
C) Agrogeologiai fölvételei,\

10. A Mecsekhegység és a Zengő hegycsoport déli részének 
agrogeologiai viszonyai.

(Jelentés az 1902. évi agrogeologiai fölvételekről.)

Teeitz PÉTEB-tŐl.

Évről-évre mindig erősebben érezhető szükségletté válik a szőlő- 
gazdaságban, a szőlőültetvények talajainak alkatát, származását, tulaj
donságait, továbbá az alapot alkotó anyakőzet vagy alsó földrétegek 
anyagát és fekvését megismerni. A rekonstrukciónál fölmerülő balsikerek 
okai és előforduló kérdések javarésze a talaj okszerű vizsgálata alapján 
magyarázhatók meg, úgy hogy a talaj fölvétel a modern szőlészetnek is 
hovatovább nélkülözhetlen segédeszközévé válik.

A m. kir. földművelési miniszter Dabányi I gnácz 0  Nagyméltósága 
a kérdés fontosságát belátva: a múlt óv elején két szőlészeti gyakornokot 
nevezett ki a m. kir. földtani intézethez, a kik itt két év lefolyása alatt a 
talaj fölvételek végezésére múlhatatlanul szükséges elméleti és gyakorlati 
képességeket sajátítanak el, hogy ezután a hazai szőlővidékeken szükséges
nek mutatkozó talajfölvételeket önállóan végezhessék, s egyes talajt illető 
kérdésekben részletes fölvétel alapján a rekonstrukciónak segítségére le
hessenek.

Ezen még 1901. evben tett bölcs intézkedése alapján D icenty Dezső 
és Schossbebgee A dolf szőlészeti gyakornokok 11469/eln. VIII. 1. számú 
magas rendelettel az intézethez osztattak be. Az első évben a téli idény 
alatt a geológia elméleti részével, mint külön szaktudománynyal és 
elemzési munkákkal foglalkoztak; a nyári időszak alatt mellém osztattak 
be, hogy külső fölvételeim alkalmával a talaj térképezés gyakorlatát sajá
títsák el.

A tervezet szerint a második évben a téli idény alatt folytatták a 
laboratóriumi vizsgálatokat, nyáron már önállóan vennének föl egy terü
letet, melynek anyagait az ősz folyamán dolgozzák föl, róla az intézetünk
ben előírt módon tennének Írásbeli jelentést.
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A 35,494. VIII. 3. számú magas rendelet értelmében, főként a két 
beosztott szőlészeti gyakornok kiképzése érdekében, a Baranyamegyében 
1901 őszén végzett fölvételekkel kapcsolatosan folytattam a térképezést 
Pécstől kelet felé Pécsváradig bezárólag. Az első időben a két beosztott 
szőlészeti gyakornokokkal Pécs határát felölelő régi területet jártuk be, 
ennek végeztével kezdettük meg az új terület fölvételét. Pécsvárad határá
ban a hozzám beosztott szőlészek már önállóan dolgoztak föl egy-egy 
kisebb területet.

De nemcsak a szőlészet, hanem az erdő- és mezőgazdaság terén is 
folyton fokozódó érdeklődés mutatkozik a talaj térképezési munkák iránt. 
Mint az előző évben Sándor F erencz úr a zágrábi és Benöze Gergely úr 
a selmeczbányai erdészeti akadémia tanárai, az idén dr. Nyiredy Jenő úr 
a magyaróvári gazdasági akadémia tanára is csatlakozott hozzánk, hogy 
a talajtérképezés menetét munka közben helyszínen is megismerje. 
Dr. Nyiredy Jenő tanár úr ez idén fáradságot nem kiméivé, két héten át 
kisért fölvételeim alkalmával. Midőn ügyünk iránt tanúsított érdeklődé
sét e, helyt is megköszönöm, nem mulaszthatom el, hogy köszönetemhez 
egy kérést is ne fűzzek. Megismerkedve munkánkkal és az országos talaj- 
térképezés czéljaival, meggyőződött arról, hogy bár munkánk az egyes 
kis gazdaságok számára nem mindig tartalmaz készpénzre fölváltható 
útmutatásokat, egyes vidékek talajának gazdasági kihasználásához azon
ban rendkívül fontos útmutatásokkal és fölvilágosításokkal szolgál. Kéré
sem oda irányul, hogy a tapasztaltak alapján a munkákról elterjedt 
téves nézeteket igazítsa helyre és legyen segítségünkre azon küzdel
münkben, melyet ki kell fejtenünk, hogy meggyőzzük a kétkedőket, hogy 
t. L a termőtalajnak megismerése rendkívül fontos a mezőgazdára nézve, 
de a termőtalajt csak künn a helyszínen lehet megismerni tanulni, a 
termőtalaj eredeti állapotában kint vizsgálva több fölvilágosítással szolgál 
a praktikus gazda számára, mint a legkitűnőbb kémiai vizsgálat eredmé
nyei, melyet a területen gyűjtött egy minta pontos elemzéséből nyertünk.

*

A következőkben előleges jelentés gyanánt kivonatot kívánok azon 
terjedelmesebb munkából közölni, melyben a Mecsek és Zengő hegy
csoportok déli lejtőin végzett fölvételek és az ott előforduló talajok elem
zési adatait állítottam össze.

A Pécs város határában levő talajok fölvétele és elemzése alkalmá
val Szilágyi János úr pécs szab. kir. városi vinczellér-iskolája igazgatójá
val együttesen egy mészmeghatározási módszert dolgoztunk ki, melynek 
segítségével a talaj oldható mésztartalmát meg tudjuk határozni. Ezen 
meghatározási eljárás fog alapul szolgálhatni az illető talajra alkalmas
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amerikai alanyfajta kiválasztásánál. A módszer gyorsabb végezhetésére 
egy mérő készüléket szerkesztettem —  aeropiknometer, —  melylyel a 
zavaros vízben lebegő iszap súlyát lehet grammokban egyszerűen leol
vasni. Az elemzési eljárást valamint az eljárás helyességének igazolá
sára szolgáló elemzési adatokat, végre az seropiknometert az ez évi Ró
mában ülésező internacionális gazdasági kongresszus elé terjesztettem. 
Az a kongresszus kiadványaiban fog megjelenni.

Pécs város határának agrogeologiai leírása.

A pécsi Mecsekhegység geológiai alkatával eddig két nagyobb 
munka foglalkozik. A régebbi Peters Károly bécsi geológustól szárma
zik,* a ki különösen a pécsi szénrakodásokat tanulmányozta. 1872. év
ben B öckh János min. tan. úr, a kir. földtani intézet igazgatója Pécs 
szab. kir. város vízellátásának kérdésével kapcsolatosan tanulmányozta a 
város környékének geológiai viszonyait. A vizsgálatok eredményeit «Pécs 
város környékének földtani és vizi viszonyai# czímű nagyszabású mun
kában tette közzé.** Pölvételeim alkalmával a korok meghatározásánál 
kizárólag ez utóbbi kitűnő műhöz mellékelt földtani térkép szolgált 
alapul.

Pécs város határának legnagyobb része a Meesekhegy lejtőire ter
jed. A hegy déli lejtőjének felső, 380 m. t. sz. m. fölött fekvő részén, 
valamint az északi oldal lejtőjén szálerdő áll; a déli lejtő alsó része 
viruló szőlőkertekkel van betelepítve. Föladatomat különösen ezen az 
alsó részen fekvő szőlőültetvények talajainak tanulmányozása alkotta. 
Ezen területen végzett vizsgálataim eredményeiről egy nagyobb jelentés
ben számoltam be, melyben különösen a szőlészeti szempont van ki
emelve. Alábbiakban a vidék agrogeologiai viszonyairól kívánok röviden 
szólni, a kiszabott rövid 40 nap alatt végzett munkálataimról röviden 
beszámolni.

A Mecsekhegység a dunántúli dombvidékből hirtelen átmenet nél
kül emelkedik ki, 612 méternyire a t. sz. fölé. A hegység szigetként áll 
a fiatalabb, harmadkori anyagú dombok közepette. Magvát alkotó kőze
tek rétegei rendkívül össze vannak gyűrve és zúzódva. Egy jelenség már 
futólagos vizsgálatnál is feltűnik, nevezetesen, hogy a puhább anyagú 
lerakódások rétegei gyürődőttek és átalában meredeken állanak, míg a

* Über den Lias von Fünfkirchen. (Jahrbuch d. k. k. Reiclisanstalt. Ver- 
sanimlungen 1862.)

** Pécs sz. kir. város földtani és vizi viszonyai. (A na. kir. Földtani Intézet 
évkönyve. IV. kötet.)

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. '1902. 9
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vastagabb, pados szerkezetű és keményebb állományú lerakódások a gyürő- 
dési folyamatnál kiemeltettek, hogy úgy mondjam kinyomattak vízszintes 
fekvésben a felületre és ott nagyon csekély hajlással borítják a merede
ken álló palásszerkezetű lerakódásokat. Ilyen péld. a triász tarka ho
mokkő, a melynek vastag padjai a Makárhegyen a werfeni palákon fe- 
küsznek, továbbá a fiatalabbkorú palák dolomitos és kvarczitos padjai, a 
melyek a város fölötti hegyhátak fensikjain feküsznek, vízszintesen a 
puha agyagú, agyagos werfeni palákon.

A város fölött egy nagy törési vonal is húzódik végig kelet-nyugati 
irányban. A törés vonalmentén gránit nyomult föl, a mely kőzet helyen
ként törmelékkel van elfödve, de a vízmosásokban és mély utakban a 
Makárhegytől kezdve egész a Kálváriahegyig föllelhető. A gránitkitörés
től délre a kagylómeszet 170 m. t. sz. magasságban találjuk meg, holott 
tőle északra ugyanez a kőzet 612 m.-nél éri el legnagyobb magasságát. 
A lesülyedt kagylómész rétegei teljesen merőlegesen állanak, míg a he
gyen lévő rétegek vizszintesen feküsznek. Az elmondottakból kitűnik, 
hogy az egész hegy magvát alkotó lerakódások eredeti helyzetükből ki- 
mozdíttattak, a hegyalkotó mozgásban résztvettek. Különösen a hegy 
déli lejtőjéről leereszkedő, keskeny hátú nyúlványok belső szerkezete mu
tatja a mozgás nyomait.

De nemcsak a rétegek dőlése és fekvése tanúsít olyan nagy változa
tosságot, hanem maga az egyes rétegek képződése között is, a melyekből 
a Mecsekhegy és nyúlványai alkotvák, nagy korkülönbségeket tapasztal
hatunk.

A hegyalkotásban résztvesznek:
1. A triaszkorú rétegek közül:

a) szentjakabhegyi homokkő =  tarka homokkő ;
b) alsó- és felső-werfeni palák;
c) kagylómészkő padjai;
d) wengeni homokkőpadok.

2. Rétiai komokkövek.
3. Jurakorú képződmények közül.

a) közép- és alsó-liasz homokkőpadok és palák.
A fiatalkorú lerakódások közül:
4. A neogénkorból:

a) mediterrán mészkövek;
b) szarmatakorú csigás meszek;
c) pontusi agyag- és homokrétegek.

5. Mostkorból:
a) diluviális löszrétegek;
b) alluviális lerakódások, agyag és homok.
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Triász homokkő. (Szent-.Jakabhegyi homokkő.) Területemnek 
ez a legidősebb képződménye. A szentjakabhegyi homokkő csak kis ter
jedelemben fekszik a felszínen és ad elmállása után termő talajt. Maga 
a kőzet világosabb vagy sötétebb színű, veres, durva szemű kvarcz- 
homokkő, mely 10— 40 cm. vastag padokban van a werfeni palák fölé 
és közé települve. A fölszinre csak igen kis területen kerül a Makárhegy 
fensikján és az Aranyhegyen a Donatus-kápolna körül.

Elmállása után képződött talaj mésztelen homok vagy agyagos ho
mok, durvaszemű és köves. A szárazságot, mint minden ritka szövetű termő 
talaj, igen megérzi, nagyon vízáteresztő képességű, úgy hogy a rajta tele
pített szőlő a nyári rendes szárazságban nem talál elegendő talajnedves
séget s elveszti leveleit, leleveledzik. Miután az anyakőzet majdnem tisz
tán kvárczból áll, kevés tápanyagot tartalmaz, ha csak nem erősen vasas, 
szegény termőföldet ad.

II e r f e n i  p a lá k .  A Mecsek déli lejtőjén a werfeni paláknak két 
csoportját találjuk, ií. m. az alsó- és felső-rétegcsoportot. Az 'alsó-réteg- 
csoport nagyrészt mésztelen agyagpalákból áll, a felső-rétegcsoportot már- 
gás, mészes palák, majd íölebb palás mészkövek alkotják. Fölfelé a Me
csek hátát alkotó kagylómész fölé a palás mészkő anyaga mind tisztább 
és kristályosabb lesz s lassanként kristályos, pados kagylómészszé válik.

Az alsó-werfeni palák, agyagpalák, kétféle agyagból állanak. Egy 
részök anyaga sötét, vörösszinű vasas agyag, melyben helyenként igen 
sok csillám foglaltatik ; a másik részök anyaga világos, szürke vagy ké
kes színű, finom palás mésztelen agyag. A vasas werfeni pala gazdagabb 
talajt ad, rajta a tenyészet sokkal bujább, a termény minősége jobb. 
A palák igen könnyen porlanak, ennek következtében igen sok kőtörme
lék és kődara van a mállásuk után keletkező termő talajban. Meredek 
oldalakon különösen nagyon laza a talaj (Makárhegy), mert a mi kis 
agyag keletkezik a mállás és poriásnál, azt, miután a talaj mésztelen, a 
csapadékvizek lemossák a forgatás aljára s azon lehuzódik a völgybe. 
Mésztelen agyag nagyon könnyen fölázik a vízben s a tiszta esővíz végte
len finom eloszlásban magával viszi. Lassanként a feltalajban csak kő
törmelék és dara marad, míg az alsó részek ugyanilyen arányban agya
gosak lesznek s összetömődnek. Laza természetük folytán a meredekebb 
oldalakon, a hol a forgatás alatt szállban álló kőzet fekszik, a rajtok élő 
növények a szárazságot igen megérzik.

A Makárhegyről eredő talajminta következő összetételt mutatta:

9 *
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Agyagos rész ._. . ... 9 o/o A mint az iszapolásból
Ásványliszt ... ._ 11 V 2 % láthatjuk, 80 % talajváz
Ásványpor .... ._ .... — .. . „. 16 % van a vörös pala málla-
Finom homok .... 9b 2% dókában, az tehát inkább
Durva rész 71 %

97 o/o
homoknak mondható.

A világos színű agyagpalák laza paladarás vályog termőtalajt ad
nak, mely egészen világosszürke színű, nem olyan termékeny mint a 
vörös, vasas palák málladéka, miután kevesebb vas van az agyagos ré
szükhöz keveredve és ennek is legnagyobb része vasoxidul vegyület. 
Fizikai összetétele hasonló a vörös pala termőföldjéhez.

Felső, meszes werfeni pala csoportja. A felső palák cso
portjában szinte kétféle anyagú rétegeket találunk. Közvetlen az alsó 
csoporton egy dolomitos pad fekszik, melyet a hegyképződés gyűrő és 
nyomó ereje nem tudott összetörni, hanem kiemelte azt a puhább réte
gek közül a felszínre. Különösen a dolomitos padnak akadunk nagy ter
jedelmű inállási és porlási terményére, mely a dolomit mállási módozata 
következtében igen meszes. A talaj 1 mm. szitán áthulló részében 40-— 
65 %  szénsavas mész és magnézia van. (Eddig csak minőlegesen volt mó
domban a magnéziát ebben a talajban kimutatni.)

A dolomitos talaja következő fizikai összetételt mutatja:
Agyagos rész 12 % volt benne, a többi durvaszemű palaporladék. 

A termőtalaj színe itt is világosszürke, a vas tehát oxidulsók alakjában 
van benne, a mi újra a termékenység rovására esik.

A dolomitos palák fölött a márgás és meszes werfeni palákkövet- 
keznek. Ezen csoport alsó része nagyobbára márgás és vékony palás- 
mészkő-rétegekből van fölépítve, míg a felső része mindinkább kristá
lyossá válik s lassanként a pados, kristályos szövetű kagylómész képződ
ménybe megy át.

A márgás rétegek szintén igen könnyen porlanak, ennek folytán az- 
utánuk keletkező termőtalaj laza és meszes lesz. A mésztartalom a friss 
forgatásban, a hol igen sok porlási termény van, 1 mm szitán áthulló 
részben 50% , ugyanezen talaj agyagos részében 30 %. A mélyebben fekvő 
részeken, a hol több mállási termény gyűlt össze, ott a mállás folyamatá
val együtt jár a meszes porlási termények elmésztelenedése, így —  bár az- 
1 mm. szitán áthulló részben még 30— 35 % szénsavas meszet találunk,— 
agyagos részben azonban már csak 15— 18%  van.

A márgás meszes palarétegek fölött fekvő palákban a homok- és- 
agyagtartalom apad, míg a tiszta szénsavas mész a felsőbb rétegek feló
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emelkedik, a kőzetek szövete pedig mindinkább kristályossá válik. 
.A kristályos szövettel együtt növekszik a palalapok vastagsága is.

Kagylómész. Awerfeni palarétegcsoport felett fekvő kagylómész- 
lerakodás már nagyobbára 4— 30 cm. vastag fekete kristályos mészkő
padokból áll.

A kristályos mészkő nehezen porlik, legfölebb nagyobb darabokra 
btullik szét, a poriás lépést tart a mállással. Kristályos mészkövek mál
lása tiszta oldási folyamat; a szénsavas csapadékvizek a mészkő szénsavas 
mész részét feloldják s elszivárgásuknál magokkal viszik; a talajt a mészkő 
anyagát tisztátalanító, oldhatlan alkatrészek adják, a melyek a szénsavas 
mész oldásánál mint oldhatlan anyagok maradnak a talajban. A kristályos 
mészkövek tiszta mállási terménye mésztelen agyag. A hegyek oldalait 
erdők borították, az erdő humusza feloldja az elmállott kőzetből kivált 
vas-sókat. Az erdő letárolása után a humusz organikus része az oxidáció 
folyamata alatt szénsavra és vízre bomlik, a humuszt);m oldatban volt 
vas mint vasoxid válik ki s a talajt vörösre festi. Ilyen vegyi folyamatok 
alapján keletkezett az a vörös agyag, mely a kristályos mészkövet, mint 
annak mállási terménye, borítja,

A nevezett vörös agyag ugyanolyan tulajdonságokat mutat, mint a 
trachit és andezitek után keletkező nyirok, ezért ezen mállási terményt 
is nyiroknak, de megkülönböztetésül a vulkáni kőzetek mállási terményé
től mészkőnyiroknak mondom.

A mészkőnyirok következő összetételt mutatja:
Agyag 22% ; ásványliszt 38% ; finom por 34o/0 ; Kvarczhomok nincs 

benne, a durva rész mészkőtörmelék volt. Ha a nyirok teljesen mész
telen, úgy állandóan nedves.

Wengeni rétegek. A Mecsek keleti oldalán a triász legfiatalabb 
korú rétegcsoportja bukkan, egy keskeny sáv alakjában, a felszínre. Ez a 
vékonypalás, erősen agyagos, sötét színű homokkő, mely a Bertalan- 
sziklától keletre fekszik, a kagylómeszet a rétiai homokkőtől választja el. 
A feldolgozott területen csak igen kis kiterjedésben jut a felszínre, mál
lási terménye a mészkőnyirokkal és a rétiai homokkő után keletkezett 
vasas-homokos agyaggal van összekeverve, így ezt is azzal együtt tár
gyalom.

Rétiai homokkő. A wengeni vékonypalás rétegcsoport alatt egy 
pados, durvaszemű vasas homokkő következik, melynek málladéka a Me
csek egész keleti oldalát fedő talajnak adja a jellegét. A kőzet maga 
sötétvörös színű durvaszemű homokkő, mely 5— 15 cm. vastag lapokban

< 7)
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válik el. Málladéka erősen vasas-homokos agyag, ugyanolyan talajfóleség, 
mint a minőt a Balaton mellékén Bév-Fülöp körül mint a tarka homokkő 
máladékát ismerünk s az ottani népszerű elnevezés után wocsar-nak ne
veztünk el. Miután tulajdonságai amazéval teljesen azonosak, czólszerü- 
nek tartom itt is a mocsár elnevezést megtartani. A mocsárnak, mint tel
jesen mésztelen talajnak, nagy a vízí'oghatósága, itt is állandóan nedves; 
a kiszáradt felszín rögös, kemény, nehezen művelhető. Termőereje azon
ban igen jó, a vegetáció rajta nagyon szép fejlődést mutat.

Jurahorbeli lerakodások. A jura szisztéma Pécs környékén 
a liasz alsó csoportjába tartozó rétegek által van képviselve. Ezek két 
egymástól elkülönített területen jutnak a felszínre és adnak elmállásuk 
után termő talajt.

Az egyik folt, melynek anyagát a magasabb csoportba tartozó márga
rétegek alkotják, a felszínen kisebb kiterjedésű. A város fölötti árvaház
nál kezdődik s 400— 500 méter széles sávban keletfelé húzódik s a Pettye 
fensikjánál ér véget.

A lerakódás anyaga sárga palás szerkezetű, homokos márga; igen 
laza szövetű, porlása ennélfogva gyorsabb mint a mállása, ezért a mállási 
terményéhez igen sok mészpor és meszes homok van keveredve* mely 
annak finomszemű alkatrészeit nagyon meszessé teszi. Az 1 mm. szitán 
áthulló részben 50— 64°/o mész van; a finom részben, a melynek szem
cséi O'Oi mm-nél kisebbek, 80— 54%. Az agyagos rész, az ásványliszt és 
por tehát rendkívül meszes, az ásványlisztnek majd fele mészpor. (Innen 
magyarázható rendkívül erős kloratikus hatása, melyet a Krumpli-völgy 
és Kálvária-dülő szőlőültetvényeknél tapasztalhatni.) Egy minta iszapolási 
eredménye azt mutatja, hogy az igen finomszemű poros talaj; agyag- 
tartalma csekély. Agyag 5V 2% ; ásványliszt 22Va%; por 371/a% : ho
mok 22% ; kődara 23% .

A márgarétegek igen meredeken dőlnek: a szőlők a rétegfejekre 
vannak telepítve, minek következtében a talaj állandóan nedves, mely 
körülmény annak klorotikus hatását csak fokozza.

A liasz márgarétegek elporlása után keletkezett talajt meszes-ho<- 
mohos vályognak mondom.

A második és nagyobb kiterjedésű liaszfolton az alsóbb csoportba 
tartozó rétegek, a Mecsek keleti lejtőjén és a Bánya-telep völgyében 
feküsznek a felszinén és alkotnak szőlőtalajt. Ezen idősebbkorú palás 
liasz márgarétegek a Bertalan-szikla alatt a wengeni rétegekre vannak 
rátelepülve s a Gyükis-dülőnek alsó részén adnak termő talajt.

A bányatelepi völgyben a dombhátakat fedő vörös agyag alól a 
völgy alján is kibukkannak és itt is szőlők tenyésznek fajta-

(3)
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Ezen alsó csoport tartalmazza a szénrétegeket, a melyek itt a sző
lőkben felszínre is jutnak; a forgatásnál a szén a termőtalajhoz keveredett 
s azt feketére festi. A rétegek anyaga durvaszemű homokkő és agyagos 
pala, továbbá szenes agyag, váltakozó fekvésben. A termőtalaj világosabb 
szinű szürke, a hol szénnel van keverve, ott fekete agyagos vagy homokos 
vályog; némely helyen pl. a Lámpás-völgyben, tiszta mésztelen agyag.

Egy agyagosabb foltról vett minta 14% agyagot; 17% ásvány
lisztet; 32% port és 85% homokot tartalmazott. Nevezetes körülmény, 
hogy ezen szenes talajokban sok pirit-kristály van, mely a földben igen 
lassan oxidálódik, úgy, hogy a régi szőlő talajában is meglelhető. Elő
fordulását csak úgy magyarázhatom, hogy a földhöz kevert márga- és 
pala-kőtörmelékek tartalmazzák zárványként, ezek porlása után kerül a 
termő talajba.

Pécs határában a használ fiatalabb jura- és krétakorú rétegek hiány
zanak.

A harmadkorú rétegek közül csak a felsőbb, a neogén korszakba 
tartozó képződmények fordulnak elő. Az idősebb harmadkorból az eocén- 
és oligocénból nem találunk a felszínen lerakodásokat.

Mediterrán. A liaszrétegeken a Mecsek keleti oldalán sok mészkő- 
szirtet találunk. E szirtek anyaga majd tömöttebb. majd likacsosabb állo
mányú krótás mészkő, melyhez helyenként igen sok csiga és kagyló van 
hozzákeveredve. Alsó rétegeik még a mediterrán-korban, a mediterrán
tenger vizéből rakódtak le az alapot alkotó kőszirtekre. Legnagyobb részök 
tengeri korallok építménye. A szirtek építése még a szarmata-korban is 
folyton tartott, ezen későbbi építmények az alsó mediterránkorú szirteket 
teljesen elfödték, úgy hogy azok csak kevés helyen kerülnek ma nap
fényre.

A szirtek főzöme szarmatakorú, melyek mediterránkorú lerakodáso
kon épültek föl. Mediterránkorú mészkövet csak a Bánya-völgyben a 
Szamárkúttól keletre fekvő dombháton találhatni, továbbá a Meszeshát 
Bánom-dülő nyugati lejtőjén kerül felszínre. A mediterrán-mészkő anya
gára nézve megegyezik a felette fekvő szarmatakorú mészkővel, így azzal 
együtt tárgyalom.

Szarmata emelet. A Mecsek déli és keleti nyúlványaira nagy 
kiterjedésű vastag csigás mészkőszirtek rakodtak a szarmata-tenger vizé
ből. A szarmata mészkőszirtek lánczolata a város felett lévő Kalvária- 
hegytől egész a Luft-koloniáig terjed. A közét anyaga igen porózus, 
ennélfogva porlása gyors és az utána keletkező termő talaj erősen me
szes. A csigás-homokos mészkő tiszta málladéka illetve poriadéba meszes



136 TREITZ PÉTER ( 10)

homokos, a hol több humuszos rész van még benne; a hol agyagosabb 
mint pl a hátakon, ott homokos vályog a szőlők talaja.

A meszes homok típusa a Szt.-János-forrás nyugati lejtőjén talál
ható az úgynevezett Donner-telepen, melyet kísérleti települ használták.

Ennek összetétele a következő:
Agyagos rész 6V a% ; ásványliszt 16% ; por 261/ 2% : homok 52% . 

A ünom rósz mósztartalma 50— 60%, az 1 mm. szitán áthulló összes 
talajban 20— 30% mész van, tehát láthatni, hogy a mész főzöme a finom 
részben van, a mely ezen igen laza kőzet elporlásánál keletkezett.* 
A völgyek fenekén már sok agyagos rész is van a talajhoz keveredve, 
ennélfogva mésztartalma sokkal alacsonyabb: 10— 20%, agyagos részében 
is csak 16— 25% mész van.

Hasonló talajt találunk a Kalvária-dülő alsó részeiben, továbbá a 
Havi Boldogasszony-dülőben stb.

Pontusi rétegek. A neogén legfiatalabb tagja e vidéken apon- 
tusi emelet, melynek rétegei, agyagok, márgák és homokok a mászkő- 
szirtek aljára települtek rá s a Mecsekhegység déli lejtőitől egész a Duna 
mai medréig terjednek.

A hegység lejtőin inkább homoklerakodást találunk, mely homokkő
padok által van több részre választva. A hegységtől távolabb eső terüle
ten agyagok alkotják a pontusi rétegeket.

A pontusi homok a Boldogasszony-kápolna felett a keleti lejtőn al
kot termő talajt, nevezetesen világossárga színű igen laza poros vá
lyogot, melynek fizikai összetétele a löszéhez hasonlít legjobban. Mész
tartalma 15— 25% , a finom részben ugyanannyi a mész, csak a csigás 
mészkő érintkezési vonalain magasabb helyenként a finom rész mész
tartalma.

Hasonló talajt találunk a Czerek-, Diós- és Meszes-hegy dombhátak 
nyugati lejtőin, csakhogy itt mindenütt több-kevesebb lösz vagy vörös 
agyag van közé keveredve, így az agyagos vagy vasas vályoggá lesz.

A pécsváradi úttól délre már agyagosak a pontusi rétegek, tisztán 
csak kis foltonként a meredek lejtőkön kerülnek a felszínre, legtöbb 
helyütt lösz vagy vörös agyag van hozzá keveredve. Termő talaja vasas 
vályog és vasas agyag. Mésztartalma 0-—20% között ingadozik.

Diluviuin. A Mecsek-hegység lankásabb lejtőit, továbbá a kör
nyező dombvonulatokat, dombhátakat mindenütt lösz fedi. A pécsváradi

*  A minta a legfeliérebb részből volt véve, a hol eddig minden amerikai a 
Eip Berlandierin kivül elpusztult.
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országúitól délre eső részeken már mind a két löszróteget megtaláljuk 
egymástól egy vastagabb vasas agyagréteg által elválasztva. Az alsó lösz
réteg vörös, vasas agyagrétegre települt rá, mely a diluviális képződmé
nyek legalsóbb része.

A térképezett területen levantei korú lerakodást nem találni, a 
levantei korban úgy látszik az egész dombvonulat, a mely a Mecsek 
hegységtől a Dunáig terjedt, már szárazföld volt.

A lösznek e vidéken vasas vályog a feltalaja; csak helyenként, a 
mélyebben fekvő részeken, a hol erős vegetáció után nagyon humuszossá 
vált a talaj, agyagos vályog és humuszos agyag a termő réteg.

A hátakon, a honnan a csapadékvizek nem mosták még le az ere
deti felszint, a lösz mállási terménye vörös vasas agyag, egy teljesen 
mésztelen kötött talajfóleség, mely a régi erdei vegetáció humusza hatásá
nak eredménye. Az erdei humusz savas hatású; az évente lehulló lomb 
keveredik a hulló por ásványszemeivel, a bomlása alkalmával keletkező 
savas anyagok erősen megtámadják az ásványport és lisztet, a könnyeb
ben bontható kovasavas vegyületeket feltárják, s ily módon a talaj fel
színét agyagossá teszik. Az ásványok vastartalmát pedig a humusz-savak 
oldják fel, vele kettes sókat alkotnak. Az erdei humusz rendkívül sok 
vasat tartalmaz feloldva.

Az erdő letárolása után a humuszos rész, védő lombernyőjétől meg
fosztva, hamar kiszárad, bomlásnak indúl; a szerves rész szénsavvá és 
vízzé ég el, a vas pedig, mint vasrozsda marad a talajban s vörösre festi 
azt. Az erdei vegetáció után a földbe kerülő nagy mennyiségű szerves 
anyag bomlásánál túlnyomóan savas hatású vegyületek keletkeznek; 
maga az erdő talaja az állandó beárnyékolás folytán mindig nedves. 
A savas hatású anyagok és az állandó nedvesség összeműködésének ered
ménye a talaj elmésztelenedése.

Az egész vidéken, a hol a régi erdőtalaj még eredeti állapotában 
megtalálható, az mésztelen veres vasas agyag. A hátakon, a hol az erdő 
letárolása után a csapadék vizek az eredeti talajt annyira lemosták, hogy 
a szőlő ültetésnél szokásos forgatásnál a nyers kőzet —  a lösz —•' került 
felszínre, ott vályog alkotja, a termő réteget. A felforgatott lösz mennyi
sége szerint ez a vályog majd meszesebb világosabb színű, majd vasasabb 
sötétebb színű, 1 — 1 0 o /o  mésztartalommal.

A diluviumban két lösz lerakodást különböztetünk meg, két időszak
ban a kiima szárazabb s a lösz hullása nagyobb mérvű volt. A két szára
zabb időszakot egy nedves időszak választja el egymástól, melyben a 
felszint növényzet borítja be, ennek folytán a löszképződés mérve meg
csökken. A felszínen élő növényzet elhalt részeiből keletkező humusz a 
felső talajréteg ásványszemeit feltárta, azt agyagossá változtatta. A két
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löszréteg, az alsó és felső lösz között mindenütt ilyen agyagos vasas 
földet találunk, mely az egykori erősebb vegetáció életének maradványa.

A diluviális löszképződés alkalmával a hulló por hegyet-völgyet 
egyaránt befedett. A meredek lejtőkről a csapadékvizek ezen laza kőze
tet csakhamar lemosták, a hátakon és fensíkokon azonban megmaradt, 
de az itt tenyésző erdő humusza hatása következtében csakhamar elvesz
tette eredeti szövetét, vasas agyaggá változott át.

A Mecsek déli lejtőin a fensíkokon még ma is találhatni egyes fol
tokon ezen régi löszréteg anyagából vörös agyaggá vált földet, melyhez a 
csapadék vizek a lejtőkről még sok kőzetport és homokot kevertek. 
A legnagyobb kiterjedésű vörös agyag-foltot az Arany-hegyen találunk. 
Az e helyt fekvő vasas agyag tulajdonságaira nézve teljesen megegyezik 
a löszhátakat borító veres agyaggal; ha helyenként több homok kevere
dett hozzá ez annak sem kémiai, sem fizikai tulajdonságain nem vál
toztat.

Több-kevesebb kőtörmelékkel kevert mészfcelen vasas agyag fedi a 
Mecsek gerinezétől északra és nyugatra eső területen is a hegy- és domb
hátakat, csakhogy itt az erdő védő lombsátora alatt a talajban lévő vas 
még nagyrészt oxidulsók alakjában van jelen, így az sokkal világosabb 
színt mutat. Ha az erdőt kivágják, a föld kiszárad, a napfény és eső 
behatása alatt a vas mihamarabb oxidálódik s a föld megvörösödik.

A llu v iu m .  Pécs város alatt a Meszes-patak völgye nagy terje
delmű alluviális korú lerakodással van kitöltve. A hegy lábánál mindenütt 
nagy törmelékkupokat találunk, melyek a völgy felszínét alkotó székes 
agyagokra van rá települve. A törmelékkupok belsejében kavicsos és 
kőtörmelékes rétegek vannak, melyek a völgyekből jövő vizeket vezetik 
le. Pécs Siklósi városrésze ilyen törmelékkupon fekszik, azért nedves az 
altalaja.

A Meszes-patak két partján elterülő síkság talaja székes agyag és 
fekete agyag; állandóan nedves, humusza savas hatású, teljesen mésztelen.

A lejtőkön fölfelé a talaj lazább szövetű lesz, szárazabb természetű 
és meszes (2— 15% mósztartalommal), a termőtalajt itt agyagos vályog 
és tiszta vályog alkotja. A magasabb helyek már mezőgazdasági művelés 
alatt vannak s igen jó  termőtalajt adnak.

A  Zengő hegyhát.

A Mecsek-hegység második különálló hegyvonulata a Zengő hegy
csoport, a Mecsek hegycsoporttól egyenesen nyugatra esik s 682 m. ma
gasra emelkedik a tengerszíne fölé. A két hegycsoport között egy halmos
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terület fekszik, mely főként harmadkori lerakodásokból áll, csak helyen
ként merednek ki belőle egyes kagylómész-szirtek.

A halmos terület déli részén Somogy, Vasas, Hosszuhetény helysé
gek körül a liaszpalák különbözőkorú csoportjai kerülnek a felszínre. 
Nyugati részén a fiatalabb korú, kelet felé az idősebb korú palák alkotják 
a dombok és hegyek magvát.

A Mecsek hegycsoportban az alsó-liaszrétegek képviselték a legfia
talabb mezozoos vagyis középkori képződményt, a harmadkori tenger 
parti szirtjei erre települtek rá. A Zengő hegycsoportban az alsó-liasz
rétegek alkotják a legidősebb középkori képződményt, melyre még fiata
labb jura és krétakori mészkövek és márgák következnek. A Zengő hegy
csoport és nyúlványain következő geológiai korú képződményeket találjuk 
feltárva.

I. Ókor: Gránit és csillámpalák.
TT r, .. , . , T . , a) Alsó-liasz széntartalmú rétegei.II. Középkor: 1. Jura szisztéma, , , TT ., , T . ö) Kozep-liasz.(Mezozoos éra) Liasz tormacio. , ,, , ,c) Felso-liasz margak es mészkövek.

Dogger
formáció.

Alsó
Közép
Felső

mészkövek és márgák.

Maim
formáció.

Thitbon mészkő.

2. Kréta szisztéma: Közép-neokom rétegek.
III. Neogén.

Andezitkitörések.
1. Alsó- és felső-mediterrán rétegek.
2. Szarmata mészkövek.
3. Pontusi agyagok és márgák.

IV. Diluvium.
Lösz és vörös agyag.

V. Alluvium.
Öntés föld.
Kolluviális föld.

Ó kor. Az ókori képződmények —  a gránit és a csillámpala — 
területünkön csak a Lovászbetény— Fazekasboda között fekvő völgy olda
lain bukkannak felszínre. Fölöttök részint lösz, részint pontusi rétegek 
feküsznek. A gránit szövete durva szemű, a felszínen fekvő kőzet ásványai 
rendkívül mállott állapotban vannak, különösen a nagy földpátszemek 
egészen földesek. Nevezetes, hogy a gránittal együtt csillámpala rétegek
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is kerülnek felszínre. Szelvényt erről nem rajzolhattam, mert az oldalak 
mindenütt lemosott termőtalajjal voltak befedve.

Középkor. A középkori képződmények a jura szisztéma liasz for
mációjának felsőbb csoportjával kezdődnek. Maga a Zengővár vonulata is 
felső-liasz márgarétegekből van felépítve. A felső-liasz rétegek anyaga 
kétféle. A zengővári rétegek, melyek Hosszúheténytől Ó-Bányáig húzód
nak, átalában homokos anyagú, vékonypalás márgák, világos színűek és 
lazák, könnyen porlanak. Pécsváradtól északra lévő háton egy tömzs 
van benne, a melynek anyaga teljesen mésztelen durvaszemű palás 
homokkő; mállási terménye erősen homokos vasas agyag. A homokkő 
lerakodás északkeleti irányban egész a Kecskehát déli lejtőire terjed.

A többi része ezen rétegcsoportnak világossárga vagy szürke csillá- 
mos márga, melynek mállási terménye homokos vályog, hasonló a Pécs 
felett levő liasz homokmárga után keletkezett termőtalajhoz, de nem 
olyan meszes.

A világos színű márgarétegek között két ponton egészen fekete 
kristályos, pados mészkő kerül felszínre, nevezetesen: Hosszuhetény 
fölött, tőle keletre és Pécsvárad községben, a vár alatti völgyben. Talajt 
nem alkot, csak ipari fontossága van, a mennyiben útkavicsolásra hasz
nálják, mely czélra homoktartalma következtében alkalmasabb, mint a 
tiszta mészkő ; szivósabb amannál. Pécsvárad község felett a liaszformáció 
még egy felső tagját is megtaláljuk egy foltban, mely az Újbánya körül 
fekvő fiatalabb jura-kori szigettől teljesen el van választva. A nevezett 
képződmény anyaga kristályos mészkő, színe majd sárgás majd rózsaszín. 
2— 4 m. vastag padokban fekszik s úgy látszik ipari czélokra alkalmas 
anyagot adna. Termőtalajt nem alkot.

Újbánya körül körben, korbeli sorrendet betartva, a jura szisztéma 
legfelső, valamint a kréta legalsó tagjai kerülnek felszínre.

Termőtalajt azonban mindazon hegyhátakon és lejtőkön, a melyek 
kőzeteiből épültek föl, nem adnak; mert az egész terület íölszine, 
részint tiszta löszszel, részint ennek metamorf terményével, sárga vagy 
vörös agyaggal van beborítva. Ezen körülmény, egyrészt a vidék talajai
nak tanulmányozását nagyon egyhangúvá teszi, mert a kőzeteket fedő 
talajréteg majdnem teljesen egynemű; másrészt a geológiai fölvételt 
nagyon megnehezíti, mert a takaró agyagréteg alatt alig van egy-két 
helyen az alapkőzet föltárva.

Jelen rövid előleges közleményemben csak a legjellemzőbb kőzete
ket említem fel, melyek a hegységben végzett néhány tájékoztató kirán
dulás alkalmával sikerült nagyobb feltárásban megtalálni.

A dogger-formációba tartozó rétegeket Szent László-völgyben tanul
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mányoztuk, a hol a palás agyagban nagyobb számú ammonit kövületet 
gyűjtöttünk. Máshelyütt föltárást nem találtunk, mindent elfedett a sárga 
agyag-

A malm-formációba tartozó képződmények, a tithon mészkő Újbánya 
körül nagyterjedelmű lerakodásban található. Ez a mészkő igen finom 
szövetű, szürke vagy fehér szinü Va— 2 méter vastag padokban fekszik, 
melyek igen jó  lapos elválást mutatnak.*

A tithon mészkőnek már találni foltonként mállási terményét is, 
tudniillik mészkő-nyirokot, legnagyobbrészt azonban ez is lösszel, vagy 
ennek átváltozott alakjával van keveredve.

A tithon mészkő felett egy zöldesszürke fehérfoltos puhább anyagú 
mészkő következik, mely a kréta szisztéma alsó emeletébe tartozik, mál
lási terményét tisztán nem találni, mindenütt a lösz anyaga fedi.

jL n eo g é n . Alsó-mediterrán. A harmadkon rétegeket itt is, mint 
a Meesekhegyhát környékén, csak a fiatalabb, neogén lerakodások képvi
selik. A legalsó neogén képződmény az alsó-mediterrán csigás mészkő, a 
lajtamész, melynek szirtjeit, Hosszuhetény alatt, és Pécsvárad felett talál
juk a liaszmárga rétegekre rátelepülve. Anyaga laza szövetű homokos 
mészkő telve kövületekkel, melyek közül egyelőre csak a hosszuhetény i 
szőlők alatt gyűjtött korall képződményeket említem meg, továbbá azt a 
hatalmas ostrea-padot, a mely Pécsváradon a római katholikus templom
tól keletre, az úton húzódik végig.

Felső-mediterrán. A lajtamész-szirtekre a felső-mediterránkoru 
csigásmészkő rétegek rakodtak rá, a melyeknek felszínén, a mállási ter
ményben, sok szőlő volt telepítve. A régi híres szőlők éppen ezen meszes 
talajon állottak. A csigásmészkő mállási terménye, mely különösen Pées- 
várad környékén alkot nagyobb területen szőlőtalajt, ugyanolyan tulaj
donságú, mint a Pécs környékén fekvő és már fentebb leírt termőtalaj, 
a meszes homok. Ezen talajban tenyészett egykori szőlők felújítását éppen 
az agyagos részben levő magas mésztartalom nehezíti meg.

Szarmata mészkő. Várkony és Nagypall községek völgyeiben a 
felső-mediterrán és szarmata mészkőrétegek egymás fölött vannak föl
tárva. Az alsó rétegek határozottan a mediterrán-korra jellemző kövüle
teket, ostrea, pecten stb. tartalmazzák, mig a legfelső rétegekben majd
nem kizárólag a Cerithium pictum kőmagvai alkotják a kövületet. Az itt 
feltárt kőszirtek tehát a mediterrántól kezdve az egész szarmata-koron

* Anyaga teljesen egyöntetű, hasonlít a Solenhofen mellett fejtett litograf 
palához, s tényleg egy ízben meg is kisérlették e mészkőnek e czélra való fejtését, 
azonban nem bizonyult e czélra alkalmasnak.
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keresztül korallszirteket alkottak, az egymásfölött fekvő rétegek fokozatos 
átmenetet mutatnak a mediterrántól a szarmata-korba. A mészkövek 
csak a kőbányákban vannak feltárva, talajt csak jelentéktelen foltokban 
alkotnak, ott mállási terményük meszes homok, a jobb helyeken meszes 
vályogos homok.

Pontusi rétegek. A neogén kori mészkőszirteket a Zengő-hegycso- 
port nyúlványain valamint a halmos területen mindenütt pontusi korú 
lerakodások fedik; a rétegek vastagsága a hegységtől távolodva arányo
san növekszik.

A pontusi rétegek anyaga: kavics, homok, vasas agyag és márga.
Kavicslerakodásokat közvetlen Pécsvárad alatt találunk. A Pécs- 

váradtól Szt.-Erzsébetig húzódó völgyben áll az első kis kavicsdomb, a 
völgy fenekén elnyúlva; a másik tőle keletre a várkonyi és pécsváradi 
völgyek között húzódik bosszant északdéli irányban. A kavicsdombokat 
nyilván egy északról dél felé haladó, a hegyekben eredő vízfolyás rakta le 
az itt sekélyvizii pontusi tóba; helyzetük és alakjuk után egy nagyobb 
törmelékkúp elvágott részeinek kell őket felfognunk. Tőle nyugat felé a 
Pécsvárad község vásártere felett, a Haraszt, nagyterjedelmü homoklera
kodása úgy látszik szintén ezen törmelékkúpba tartozott, annak kerüle
tét alkotta. Végül a várkonyi völgy alján a Kroaten-malom mellett egy 
vastagabb, pados rétegekkel váltakozó homok és homokkőlerakodás van 
föltárva, mely még ugyancsak a fentemlített törmelékkúphoz tartozott.

A kavicslerakodás mésztelen vasas kavicsos homok termőtalajt 
alkot, melyet éppen mésztelen volta és tiszta kvarczhomok tartalma a 
gyengébb termőtalajok közé sorol. A homoklerakodás feltalaja mésztelen 
vasas homok, mely már jobb termőképességii talajt ad. De mindkét lera
kodás mállási rétegeinek termőereje messze mögötte marad a mindent 
elborító löszréteg termőtalajának gazdagsága mögött.

A pontusi agyagok és márgapadok csak a meredek oldalakon kerül
nek felszínre, termőrétegük mindig lösszel kevert, így inkább annak termő
talajával tárgyalandó.

Nevezetes körülményt figyelhettem meg a fölvétel alatt. A pontusi 
agyagrétegek felszíne ugyanis az egész területen, a mennyire azt a föl
tárásokban vizsgálhattam, mindenütt vasas agyag, mely fehér márga 
rétegen fekszik. Levantei rétegeknek e vidéken nyoma sincs. Ezen körül
mény arra enged következtetni, hogy a pontusi tó a pontusi kor végére 
annyira leapadt, hogy a levantei korban a pontusi lerakodások felső 
rétege szárazfölddé vált s az maradt az egész levantei koron keresztül. 
A vörös vasas felszín, mely a löszrétegnek alkotja feküjét, a régi felszíni 
humusz mállasztó hatása alapján keletkezett. A termőréteg elmésztelene- 
dése a felső humuszréteg és a szénsavas csapadékvizek összhatásának
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eredménye. A mennyi mész a feltalajból kilugozodik, annyival szaporodik 
az altalaj mésztartalma. Mésztelen felső réteg alja mindig erősen meszes. 
A mésztelen, vörös, vasas agyag itt.is egy meszes fehér márgarétegen fek
szik. A felülről lemosott humuszsók bomlásuknál a levegőből elegendő 
oxigént nem kapva, azt az alsó réteg vastartalmától veszik s az alsó réteg 
vasoxid vegyületeit redukálják. A keletkezett vasoxidulsók vagy megma
radnak a talajban, vagy a keresztül szivárgó szénsavas csapadékvizek 
által ki is lugoztatnak, akkor az altalaj hamar vastalan világos színű, 
sokszor egész fehér lesz. Minél tovább tart a kilugzó folyamat, annál 
fehérebb az altalaj. Ezekből következtetjük, hogy a pontusi rétegek fel
színe hosszú időn át vegetációval (talán erdővel ?) fedett szárazföldet 
alkottak, a vegetáció eredményeként a felső rétegek mésztelen vasas 
agyaggá és az alsó rétegek vastalan fehér vagy szürke agyaggá, helyen
ként márgává váltak.

D ilu v iu m .  A bejárt terület felszínét mindenütt lösz fedi, helyen
ként 8— 10 m vastag réteg gyanánt. Csakis a meredek oldalakról mosta le 
a lösz-takarót az eső, de anyaga ilyen helyeken is föllelhető és a rendesen 
a felszint fedő mállási réteg főalkatrészét alkotja.

A halmos területeken átalában háborítatlan állapotban találjuk a 
löszképződményt és pedig úgy az alsó, mint a felső réteget, melyek egy
mástól egy barna vasas agyagos réteggel vannak elválasztva. A lösz köz
vetlen a pontusi lerakodások felszínét alkotó vasas agyagréteget borítja, 
a hegységhez közel vékonyabb, tőle távolodva hirtelen vastagodó réteggel.

A lösznek termőtalaja mindenütt ott, a hol a régi felszín maradt 
meg, barna vasas agyag, a hol azonban a csapadékvizek iszapoló hatá
sukat érvényesítették s a barna felszín annyira megvékonyodott, hogy az 
eke már a meszes rétegből is kevert a felszínhez, ily helyeken vasas 
vályog a termőtalaj. A gazdasági művelést megelőző időben e halmokat 
és dombokat sűrű erdő borította. Az erdő földje rendkívül humuszos s az 
erdei humusz savas hatású. A nagy mennyiségű savas hatású humusz és 
a csapadék együttes működésének eredménye lett a felszintalkótó rétegek 
teljesen elmésztelenedése és agyagtartalmának megnövekedése.

Feltűnő jelenség, hogy a lejtőkön, a melyek löszszel fedvék, öreg 
gesztenyefák állanak. Ismeretes dolog, hogy a szelíd gesztenye meszes 
talajon nem él meg, s mégis ezen a meszes altalajú területeken gyö
nyörűen díszük. Ha megvizsgáljuk a gesztenye alatt lévő termőréteget 
közelebbről, azt fogjuk tapasztalni, hogy az ma is 60— 80 cm mélységig 
mésztelen; csak ezen határ alatt kezdődik a meszes réteg. De a geszténye- 
fák sokszor 1— j 1/*  m. átmérőjű törzse, főgyökereik és körülöttük a föld 
2— 3 dm-nyire kiemelkedik a felszín fölé, a mi arról tanúskodik, hogy
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a fa növekedésének elején a mésztelen réteg sokkal vastagabb volt, s a 
fa növekedése alatt mosatott le egy rész a csapadék vizek által. Még ilyen 
hatalmas növénynek is elegendő, ha a felső tápszivei gyökerei számára 
6— 8 dm vastag mésztelen réteg áll rendelkezésre, az aztán megtud meszes 
altalajú területen is élni.'*'

A pontusi agyag és szarmata mészkő alapú dombvonulatokat min
denütt lösz fedi. A lösz felszíne átalában mésztelen, csak ott vasas vályog 
vagy meszes vályog, a hol a csapadék vizek ezt a régi felszint lemosták 
s a mállási réteghez nyers löszt kevert az eke.

A vasas vályog kitűnő termőtalaj, sajnos a vidéken űzött visszapótlás 
nélküli gazdálkodás nagyon kimerítette, úgy hogy az most már csak erős 
trágyázás mellett képes teljes termőképességét kifejteni.

A mésztelen veres agyagnál pedig első sorban erős mészpótlásra 
volna szükség, hogy annak meglévő termő erejét a gazdasági művelés 
számára értékesíthessük. Ugyanez mondható a va,sas agyagos homok termő 
talajokról is.

A llu v iu m .  Alluvialis lerakodást területünkön csak a völgyek 
fenekén találunk. A legnagyobb kiterjedésű alluvialis terület Pécsvárad- 
tól délre eső nagy völgyben fekszik, mely terület még a legújabb időben 
nagyobb tó feneke volt. A talaj részint fekete agyag, részint agyagos 
vályog, igen humuszos és mélyrétegű. A terület északi részén több vízér 
fakad, a melyek lejebb egyesülnek s egy erős patakká növekedve folynak 
a völgyön végig. Ez a patak az egész területet vizessé teszi. Hasonló 
fekete földet találunk még Nagypall község alatti völgyben is.

IPARI CZÉLOKRA HASZNÁLHATÓ KŐZETANYAGOK.

A Mecsek és a Zengő hegycsoportban igen sok ipari czélokra alkal
mas kőzet van. A legelső és legbecsesebb ezek között a hosszuhetényi 
kálvária felett fekvő andezit-kup anyaga, egy meglepő üdeségű aprószemű 
tömött biotit-amfibol-andezit. Az andezit a liaszrétegeket áttörve magas 
kúpot alkotott, melyben most az újabb időben nyitottak egy bányát meg; 
a kőzetet géppel zúzzák s útkavicsolásra készítenek tört követ belőle. 
Hosszuhetény községtől északra még több ilyen andezit-kúp van, továbbá 
az O-bánya előtt nyíló Halászpatak völgyben is nagyobb terjedelmű ande

* Az itt nyert tanúság rendkívül fontos az amerikai szőlőtőkére nézve, a 
mennyiben biztosít arról, hogy jobb területen lévő rossz meszes talajfolt kosarazás 
által, t. i. midőn az amerikai tőke egy kosár vörös vasas földbe ültetve kerül a 
meszes foltra, mindig sikeresen felújítható lesz gyengébb ellenállású alanynyal is. 
Különben ezt az eljárást már több helyen alkalmazták sikeresen.
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zit tömzsök bukkannak a felszínre, ezért csodálatos, hogy az útkavicsolásra 
mégis még ma is inkább azt a silányabb minőségű értéktelenebb fekete 
liasz-márgát használják, a kitűnő minőségű andezit helyett.

Koczkaköveket faragnak a Pécs város fölött fekvő pados kagylómész- 
ből is, a törmeléket szintén útkészítésre használják.

A mediterrán és szarmatakorú mészkő mindenütt, a hol állománya 
csak kissé szilárdabb, ópületkövekre igen jó  anyagot szolgáltat. A közsé
gekben most már az épületeket legnagyobbrészt ezen kőzet faragott darab
jaiból építik. Az összes kristályos tisztább mészkövekből pedig meszet 
égetnek, a melyet azonban vasút híján nem lehet nagyobb mennyiség
ben messzebb vidékre elszállítni s így ezen ipar is csak a helyi szükség
let kielégítésére szorítkozik.

Nagyon szép faragott- és műkövekre alkalmas anyagot szolgáltatna 
a fekete kagylómész és a rózsaszínű kristályos liász mészkő, mely utóbbi 
Pécsvárad felett, még bent a községben igen vastagpadu lerakodásban 
van feltárva. Ezen kőzet ipari feldolgozása az egész városra, sőt még a 
környégi falvakra is rendkívül fontos lenne.

Pécsvárad határában, nevezetesen Yárkonyban két nagyobb bányá
ban pontusi homokkövet fejtenek s azt különböző czélra szolgáló fara
gott kőre dolgozzák fel. A kőzet anyaga igen jó minőségű s ha a hely 
vasutat kap, ezen ipar is bizonyára ki fog terjedni és nagyobb lendületet 
vesz.

Végre a mit elsőnek kellett volna fölemlítenem, az a szénbányászat. 
A liasz rétegekben számos szóntelep van, melyek már a múlt század 
közepe óta hatalmas bányaművelésnek alkotják tárgyát. Pécs környékén 
a pontusi képződmények között akadnak tűzálló tégla és finomabb 
kőedény gyártásra alkalmas telepek. Úgy a szónképződmények, mint a 
tűzálló agyagok már bővebben voltak az intézet kiadványaiban tárgyalva, 
ezen kérdések iránt érdeklődők ott találnak bővebb felvilágosítást.'*'

*  H a n t k e n  M i k s a  : A magyar korona országainak széntelepei és szénbányá
szata. 1878.

M a t t y a s o w s z k y  J a k a b  és P e t k i k  L a j o s  : Az agyagüveg czement, és ásvány
festék iparnak szolgáló magyar nyersanyagok részletes katalógusa. 50. és 52. lap.

A rn. kir. földtani, intézet évi jelentése. 1902. 10


