
végezhetõ radioaktív mérések szelvényei viszont a
kvarter/pannóniai határ biztos kijelölésére nem alkalmasak.

A kvarter/pannóniai határ kijelölése ott általában prob-
lémamentesen lehetõvé vált, ahol a pannóniai képzõd-
ményeket közvetlenül a Duna — esetleg a Kapos,
Sió–Kapos, Sárvíz — jelentõs, 10–50 m-es vastagságú,
viszonylag, durva, kavicsos összlete fedi. Ezt a határt
furadékanyagból, a karottázsszelvények természetes
potenciál, ellenállás, természetes radioaktivitás alapján is,
viszonylag jól meg lehetett határozni.

A száraztérszíni pleisztocén (lösz) összlet — a feldol-
gozott terület mintegy 90%-át ez fedi — elhatárolását a
felsõ-pannóniai képzõdményektõl csak ott lehet méteres
pontossággal elvégezni, ahol elõbbi vastagsága a fúrásba
beépített vezércsõ hosszát lényegesen meghaladja és a
fúrás jó minõségû karottázsszelvényekkel rendelkezik. A
pannóniai összletet ugyanis érettebb, tömörödöttebb volta
miatt élesebb réteghatárok, míg a száraztérszíni lösz-
sorozatot valamivel „lágyabb” görbesereg, átmenetes
réteghatárok, kevesebb homokbetelepülés és kisebb
ellenállásértékek jellemzik. Ez a megállapítás azonban
csak viszonylagos értékû, a biztos elhatárolást nem min-
den esetben teszi lehetõvé. Az ilyen típusú határ
kijelölésénél nagyon hiányoztak a megbízható rétegsorú
végig magvételes alapfúrások.

A „lösz-összlet alatt felsõ-pannóniai összlet” határtí-
pusnál a „lágy” kvarter szakasz bázisán települõ 2–5 m-
nél nem vastagabb homokréteget a pleisztocénbe soroltuk,
mivel a száraztérszíni kvarter is — igaz nem túlzottan jel-
legzetes — üledékképzõdési félciklusokból áll.

A vizes fúrások karottázsszelvényeinek biztos értéke-
lését nagyban nehezíti a szelvények minõségének és jel-
legének a mûszer színvonala és a mérés körülményei miat-
ti egymástól való sokszor jelentõs különbözõsége.

A pleisztocén/pannóniai határ kijelölésénél nagy segít-
séget jelentettek a magfúrással mélyített és így meg-
bízható rétegsorú fúrások, amelyek karottázsszelvényeibõl
a hasonlóságok alapján számos karottázzsal rendelkezõ
teljesszelvényû vízkutató fúrás szelvényében is azonosít-
ható volt ez a határ.

Az Országos Földtani és Geofizikai Adattárban
területünk minden egyes településének nem vízkutató
célzatú fúrásait is megnéztük és rétegsorukat munkánk
szempontjából értékeltük.

Határkijelölési döntéseinket természetesen jelentõsen
befolyásolta a terület földtani alapjellegeinek bizonyos
mértékû, de közel sem megfelelõ szintû ismerete is. A

Duna nyugati magaspartjában viszonylag jól meghatáro-
zott a kvarter vastagsága, kifejlõdése is ismert. Ezek a
vastagsági és kifejlõdési jellegek nyugat felé területünk
határain is túlnyúlnak.

A pannóniai kibúvások megjelenésének területi tör-
vényszerûsége — miszerint a területet tagoló egyes mor-
fológiai (szerkezeti) táblák É-i, illetve ÉNy-i oldalán, az
itteni völgyekbe délrõl befutó vízmosásokban bukkannak
felszínre a pannóniai rétegek, s a durván K–Ny-i irányú
völgyek északi oldalán pedig vastag pleisztocén rétegsor
települ — általában jó „vezetõelvnek” bizonyult. Ezek a
D, illetve DK felé megbillentnek tûnõ táblák területünkön
az alábbiak (2. ábra):

1. Siófok–Balatonaliga–Balatonfõkajár–Szabadhidvég–
Siófok. Felszínének dõlése DDNy-i irányú.

2. Balatonfõkajár–Szabadbattyán–Soponya–Cece–Si-
montornya–Ozora–Szabadhidvég–Balatonfõkajár. Fel-
színének dõlése D-i irányú.

3. Ádánd–Szabadhidvég–Felsõnyék–Magyarkeszi–
Bábonymegyer–Som–Ságvár–Ádánd. Felszínének dõlése
D-i irányú.

4. Felsõnyék–Magyarkeszi–Bábonymegyer–Tab–
Koppányszántó–Tamási–Felsõnyék. Felszínének dõlése
DDK-i irányú.

5. Felsõnyék–Ozora–Tolnanémedi–Pincehely–Tamási–
Felsõnyék. Felszínének dõlése D-i irányú.

6. Simontornya–Pincehely–Regöly–Szakály–Kurd–
Döbrököz–Csikóstöttõs–Bonyhád–Sióagárd–Sió–Kapos-
völgy–Simontornya. Felszínének dõlése DK-i irányú. Az
alábbi alrészekre tagolódik:
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2. ábra: A közép-dunai terület lösz-táblái
Figure 2. Loess plateaus of the middle Danube area



6/1. Simontornya–Kapos-völgy–Hõgyész–Uzd–Sió–
Kapos-völgy–Simontornya. Felszínének dõlése DK-i
irányú.

6/2. Hõgyész–Donát-patak–Uzd–Sió–Kapos-völgy–
Kölesd–Tevel–Kurd–Hõgyész. Felszínének dõlése DK-i
irányú.

6/3. Kölesd–Kurd–Döbrököz–Csikóstöttõs–Mekényes–
Lengyel–Závod–Tevel–Kisdorog–Sióagárd–Medina–Kö-
lesd. Dõlése DK-i irányú.

6/4. Csikóstöttõs–Mekényes–Kisdorog–Sióagárd–
Bonyhád–Szalatnak–Csikóstöttõs. Felszínének dõlése D-i
irányú.

7. Koppányszántó–Nagykónyi–Tamási–Koppány-
völgy–Regöly–Dombóvár–Koppányszántó. Felszínének
dõlése D-i irányú.

8. Szabadbattyán–Gárdony–Baracska–Beloiannisz–A-
dony–Dunaföldvár–Paks–Tolna–Sióagárd. Felszínének
dõlése D-i irányú.

9. Szekszárd–Kakasd–Mõcsény–Várdomb. Felszíné-
nek dõlése ÉNy-i(?).

Térképünkön természetesen egymástól megkülön-
böztetve raktuk fel a kvarter alsó határának kijelölése
szempontjából megbízható magfúrásokat és a csak karot-
tázsszelvények alapján pozitívként értékelteket. A kvarter
alsó határának kijelölése szempontjából értékelhetetlen-
nek, vagy bizonytalannak minõsített teljesszelvényû fúrá-
sokat térképünkön nem tüntettük fel, mert sok esetben el
sem fértek volna.

A térkép szerkesztése során a területen fúrásokkal,
vagy a feltárásokkal dolgozók ismételten használták a le-
vantei, esetenként ezzel egyenértékûen a felsõ-pliocén
rétegtani kategóriát a pannóniai összlet felsõ részére
(Nagyalföldi Formáció), illetve a Csepel-sziget környékén
és innen Káloz–Dég–Lajoskomáromig húzódó a pannó-
niai összlet legfelsõ, homokbetelepülést nem tartalmazó
viszonylag egynemû, 20–100 m vastag, többnyire szürke
(sárgatarka), a felsõ-pannóniai üledékképzõdést záró
pelites szakaszára, vagy a löszsorozat és a pannóniai 
összlet közötti vörös (piros, sárga, barna) tarka agyag –
homok rétegekre (=Dunaföldvári+Tengelici Formáció +
paksi Pv1–5 vörösagyagok).

A közép-dunai régió pannóniai rétegeinek túlnyomó
része a felsõ-pliocénnél ma már bizonyítottan idõsebb, a
löszsorozat és a pannóniai összlet közötti vöröstarka
rétegtani egység (Dunaföldvári+Tengelici Formáció+pak-
si Pv1–5 vörösagyagok) túlnyomó részének kora a bári és
tengelici adatok alapján a 2,6 millió éves kvarter talpnál
fiatalabb, tehát pleisztocénbe sorolandó. Legidõsebb
részei azonban lenyúlhatnak a felsõ-pliocénbe (KAISER

1999).
Térképünk kvartertalp szintvonalait ennek a viszony-

lag kevés helyen elõforduló formációnak a bázisán
igyekeztünk meghúzni. Biztos, illetve valószínûsített
elterjedési területeit térképünkön megjelöltük (3. ábra).

A térképre a helyszínrajzok, vagy a koordináták
alapján felrakott fúrásoknak kiszámítottuk a kvartertalp
tengerszinthez viszonyított helyzetének értékét és azt

térképünkre a fúrások mellé felírtuk. A fúrások meg-
bízhatatlanságát jelzi a sokszor 2–3 érték feltüntetése.

Területünkön 1925–1980 között, csekély számú szén-
hidrogénkutató fúrás is mélyült (Döbrököz, Kurd,
Tolnanémedi, Nagyszokoly, Ságvár stb.) Természetesen
mindegyik teljesszelvényû fúrásmóddal. Ezek közül a
legkorábbiakban még nem volt elektromos szelvényezés,
az újabbakban pedig a vezércsõ kifedte a kvarter szakaszt,
így a pannóniai–pleisztocén határ megállapításához ezek
nem adtak lehetõséget.

A terület földtani felépítésének vázlata

A szóban forgó terület a neogén–kvarter Pannóniai-
medencének a Dunántúli-középhegység DK-i szélétõl a
Mecsek északi pereméig terjedõ, fõként Duna jobb parti,
K–Ny-i irányban mintegy 60–64 km széles, a pleisztocén
során dombvidékké alakult részét foglalja magában (1.
ábra). Felszínén neogénnél idõsebb képzõdmények csak
északi és déli, alacsony középhegységi peremein bukkan-
nak elõ. A terület messze túlnyomó részét alkotó domb- és
síkvidéket a kvarter képzõdmények uralják, amelyen csak
kevés felsõ-pannóniai és nem sokkal több pleisztocén
feltárás található. Ezek vízszintes mérete általában 5–20 m
közötti, ritka az ezt meghaladó nagyságú. Függõleges
méretük többnyire csak néhány méteres, bár esetenként
elérik a 20 m-t is. A legmagasabb (pleisztocén) feltárások a
Duna jobboldali, meg-megszakadó magas partfalának
oldalában Adony, Dunaújváros, Dunaföldvár, Kömlõd,
Paks, Szekszárd körzetében továbbá a Tolnai Hegyhát
területén vannak.

Dombvidéki területünk egyetlen felsõ-pannóniainál
idõsebb kibúvása a Sárszentmiklóstól ÉK-re mintegy 3,5
km-re lévõ, kisméretû (kb. 100×200 m-es) kõfejtõben van,
ahol korábban a szarmatába (SCHAFARZIK 1875, KISS

1951), újabban az ottnangiba sorolt, összesült riolittufát
termelték, illetve termelik alkalomszerûen, mint messze
vidék egyetlen kemény kõzetelõfordulását.

Alábbi ismertetésünkben elsõsorban a negyedidõszaki
és a felsõ-pannóniai képzõdményekkel foglalkozunk, mert
a kvarter talpszint térkép megszerkesztése szempontjából
ezeknek van jelentõsége.

Paleozoos és mezozoos képzõdmények

Térképünk keretein belül, felszínen csak a Dunántúli-
középhegység K-i részének DK-i szélén jelennek meg,
ki-sebb dombokat, illetve hegyeket alkotva a paleozoos
kép-zõdmények. Ezek Ny-ról K felé haladva a
következõk: a balatonfõkajári Somlyó-hegyen ópaleo-
zoos kvarc-fillit, a fülei Kõ-hegyen kontinentális ki-
fejlõdésû felsõ-karbon homokkõ–konglomerátum–aleu-
rolit összlet, a polgárdi Szár-hegyen pedig ópaleozoos
kristályos mészkõ ki-búvása ismert. A Velencei-hegység
felsõ-karbon gránitja ugyan felszínen nem nyúlik be
területünkre, de annak É-i határaitól 1–2 km-re jelennek
meg legdélebbi kibúvásai.
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Területünk D-i peremére a Keleti-Mecsek ún. Északi-
pikkelye nyúlik be. Térképlapunk D-i oldalán, a völgy
hosszában húzódó jelentõs szerkezeti vonal mentén hirte-
lenül kiemelkedõ hegyekben a középsõ-triász gumós
mészkõ a legidõsebb képzõdmény. Ennek fedõjében a
felsõ-triász homokkõ, a liász széntelepes összlet és ez
utóbbiban nagyon gyakori alsó-kréta trachidolerit
(=bazalt) számos kibúvását térképezték fel az elmúlt 125
évben. Vékénytõl D-re a nyílttengeri cenomán (puhói)
márga is megjelenik.

Térképlapunk D-i határa közelében találjuk a Mórá-
gyi-rög karbon gránitjának legészakibb kibúvásait Ófalu,
Mórágy és Bátaapáti közelében. Ófalu mellett ópaleozoos
fillit, amfibolit és kristályos mészkõ felszíni elõfordulásai
is ismertek.

A két hegység — a Dunántúli-középhegység és a
Mecsek — közötti közel 90 km széles medenceterületen a
neogén–kvarter korú Pannóniai-medence miocén és pan-
nóniai sorozatainak a feküjét máig is csak nagy voná-
saiban ismert, bonyolult tektonikai felépítésû, erõteljesen
szaggatott morfológiájú, többségében mezozoos, kisebb
területen pedig paleozoos képzõdmények alkotják.

D-felõl a Dunántúli-középhegység pereme felé haladva
nem csak a kvarter feküjében lévõ felsõ-pannóniai, hanem
a fedõ pleisztocén üledékek átlagos vastagsága, továbbá
rétegtani terjedelme is csökken. A Mezõföld ÉNy-i részén
már csak a (felsõ-)würm képzõdmények vannak jelen.

A mecseki Északi-pikkely területének túlnyomó ré-
szén, az ugyancsak számos kibúvásból ismert idõs miocén
kontinentális képzõdmények fedik a bonyolult tektonikájú
mezozoos összletet.

A hidasi öblözetben a fiatalabb miocén badeni és
szarmata képzõdmények is a felszínen, illetve felszín-közel-
ben vannak.

Bonyhádtól K-re a Szekszárdi-dombság területén csak
felsõ-pannóniai és pleisztocén feltárások ismertek.

Harmadidõszaki képzõdmények

Paleogén képzõdményeket a szóban forgó területnek
eddig csak É-i, a Dunántúli-középhegységhez közeli ré-
szén tártak fel. Az eocén kibúvásban már területünkön kí-
vül, de É-i határa közelében az Úrhidai-rögben (nummuli-
teszes mészkõ és márga, andezittufa), a Velencei-hegység-
ben és DK-i elõterében (andezit és andezit piroklasztitok),
felszín alatt a Balatontól D-re a balatonbozsoki és a bala-
tonkiliti fúrásokban az ópaleozoos fillitre települõ, az
elõbbi elõfordulásokéhoz hasonló kifejlõdésben 100–150
m vastagságban ismert.

Az oligocén összletet a nagyberényi, sikertelen hévíz-
kutató fúrás rétegsora alapján a Paleogén-medencebelivel
azonos többszáz méteres, egynemû kiscelli agyagmárga és
vékony (centiméteres) andezit piroklasztit betelepülé-
sekkel tagolt agyagmárgarétegek képviselik (TANÁCS et al.
1990).

A neogén képzõdmények a felszín alatt általános elter-
jedésûek területünkön, bár vastagságuk szerkezeti egysé-

genként jelentõsen különbözõ. Az idõs miocén kontinen-
tális kifejlõdésû kavics-, homok-, agyagképzõdmények
csak a legmélyebb medencerészek alján jelennek meg.
Lényegesen nagyobb elterjedésûek a középsõ-miocén 
tengeri agyag-, agyagmárga-, homok-, lajtamészkõ
rétegek. A vékony szarmata agyagmárga- és durva
mészkõrétegek jelenléte — a teljesszelvényû fúrásmód
miatt — eddig még csak néhány helyen (Lajos-
komárom–I, Polgárdi–III/1, Som–1, Tengelic–1 és –2
fúrás) igazolódott, azonban a Balaton környéki és mecse-
ki általános jelenlétük alapján medencebeli nagy kiter-
jedésük valószínûsíthetõ.

Területünk miocén összletében több szintben is
jellemzõ a jelentõs vastagságú, jelentõs elterjedésû,
savanyú- és intermedier piroklasztitok, illetve utóbbiak
lávakõzeteinek a megjelenése (Nagyszokoly–1, Paks–2,
Tengelic–2 fúrások, szekszárdi vízkút stb.). Sárszent-
miklóstól ÉK-re 3,5 km-re kisméretû kõfejtõben a
medence közepén felszínen is ismert az ottnangi(?)
összesült riolittufa, amelyet itt vékony felsõ-pannóniai
agyagmárgarétegek, illetve fiatal lösztakaró fed.

A szeizmikus szelvényezés alapján (DÁVID 1992) a
sárszentmiklósi kibúvástól KDK-re mintegy 8 km-re
Nagykarácsony D-i végén kb. 150 m vastag pleisztocén és
pannóniai fedõ alatt másik vulkanit kiemelkedés is jelen van.

A közép-dunai neogén medencerész fõ süllyedése a
pannóniai emeletben (11,4–2,6 millió év között) zajlott le.
A pannóniai beltenger üledékei területünk 98%-án jelen
vannak, de átlagos vastagságuk csak 500 m körüli, tehát a
hazai átlagnak csak mintegy a fele.

Mint a Pannóniai-medence egyéb részein, úgy itt is
élesen két részre, egy vékonyabb pelites alsó (=Pere-
martoni Fõcsoport) és egy vastagabb jól rétegzett agyag-
márga-, aleurit-, homokrétegek sûrû váltakozásából álló
felsõ részre (=Dunántúli Fõcsoport) osztható. Területün-
kön felszínre csak az utóbbiak bukkannak. Rétegei elsõ-
sorban a szeizmikus szelvényekbõl megállapítható módon
pár tized fokkal D, illetve DK felé dõlnek, azaz legidõsebb
rétegeik a Dunántúli-középhegység DK-i elõterében talál-
hatók. Innen dél-délkelet felé haladva általában egyre
fiatalabb rétegeit láthatjuk a felszíni feltárásokban, illetve
a pleisztocén rétegekkel fedett felszín alatt. Nagylók,
Káloz, Dég és Lajoskomárom környékére az Alföld felõl
áthúzódnak a Nagyalföldi Formáció uralkodóan pelites
kifejlõdésû rétegei.

A felsõ-pannóniai összlet dõlésviszonyai területünkön a
pleisztocén képzõdmények vastagságát és kifejlõdését
jelentõsen befolyásolják. Eltér azonban a két összlet ilyen
jellegû kapcsolata a Kisalföldön, illetve a Nagyalföldön ta-
pasztaltaktól, mivel ott a felsõ-pannóniai és a pleisztocén
összlet is folyóvízi deltasíksági kifejlõdésû. Így a pannóni-
ai és a pleisztocén összlet vastagsága között — eddigi is-
mereteink szerint — eléggé szoros pozitív korreláció jött
létre. Itt azonban — a következõ pleisztocén fejezetben
részletezett — más körülmények alakították ki az alábbi
képet.
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Negyedidõszaki képzõdmények

Közép-dunai területünk mintegy 90%-át jelentõs
(5–120 m) vastagságú kvarter üledékes sorozat borítja.
Ennek az alábbi négy alapvetõen a geomorfológia által
meghatározott fõ kifejlõdési típusát különböztethetjük
meg (3. ábra):

1. a lösztáblák száraztérszíni üledékei,
2. a Duna-völgy folyóvízi hordalék összlete,
3. a lösz táblákat tagoló völgyek alluviális képzõd-

ményei,
4. a Mecsek É-i peremvidékeinek lejtõtörmelékben

gazdag képzõdményei.
Elõbbi felsorolásunk sorrendje megegyezik az egyes

típusok területünkön lévõ gyakoriságával. A kvarter össz-
letnek több mint 90%-át a pleisztocén képzõdmények
alkotják. A holocént többnyire a lepusztulás jellemzi.

A lösztáblák száraztérszíni pleisztocén üledékei 

A Pannóniai-medence 11,4–2,8 millió év közötti, vi-
szonylag egyhangú fejlõdését valamikor 2,8–2,4 millió
évnél, a pliocén–pleisztocén határon jelentõs tektonikai
mozgások szakították meg a Dunántúlon. A neogén
medencekitöltést ekkor sok helyen harántolták törések
(vetõk, eltolódások, ritkábban feltolódások) és egyidejûleg
területünk egésze megemelkedett a Dráva-völgyi- és a
Tiszántúli-süllyedékekhez képest. A geológus-geográfus
közvélemény szerint Somogy, Tolna és Fejér megye 
dombvidéki területén a haránt (közel É–D-i) és a hosszan-
ti (lényegében K–Ny-i) irányú völgyek az ekkor létrejött
törésvonalak preformálásának, majd a kvarter során
végbement eróziós-deflációs lepusztulásnak az ered-
ményeként alakultak ki.

Kétségbevonhatatlan tény általában a pannóniai 
összletet harántoló törésvonalak léte, mert ilyeneket a
korszerû szeizmikus szelvényeken és a sûrûn felfúrt szén-
hidrogénkutatási területek földtani szelvényein is
láthatunk. A szeizmikus szelvényeken azonban az is

látható, hogy sokkal több a völgy, mint a szénhidrogénku-
tató szelvényeken látható, pannóniainál fiatalabb, 10 m-
nél nagyobb vetõ. Az ennél kisebbeket ugyanis nem tudják
a medenceterületen alkalmazott szeizmikus mérési mód-
szerrel kimutatni.

A Balaton hidrofonos felmérése során azonban a
harántvölgyeknél is sûrûbb hálózatú, apró (vetõkbõl álló
ÉNy–DK-i csapású) töréssorozat jelenlétét állapították
meg (CSERNY, CORRADA 1990), s ezek D felé nyilván nem
érnek véget a Balaton D-i partján, hanem átterjednek az
ún. Somogyi-tábla területére. A harántvölgyek egy
részének töréses preformációja — még ha sok esetben
csak méteres elmozdulásokról lehet szó — ezzel úgy tûnik
cáfolhatatlan bizonyítékot nyert.

Találtak a Balatonban a hidrofonos mérések hosszanti
töréseket is, de ezek a területünk morfológiájából 
könnyen, és bizonyítékok nélkül interpretálható 50–150
m-es vetõkhöz képest elhanyagolható méretûek. A jelen-
tésünkben felsorolt morfológiai egységek, — a D-re, ill.
DK-re dõlõ táblák — kialakulására más magyarázatot kell
találnunk. A megoldás a MOL Rt. legutóbbi, területünk
Ny-i felén mért szeizmikus szelvényeibõl a felsõ-pannó-
niai rétegek jól leolvasható átlagos D-i, DK-i dõlésének, a
jelenlegi morfológiáknak és a pleisztocén fejlõdés-
történetének összevetésébõl adódik. A felsõ-pannóniai
üledékképzõdést lezáró szerkezeti mozgások a fluvio-
lakusztrikus üledékképzõdés után visszamaradt peneplén
területet gyengén felszabdalták. A néhány méteres elmoz-
dulások mentén a pleisztocén eleji deflációs és eróziós
tevékenység a felszínt a 4. ábrán látható vázlat szerint
kipreparálta. A száraztérszíni pleisztocén üledékek vi-
szonylag teljes szelvényének túlnyomó része a felsõ-pan-
nóniai viszonylag keményebb, a lepusztulásnak ellenál-
lóbb réteglapjai felett maradt meg és dõlésük is ezeknek
megfelelõen alakult, s minél délebbre megyünk egy–egy
táblán általában annál teljesebb és vastagabb pleisztocén
rétegsort találunk az adott felsõ-pannóniai réteglap felett,
természetesen diszkordáns településben. A táblák É-i
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3. ábra. A közép-dunai terület kvarter képzõdményeinek kifejlõdési vázlata (M = 1:500 000)
1 = a Duna kvarter hordalékkúpjának felszíni elterjedése, 2 = a Duna kvarter hordalékkúpjának futóhomokkal fedett elterjedése, 3 = a Duna kvarter
hordaléka futóhomokkal és lösszel fedett helyzetben, 4 = a Duna és jobboldali folyócskái hordalékának összefogazódásából álló sorozatok elterjedése,
5 = a Duna középsõ-pleisztocén hordalékának, a lösz-összlettel és az idõsebb pleisztocén vörösagyag sorozattal való együttes elterjedése, 6 = a Duna
jobboldali folyócskái és patakjai kvarter alluviumának felszíni elterjedése a felsõ-pannóniai összlet felett, 7 = a Duna jobboldali folyócskái kvarter
alluviumának és feküjében általában az idõsebb pleisztocén vörösagyag sorozatnak együttes elterjedése, 8 = a kvarter száraztérszíni lösz-összlet elter-
jedése, alsó részében gyakran patakhordalék-üledékekkel, 9 = a kvarter száraztérszíni lösz összlet elterjedése, feküjében általában az idõsebb pleisz-
tocén vörösagyag sorozatokkal, 10 = a kvarter hegylábi üledékekkel (vörös agyag, barna agyag, áthalmozott lösz, lejtõtörmelék, patak hordalékkúp
üledékek) borított területek, 11 = a kvarternél idõsebb képzõdmények felszíni elterjedése (a kibúvások feketével vannak jelölve), 

12 = kidolgozatlan terület

Figure 3. Sketch of the evolution of the Quaternary formations of the middle Danube area (1:500,000)
1= surface extension of the Quaternary alluvial fan of the Danube, 2 = extension of the Quaternary alluvial fan of the Danube, covered by wind blown
sand, 3 = Quaternary deposits of the Danube, covered by wind blown sand and loess, 4 = deposits of the Danube and its small right hand side 
tributaries, 5 = distribution of the middle Pleistocene terraces deposits of the Danube, together with the loess and the older Pleistocene red clay series,
6 = surface extension of the Quaternary alluvial deposits of the right hand side tributaries and streams of the Danube overlying the Upper Pannonian
formations, 7 = distribution of the Quaternary alluvial sediments of the right hand side tributaries of the Danube and the underlying older Pleistocene
red-clay series, 8 = distribution of the Quaternary loess often with stream deposits in their lower parts, 9 = distribution of the Quaternary loess
and the underlying older Pleistocene red-clay series, 10 = areas covered by Quaternary deluvial deposits (red-clay, brown clay, redeposited loess,
slope debris, stream fan sediments), 11 = surface distribution of pre-Quaternary formations (outcrops are shown by black dots), 12 = area not 

studied yet



meredek oldalán is lerakódtak ugyan a pleisztocén
üledékek, azonban az interglaciálisokban meg-megújuló
lepusztulás, illetve a glaciálisokban ismételten meg-
élénkülõ defláció és a szélsõségesen arid, illetve szél-
sõségesen csapadékos éghajlat váltakozása, továbbá a
talajfagy következtében rendszeresen fellépõ suvadások
ezek többségét szakaszosan elpusztította. Így a táblák É-i
meredek oldalán a pannóniai kibúvások többsége a pleisz-
tocén során szakaszosan megújulva máig fennmaradt.

A lösztáblák 10–120 m vastag pleisztocén üledékei ma
még nem eléggé ismertek. A Duna 50–80 m-es magaspart-
jaitól eltekintve általában csak pár méter magas löszfalak-
ban vannak feltárva. Hiába van területünkön többezernyi
kvartert átharántolt fúrás, ha végig magvételes alig–alig
akad közöttük.

A lösztáblák üledékeinek megismerése szempontjából
az egyaránt végig magvételes Som–1, Lajoskomárom–I,
Diósberény–1, Udvari–2A és a Tengelic–2 fúrás szelvénye
érdemel említést, illetve kiemelt figyelmet. Az utóbbi
kettõ rétegsorából láthatjuk, hogy a lösztáblák pleisztocén
üledéksorozata élesen két részre válik szét. Alsó
vékonyabb részét élénkvörös (piros), továbbá vörösesbar-
na-, barnásvörös-, barna-, sárga-, szürkéssárga-tarka
agyag, aleurit, homok rétegek alkotják. Ehhez az össz-
lethez jelenleg három, formáció rangú, biztosan csak
egy–egy kiválóan feltárt szelvényben megkülönböztet-
hetõ, litosztratigráfiai egység tartozik. Nevezetesen a
legidõsebb Tengelici Formáció, a Dunaföldvári Agyag és
a paksi Pv1–5 jelû vörösagyag szint.

A Tengelici Formáció alsó részében a Tengelic–2 fúrás
szelvényében települõ káliumgazdag bentonit és az
ugyancsak alsó-pleisztocén vöröstarka agyagösszletben
közbetelepülõ káliumgazdag Bári Bazalt Formáció
kereken 2 millió éves radiometrikus kora alapján (BALOGH

KADOSA et al. 1984) a pleisztocénbe soroljuk azzal, hogy
alsó része valószínûleg lenyúlik a felsõ-pliocénbe (KAISER

1999). A Dunaföldvári Agyag Formáció (PÉCSI 1975) min-
den bizonnyal ezzel párhuzamosítható, míg a Pv1–5

vörösagyag valószínûleg üledékhézaggal települ az elõb-
biek felett.

A vörösagyagok felett löszsorozat következik, amely-
nek két fõ részét — az idõsebb és tömörebb paksit és a
fiatalabb, lazább dunaújvárosit — különböztetik meg, de
mindkettõt több, ma már névvel jelölt és viszonylag

sokoldalúan jellemzett, vékony fosszilis talajszint, továb-
bá eolikusan megmunkált szemcsékbõl álló homok-
betelepülés tagolja (PÉCSI 1972, 1982). Területünkön
egyelõre még csak a paksi lösz alapszelvénybõl és egy
sióagárdi feltárásból ismert a riss korú vékony (1–5 cm-
es) Bagi Tefra Rétegtag (KRIVÁN P. 1955, HORVÁTH

1992).
Gyér tapasztalataink szerint a lösztáblák D-i, tenger-

szinthez viszonyított mélyebb helyzetû része felé haladva
általában egyre vastagabb és teljesebb száraztérszíni
pleisztocén sorozatot találunk, míg a táblák É-i részén
vékonyabb és általában alulról csonka, homokbetelepü-
lésekben gazdagabb rétegsorok a jellemzõek. A Dunán-
túli-középhegység DK-i peremére felfutó (1., 2. és 8.
számú) táblák É-i részén többnyire már csak bázis-
homokkal, esetleg kavicsos homokkal kezdõdõ, 5–10 m
vastagságú fiatal löszszelvényt találunk.

Külön említést érdemelnek a löszsorozat alján
Ádánd–Mezõkomárom között a 3. tábla É-i oldalán felszí-
nen található Balaton-felvidéki eredetû kavicsrétegbõl (ID.
LÓCZY 1913), illetve a 2. tábla közepén lévõ Kisláng
község területén az 50-es években mûködött 5–7 m mély
kavicsgödrök magas-bakonyi eredetû kavics rétegébõl
elõkerült alsó-pleisztocén faunák, amelyek saját és bezáró
kõzetük jellegei alapján az alsó-pleisztocén felsõ részének
melegebb — a mai afrikai szavannákéval lényegében
megegyezõ — és csapadékosabb voltát bizonyítják. A
kislángi olyan területen fordul elõ, ahol ma érdemi víz-
folyás sem található, nem hogy olyan, amely a Magas-
Bakonyból centiméteres kavicsokkal jellemezhetõ
hordalékot szállított volna. Úgy tûnik az ópleisztocénben a
patakok futása a Dunántúli-középhegység DK-i részén,
illetve elõterében a maitól erõsen különbözött. A Séd patak
akkor még valószínûleg a jenõi völgyön keresztül lépett be
erre a táblára és akkoriban még a bakonyi Öreg Futóné
hegy területérõl is jelentõs vízhozamú vízfolyások
növelték vizének mennyiségét.

Az ádándi ópleisztocén kavics jelenlétébõl már 
ID. LÓCZY (1913) megállapította, hogy akkor még a
Balaton medencéje nem létezett.

A Duna-völgy folyóvízi hordalékösszlete

A Duna É–D-i Budapest és Mohács közötti szakaszá-
nak Ny-i oldalán a lösztáblák viszonylag teljes pleisztocén
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rétegsorát látjuk a meredek magaspartokban feltárva, mert
a folyónak a Coriolis erõ továbbá az ÉNy-i szelek által az
alacsony vízállásoknál K felé kihordott homok Ny-ra toló
hatása miatti erõteljes és viszonylag gyors Ny felé való
nyomulása következtében az erózió és a suvadások még
nem tudták elegyengetni a térszint. Ahol azonban ezen a
szakaszon a (riss–kora-würm korú) III–IIb terasz kialakult
a Duna és a lösztáblák között, ott az utóbbiak meredek
falait az eróziós és a suvadásos lepusztulás már elegyen-
gette. Annál is könnyebben, mert a würm löszüledékek
vastagságával alacsonyabbak voltak az akkori magaspar-
tok. Az ilyen szakaszok területünkön az alábbiak: 1. ado-
nyi öblözet, 2. rácalmási part, 3. Kisapostag –Dunaföldvár
észak, 4. Bölcske–Dunakömlõd észak, 5. Paks dél –
Csámpa – Tengelic–Szõlõhegy – Fadd – Fácánkert – Szed-
res – Medina – Sióagárd.

A teraszok által beborított területeken a terasz 5–20 m
vastag, alul viszonylag vékony, kavics-, kavicsos homok-
réteggel kezdõdõ, felfelé egyre finomodó homokból álló
rétegsora alatt az idõsebb pleisztocén összlet vékonyabb-
vastagabb, felül rétegtanilag hiányos része települ diszkor-
dánsan a felsõ-pannóniai képzõdmények felett.

Láthatjuk, a Duna K felõl oldalazva végleg a késõ-
pleisztocénben nyomult be a mai Duna–Tisza közébe az
ÉNy-ról DK felé messze benyúló lösztáblák területére, disz-
kordánsan kettévágva azokat. Közben a táblák alsó- és
középsõ-pleisztocén üledékeinek túlnyomó részét elpusz-
títva a mai Duna-völgy területén általában közvetlenül a
felsõ-pannóniai összletre települnek 5–50 m vastag, vi-
szonylag durva folyóvízi hordalékai. Helyenként azonban a
végig magvételes fúrások alapján az alsó-pleisztocén vörös
üledékek (paksi Pv1–5 vörösagyag, Dunaföldvári és

Tengelici Formáció) egy része még megtalálható a Duna
hordaléka és a pannóniai összlet között (FODORNÉ et al.
1981).

A mai Duna-völgy területünkre esõ, 10–20 km széles
szinte tökéletes alluviális síkságát földtani térképeink
holocén homok, iszap, agyagként tüntetik fel. Ez azonban
csak elsõ közelítésben igaz, mert ennek a hordalékréteg-
nek csak a legfelsõ átlagosan 0,2–10 m közötti vastagságú
része keletkezett a holocénben. A mintegy 20 m vastag
üledékképzõdési–szemcsenagysági félciklust alkotó
Duna-hordalék túlnyomó része a felsõ-pleisztocénben, s
ahol több félciklusból áll ott a kvarternak ennél is idõsebb
részében rakódott le.

A Duna szemcsenagysági félciklusai viszonylag vé-
kony, középszemû kavics, kavicsos homokréteggel
kezdõdnek, amely a félciklus 1/5–1/10-ed részét teszi ki,
majd efelett felfele haladva egyre finomabb homokrétegek
települnek. Ritkán agyagos iszap, sõt ártéri agyagrétegek
közbetelepülése is észlelhetõ. Területünkön a Duna fiatal
hordalékösszletét részletesen JASKÓ, KROLOPP (1991),
illetve JASKÓ, KORDOS (1990) dolgozták fel, megrajzolva a
Csepel-sziget, illetve Paks környezetében a kvarter
rétegek talpmélység térképeit. Tanulságos összevetni ezt a
két térképet „Az Alföld 100 000-es földtani térképe”

sorozatban URBANCSEK (1969, 1979a, b, c), illetve
FRANYÓ (1984) által szerkesztett kvarter vastagsági
térképeivel. A tapasztalható nagymértékû eltérés a fúrás-
adatok megbízhatatlanságával értelmezhetõ.

A lösztáblákat tagoló völgyek alluviális képzõdményei

Elsõ közelítésben joggal merül fel, hogy miért szük-
séges a Duna hordalékától elvileg elkülöníteni a terület
többi folyóinak, patakjainak alluviális képzõdményeit? A
Duna azonban morfológiai értelemben diszkordáns, míg a
többi vízfolyás túlnyomó többsége a morfológiához ido-
muló futású, s ami még lényegesebb, területünk folyói és
patakjai — valószínûleg egyedül a Duna kivételével — a
pleisztocén során idõszakos vízfolyások voltak, csak az
interglaciálisokban és glaciális eleji csapadékos szaka-
szokban folyt bennük víz. Ennek következtében a löszhul-
lás száraz idõszakaiban, különösen a vízfolyások felsõ
szakaszát, többé-kevésbé vastag lösztakaró borította be.
Az éghajlat csapadékosabbá válásakor a vízfolyások a laza
löszüledékbe ismét hamar hátravágódtak és a felszedett
lösziszap, sõt a felsõ-pannóniai homok, agyag egy részét
árterükön ismételten szétteregették. Másik részét a
Dunába szállították.

Hogy ezeknek az idõszakos vízfolyásoknak milyen
jelentõs szállítási energiája volt, azt a nagyobb völgyek
(pl. a Koppány völgyében, Tamásinál) pleisztocén
szelvényeiben található egykori löszkonkréciókból — a
konkréció kavicsainak mérete eléri a 10 cm-t — álló
20–30 cm vastag kavics, továbbá löszpizoid réteg (KRIVÁN

B. 1987) betelepülések, jelzik.
Természetesen az alluvium rétegsorok alján — ameny-

nyiben a patakok lepusztulási területén volt elszállítható
durva kõzettörmelék, vagy idõs kavics — vékonyabb
vastagabb báziskavicsréteg települ. Ilyet találunk a mai
Sió, Kapos, Sió–Kapos, Sárvíz völgyében, elsõ-
sorban fõként azok felsõ részén, bár Mõzs mellett a
Sió–Kapos–Sárvíz hordalékkúpjában jellemzõek a finom-
szemû kavics–homok betelepülések. A lösztáblákat
elválasztó 1–8 m vastag alluviumok többségét azonban
finom–aprószemû, a felsõ-pannóniaiból vízi és deflációs
úton áthalmozott homok és áthalmozott, agyagos, infúziós
löszrétegek alkotják. Az alluvium szelvényében alulról
felfelé haladva a szemcsenagyság csökken.

Mint a Dunánál, úgy itt is megemlítjük, hogy ennek a
szelvénynek csak a felsõ, néhány deciméteres része
holocén korú, többsége a pleisztocén eddig pontosan meg
nem állapított részében rakódott le. Nyilvánvaló azonban,
hogy általában minél vastagabb ez az alluvium annál
nagyobb részét fogja át a pleisztocénnek, s a vízfolyások
Dunába torkollásától a vízfolyások eredete felé haladva ez
az alluvium egyre vékonyabb, s a pleisztocénnek csak
egyre fiatalabb részét képviseli.

Az alluviumokkal kapcsolatosan megemlítendõ, hogy
a völgyek egyes, csekély esésû részein a pleisztocén rég-
múltban és a holocénban is kisebb–nagyobb mocsarak,
ártéri tavak alakultak ki. Ezekbõl mocsári agyag, tõzeg és
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mésziszap üledékek rakódtak le. Ma még kevésbé ismert
fejlõdéstörténeti okok miatt a pleisztocén tõzegek —
pedig bizonyosan keletkeztek ekkor is — nem fosszi-
lizálódtak. Valószínûleg elégtek a rendkívül száraz éghaj-
lati idõszakok során. A holocén tõzegterületeken ma is
gyakoriak a hetekig égõ föld alatti tüzek.

Az eolikus–deflációs tevékenység nagyobb része
ugyancsak az alluviumokhoz kapcsolódik. A leöblítéses és
a folyóvízi erózió következtében a patakok, folyók vizébe
került homokanyag nagy része az áradások során ismétel-
ten a folyók árterén teregetõdött szét, majd ezt a száraz
évszakokban, illetve hosszabb csapadékszegény, hideg
idõszakokban az uralkodó ÉNy-i szél a völgyek DK-i
oldalán lévõ dombok aljába halmozta fel, felfelé egyre
vékonyodó „szoknya” formájában. A szélesebb ártereken
néhol valódi dûnék is kialakultak, illetve ma is mozognak.
Ez a folyamat a pleisztocén során meg-megismétlõdve a
mainál lényegesen erõteljesebb lehetett.

A Mecsek É-i peremvidékének lejtõtörmelékben 
gazdag képzõdményei

Bár feldolgozott területünk a Dunántúl mindkét nagy
középhegységének peremét érinti hegyvidéki típusú, érde-
mi mennyiségû lejfõtörmelékben gazdag negyedidõszaki
képzõdményeket mégis csak a Mecsek É-i szegélyén és
annak elõterében találunk, mert a Dunántúli-középhegy-
ség feldolgozott részén jelentõs reliefenergiájú hegyek
gyakorlatilag nincsenek. Egyedül a polgárdi Szár-hegy
DK-i peremén vannak, illetve várhatók a fiatal würm lösz
alatt kis elterjedésben ópaleozoos mészkõtörmelékbõl és
áthalmozott talajosodott lösz keverékébõl álló idõsebb
pleisztocén hegylábi üledékek.

A Mecsek É-i lábán és É-i elõterében viszont az É-i
pikkely jelentõs domborzati energiája és annak pozitív fel-
halmozódási kitettsége miatt Hidas és Magyaregregy
között az idõsebb kibúvások lábánál mintegy 20 km
hosszúságban, 5–20 m vastagságú barna- és vörösagyag,
áthalmozott lejtõlösz és mindezek törmelékben többé-
kevésbé gazdag változatainak váltakozásából álló, jelentõs
tömegû, hegyvidéki típusú kvarter összlet rakódott le.
Fedõjükben természetesen a ma is pusztuló fiatal lösz,
5–10 m vastag takarója települ.

A terület hegységperemi jellegét hangsúlyozza to-
vábbá a magyaregregyi völgy végénél Szászvár kör-
zetében és a Hidasi-völgy elõterében Bonyhádtól D-re
kialakult fiatal würm korú lösz, továbbá fiatal és ennek
megfelelõen finomszemû alluviális üledékkel fedett
hordalékkúpja.

Jelenkori képzõdmények

A holocént területi szempontból manapság fõként a
lepusztulás jellemzi. Igaz ma is folyik a szántóföldeken és
az erdõkben a talajosodás, de a földmívelés gyakorlata
következtében a talaj a szántóföldeken évente 2–8 hónapig
növénytakaró nélküli állapotban van, kitéve a lemosásos,
deflációs lepusztulásnak. Ez a talajtakaró azonban
egyértelmûen az utolsó glaciális utáni 12 000 év, azaz a

holocén során a légkör, a növény- és állatvilág által a
kõzetöv legfelsõ részére gyakorolt együttes hatása ered-
ményeként alakult ki, illetve képzõdik ma is. Ma azonban
a szántóföldi mûvelés következtében a felszín elegyen-
getõdése a holocén földmûvelés elõtti részéhez viszonyít-
va sokkal erõteljesebben folyik. Így a szántóföldek kitett
részein a lepusztulás erõs, míg üledékcsapdát jelentõ
mélyedéseiben a talaj felhalmozódása a jellemzõ.

Jelenkori szakaszos üledékképzõdés folyik a patakok,
és folyók ártéri síkságain is, amelyeket idõnként elöntenek
az árvizek. Ezekbõl ártéri iszap és homok rakódik le, majd
a víz visszavonulása után a lerakódott vékony hordalék-
réteg gyorsan talajosodik.

Az ártereken a folyók elhagyott medrében, illetve a
zátonyok által visszaduzzasztott ártéri tavakban évtizede-
kig, akár évszázadokig is folyhat az üledékképzõdés,
amely jelenlegi éghajlati viszonyaink között mésziszap le-
rakódással kezdõdik (illetve kezdõdött) és tõzeg kelet-
kezéssel folytatódik, majd rétiagyag-réteg kialakulásával
zárul (zárult), például a Kapos, Dombóvár alatti szakaszán.

Az ártereken kialakult fedetlen homokzátonyokat az
erõs tavaszi és õszi szelek gyorsan megbontják és
általában DK-i irányban szállítják tova. Ez a homok az
ártereken kisebb-nagyobb dûnéket, a dombok ÉNy-i lábán
pedig szoknyaszerû felhalmozódásokat alakít ki, például a
Tolnai Hegyhát ÉNy-i oldalán.

Területünk D-i szélén a Mecsek legészakibb hegyeinek
elõterében ma is folyik az agyagos lejtõtörmelék és a
folyócskáknak a síkságra való kilépésénél pedig hordalék-
kúp-üledékek felhalmozódása.

A holocén üledékképzõdésnek ma már az ember is
jelentõs tényezõje. Számos helyen építettek árvízvédelmi
gátakat az elmúlt 150 évben, amelyek következtében
csökkent az ártéri üledékképzõdés, továbbá halastavak
kialakítása céljából is építettek gátakat, amelyek viszont
az ártéri tavi üledékképzõdés területét növelték meg igen
jelentõs mértékben.

Lényegesen kisebb a jelentõsége a homok- és agyag-
gödrök mûvelése közben felhalmozott meddõ anyagból
kialakított domboknak.

Ezekben a gödrökben halmozzák fel általában a kom-
munális és a gyári hulladékanyagokat, amelyeknek a ter-
mészetes környezetre gyakorolt hatása ma még fel-
méretlen veszélyt jelent a társadalom számára.

A kvarter képzõdmények talpszint térképének
ismertetése

Minden térképen ábrázolt jelenségnek megvan az ész-
lelési sûrûségtõl és a tárgy jellegétõl függõ ideális mére-
taránya. Területünk K-i szélérõl a korábbiakban (FRANYÓ

1984, URBANCSEK 1969, 1979a, b, c) kvartervastagság,
majd a kvarter talpának tengerszint feletti helyzetét (JASKÓ,
KORDOS 1990 és JASKÓ, KROLOPP 1991) ábrázoló térképek
készültek. Elõbbiek 1:100 000-es méretarányúak és 25 m-
es, az utóbbiak lényegesen kisebb — a nyomdai kisebbítés
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elõtt talán 1:200 000-es — méretarányuk ellenére 5 m-es
szintvonalközökkel ábrázolták vizsgálatuk tárgyát.

Jelen munkánk során a feldolgozásra kijelölt területrõl
ugyan közel 700 db, a kvarter talp helyzete szempontjából
használhatónak ítélt fúrást sikerült összegyûjtenünk, még-
is a kvarter talp helyzete változékonyságának jellege és a
fúrási adatok túlnyomó részének gyenge megbízhatósága
— amit a fúráspont mellé írt talpértékként értékelhetõ ada-
tok kettõs, hármas és sokszor kérdõjeles voltával igyekez-
tünk jelezni — miatt csak 20 m-es szintvonal sûrûséget
mertünk vállalni. Területünk nagyobb K-i és É-i részén,
ahol pannóniai kibúvások lényegében nincsenek, ez a sû-
rûség be is vált. A délnyugati részeken, ahol a száraztér-
színi összlet DK-re dõlõ geomorfológiai csapdákban hal-
mozódott fel (2. és 4. ábra), s ahol a csapdák ÉNy-i hom-
lokrészén felsõ-pannóniai kibúvások vannak már sokkal
több — egyes területrészeken az alkalmazott 1:100 000-
es méretarányban megoldhatatlan — probléma adódott.
Elsõsorban a pannóniai kibúvások pontatlan bejelölése —
egyes esetekben pedig valószínûleg a kvarter futó-
homokkal való összetévesztése — következtében. Ha pon-
tos pannóniai kibúvás térképünk lenne a homlokrészek
felett olyan sûrû szintvonal hálózatot adna a 20 m-es ér-
tékköz, hogy azt nem lehetne ábrázolni. Tehát részletesebb
méretarányt kíván meg ezeken a területeken a téma. A
részletesebb méretarányhoz legalább 100 m-es észlelési
adatsûrûség kellene itt, de hát ilyen nincs és valószínûleg
soha nem is lesz. Ezért ezeket a területrészeket — ma-
gyarkeszi homlok, koppányi homlok, Kapos menti hom-
lok, uzdi homlok, kistormási homlok, hegyháti-homlok,
Mecsek perem, Szekszárdi-dombság — kénytelen-kellet-
len a szerkesztésbõl kihagytuk, egyrészt az elõbb említett
adatritkaság miatt, másrészt pedig az ezeken a vidékeken
a medencejellegû kidolgozott területekhez képest jelen-
tkezõ, valószínûleg nagyméretû suvadások miatti jelentõs
ellentmondások miatt. Az ismételt kísérletek ellenére sem
si-került itt a monoton 20 m-es szintvonalközt alkalmaz-
nunk. Ezeknek a területeknek a határait nagyobbrészt —
úgy tûnik — tektonikai vonalak adják.

Mint már a rétegtani ismertetésben a fúrási adatgyûjte-
ményünkre támaszkodva jeleztük, a kvarternek nem min-
dig ugyanazon szintje települ a felsõ-pannóniai, illetve a
hegységperemeken az ennél idõsebb képzõdményekre. A
kislángi gerinces- és az ádándi molluszkafauna adatoktól
eltekintve területünk ÉNy-i részén csak a felsõ-pleisztocén
lösz-összlet — néhol annak is csak a legfiatalabb része
(=„Dunaújvárosi lösz”) — települ diszkordánsan a
lényegesen idõsebb fekün.

A Dunaföldvár–Simontornya–Tamási–Értény vonaltól
D-re lévõ területen a középsõ-pleisztocén tektonikai fázis-
nak jelentõs geomorfológiai következményei lehettek. Az
idõs pleisztocén vörösagyag-sorozat ugyan itt több helyen
megtalálható, de a kiemelt területek nagy részérõl,
valószínûleg az utólagos lepusztulás miatt ma már
hiányzik. Így jelenlegi elõfordulása területünkön foltos
jellegû, bár néhol jelentõs — 20–40 m-es — vastagságban
található, elsõsorban a Mórágyi-rögtõl É-ra lévõ vidéken.
Elõfordulásait térképünkön a vörösagyag tengerszinthez
viszonyított helyzetét jelölõ fúrás mellé írt „t” betûvel
jeleztük, megkülönböztetve a biztos és bizonytalan ada-
tokat. Utóbbiak mellé kérdõjelet tettünk.

Eddigi elõfordulásait itt is felsoroljuk, megjegyezve,
hogy a vízkutató fúrások furadékanyagának gyatrasága
miatt többször ott sem jelzik a piros színû kõzetek harán-
tolását, ahol hiánya teljesen valószínûtlen.

Az idõs-pleisztocén vörösagyagösszlet biztos és bizony-
talan (kérdõjeles) elõfordulásai területünkön az alábbiak:

Alsómocsolád, Aparhant, Bátya?, Bikács, Bonyhádva-
rasd, Csikóstõttõs?, Dalmand, Dombóvár, Dunaföldvár,
Értény, Fácánkert?, Felsõnána, Hantos?, Harc, Hegyhát-
maróc, Hidas, Kalaznó, Kistormás, Kocsola, Kölesd, Má-
gocs, Medina, Murga?, Nagyhajmás?, Nagykónyi, Nagy-
mányok, Paks, Perkáta, Sásd?, Simontornya, Szakadát,
Szedres, Tamási, Tengelic, Tevel, Tolna?, Udvari, Újireg,
Varsád.

Ezek közül a legegyértelmûbb lelõhelyei: Dalmand,
Harc, Hidas, Kistormás, Paks, Tengelic és Udvari.
Felszínen Hidason, Kistormáson és Pakson fordul elõ.

A térkép és a hozzá készített jelen szöveges magyarázó
elkészítését csak a terület kvarter kutatása egyik epizódjá-
nak tekinthetjük, mert annyira kevés a valóban meg-
bízható, a teljes kvarterszelvényt feltáró fúrás a területen.
Eltekintve a két hegység peremén mélyített néhány —
fõként térképezõ — fúrástól az alábbiak rétegsorát
tekinthetjük ilyennek: Diósberény–1A, Lajoskomárom–1,
Paks–2, Paks–2A, Paks–3, Paks–4a, –4b, –4c, Paks–BH-
1–5, Seregélyes–2, Som–1, Tengelic–2, Udvari–2A.

Nyilvánvaló, hogy a kvarter kutatása szempontjából az
ideális 2×2 km-es, ÉK–DNy-i és rá merõleges csapású,
négyzethálóba telepített, végig magvételes és jó karot-
tázsszelvényekkel rendelkezõ fúrásrendszer kialakítása
lenne célszerû, de ennek jogosságát a társadalom
valószínûleg sohasem fogja elismerni. Az alapvetõ prob-
lémákat azonban jórészt fel lehetne oldani a morfológiai
nagy egységenként telepített 3–4 db ilyen fúrás lemé-
lyítésével és alapos feldolgozásával.
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RESULTS OF THE EDITING OF QUATERNARY BOTTOM MAP ABOUT THE MID-DANUBE
REGION
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Geological Institute of Hungary, H–1143 Budapest, Stefánia út 14.

K e y w o r d s : Quaternary, Pleistocene, Pleistocene/Pannonian border, Transdanubia

The study area lies in the middle of the Hungarian Basin, and extends between the Transdanubian Range and the Mecsek
Mountains, with a N–S trend mainly along the right bank of the Danube, in a 60–64 km wide zone, which was formed a slightly hilly
area during the Pleistocene (Fig.1). Its surfacal area comprises mostly Neogene and younger sediments, with the great majority of
Quarternary deposits and not too much Upper Pannonian and Pleistocene exposures. Older formations can be found only at the mar-
ginal areas of the mountains. The average horizontal size of the exposures is between 5–20 m, while their vertical size is only a few
metres, but it can reach 20 m in a very few cases. The tallest (Pleistocene) exposures can be found in the high bank on the right side
of the Danube, which are practically not continuous, in the area of Adony, Dunaújváros, Dunaföldvár, Kömlod, Paks and Szekszárd.

The only exposure which is older than Upper Pannonian in the hilly area is in the small quarry which is 3,5 km to the NE of
Sárszentmiklós. They produced welded rhyolite tuff here which age was thought to be Sarmatian earlier and is told to be Ottnangian now. 

Considering the hilly character of the surface and the lack of mineral resources, the Quarternary formations became interesting in
a research viewpoint only in the past few years in spite of the fact that they were penetrated by a few thousand wells here. Especially
the water wells cover the whole area. Several water producing wells were drilled in all the 220 villages and towns here, and all of
them penetrated the Quarternary sequence but it is rather difficult to determine the boundary towards the underlying Upper Pannonian
succession without any core samples.

In some places like the NW part of the area near the Transdanubian Range, as well as in the south at the margin of the Mecsek
Mountains, furthermore in the surroundings of Paks we could rely on the data of cored wells, too. There are very few key wells in the
study area drilled by the Geological Institute. In the 70's boreholes with continuous cores for lignite exploration were drilled between
the Mecsek and Lake Balaton and some of them are also found in the study area. These could also help our work to border the
Quarternary formations.

The Quarternary–Pannonian boundary indicated in the well documentation is not reliable where there were no well logs. The char-
acteristic gray-coloured Upper Pannonian formations were defined well but the cuttings from the upper, multicolour part were not
enough for making certain subdivision. In most cases the multicolour-gray transition was considered to mark the boundary. On the



basis of the reambulation of those wells with continuous coring and the field outcrops it's an evidence that the colour transition can
be found 50–150 m under the bottom of the Quarternary respectively. 

The assignment (definition) of the Quarternary-Pannonian boundary can be made without difficulty on those areas where the
Pannonian formations are overlain by the course-pebbly succession of about 10–50 m thickness lain by the Danube or other rivers
like the Kapos, the Sió–Kapos, and the Sárvíz. This boundary can be defined rather well even by the cuttings and/or on the bais of
the different well-logs, like SP, resistivity and gamma ray. Another typical boundary type is when the Upper Pannonian is overlain by
loess. In this case we put the 2–5 m thick sandstone bed found on the base of the "soft" Quarternary into the Pleistocene as the ter-
restrial Quarternary also consists of depositional half-cycles even if they are not characteristic. 

In the definition (assignment) of the Pleistocene-Pannonian boundary the wells with continuous coring, therefore with reliable
sedimentary succession were of great help. Correlating the well-logs of these boreholes with those without core-samples helped us to
identify this boundary.

The Pannonian beds of the Mid-Danube region are older than Upper-Pliocene in the majority of the study area. In the water explo-
ration wells of Csepel Island, Perkáta, Nagylózs, Káloz, Dég and Lajoskomárom, however, the Nagyalföld Formation can be found
which is generally included in the Upper Pliocene. The age of the reddish-variegated lithostratigraphic unit between the loess and the
Pannonian (i.e. Dunaföldvár + Tengelic + red clays Pv1–5 of Paks) is mainly younger than the bottom of the Quarternary of 2.6 Ma
age on the basis of the Bár and Tengelic data. Their oldest parts, however, can go down to the Upper Pliocene (Kaiser M.1999), but
they were put into the Pleistocene because of their developement/ appearance.

On our map we draw the isolines at the bottom of the Quarternary in the base of this red clay formation which can be found only
on a few places. Its areal distribution (certain and uncertain) is drafted on the map.

The bottom map was edited on 1:100.000 scale EOV map pages. On the course of our work we were able to draw 20 metre iso-
line frequency. In the E and N part of the study area where there are no Pannonian outcrops, it was fitted. In the SW part where the
Pleistocene terrestrial sediments were deposited in geomorphological traps dipping to the SE (Fig.2) and there are Pannonian outcrops
on the NW front of the traps we would need a more detailed scale and much more thickness data than the existing for a proper draft-
ing of the map.

The compilation of the map and the present interpretation can be considered only as an episod in the Quarternary research of the
study area because of the small amount of reliable boreholes with continuous coring of the whole Quarternary succession.
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