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Intézetünk síkvidéki csoportja 1952-ben a nyugat.magyarországi me
dence és a Dráva-árok területét vette fel. Ezúttal is csaka pannóniai emeletig 
bezárólag vittük térképre a felszíni és felszínközeli képződményeket, az alap
hegység térképezése már nem volt feladatunk.

A felszínen ritkábban előforduló alsó- és az ezeknél gyakrabban elő
bukkanó felsö-pannóniai üledékek mellett a levantei, a pleisztocén és a holocén 
képződmények a legnagyobb elterjedésűek.

Az alsó- és a felső-pannóniai rétegösszlet dunántúli szintjei, kifejlődései 
az irodalomból jól ismertek.

A Congeria angula capraes, C. balatonicas, C. rhomboideas és Prosodacna 
vutskitsis szintek, illetve íáciesek mellett valószínűleg különválasztható az 
a C. balatonicas és C. ungula capraes fáciesek üledéksorával nehezen egyez
tethető, folyami, homokos fáciesű, összemosott faunájú rétegcsoport, amely 
legjellegzetesebben a Kisalföld DK-i öblében fejlődött ki s emellett Somogy 
megye és Göcsej É-i részében is megtalálható. Nagyrészüket S t r a u s z  L. is 
mint «kérdéses szintű» pannóniai képződményeket írta le. Gazdag ősmarad
ványtársaságuk feldolgozás alatt áll, hovatartozandóságuk csak ennek meg
határozása után dönthető el.

A pannóniai rétegösszlet felszínére általános fedőösszletként a levantei 
rétegösszlet 150—200 m vastagságú üledéke rakódot t le. Általánosan az egész 
nyugatmagyarországi medencében elterjedt; jelentőségük már csak azért is 
kiemelendő, mert eddig kiadott összefoglaló térképeinken csupán Zalaeger
szegnél szerepelt.

Alsó szintjükbe az Unió wetzleri D u n k l e r  és a Tacheocampglaea (Meso- 
dontopsis) doderleini B r u s i n a  és néhány szlavóniai típusú Unió tömegesebb 
fellépésével jellemezhető, keresztrétegzett, folyami homokrétegek tartoznak. 
Legjellegzetesebb kifejlődésben és legnagyobb vastagságban Göcsejben talál
hatók. Folytatásuk a Gráci-öböl felé az Ezüsthegyig nyomozható. Csak 
a Győri-medencében, a mosoni üst területén tűnnek el a felszínről. Pannóniai 
fekvőjüktől többnyire élesen és jól elválaszthatók.

A kövületes rétegekre ugyancsak keresztrétegzett, folyami, de meddő 
homokrétegek települnek. Homokjuk az alsó csoportéval azonos, de annál 
valamivel apróbbszemű. E rétegcsoport átlagvastagsága 30—50 m-re becsül
hető. Biztosabban kimutatni csak Göcsejben és Somogy megyében lehet.
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A meddő folyami, homokos rétegcsoport fölött majdnem mindenütt 
agyagos, iszapos rétegek következnek. Levelesen elváló, mm-es iszap-, homokos 
iszap- és agyagos iszaprétegecskék felhalmozódásából kialakult rétegek ezek; 
összvastagságuk 5—8 m. Ezek a rossz lefolyású ártereken visszamaradt 
folyami üledékeknek tekinthetők. Faunájuk hasonló összetételű, mint az 
Unió wetzleris csoporté.

A szlavóniai tavi fácies fajai nem ismertek belőle. Ez a fauna is fel
dolgozásra vár.

A felső-pannóniai rétegösszlet felszínközeli és felszíni rétegei túlnyomó- 
részt agyagos kifejlődésűek s a rájuk települt homokos levantei rétegektől jól 
elválaszthatók. Ahol azonban a felső-pannóniai felszíni rétegek anyaga is 
homok, mint pl. a medence K-i és D-i szegélyén, a tatai és ajkai-öböl között, 
azután D-en Ajka és Zalabér vonalában, ott a két emelet elválasztása már 
nehezebb feladat. Az ilyen helyeken azonban segítségünkre jön a különlegesebb 
összetételű felső-pannóniai fauna. Ebben alsó-pannóniai és a felső-pannóniai 
mélyebb szintekre jellemző fajok is megjelennek nagy egyedszámban, s ez a 
faunaösszetétel csak ezekre a rétegekre jellemző. Melanopsis martiniam , 
Congeria angiila caprae, Melanopsis impressa, Dreissensia sp.-ek, Melanopsis 
entzi stb. egy időben és együtt nem élhetett, ennek a faunaösszetételnek meg
felelő üledék csak átmosás útján jöhetett létre. A felső-pannóniai alemelet 
záró üledékei már nem tekinthetők csak tavinknak; sűrűn váltakozó agyag- és 
homokrétegeik tavi és folyóvízi ciklusok lerakódásait jelentik.

A felső-pannóniai tórendszert folyóvízi hordalékanyag tüntette el, ezért 
nem lehet — főleg ebben a medencében — egységes felső-pannóniai szintekről, 
de talán még nagyobb kiterjedésű, egységesebb fáciesterliletekről sem beszél
nünk, mert olyan sűrűn váltakoznak itt egymás felett, és egymás mellett 
a tavi, és folyóvízi rétegek, ami a tóvíz állandó ide-oda vándorlását is elő
idézte, hogy a határozottabb szinteket jelző faunacsoportosulás helyett végül 
is a kevert, összemosott jellegű ju to tt túlsúlyba. Ezek azok a kérdéses szintű 
felső-pannóniai rétegek, amelyek S t r a u s z  L. dunántúli vázlatos térképén is, 
a Congeria ungula capraes, C. balaíonicas, Prosodacna vatskitsis és Congeria 
rhomboideas üledékek mellett, a legnagyobb felszíni elterjedésűek.

De a levantei emelet alsó rétegeinek uniós faunájában is több helyen 
keverednek a kimondottan tavi, folyóvízi, illetve szárazföldi molluszkumok. 
Felső-pannonból is ismert tavi és folyóvízi fajok (Limnocardium, Dreissensia, 
Viviparus, Bithynia stb.) találhatók együtt olyan uniókkal, viviparusokkal, 
pisidiumokkal és szárazföldi fajokkal, amelyek a felső-pannóniai rétegekből 
már nagyrészt hiányoznak, illetve nagyobb faj- és egyedszámmal először csak 
a levanteiben lépnek fel. Folyóvízben vagy a folyóvízi üledékekkel feltöltött 
térszínen a limnocardiumok nem élhettek meg. A dreissensiák, viviparusok, 
bilhgniák azonban már véglegesen áttérhettek folyóvízi életmódra és tagjai 
lehettek a levantei faunának, a szárazföldi fajokról nem is beszélve. Az ilyen 
vegyes jellegű rétegeket sokan még ma is kérdéses fáciesű, felső-pannoniai 
korú rétegeknek tekintik, holott nyilvánvaló, hogy idegen, bemosott, másod
lagos úton odakerült fajok ezek. Olyan faunában, ahol az uniók, tachaeák, 
procampglaeák uralkodnak, faj- és egyedszámban is, nem lehet korjelző a 
kisebb számban lévő faj. Ez már nem felső-pannóniai, hanem attól teljesen
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elütő, tehát levantei fauna; bezáró rétegei is mások: szárazföldi, folyóvízi 
üledékek.

A nyugatmagyarországi medence levantei korú képződményei kimon
dottan folyami, homokos fáciest képviselnek a szlavóniai és délalföldi tavi, 
illetve a közép- és északalföldi mocsári (tavi) és folyóvízi eredetű üledék- 
összlet mellett.

Az 1000 — 1200 m vastagságot is elérő középalföldi levantei rétegösszlet 
képződési ideje a nyugatmagyarországihoz képest feltétlenül hosszabb lehe
tett, mert itt már a feltöltődésben beállott lassúbbodási ciklusokat jelző agya
gos rétegek is fellépnek, s ennek bizonyságául, faunájának egy-két faja, a 
középső paludinás időszakot is jelzi. Az Alföld ú. n. alsó-levantei faunája nem 
azonosítható a dunántúli Unió wetzleris faunával. Csupán a szegedi kivétel, 
mert az a középső paludinás rétegeknek megfelelő, mocsári (tavi) — folyóvízi 
fáciesű fauna. A Tylopoma böckhis szinttel kezdődő rétegösszlet fölfelé azon
ban már valószínűleg a pleisztocénba sorolandó.

A levantei rétegösszlet még mai,^erősen lepusztult állapotában is véko
nyabb a nyugat magyarországi medence É-i részében, mint annak D-i felében. 
(Göcsej és Somogy.) Itt a levantei szintek közül a felszínen csak a felsők 
nyomozhatok. S z á d e c z k y  K a r d o s s  E. szerint a kisalföldi medence már a 
pannonban is D-en volt legmélyebb, legsekélyebb pedig a Brucki-kapunál. 
A sekélyebbvízi Congeria ornithopsisos rétegek u. i. ÉNy-on, a mélyebbvízi 
Соngeria bcinaticas rétegek pedig D-en elterjedtebbek.

Itt vethetjük fel, helyes-e azt mondani, hogy az alsó-pliocént a panno
niad, a középsőt és felsőt pedig a levantei üledékek képviselik? Ha a 2000 — 
3000 m vastag pannóniai rétegösszlet az alsó-pliocénnak felel meg, akkor 
még a legvastagabb 1000—1200 m-es alföldi levantei rétegösszlet sem tölt
heti ki időben a középső- és felső-pliocént, még abban az esetben sem, ha az 
alsó-pannóniai alemeletet a miocénba soroljuk. Ilyen értelemben az alsó- és 
középső-pliocénra a pannóniai, a felsőre pedig a levantei emelet tartandó 
fenn. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a magyarországi viszonyokra 
sem a T e i s s y r e — A n d r u s o v , sem a K r e jc i  — GRAF-féle pliocén beosztást 
nem alkalmazhatjuk; a mi önállósult kifejlődésü pliocén rétegösszletünk sem 
fácies, sem fauna tekintetében nem azonosítható a szomszédos medencékével.

Nagyobb mennyiségű folyami üledékfelhalmozódás Nyugatmagyaror- 
szágon is a rodani gyűrődési szakaszban vált erősebbé (S z á d e c z k y  K a r d o s s  
E.), de ennek az üledékképződési változásnak megfelelő eróziós hézag csak 
nyomokban mutatható ki. A medencét közrefogó hegységek emelkedése nagy
mértékben megváltoztatta a folyók szakaszjellegét, s ezek az Unió wetzleris 
rétegekkel kezdve, óriási mennyiségű anyagot hordtak be a medencébe.

A levantei Duna, Vág, Nyitra, Rábca, Répce, Rába, Kerka stb. olyan 
ÉK-DNy-i irányban megnyúlt, vályúszerű mélyedést töltött fel homokos 
üledékekkel, amelynek pannóniai rétegekből felépített feneke a levantikum 
kezdetén sem lehetett sokkal magasabban, mint ma. Partjait már akkor is 
a középső-pannóniai süllyedő mozgásokból kimaradt medenceperem szolgál
tatta . Nem denudációs, de inkább süllyedő térszín volt ez akkor, amelynek 
felszíne a Dráva-árok felé lejtett. (S z á d e c z k y  K a r d o s s  E.) Erre a térszínre 
behordott folyami üledékek töltötték fel a levantei fiókmedencét. A pleiszto
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cén egyes, bizonytalanul megállapítható időszakainak, óriási méretű lepusz
tulásának és kisebb-nagyobb mérvű mozgásainak következtében ma már 
nehezen rekonstruálhatnánk a nyugatmagyarországi medencét feltöltő levan- 
tei rétegösszlet valószínű tszf. magasságát, ha egyes felszíndarabjai nem 
maradtak volna vissza eredeti állapotukban Göcsejben, Somogybán és a 
fonyódi, bogiári, szebikei, kissomlói tanúhegyeken. A levantei térszín átlagos 
tszf. magassága 300 m volt. A pannoné csak a medenceperemen volt ennyi.

A nyugatmagyarországi medence pleisztocén üledékeit két nagyobb 
csoportra oszthatjuk: folyami és eolikus származásúakra. Folyóvízi kavics, 
kavicsos homok, homok, illetve lösz és ennek néhány fajtája, majd a barna
föld a legelterjedtebb pleisztocén képződmény. Négyféle térszínen találhatók:

a) a Dunántúli Középhegység és a bazalt tanúhegyek 300—400 m 
tszf. magasságú térszínén;

b) a pleisztocénban nem süllyedt, 200—300 m tszf. magasságú 
somogyi és göcseji dombsorokon és a köztük lévő völgyekben, s a peremi 
lejtőkön;

c) a Kisalföld síksági részén;
d) a mosoni üstben, a Dráva-árokban és az ezekbe torkolló, eltemetett 

folyóvölgyekben.
Végeredményben mindent befednek, mint vékonvabb-vastagabb takaró, 

illetve mint pleisztocén fiókmedencéket feltöltő hordalékanyagok. Az alsó 
rétegek mindig folyóvízi, a felsők mindig eolikus eredetűek.

Vastagságuk, az üledékgytijtő medencéket nem tekintve, helyenként 
és szeszélyesen változik aszerint, hogy a későbbi eróziót hogyan vészelték át. 
Csak nagy átlagban mondhatjuk, hogy ez 50—60 m, mert nagy területeken 
lehet néhány méter is. Ahol teljesebb rétegsorú, vagyis ahol a folyami és az 
eolikus rétegsor is megmaradt, a vastagság aránya 1 :3 , az eolikus csoport 
javára.

Mai ismereteink mellett legnagyobb részük csak a íelső-pleisztocénba, 
pontosabban a monastiri emeletbe (würmbe) helyezhető. Alsó tagozatában, 
a folyami homokban több lelőhelyen gyűjtöttünk kimondottan folyóvízi 
faunát, s ez fiatal pleisztocénnek látszik. Ugyanilyen az eolikus sorozat 
faunája is, azzal a különbséggel, hogy ebben a szárazföldi löszfajok az elter
jedtebbek. Mint ahogy Magyarország egyéb részein sem ismeretes pleisztocén 
medence-üledékekből felső-pleisztocénnél idősebb fauna, úgy itt sem.

Kivétel: a kenese-szabadhídvégi, a sáfránykerti, a balatonfenéki, a kis
láng! és talán néhány somogyi párhuzamosan futó völgy folyami üledékeibe 
zárt fauna, amely esetleg a kalábriai emeletbe (günzi eljegesedés) tartozik. 
Ilyen még a nagyatádi és a szigetvári artézi kutakból ismert pleisztocén fauna 
is. Ezek néhány faja talán már a levantikumban is élt, viszont a felső-pleiszto
cén üledékekben vagy egyáltalában nem fordulnak elő, vagy csak 1 —2 kép
viselőjük élt tovább.

Ezen ősi folyóvölgyeken kívül Nyugatmagyarországon alsó-pleisztocén 
képződményeket nem ismerünk. Az eolikus sorozat alatti pleisztocén folyami 
üledék mindenütt egyforma: sárga, szürkéssárga, helyenként apró kavicsos, 
murvás homok és faunájuk is mindenütt azonos. Vékony rétegsorának köz
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vetlen fekvője mindenütt a levantei, a pannóniai, vagy a még ezeknél is 
idősebb képződmény, de a fekvő és ezen rétegsor között más, idősebb pleiszto- 
cénnak minősíthető képződmény sehol sem ismeretes. Meglepetések csak a 
Dráva-árokban várhatók, mert itt úgy látszik, a pleisztocén üledékek folyto
nossága jobb, mint a Győri-medencében. Utóbbinak középpontjában a mosoni 
üstben ugyanis az eddig 220 m mélységig feltárt kavicsos üledékekben nem 
tudom feltételezni a pliocén és az idősebb pleisztocén párkánysíkok (VII — 
VI-os és az V — III-as) kavicsrétegeinek medencebeli folytatását. Ezek a 
kavicsok mind sokkal durvábbak, sokkal egységesebbek, semhogy az 5 pár
kánysíknak vegyes és aprószeművé vált kavicsfajtáit képviselhetnék. A mo
soni üstben a kavics kb. 50—70 m mélységig fehéresszürke. Ez valószínűleg 
végig holocén. 70 m-től lefelé, 220 m mélységig sárga, barnássárga és való
színűleg felső-pleisztocén korú.

A nyugatmagyarországi pleisztocénből eddig csak a meridionális-faunás 
kalábriai emelet, és a primigenias-faunás monastiri emelet képződményei 
ismeretesek. A többi emeletek üledékeiről ha kifejlődtek is, fel kell tételez
nünk, hogy még fejlődésük közben vagy utólag lepusztultak. Az azonban 
akkor is érthetetlen, hogy nyomuk sehol sem maradt. Más ellentmondás is 
adódik. Ha nem fejlődött ki sem a szicíliai (mindéi), sem pedig a tirréni 
(riss) emelet üledéksora, hogyan került a medence alacsonyabb térszínén is 
általános, sárga, sárgásszürke monastiri (würmi) folyami homok, a Lóczy-féle 
lithoglyphusos homok a Dunántúli Középhegység és a bazalt tanuhegyek 
300—400 m tszf. magasságú felszínére? A zirci Akii-pusztán, Bicske kör
nyékén, a Pilishegységben, Piliscsaba-tábor környékén, Bakonyszentlászlón, 
Magyarpolány és Ajka környékén, az Agártetőn, a Somlóhegyen, a Rezi- 
váron, a Badacsonyon, a fonyódi és a bogiári Várhegyen stb., 300 — 100 m 
magasságban, kisebb-nagyobb foltokban, olyan, több méter vastag felső
pleisztocén homokréteg található, amelynek faunája is folyóvízi, s amelynek 
kavicsos kifejlődése megfelelhet annak az apró kavicsnak, amelyet a Ság- 
hegyről, a Kis- és Nagysomlóról Sz á d e c z k y  K a r d o s s  E. levantei kavics
ként ismertetett s amelynek felszínén helyenként futóhomokbuckákat fújt 
össze a szél. Ahol löszös üledék fedi be, ott a két réteg határán a fauna is 
kevert; szárazföldi és folyóvízi. L ó cz y  és C h o l n o k y  ezen magas fekvésű 
homokfajtákat olyan futóhomoknak írta le, amelyet a szél hajtott fel ebbe 
a magasságba. Pia csak futóhomok volna, feltevésüket talán elfogadhatnék, 
de mivel nagyrészük folyami homok és eredetileg egész tömegük is az volt, 
feltevésük helyes nem lehet.

Térszínileg a göcseji és a somogyi párhuzamos völgyeket részben kitöltő, 
azonos összetételű és korú folyami homokrétegek állanak legközelebb a szó- 
banforgó magasfekvésű homokrétegekhez. Ezek nemcsak a völgyek oldalán 
és fenekén, de a dombsorok köztes aszó-völgyeiben is megtalálhatók, murvás, 
aprókavicsos fáciesükkel egyetemben, s 160—200 m t. sz. f. magasságig 
nyomozhatok. A somogyi völgyeknek K-i oldalán elterjedtebbek, a göcseji 
völgyekben azonban mindkét völgyoldalt befedik. Ahol lösztakarójuk lepusz
tult, anyagukból főleg a völgytalpon futóhomokbuckákat épített a szél.

Ezek is éppen olyan roncsok, mint magasabb térszínű másaik, s fel
tehető, hogy valamelyik fiatalabb pleisztocén időszak óriási méretű homok
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takarójából maradtak vissza. A somogyi és göcseji völgyekben ezen homok
takaró felszíne eredetileg 200 m magasságú lehetett.

Amíg középhegységeink pleisztocén és holocén képződményeinek fel
vételét el nem végezzük, nem dönthetjük el a kérdést véglegesen.

* * *

A nyugatmagyarországi medence első, nagyobb kiterjedésű kavicstaka
rója az alsó-levantei rétegösszlet felszínén, a középső levantikum elején fejlő
dött ki. Kavicsanyagának nagyrészét valószínűleg a magasabb térszínű 
Gráci- és Bécsi-medencéből szállították a folyók. Feltehető, hogy az É-i 
nagy folyók, a Vág, a Nyitra kavicsa is részt vehetett annak kifejlesztésében, 
s talán a bana-bábolnai meza kavicsa utóbbiak tartozéka. Túlnyomó része 
azonban valószínűleg az ősi Rába törmelékkúpjónak hátán jutott ide azáltal, 
hogy a medence É-i részén új és ónálló erózióbázis kialakulása indult meg. Az ősi 
Duna a rodáni mozgásokkal kialakított É N y -D K -i irányéi törésvonalak men
tén elfoglalhatta új völgyét, illetve megtalálhatta esztergom—visegrádi vonalát, 
amelybe bevágódhatott. Bevágódásával megindult az anyagkihordás a medence 
É-i részéből, a felszín bemélyítése, majd kiszélesítése, a tulajdonképpeni Kis
alföld és Győri-medence kialakítása. Ennek következtében viszont D-en kialakult 
a göcseji vízválasztó hátság is, illetve aDráva-árok vízrajzi elkülönülése a medence 
É-i részétől.

A Gráci-öböl átlag 400 m tszí. magasságú K-i pereméről az új dunai 
erózióbázis felé lejtő kavicstakaró felszíne, az akkori Kisalföld közepén, 
azonos szintű lehetett a kisalföldi magasabb bazaltkúpok tetején található 
kavicsfoszlányokkal, ami 300—390 m tszf. magasságnak felel meg. Ennek 
a kavicsos felszínnek lehet maradványa a Göcsej 300 m tszf. magasságú 
hegygerincein visszamaradt aprókavicsos réteg is, amelyet talán az ősi Zala, 
Kerka, Lendva hordhattak le ide a kavicstakaróból. Ide kell sorolnunk a 
pannonhalmi dombhát ugyancsak lemosott apró kavicsát is, s talán az előbb 
említett sághegyi, kissomlói és somlóhegyi kavicsot is, bár ez inkább fiata
labb pleisztocén korinak látszik.

A második levantei kavicstakaró kinyomozásához már kevesebb és 
bizonytalanabb a földtani adat. A kemenesháti, kenese—szabadhídvégi és 
a Balaton fenekén rejtőzködő kavicsos képződmények sorolhatók ide, s távo
labb talán az ercsi és az érdi kavicsfoszlányok. A kemenesháti kavicstakaró
ban 3 kavicsos szintet lehet megkülönböztetni. A legmagasabb kavicsos szint 
a legkiemelkedőbb gerinceket fedi. Ez a telekes-lakhegyi típusú kavicsos 
szint. Az ennél alacsonyabb már a tulajdonképpeni kemenesháti kavics- 
takaró, amely a Bába jobbpartját kíséri több km széles sávban. A harmadik, 
a legalacsonyabb kavicsos szint a domboldalakon, a vápákban s a völgyolda
lakon fejlődött ki, a két felső kavicsos szint lemosott, másodlagos anyaga
ként. Ez a IV. és III. sz. párkánysíkok szintje. A telekes-lakhegyi legmaga
sabb szint kavicsa vegyes, durva és aprószemű, homokos és általában lazább 
összeállású. A Hátság kavicstakarójáé ezzel szemben erősen vasas, keményen 
összeálló, általában vegyes szemnagyságú, de átlagosan 20 — 30 m vastag 
rétegének csak alsó része homokos. A legalacsonyabb szint kavicsa az előbbiek
nél apróbbszemű, lazább, homokos, iszapos, szennyezett. Feltehető, hogy



a legmagasabb kemenesháti kavicsszint azonos a Gráci-medence K-i peremé
nek ezüsthegyi típusú kavicsával, s ennek közvetlen K-i folytatása, illetve 
azonos az előbb tárgyalt középső-levantei kavicstakaróval. Az ezüsthegyi 
kavics nagyrésze fehér és szürke, homokos és eléggé laza kvarcit, s kőzet- 
tanilag a telekes-lakhegyi legmagasabb szintű kavicshoz áll legközelebb.

A második szint kavicsát már a medenceperemről levált, megsüllyedt 
kemenesháti táblára rakta le az ősi Rába. Ez volt az az időszak, amidőn a 
kenese-szabadhídvégi és balatonfenéki, a göcseji és somogyi párhuzamos 
folyóvölgyek is bevágódtak a levantei térszínbe, a felső-levantikum végén. 
A 3. kavicsszint már biztosan pleisztocén kori, kavicsát már a felső-levantikum 
óta szállítja lefelé a magasabb szintekről a helyi erózió. Ebbe a csoportba 
sorolható a Rába és az Ikva közé eső folyók kavicstakarója is. Ezek IV. és
III. párkánysíkját is épp oly bizonytalanul lehet kimutatni, mint a kemenes- 
hátiakét.

A nyugatmagyarországi medencében ezeken kívül még csak egy kavi
csos szint mutatható ki biztosabban. Ennek elterjedése az előbbieknél általá
nosabb és rétegtani helyzete határozottabb. Ez az a kavicsréteg, amely a 
medence felső-pleisztocén, «lösz alatti» folyami homokrétegében majdnem 
mindenütt kifejlődött, s amely a löszös rétegcsoport alsó szintjében is meg
található, mint bemosott anyag. Ez a monastiri emelet (würm) képződménye, 
s ma már igen különböző tszf. magasságban található. Ez fiatal pleisztocén 
mozgások következménye lehet, mert rétegtani helyzete mindenütt egy és 
ugyanaz.

Az alsó- és középső-pleisztocénből csak folyami kavics és homok m utat
ható ki a sáfránykerti, balatonfenéki, kenese-szabadhídvégi és a kislángi, 
sárvízvölgyi kövületlelőhelyeken s azok környékén. Ezen legidősebb pleiszto
cén üledékek azonban csak folyóvölgyeket töltenek ki, de nagyobb elterjedésű 
kavicsos szintet nem képviselnek. Kőzetanyaguk nagyjában azonos felső
le vantei fekvőjükével és csak Szgbadhídvégen mutatható ki diszkordancia 
a két réteg között. Éppen ezért nehéz faunájuk elkülönítése is.

A nyűgatmagy(írországi medencében a kalábriai emelet (günz) közepétől, 
vagy végétől számítva, óriási méretű folyamatos eróziós anyagkihordás, szál
lítás ment végbe egyrészt a dunai, másrészt a drávai folyóvízhálózat közve- 
ütésével, az alföldi erózióbázis felé. Kihordásra többé-kevésbbé csak a levantei 
rétegösszlet s ennek is főleg a kisalföldi részlege került, amelynek anyaga 
laza homok és kavics volt. Az anyag kihordása azért mehetett végbe, mert a nyugat
magyarországi pannóniai felszín a pleisztocénbalг már nem süllyedt, s a magas 
Gráci-medence, valamint a levanteiben és pleisztocénban is erősen süllyedő 
Alföld között itt közbenső lépcső fejlődött ki, amelyről az üledékeknek le kellett 
hordódniok a mélyebb fekvésű alföldi fiókmedencékbe.

Végül is kiformálódott a mai óriási eróziós teknő, amelynek kivájt 
felszínére rakódtak le a már vázolt, pleisztocénvégi, alul folyami, felül pedig 
eolikus eredésű képződmények.

Ezek közé sorolható az említett magas fekvésű folyami homokréteg is. 
Ennek megmaradását csak úgy lehet elképzelni, hogy a még ép levantei 
rétegösszlet felszínére a Dunántúli Középhegységben, s annak fedőhegységi 
részében, helyi vízfolyások még a pleisztocén végén is rakhattak le homokot.
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A középső-pleisztocén erózió ezt a területet csak legutoljára kezdte ki. Minden
esetre feltűnő, hogy a Rába s a Dunántúli Középhegység között a folyóknak 
csak az I. vagy esetleg II. sz. párkánysíkja fejlődött ki. De ugyanez a helyzet 
a Középhegység DK-i oldalán is. Az idősebb párkánysíkok csak ettől a terü
lettől távolabb, a Rábától Ny-ra találhatók.

A felső-pleisztocén képződmények szélhordta üledékei közül Nyugat- 
Magyarországon a lösz, a homokos lösz és a barnaföld a legnagyobb elterje- 
désű. A lösz a tolna-somogyi lösztakaró nyugati folytatása, s valahol Göcsej 
K-i szélén megy át fokozatosan homokos löszbe, illetve barnaföldbe, olyan
formán, hogy a homokos lösz vastagsága Ny felé állandóan csökken, ugyan
akkor a barnaföldé növekszik. Átmeneti sávjukban az éghajlati hatás klasz- 
szikus módon nyilvánul meg. A marcali, inkei, pacsai 1 : 25 000-es lap 
területén igen sok feltárásban figyelhető meg száz és száz, vagy ezer és ezer 
1—2 cm, sőt mm vastagságú barnaföld-rétegecske váltakozása ugyanilyen 
vékony, ugyanilyen számú löszrétegecskével. De az is gyakori jelenség, hogy 
igen sok, 2 —5 cm vastag löszréteget ugyanilyen vastagságú folyami homok, 
aprókavicsos homokréteg választ el egymástól. Az első megjelenési mód 
élénk cáfolat arra, hogy a löszrétegben húzódó ú. n. vályogszalagokat lösz
korszakok elválasztására, sőt a pleisztocént tagoló nedvesebb időszakok 
feltételezésére felhasználjuk-e. A második megjelenési forma pedig arra mutat, 
hogy a legegyneműbbnek látszó valódi löszrétegről sem lehet feltételezni, 
hogy annak kialakításában csak a szél vett részt. Igen sok adatot gyűj
töttünk annak igazolására, hogy medencéink löszös üledékeinek képződésében 
legalább is 3 főtényező: a szél, a mozgó víz és az éghajlati hatás vitte a főszere
pet, s hogy medencéink legtöbb üledéke kisebb-nagyobb mértékben összemosott , 
összehordott jellegű. A pleisztocén eleje óta tartó  óriási méretű erózió s ezek
nél sokkal kisebb mértékű és rövid ideig tartó  defláció eredeti helyén alig 
hagyhatott meg nagyobb vastagságú és mennyiségű anyagot.

Újabban igen sok a külföldi irodalmi utalás is arra, hogy a szélhordtának 
vélt üledékek jórésze vízben szállított, áttelepített anyag. A Szovjetunió 
európai részének többnyire csak feltöltött medencéi vannak. Legnagyobb 
része síkság, enyhén lejtő felszín, s ennek ellenére löszfajtáinak nagyrészét 
víz útján tovaszállított anyagnak tartják. A mi löszfajtáink legnagyobb része 
sem nedves térszínre, mocsarakba, vízállásokba hullott por, hanem víz útján, 
lejtőkön mozgó folyóvizek árterületein szétterített lösz, bár van mocsarak 
és tavak vizében leülepedett, tisztán szélfújta löszfajta is. A paksi löszfal 
lösz»-én ek túlnyomó része is folyóvízi és csak egyes részleteiben eolikus 
eredetű homokos, löszös üledék, amelynek eddig valódi lösznek minősített 
felső szintjébe kvarckavicsból álló réteg iktat ódik. Az eolikusnak vélt 
löszös üledékek 3 fő csoportja (lösz, vörösagyag, barnaföld) főleg éghajlati 
és nem terephatásra keletkezett. Egymagában nem döntő, milyen térszínre 
hullott a por, mert a térszín helyi éghajlati adottságai is fontos kialakító 
tényezők. Ennek hatására alakult ki az xVlföld pleisztocénvégi belső pere
mén: a villányi-hegységi, solti, tételhalmi, kúnszentmiklósi, ecseri, hatvani, 
m átra—bükk— és tokajhegyaljai, s a Vihorláttól az Aldunáig követhető 
vörösagyagos, vasborsós fáciescsoport. Kialakulásának övében, keletkezésének 
időszakában adva volt a nyári nagy meleg és szárazság, az év többi részének


