
137

Földtani adatok Baranya vármegye déli részéből.

Irta: Dr. Sü m e g h y  Jó z s e f .

A baranyai szigethegységek az ú. n. mecseki részgeoszinklinális 
szétvált darabjainak tekintendők. A legújabb geofizikai mérési ered
mények azt mutatják, hogy a mecseki részgeoszinklinális a mai Kapos- 
és Dráva folyók közét jóformán egészen kitöltötte s annak variszkuszi, 
gránitos, fillites, kvarcporfiros alapja, —  paleozoos-mezozoos takarójá
val, illetve neogen üledéksorával együtt, —  csak egyes részein zökkent 
le nagyobb mélységre.1 A Mecsek-hegység, a fazekasboda-mórágyi grá- 
nithát, a Villányi-hegység, a Báni-hegység s a Dráva torkolat alatti 
Erdődi-domb, (Almás-domb) a mecseki részgeoszinklinálisnak fent- 
maradl nagyobb rögei. Ezekhez tartoznak még a csukmapusztai, a 
siklósivárhegyi, a tapolcapusztai és a beremendi kisebb rögök is. Az 
egyes rögök közén lezökkent alaphegység tartozékokról s az ott ki
alakult mélyedések, árkok töltelékéről igen kevés a földtani adatunk. 
Ez a megállapítás elsősorban a Fazekasbodai- és Báni-hegység, a 
Mecsek- és a Villányi-hegység, valamint a Báni-hegység és az Almási- 
hegy közén kialakult mélyedések töltelékanyagára vonatkoztatható.

Az egykori geoszinklinális helyén ma a Mecsek-hegység és a 
Fazekasbodai-hegység felől hullámos felszínű dombosvidék lejt a 
Dráva-árok felé, amelyből a Villányi- és a Báni-hegységnek, meg a 
többi apróbb rögnek is csak a taraja emelkedik ki. Látszatra egységes 
felépítésű és geomorfológiájú vidék ez, holott a valóságban több részre 
osztható.

Első, különálló darabja a már említett, fazekasboda— mórágyi 
gránithát. Ez a simára legyalult gránithát, meg rajta a középkori 
rétegsor, csak a Mecsek-hegység délkeleti részével hozható szorosabb

1 Vajk R.: Adatok a Dunántúl tektonikájához a geofizikai mérések alapján. 
Földtani Közlöny, 43. köt. 1943.
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kapcsolatba, míg a Villányi- és a Báni-hegységekkel már se kőzettani, 
se pedig rétegtani összefüggése nincsen.2 Sőt, a pannóniai rétegösszlet 
is, amely itt mind a két alemeletével képviselt, a Szederkény s Lány- 
csók községek közt húzódó, átlag 200 t. sz. f. magasságú hát déli 
szegélyvonaláról egy 60— 80 m-el alacsonyabb lépcsőfokra lesüllyedve, 
eltűnik s helyet ad mélyebb hegyközi árkot kitöltő üledéksornak.

Ez az alacsonyabb lépcsőjü, második különválasztható lejtő tart 
azután egészen a Báni-hegység északi lábáig. V a j k  R a u l  térképén a 
fazekasbodai magasabb hát említett, déli szegélyvonala egybeesik a 
báta-szederkényi, felszínalatti magaslat hossztengelyével, amelynek 
déli szárnyán a felszínen is jól látható az említett, hatalmas törésvonal.3 
A fazekasbodai gránithát és a Báni-hegység közén kialakult mélyedés 
töltelékanyagának felszíne DK-felé lejt és néhány patakja és ere is, a 
még egy lépcsőfokkal alacsonyabb, mohács-hercegmároki, dunai városi 
terraszra szalad le.

A Fazekasbodai-, Báni-hegységek közi lejtőt a Karasica-patak 
széles völgye választja el Ny-i szomszédjától, a Mecsek és a Villányi
hegységek közt kialakult, harmadik geomorfológiai egységtől. Ez a 
dél felé lejtősödé, előbbinél valamivel magasabb felszínű dombvidék 
eredetileg a Mecsek-hegység D-i pereméről indult ki, ma azonban a 
Pécsi-víz széles völgye a hegységtől elválasztja s csak északkeleti 
sarkában, Pécs- és Szederkény között mutat összefüggést a fazekas
bodai gránitháttal.

A három, geomorfológiailag különválasztható lépcsőn a vörös
agyagok és a löszök a felszíni üledékek. Ezek az egyes lépcsőkön 
vastagon betakartak mindent s a régi löszkorszak előtti, széles és mély 
völgyeket is magasra feltöltötték. A patakok és erek vizei is egyaránl 
hullóporos kőzetek rétegeiből fakadnak, de a patakvölgyek még nem 
vágódtak be olyan mélyen, hogy a hullóporos kőzet rétegeket átvág
hatták volna. Egyetlen kivétel a Pécsi-víz árkolása, mert ennek mint
egy 100 m mély bevágódása már a fekvőrétegeket is érte. V a j k  szerint 
a Mecsek- és a Villányi-hegység közti terület nyugati részében össze
vissza töredezett alaphegység részletek süllyedtek le lépcsőzetesen.4 A

2 Lóczy L. jun.: Baranya vármegye déli (hegyvidékének földtani viszonyai. 
A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1912-ről.

3 Vajk R.: Adatok stb. i. m. térképe.
4 Vajk R.: Adiatok stb. i. m. térkép.
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Pécsi-víz völgyében is Ny-felől két, abban egymást hegyesszögben 
metsző törési vonal nyúlik be. Az alaphegység törési vonalak 
közt lesüllyedi s utat nyitott a Pécsi-víz eróziós árkolásának. Ennek az 
ároknak két, magas partoldalában tárultak föl a hullóporos kőzetek 
alsó pleisztocén és pannóniai fekvő rétegei is.

A tektonikai árok jobbpartján a Mecsek-hegység déli oldalára 
is felhúzódó s ott függvemaradt pannóniai képződményeket az alsó 
pannóniai parti fáciest jelölő kavicsos, durva homokos üledékek, azután 
a felső pannóniai alemelet alsószinttájába sorolandó, ugyancsak parti 
fáciesű durva homokjai s a legfiatalabb felső pannóniai szint parttávoli, 
fínomszemü, csillámos, agyagos homokjainak rétegcsoportja képviselik. 
Hozzájuk csatlakozik, helyenként reájuk telepszik az ú. n. löszalji 
homok, kavics pleisztocén, esetleg levantei rétegcsoportja.

A balparti részen a felső pannóniai alemelet felső szintjének és a 
löszalji pleisztocén homok, kavicsnak rétegcsoportja ismeretes. Velin, 
Pécsbagota, Zók, Pázdány, Arányos, Keszű, Malom, Pécsudvard, Nagy
árpád és Kiskozár községek a Pécsi-víz völgyének balpartján feksze
nek s határukban főleg a Pécsi-víz felé tartó patakok és erek bevágó- 
dásaiban feltárultak a felső pannóniai alemelet felső szintjének csillá- 
mos, agyagos homokjai. Nagyárpádon, Zókon, Pécsbagotán, Kiskozá- 
ron s a pécsi Pajnádpusztán fauna is előkerült a szóbanforgó üledé
kekből.5

Velin, Pécsbagota, Zók és Pellérd határában a felső pannóniai 
alemelet felsőszinttájat képviselő, csillámos, agyagos homok réteg- 
csoport és a Pécsi-víz balparti részét is befedő vörösagyagos-löszös 
réteg közt települve, a FERENCZi-től „löszalji homok kavics“ -nak 
elnevezett durva homokos, pleisztocén, esetleg levantei rétegcsoport is 
jól elkülöníthető.6 Ennek a rétegcsoportnak az anyaga az alaphegység 
detrituszából származott s így a Mecsek-hegység lábánál még durva 
kavics, attól távolodva fokozatosan kifinomodó szemcsenagyságú 
homokká alakult át. Az említett községek határában még elég durva- 
szemű ez a homok, míg ezektől távolabb, délre, Szőkéd és Devecser 
községek határában már egészen fínomszemü homokba, vagy iszapos 
homokba, megy át. Faunát nem találtam benne.

5 Ferenczi I.: Adatok a Pées-könnyéki medencerész földtani viszonyainak 
ismeretéhez. A m. kár. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1929— 1932. évről.

6 Ferenczi I.: Adatok stb. i. m.
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A Mecsek- és a Villányi-hegység közi elterülő dombvidéken 
másutt sehol sem észleltem pannóniai, vagy ópleisztocén kibukkanáso- 
kat a vastag vörösagyag-lösz takaró alatt. A görcsönyi és az átai 
kutatófúrások egyenesen azt a célt szolgálták, hogy felderítsék, mi a 
vörösagyag-lösz takaró fekvője a terület délibb részeiben? Mind a két 
fúrás 30 in mélységig hatolt le. A görcsönyi kutatófúrás a község bel
területén, a gróf Benyovszky-féle parkban létesült, kb. 130 m t. sz. f. 
magasságban. Rétegsora a következő:

0.00—  0.50 m = sárgás, szennyesszürke, iszapos önitéshomok;
0.50— 1.80 „ — sötétbarnásszürke, humuszos, agyagos öntéshomok:
1.80—  2.50 „ = sárga lösz;
2.50— 4.00 „ = vörhenyessárga lösz;
4.00— 4.80 „ = enyhén vörhenyessárga lösz;
4.80— 5.00 „ = barnássárga lösz;
5.00— 9.30 „ = vörhenyessárga lösz;
9.30— 15.60 „ = téglavörös agyag;

15.60— 16.50 „ = sárga csíkoltságii, vörhenyesbarna agyag;
16.50—21.00 „ = sárga, mészeres, mészkonkréciós homokos agyag;
21.00—23.20 „ = barnássárga csíkos, kissé homokos agyag;
23.20—24.00 „ = zöldes.sárga agyagos homok;
24.00— 30.00 „ = sárga agyag.

Az álai kutatófúrás a vasúli állomás közelében, a Szökédi-patak 
völgyében létesült. Rétegsora következő:

0.00— 1.40 m =  
1.40— 3.10 „ =
3.10— 5.60 „ =
5.60— 6.80 „ =
6.80— 9.00 „ =
9.00—  9.70 „ =
9.70—12.80 „ =

12.80— 19.30 „ =
19.30— 26.30 „ =
26.30—  27.40 „ =
27.40—30.30 „ =

barna ágyáig; 
barna, gleyes agyag; 
barna agyag, meszes csomókkal: 
sárgas barna, kissé homokos agyag; 
vörhenyesbarna agyag; 
zölidesbarna agyag;
vörhenyesbarna agyag mészcsomókkal és erekkel; 
barnássárga, mészcsomós agyag; 
barnássárgas vasrozsdaeres homokos agyag; 
sárga, finomszemű homok; 
barna, vasrozsdaeres, sárgafoltos agyag.

A görcsönyi kutatófúrás 1.80 m mélységig jelenkori öntésfölde
ket, 9.30 m mélységig felső pleisztocén lösz rétegeket harántolt. 9.80— 
21.00 m közt olyan agyagféleségeket tárt föl, amelyek mészeres részle
tüktől eltekintve, mészmentesek, levegőre érve, gyorsan megkeményed
nek s ezen tulajdonságaikkal is a vörösagyagnyirok fajtákhoz sorolan
dók. A 21.00— 24.00 m mélységben feltárt homokos agyag és agyagos
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homok már lehet az ú. n. lösz alj i homok-kavics alaphegységtől távo
labbi, agyagosabb fáciesű képződménye annál is inkább, mert anya
guk, a vörös agyagokétól eltérően, meszes és homokos. A 24.00— 30.00 
m mélységben átütött sárga agyag viszont már inkább a felső pannó- 
niai felső szint csillámos homokos agyagos rétegcsoportját képvisel
heti. Fauna híján a fenti megállapítások azonban csak feltételesek 
lehelnek. Ugyanazt mondhatjuk az áfái kutatófúrásban megismert, 
mélyebb rétegekre is, ahol a 19.30 m vastag vörösagyag sorozat alatt 
kezdődő vasrozsdás, homokos agyag, illetve fínomszemű homok s 
agyag rétegtani helyzetét —  fauna nélkül —  pontosabban megállapí
tani nem lehet. A löszös-vörösagyagos rétegek fekvőjében feltárt homo
kos, agyagos üledékekről összbenyomásom az, hogy ezek inkább a 
felső pannóniai felsőszint csillámos homokos agyagjainak csoportjába 
sorolandók. A Congeria rhomboidea-s fácies üledékei ezek, amelyeknél 
a vasrozsdás, sárga, barnássárga finom homokok, agyagos homokok 
a jellemző kőzetfajták. Ügy látszik, az ú. n. löszalji pleisztocén homok
kavics rétegcsoport üledékei, a Pécsi-víz balpartjától messzebb I)-re 
már nem fejlődtek ki. Feltehető, hogy a Pécs környéki löszalji durva 
homokok és kavicsok, a Dunántúlon és az Alföldön a lösz-vörösagyag 
rétegek fekvőjében általánosságban elterjedt folyami kék homokréteg
gel azonosak s így azok nem ó-, hanem új-pleisztocén képződmények.

A fazekasbodai gránithát s a Báni-hegység közt kialakult lejtő 
vörösagyag-lösz alatti, mélyebb rétegeiről semmiféle geológiai adatot 
beszerezni nem sikerült. A nagynyárádi és a herceglaki mélyfuratú 
kutak rétegmintái mondhattak volna esetleg valamit, de ezek is el
kallódtak. A Villányi- és a Báni-hegységtől D-re eső területről, magá
ról a Dráva-árokról azonban már van néhány adatom.

A dencsházai, a rózsafa-bodorpusztai, az ókorági, a baranya- 
szentlőrinci, a sellvei, a csánvoszrói, a harkánvfürdői és a beremendi 
mélyfuratú- és artézi kútfúrások, valamint a petárdái és a baranya- 
szentistváni kutatófúrások szelvényeire, rétegmintáira támaszkodva, a 
délbaranyai Dráva-árok földtani felépítésére vonatkozólag, a következő 
újabb adatokkal szolgálhatok:

A dencsházai fúrás rétegsora:

0.00— 40.00 m =  homokos agyagos márga;
40.00— 100.00 „ =  szürke agyagmárga;

100.00— 110.00 „ =  szüike agyagos homok;
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110.00—  140.00 m
140.00— 200.00 „
200.00—  230.00 „
230.00—  250.00 „
250.00—  270.00 „

sárga agyag; 
szürkét agyagmárga; 
szürke folyós homok; 
szürke kavicsos agyag; 
szürke homok.

A rózsafái (bodorfapusztai) mélyfúratú kút rétegsora:

0.00—  17.00 m
17.00— 21.00 „
21.00— 47.00 „
47.00— 54.00 „
54.00—  106:00 „

106.00—  117.00 „
117.00—  125.00 „
125.00—  138.00 „
138.00—  176.00 „
176.00—  186.00 „

=  sárga lösz, barna agyag;
=  homokos agyag;
=  szürke homokos agyag;
=  szürke homok;
— kékesszürke, konkréoiós agyag; 
=  téglavörös agyag;
=  rozsda-vörös homok;
=  szürke agyag;
=  szürke homok;
=  zöldesszürke, kemény agyag.

Az ókorági mélyfúrás rétegsora:

0.00— 9.00 m = homokos, kavicsos öntésföldek;
9.00— 13.50 = szürke iszap és iszapos homok;

13.50— 16.20 „ = szürke iszapos homok;
16.20— 18.00 = szürke éles homok;
18.00— 31.40 >» = szürke, iszapos, homokos agyag;
31.40— 32.90 „ = fekete, tőzeges agyag;
32.90— 38.20 „ — szürke, folyós homok (futóhomok?)
38.20— 44.80 j j

= szürke, homokos agyag;
44.80— 46.50 = sötétszürke, szerves anyagos agyag;
46.50— 49.30 „ — szürke, kavicsos homok;
49.30— 52.00 = szürke agyag;
52.00— 56.40 = kék agyag;
56.40— 58.70 „ = sárga agyag;
58.70— 63.85 = szürke agyag;
63.85— 64.65 »> = homokos agyag;
04.65— 67.00 , , = zöldes-szürke a-gya-g;
67.00— 67.90 „ = szürke homok;
67.90— 80.40 5» = szürke, homokos agyag;
80.40— 83.20 „ = szürke, agyagos homok;
83.20— 84.20 „ = tőzeges, homokos agyag;
84.20— 85.60 , , = zöldeskék homok;
85.60— 89.00 „ = szürke, homokos agyag;
89.00— 90.20 = kékes-szürke homok;
90.20— 94.60 , , = szürke agyag;
94.60— 97.20 55 = kékesszürke homok;
97.20— 109.00 , , = szürke agyag.
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4 baranyaszentlőrinci fúrás rétegsora:

0.00—  67.00 m 
67.00— 210.00 „

210.00—  315.00
315.00—  320.00 „
320.00— 322.00 „
322.00— 325.00 „

=  sárga, homokos agyag; 
=  szürke, homokos agyag; 
=  szürke agyag;
=  szürke, finom homok;
=  szürke agyag;
=  szürke, finom homok.

.4 sellyei mélyfuratú 
0.00— 18.00 m

18.00—  27.00 „
27.00—  49.00 „
49.00—  97.00 „
97.00—  104.00 „

104.00—  133.00 „
133.00—  171.00 „
171.00—  174.00 „
174.00—  210.00 „
210.00—  227.00 „
227.00—  322.00 „

kút rétegsora:
=  sárga futóhomok;
=  szürke, folyami homok;
=  szürke agyag;
=  szürke homok;
=  szürke agyag;
=  szürke, éles szemű homok;
=  sötétszürke, szerves agyagos agyag; 
=  szürke homok;
=  szürke, homokos agyag;
=  szürke, kavicsos, homokos agyag:
=  homok, agyag és lignit rétegek.

.4 csányoszrói mélyfúrás szelvénye:
*

0.00—  2.00 m 
2.00— 18.00 „

18.00— 24.00 „
24.00— 38.00 „
38.00— 38.50 „ 
38.50^-45.50 „
45.00—  50.00 „

kavicsos homok;
sárga futóhomok;
szürke, folyami homok;
kékesszürke agyag;
barna, szerves anyagos agyag;
szürke, finom homok;
szürke, durva, homokos kavics.

,4 bcremendi M. Á. K. gyártelep fúrásának rétegsora:

0.00— 1.00 m 
1.00— 2.80 „ =  

2.80—  5.00 „ 
5.00—  6.50 „ 
6.50—  7.20 „ 
7.20— 10.50 „

10.50—  12.50 „
12.50—  14.20 „ 
14.20— 16.50 „

16.50— 19.00 „ 
19.00—22.00 „

=  humuszos vályog;
barnássárga, kissé humuszos lösz csigahéjakkal;

=  sárga lösz;
=  barna, mészeres agyag;
=  világosbarna, mészeres agyag;
=  sárga lösz, kövületes;
=  világosszürke, meszes agyag, csigabéjtörmelékkel;
=  barnassziirke, meszes agyag;
=  sárgásszürke, mészkonkréciós, meszes, finom homo

kos agyag;
=  sárga, összeálló, meszes, finom kvarchomok;
=  sárga, meszes, összeálló, finom homokos agyag;
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22.00—  23.50 „
23.50—  24.50 „
24.50— 25.40 „ 
25.40—26.20 „ 
26.20— 28.80 „ 
28.80— 33.00 „
33.00— 34.00 „

34.00—  34.90 „

34.90—35.70 „ 
35.70— 37.10 „ 
37.10—40.50 „

=  világosszürke, vasrozsdás, meszes agyag;
=  világosszürke, meszes agyag, sok kövüliethéj töredékkel 
=  zöldessárga, meszes, finom homokos agyag;
=  világosszürke, összeálló finom homok;
=  sárga, csillámos, összeálló finom homok:
=  sárga, csillámos, középfülöm homok; •
=  sárga, csillámos, durva kvarchomok, mogyoró-, dió 

nagyságú kvarc it-kavicc sál;
=  zöldesszürke, csillámos, középfimom kvarchomok, 

vékony homokkőcsíkkal1;
=  világosszürke meszes agyag;
=  világosbarna, héjtöredékes meszes agyag;
=  világosszürke, kövületes meszes agyag.

A petárdái kutatófúrás rétegsora:

0.00— 0.60 m = barna, kissé humuszos vályog;
0.60— 2.70 „ — sárga, agyagos lösz;
2.50— 4.50 „ = sárga, agyagos, előbbinél meszesebb lösz;
4.50— 5.90 „ = sötét ebb barna agyag;
5.90—  7.80 •„ = sárga, márgagumós, mészeres, agyagos lösz;
7.80— 10.20 „ = barnássárga, agyagos lösz;

10.20— 1.1.30 „ = barna1 agyag;
13.30— 14.20 „ = barna agyag, sötét szürkésbarna erekkel;
14.20— 16.30 „ = feketésbarna tőzeg-sár, helyenként vivianitos;

- 16.30— 16.70 „ = sötétszürke, szerves anyagos, homokos agyag, 
pleisztocén mocsári csigákkal;

16.70— 17.20 „ = mészeres, kékesszürke agyagos homok;
17.20— 18.00 „ = szürke, csillámos, összeálló folyami homok;
18.00— 24.00 „ = sárgásszürke, finomabb szemű homok, alul föl 

homok;
21.00—23.50 „ = szürke agyagos homok;
23.50—27.00 „ = kékesszürke, folyami durvábbszemű homok;
27.00—30.50 „ = szürke, apróbbszemű, csillámos folyami homok.

bárány aszentistváni kutatófúrás rétegsora:

■ 0.00— 0.70 „ = barna agyag;
0.70— 2.50 „ = sárga lösz;
2.50— 4.10 „ = barna agyag;
4.10—  4.50 „ = barna agyagos homok;
4.50— 6.90 „ = barna, vasrlozsdás és kékeres agyag;
6.90'— 7.60 „ = barna, mésizmárga gumós agyag, felső pleisztocén 

molluszkumokkal;
7.60—  8.10 „ = kékesszürke, iszapos finom homok;
8.10— 9.60 „ = sárga, durva homok kvarcmurvával;
9.60— 14.50 „ = szürke folyami homok;
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14.50—  17.90 „ =  kékesszürke homokos agyag;
17.90— 21.50 „ =  szürke, finom, összeálló homok;
21.50— 30.00 „ =  szürke homokos agyag.

Az ismertetett fúrások közül a rózsafai és a dencsházai Sziget
vártól DK-re, a baranyaszentlőrinci Szigetvár és Pécs közé, az ókorági 
ezektől jóval délebbre; a csányoszrói és a sellyei pedig még délebbre, 
már a Drávához közelebb esik. A beremendi, petárdái és a baranya- 
szentistváni fúrások a Villányi- és a Báni-hegységet összekötő, lapos 
nyergen helyezkednek el. A dencsházai, a rózsafai és a baranyaszent
lőrinci fúrások olyan homokos rétegekkel váltakozó, túlnyomóan 
agyagos, márgás rétegeket tártak fel, amelyek a Mecsek-hegységet 
közrefogó pannóniai emelethez tartoznak. Az ókorági fúrás 49.30 m 
mélységig holocén öntésföldeket, felső pleisztocén folyóvízi, tavi- 
mocsári üledékeket, 49.30— 109.00 m közt pedig alsó pleisztocén, vagy 
levantei üledékeket tárt fel. A sellyei és a csányoszrói fúrások már a 
medencéinkbe tartó szabványos törmelékkúpok szelvényét szolgál
tatták. A folyami kék homokréteg, felette a bázishomokból összefújt 
futóhomokréteg s a csányoszrói fúrásban még a futóhomokot is be
borító, holocén kavicsos öntés homok rétegcsoport, azonos alföldjeink 
törmelékkúpjainak közép- és alsószakaszos, holocén-felső pleisztocén, 
felső részével. Az itt 27, illetve 24 m mélység alatt következő agyagos 
homokos, kavicsos, tőzeges, lignites rétegsor levantei jellegű. A bere
mendi, petárdái és baranyaszentistváni kutatófúrások az eddigiektől 
eltérő rétegsort tártak fel, mert ennek felső, 16.50, 16.70, illetve 7 60 m 
vastag része a hegyközi löszös-vörösagyagos rétegcsoporttal azonos, s 
csak mélyebb, meszes homokos agyagjai, homokjai és homokos kavi
csai egyeztethetők —  feltételesen —  össze a sellyei, csányoszrói s eset
leg még az ókorogi fúrások hasonló mélységű rétegsorával.

V a j k  térképe a Mecsek-hegységtől DNy-ra eső területen össze
vissza töredezett alaphegységet tüntet fel. A Mecsek- és a Villányi- 
hegységgel párhuzamos törések mellett a geofizikai mérések több, 
különböző irányú törést is kimutattak. A nagybicsérd-baranyaszent- 
lőrinc-szigetvári; a gerde-dencsházai, a matty-drávaszabolcs-vajszló- 
csányoszró-potonyi, azután a mikoljac-sósvertike-drávakeresztúri törési 
vonalak nagyjában a Mecsek- és a Villányi-hegységgel haladnak pár
huzamosan, egymás alatt s közülük a legdélibb, a mikoljac-dráva- 
keresztúri, már a Dráva árterületére esik. Mellettük a két hegység Ny-i 
végződése közén, ÉD-i irányban zegzugosan lefutó törésvonalak közül

10
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a nagybicsérd-pécsbagota-vajszlói és a gerde-hegyszentmártoni, vala
mint a máriagyűd-drávaszabolcsi a legfontosabbak. A törésvonalakkal 
sűrűn behálózott területen, az alaphegység DNy-i nyúlványai, takaró
rétegcsoportjaikkal együtt, kisebb-nagyobb rögökre szétesve, a mélybe 
süllyedtek. A rögök nagyrésze az alaphegységgel párhuzamos törés
vonalak mentén D-felé, míg kisebb része az ÉD-i, zegzúgos törések 
mentén, Ny-felé zökkent le lépcsőzetesen. A Mecsek-hegység dél-nyugati 
oldalára felhúzódó és innen tovább nyugat felé is elterjedő pannóniai 
rétegek 200— 250 m magasságú dombvidéke a szigetvár-nagybicsérdi 
törési vonaltól D-re, hirtelen 100 méterrel alacsonyabb felszínű lépcső
fokra zökkent le. Ez a lépcsőfok, amelynek déli szegélyvonala a dencs- 
liáza-gerdei törési vonal, a rózsafai, dencsházai és a bárány ászén Hőrinci 
fúrásokkal feltárt mélységig még pannóniai rétegekből épült fel. Az 
ettől délre eső s a dencsházai-gerdei, illetve a vajszló-potonyi törési 
vonalak közt kialakult lépcsőfokon az ókorági fúrás, az épnek a réteg
sorában is feltételezhető pannóniai rétegeknek azonban még a felszínét 
sem érte el, illetve csak az ezekre települt levantei és pleisztocén üle
déksort harántolta. Ugyanez a helyzet a vajszló-potonyi és a mikoljac- 
drávakeresztúri törési vonalak közén kialakult, legdélibb lépcsőfoknál 
is, ahol a csányoszrói és a sellyei fúrások is csak pleisztocén és levantei 
rétegeket tártak fél.

A somogyi dombosvidék s a Mecsek-hegység felől dél, a Biló- 
hegység felől pedig észak felé lezökkent rögök lépcsőfokai közt alakult 
ki a Dráva-árka. Kialakulása a Fazekasbodai-, Mecsek-, Villányi- és 
Báni-hegységek közén keletkezett mélyedések, hegyközi árkokéval 
szorosan összefügg. V a d á s z  szerint ezek a mozgások a rhodáni hegy- 
képződési fázissal hozhatók kapcsolatba, az alsó pannóniai alemelel 
utáni időben, vagy a pannon után.7 F e r e n c z i szerint a legerősebb fokú 
mozgások már a felső pannóniai, durva homokcsoportot is érték s 
ezek pontosabban a felső pannóniai alemelet két szintje közti időben 
kulmináltak, de utórezgésként még később szerkezeti eltolódások is 
érték ezt a medencerészt.8 Kár, hogy a Pécs környéki, legfiatalabb 
pannóniai üledékek szintje nem éri el a medenceperemet, a diszloká- 
ciós övét s így nem nyújthatnak bizonyítékokat a további mozgások 
idejére. Ügy látszik azonban, hogy a délbaranyai röghegységeket haj
dan összekötő alaphegység részleteknek, épúgy, mint a nyugatmagyar

7 Vadász E.: A Mecsek-hegység. Magyar tájak földtani leírása. I. 1965.
8 Ferenczi I.: Adatok stb. i. m.
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országi medence, vagy az Alföld szárazulatainak is kél süllyedési 
paroxizmusa volt. Az első az alsópannóniai alemelet melanopsisos 
szintjének kialakulása utáni, a második pedig levantei-pleisztocén 
időszakokba helyezendő.

Ügy látszik, a Pécsi-víz völgyének balpartját kísérő s K-felé 
Bátáig követhető s a pannon utáni üledéksorozatokat is érintő brachi- 
antiklinális kialakulása egybeesik a Barcs-Szigetvár-Pécs-Vajszó közti 
szögletnek, illetve az ebbe eső Dráva-árok szakasz lesüllyedésével. Ez 
a szöglet tulajdonképpen a pécsvárad-pécs-baranyaszentlőrinci disz- 
íokációs vonal DNy-i kiszélesedése, amelynek csúcsrésze szolgáltatta 
a Pécsi-víz árkát. Az itt lesüllyedt délibb lépcsőfokok pannóniai fel
színű üledéksorára reátelepült levantei és pleisztocén rétegek amellett 
tanúskodnak, hogy nagyobb fokú süllyedés itt a pannóniai időszak 
után indult meg. A Pécsi-víz völgyének eróziós kiárkolódása azonban 
csak a felső pleisztocénben indulhatott meg, mert a Mecsek-hegység 
déli peremén és a völgy balpartján lerakodott, löszalji durva homok 
folyóvízi üledékes rétegsora a felső pleisztocénben még összefüggött 
egymással. De a Dráva-árkot feltöltő levantei és pleisztocén üledékek 
rétegsorában is nagyobb vastagságú és általánosabban elterjedt, folyó
vízi eredetű lerakódások csak a felső pleisztocén folyami kék homok 
rétegeivel kezdődnek. Fekvőjükben túlnyomórészt agyagos a rétegsor. 
A tulajdonképpeni drávai üledékeket a folyami kék homok, az ebből 
kirostálódott futóhomok s az öntésföldek képviselik. Ezek pedig már 
mint felső pleisztocén és holocén koriak.

A Dráva Barcs és Vitrovica közt lép ki a Biló-hegység és a dél
somogyi dombvidék közén összeszorult völgyéből s jut bele a Mecsek- 
és a Biló-hegységek közén hatalmasan kiszélesedő depressziós területbe. 
Felső pleisztocén kék homokot lerakó főága mai medrétől kissé északra, 
pontosabban: a potony-csányoszró-vajszló-drávaszabolcsi, illetve a 
drávakeresztúr-sósvertike-miholjáci törési vonalak közén alakult ki s 
innen tovább Eszékig, mai balpartja mentén haladt. Ez az a hosszú 
homokgerinc, amely Barcstól Dárdáig, kisebb megszakításokkal, a 
Dráva mai medrének balpartját végigkíséri s amelynek magja a felső 
pleisztocén kék homok s amelyből a kifújt futóhomok buckák magasra 
felhalmozódtak. A futóhomok buckák képződése közben a Dráva el
hagyta kék homokkal, futóhomokkal feltöltött medrét s a homokgerinc 
két oldalát kísérő vápákba alászállva folytatta útját. A homokgerinc 
északi oldalát kísérő vápában fattyúágai a Villányi hegységig is elka
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landoztak. Feltehető, hogy a hegység déli, meredek falú lenyesése 
valamelyik Dráva ág munkája, de hogy a Báni-hegység északi meredek 
partoldala is ezé volna, —  amint azt ifj. L óczy állította, -— már nehe
zebben bizonyítható.9 A nagyharsányi, tapolcapusztai és beremendi 
rögökön át a Báni-hegységig tartó, löszös, vörösagyagos küszöb s a 
drávai homokgerinc közén lefutó holocén drávai fattyúágak a küszö
böt át nem léphették. Legfeljebb csak azt tételezhetjük fel, hogy a 
küszöb kialakulása előtt, a felső pleisztocén kék homokot lerakó Dráva 
egyik ága, valahol Beremend és Pélmonostor közt áthaladva, folyt a 
Báni-hegység északi lábánál. De ennek a feltevésnek is ellenemond 
az a körülmény, hogy a Dráva árterületéhez közelebbi, petárdái kutató
fúrásban a kék homok, kavics réteg felszíne 10 méterrel alacsonyabban 
fekszik, mint a, baranyaszentistvániban, holott ennek éppen megfor
dítva kellene lenni, ha a Dráva a Báni-hegység felé tartott volna.

B Lóczv  L. ju n .: A Villányi- és Báni-hegység geológiai viszonyai. Földtani 
Közlöny. 1912. XL11 k.


