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VISZONYAI

ír ta : Y ex k o v it s  István

Pécs város megnövekedett vízszükségletének kielégítésére az Orfű 
község határában lévő Vízfő nevű karsztforrás felhasználását vették tervbe. 
A forrás vízmennyiségének növelésére nagy forrásfeltáró munkába kezdtek.

Részletes földtani térképezésünk e munkák eredményesebbé tételét 
célozta.

Földtani felépítés
K ö z é p s ő - t r i á s z

Alsó-anisusi emelet. A vastagpados, sötétszürke, ütésre bitumenszagot 
árasztó hieroglifás mészkő, területünk legidősebb képződménye. Padjai 
között egy-két dm vastagságú, gumósszerkezetű márgás közbetelepülések 
vannak. A gumók felülnézetben kígyózó lefutású, 4—5 cm hosszú, elliptikus 
keresztmetszetű idomok, melyeket a bezáró padoktól sötétbarna márgás 
mészkő, vagy barnássárga agyaglemezek választanak el. Az összlet aljának 
sötétebb szürke padjai fölfelé 10—30 cm vastagságú, de önmagukban is vékony 
lemezekből összetett rétegekkel mennek át. Még följebb vastagpados, világo
sabb szürke mészkő következik, amelyben gyakori a sztilolitos réteghatár. 
Benne helyenként /crmoídeu-nyéltagok észlelhetők.

Az összlet vastagsága 100—150 méterre becsülhető. A képződmény az 
Oríűhegyen, a Cigányhegyen és a Büdöskuti-völgy É-i részén tanulmányoz
ható.

Középsö-anisusi emelet alsó része. A hieroglifás mészkőre üledékfolyto
nossággal a Balatoniéi vidék «megyehegyi dolomib-jával azonosítható dolo
mit következik. Alsó réteghatára azonban csak nagyon kevés helyen tanul
mányozható. A dolomit legtöbbször szerkezetileg érintkezik fekvőjével. 
Fedője felé pedig egy esetben sem sikerült folytonos rétegátmenetet találni.

A hieroglifás mészkő felső részében egy-egy dolomitpad közbetelepülése 
jelzi a réteghatár közelségét (Orfűhegy DK-i és É-i oldala). A dolomit piszkos- 
halványsárga, cukorszövetű; mélyebb részein vastag-, középső részén vékony, 
legmagasabb részein ismét vastagpados. Összvastagsága 50—70 m. Az 
Orfűhegyen, az orfűi Vízfőforrásnál, a Kishegyen, a Bíidöskúti-völgy D-i 
lejtőjén, Büdöskútnál és a büdöskúti zsombolynál tanulmányozható.
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Középső-anisusi emelet felső része. Mélyebb szintje a följebb következő 
vastagpados összlet rétegeinek összetört anyagából keletkezett; kaiéit kötő
anyagától az eredeti mészkőanyag csak nehezen különíthető el, szürkésbarna 
színű, fehéres foltokkal. Jó feltárását a Vízfőforrástól K-re, a Cigánytelep 
mögötti árok közepe táján és az orfűi erdészház kőfejtőjében látni. Vastag
sága 20 — 30 m.

Ide tartozik még egy 70—100 m vastag, sűrűn kalciteres, ütésr bitumen- 
szagú, sötétszürke, helyenként krinoideás mészkőösszlet is, melynek egyes 
mészkőpadjai között vékony agyagos közbetelepülések foglalnak helyet. 
Narancsszínű agyagos képződmény a mészkőpadok szingenetikus rétegközi 
hézagaiban, ezenkívül a kalcitkitöltő anyag keletkezése előtti hajszálrepedések 
mentén is található. E rétegösszlet a benne talált ammonita alapján a Ceratites 
trinodosus szintjébe tartozik. Jó feltárása a Cigányhegy vízmosásában látható.

Felső-anisusi emelet Az imént ismertetett mészkő fölfelé éles határ 
nélkül, vékony pados, dolomitos, agyagközbetelepüléses összletbe megy át. 
Vastagságát 100 m-re becsülhetjük. Dolomitja rendszerint cukorszövetű, 
vörhenyes és sárgásszürke; 1 m-nél nem vastagabb padokban többször 
ismétlődik. A mészkőpadokat zöldessárgás vagy sötétszürke agyagsávok 
választják el. Különösen a sötétszürke agyag, de a mészkőpadok is sok 
Coenothyris vulgaris Schloth. kőbelet tartalmaz.

F e l s ő - t r i á s z
Raeti-emelet. A középső-triász rétegsortól üledékhézag és szerkezeti 

érintkezés választja el a raeti arkozás homokkövet, mely Büdöskút környékén 
egészen kis területen bukkan felszínre.

M i o c é n
Helvéti emelet. Kaviccsal és konglomerátummal kezdődik, majd 

kongériás homokos mészkő-, homok-, homokkőrétegekkel folytatódik, melyek 
fedőjében palás, növénylenyomatos mészmárga települ. Ez fölfelé dacittufa 
közbetelepülésekkel váltakozva, tiszta dacittufába megy át. Helyenként 
kékesszürke tömött agyag is látható, melyre laza homokkő települ. A víz
mosások feltárásaiban még tarka agyag és fiatal, laza szövetű, édesvízi 
mészkő is található.

P l e i s z t o c é n
A mediterrán képződményeket borító lösz képviseli.

Hegységszerkezet

A mezozóos alaphegység kőzeteit területünkön két csoportban találjuk: 
1. a Mecsekhegység főtömegében és 2. a peremi rögökben, melyek szigetként 
bukkannak elő a mediterrán üledékek alól.

A két csoport jelentősen különbözik. A peremi rögökben szinte kibogoz
hatatlan településsel érintkeznek az egyes képződményrészletek. Az anisusi
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dolomit és a hieroglifás mészkő szerkezetileg érintkezik, melynek következté
ben a dőlések ellenkezővé fordulnak. Az Orfühegyhez tartozik szerkezetileg 
az orfű-abaligeti országút DNy-i oldalán lévő töbörsorok dolomitja is.

A főtömegben a mezozói rétegek települése — a peremi préselt övtől 
eltekintve — sokkal nyugodtabb. A rétegek átlagos dőlésiránya DK-i és 
a dőlés szöge is csak 10—20° között változik.

Az orfű-mecsekrákosi medencétől DK felé, Vízfő —Orfű vonalától 
meredek lejtővel kezdődik az anisusi dolomit 115/20° átlagos dőléssel. Pár
huzamos törésekkel megzavarva, de üledékfolytonossággal érintkezik a íelső- 
anisusi összlettel, mely ez övben kb. 3 km hosszúságban erősen préselt. 
Töbörsorok jelölte törési övék után a rétegsor megismétlődik. Dőlésirányban 
DK felé ismét megtaláljuk a hieroglifás mészkövet és az anisusi dolomitot.

Büdöskút környékén ugyancsak É K —DNy-i irányú zavargási öv 
húzódik, anisusi dolomit és a felső-anisusi mészkő közé csíptetett raeti 
arkózás homokkővel.

A hajlításos formaelemek a képződmények oldalirányú összenyomódá
sára utalnak. Az alsó-triász homokos, agyagos palái és a közbetelepült vékony
pados mészköveinek kaotikus gyüredezettsége nem a mozgás eltérő fajtájára, 
hanem az anyagi különbözőségre vezethető vissza. Az alsó- és középső- 
anisusi emelet vastagpados dolomitja és mészköve sehol sem gyűrt, hanem 
csak összetorlódott (pl. a Szuadó-völgy harántszurdokaiban). A rétegek 
hosszú szakaszokon azonos dőlésűek, majd egy-egy töréses öv után a réteg
dőlés ellentétesre fordul, mindez anélkül, hogy a rétegek közt lényeges szint
eltérések támadnának. A mozgások függőleges mértéke az egész területen 
nem haladja meg a 100 m-t. A cigányhegyi alsó-anisusi öv vagy a büdöskúti 
dolomit települése még zavartalanabb. Ezzel szemben a felső-anisusi rétegsor, 
különösen a hegységperemi részeken, nagyon erősen gyüredezett, a hegység 
belsejében pedig mozgékonyabb volta miatt enyhe hullámokkal követi a 
megtorlódott alsó- és középső-anisusi részletek egyenetlenségeit. A mozgási 
övék elrendeződéséből ÉNy—DK-i nyomóerőkre következtethetünk. Az 
elszigetelt Orfűhegyen ellenben ezek az irányok már megváltozva jelentkez
nek. Az Orfűhegy képződményei a Jakabhegy permi homokkő tömegének 
hatása alatt rotációs deformálódást szenvedtek; a képződmények egymáshoz 
képest K-ről Ny felé horizontálisan is elmozdultak. Sűrűn találkozunk azon
ban vízszintes és függőleges irányú törésekkel is.

A vizsgált terület, kréta időszaki mozgások hatására, magas hegységgé 
alakult, amelyen erős karsztosodás indult meg. Az ennek során kialakult 
barlangjáratok óharmadidőszaki mozgások hatására továbbfejlődtek, vagy 
elpusztultak. Az újharmadidőszakban lerakodott felső-mediterrán képződ
mények 300—320 m tszf. magasságban találhatók összefüggően. A lesüly- 
lyedt karsztos terület járatainak egy részét a mediterrán tenger üledékei 
kitöltötték. (Helvéti tufaanyag egyes töbrök kőtörmelékében.) A helvéti 
utáni mozgások a régi karsztos üregeket töltelékükkel együtt összetör
ték s az egész területet magasra emelték.
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Karszthidrológiai megfigyelések
A Pécs vízellátására is számításba vett Vízfőforrás, a középkarszt 

áramló övében mozgó csapadékvizek felszínre jutását jelzi. Élénken tükrözi 
a csapadék ingadozásait. Vízhozam 800—30 000 liter/perc között változik.

A vízmennyiség növelése karsztakna segítségével kecsegtetőnek látszik. 
A forrás 189,12 m tszf. magasságban anisusi dolomitszikla tövében fakad, 
amely alatt a mélységben nagyvastagságú hieroglifás mészkőre számíthatunk. 
Ily körülmények közt elméletileg a középkarszt állandó vízkészletére is 
számítani lehetne. A forrás vízszintjének többméteres süllyesztésével egy 
7 m széles, 10 m hosszú, 2—3 m magas termet tártak  föl. A terembe DK-i 
oldalán hasadék nyílik vízcsurgással. Ezenkívül a terem közepén lévő tavacs
kán át is tör fel víz. A lesüllyesztett vízszint felemelkedésének üteme a keskeny 
szelvényű barlangi folyosóban gyorsabb, mint a nagy térfogatú barlangi 
tóban.

xV Vízfő vizét földalatti táróval tervezik Pécsre vezetni, amely kb. 5 km 
hosszúságban harántolná a középső-triász képződményeket az alsó-triász 
agyagpalákig. Itt a táró szintjén újabb vízfakadás várható, amelyet a Vízfő
ből szállított vízmennyiség növelésére lehetne felhasználni. A középső-t iász 
mészkőből a hegy mindkét oldalán karsztforrások törnek elő. Feltehető, hogy 
a táró, miután túljut az ÉNy-i peremet megcsapoló források kialakította 
parabolikus vízfelület csúcspontján, a vízáramlás irányával párhuzamosan 
a vízrekesztő képződmények által felduzzasztott karsztvízövbe fog behatolni.

A feltárható vízmennyiség alsó határa 800—1000 liter/percre becsülhető.
Egy másik elgondolás szerint a földalatti táró a középső-triász mészkő 

tengelyében KDK-re fordulna és a Lámpásvölgy irányában érné el a DK-i 
hegységperemet. Ennek az az előnye, hogy a parabolikus karsztvízfelület 
tengelyében haladna, az ÉNy felé irányuló vízáramlásokat mind felvehetné és 
a K-i hegységperemen szintén belejuthatna a vízrekesztő wengeni palák 
által duzzasztott karsztvízövbe. Hátránya, hogy esetleg kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a Tettye vízhozamát.

Fölmerült a földalatti barlangrendszerek felhasználásának gondolata is. 
A középső-triászkori mészkő karsztos mélyedéseinek láncszerű sorozatából 
u. i. nagyobb kiterjedésű barlangra következtethetünk. A Vízfőtől légvonal
ban 2,5 km-re DK-re egy nyitott töbörben kutatás indult meg e feltételezett 
üregrendszer feltárására. Azonban 25 m-ben — még a vízszintes járatokba 
való bejutás előtt — az üregek továbbkövetését mediterránkori agyag- és 
törmelékkitöltésük megakadályozta. A mediterránkori regionális süllyedés 
és tengerelőnyomulás a már kialakult üregeket ugyanis vízrekesztő képződ
ményekkel töltötte ki. Ráadásul a pannon utáni mozgások a kitöltő anyagot 
az összetört barlangfal-részletekkel kaotikusán összegyúrták. A pleisztocén
ben a Mecsekhegységet betakaró löszön vízrajzi rendszer alakult ki. A löszön 
keresztül haladó víz a szerkezeti síkokon, az üregek tölteléke és falrészletei 
közötti résekben igyekszik a mélybe. Kialakítja újra a karsztos vízjáratokat. 
A lösztakaró egy-egy ilyen mélybe vezető kürtő fölött eltűnik, sőt a csapadék
vizek természetes lefolyásának irányában laposabb rézsüvei, lösz-szakadékok 
keletkeznek. Egy-egy ilyen töbör kibontásakor, kevés törmelék eltakarítása
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után szűk repedéseket találunk, amelyek alatt nem a beszakadások törmelék
halmaza, hanem a kialakult víznyelő vízjáratai találhatók. Az újjáéledt 
szerkezeti irányokhoz kötött töbrök kibontása pedig vagy egyáltalán nem jár 
a mélybejutás eredményével, vagy összeszakadt kőzettömbök között kell 
bujkálnunk, mint a cigányhegyi vagy orfűhegyi zsombolyban. Ez esetben 
a kőzettömbök között mediterrán eredetű kitöltő anyagokkal találkozunk.

Ez azt jelenti, hogy a vizet tároló karsztjáratok nem terjednek a jelen
legi erózióbázis alá, mert legnagyobb részük helvéti képződményekkel van 
kitöltve. Eszerint a vízfői karsztakna sem hozhat nagy eredményt.

Hasonló jelenség magyarázza meg az Orfűhegy ÉK-i részén, a mész
égető kemencétől ÉNy-ra 50 m-re, a völgytalp fölött 25—30 m-re, a felhagyott 
mészkőfejtőbői előtörő Sárkányforrás időszakos működését is. A forrás 
vastagpados, hieroglifás mészkőből fakad. A forrás fakadási szintjének 
helyzete is vízrekesztő képződmények jelenlétére utal. A forrás szivornya- 
rendszerrel működik, víztároló medencéje mind lefelé, mind a völgy felé 
agyagos képződménnyel van elgátolva. A szivornya szárait kőzetrések alkot
ják. A tároló medence alakjáról a közeli mészkőfejtő üregei tájékoztatnak. 
Ezek a rétegek mentén keletkezett rétegrések és kőzethasadékok kombinációi
ból állanak.

Mivel a mecseki karszt orfűi része magas karsztnak minősül, a Vízfő- 
forrás szeszélyes vízhozamára is magyarázatot találtunk. Változó vízmennyi
ségeink felfogására víztároló medence látszik megfelelőnek.

LES CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES DES ENVIRONS DE ŐRI Ü
(MONTAGNE DE MECSEK)

Par I. V e n k o v i t s

Dans les environs de la source karstique abondante de Orfű, on trouve 
les formations géologiques suivantes á la surface:

Calcaire á hiéroglyphes anisien inférieur, dolomie et calcaire anisiens 
moyens, calcaire anisien supérieur á intercalations argileuses, grés rhétien, 
conglomérat et grés miocénes moyens.

Tedonique. Les mouvements tectoniques — qui sont survenues en 
plusieures phases au territoire — causaient un plissement fort, des failles 
et des chevauchements. En vertu de la position des zones de mouvement, on 
pent supposer une force de pression de NW —SE.

Hydrologie. Le débit de la source «Vízfőf orrás» de Orfű est, selon la 
quantité oscillante de la précipitation, de 800 á 30 000 1/min. L’eau de la 
source a un caractére karstique moyen, et se rassemble de la masse de calcaire 
triasique moyen, á travers un systéme de fissures. II semble qu’il sóit possible 
d’augmenter le débit de la source, á l’aide de rélargissement du puits, ou 
par un systéme de galeries qui draine d’autres fissures.


