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ADATOK A MECSEKHEGYSÉGI LÖSZ FÖLDTANI VISZONYAINAK
VIZSGÁLATÁHOZ

írta : MOLDVAY LORÁND

A Mecsek negyedkori földtani viszonyait üledékképződési szem pont
ból az idősebb képződmények lepusztulásából eredő törmelékképződés és a 
löszképződés jellemzi. A löszképződés a pleisztocén elejétől a holocénig te r
jedő folyam at, ennek méreteiről — tek in tettel a pusztító erők állandó műkö
désére — csak egyes, viszonylag mélyebb fekvésű területek rétegsora alapján 
nyerhetünk felvilágosítást. A lösz üledékképződési szempontból hegységen 
kívüli eredetű felhalmozódás, aminek erőssége éves átlagban egytizede volt 
az Alföldön feltehető legnagyobb erősségű folyóvízi törmelékfelhalmozódás
nak. Elméletileg az egész hegység területén mintegy 60 m vastag lösztakaró 
képződését vehetjük számításba, ilyen vastag takaró  képződésére lett volna 
lehetőség a pleisztocén teljes ta rtam a alatt, ha eszményi üledékgyűjtővel 
számolunk.

A hegység eddig ismert legnagyobb vastagságú lösz-összlete a fő vonula
tok közvetlen szomszédságában Bükkösd, Ófalu és Magyaregregy környékén 
helyezkedik el, 40 — 50 m vastagságban. A Mecsek északi előterében 60 — 70 m 
vastag pleisztocén összletet ismerünk, ennek felső szintje típusos lösz. A tá 
volabbi peremek felé a lösz általában kivastagodik.

A hegységben készült kőszénkutató és földtani kutatófúrások alapján 
egyes területekről negyedkori vastagsági térképet szerkesztettünk. Mivel 
a fúrások túlnyomó része löszt harántolt, a térképen a lösz elhelyezkedése 
nagy vonásokban megállapítható (1, 2, 3. ábra). Azt tapasztaljuk, hogy a 
vastagabb lösz bizonyos tengerszint feletti magassághoz kötött. A nyugati 
peremen (1. ábra) o tt a legvastagabb, ahol a mai térszín, a dom btetők á tla 
gos szintje 200 m magasságú; 250 m felett azonban már jelentősen elvékonyo
dik. Kelet felé viszont, Ófalu, Mecseknádasd környékén, még 300 m magas
ságban is nagy vastagságú összletet találunk (3. ábra). A lösz-összlet mindenütt 
a tetőkön a legvastagabb, a völgy oldalak felé rohamosan vékonyodik és á tad ja  
helyét a lehordott anyagoknak. Ez a jelenség a holocénben lezajlott gyors és 
erős erózió következménye.

A Jakabhegy és Zengő-vonulat között elhelyezkedő 300 — 400 m magas 
tetőkön már sokkal vékonyabb löszt találunk (2. ábra). Feltűnő, hogy itt 
a +200 m-es térszínen sem található meg, ami a meredek lejtési viszonyok 
következménye. Hasonló a helyzet a Zengőt kísérő DK-i peremvidéken is.
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1. ábra. Negyedkori képződmények vastagsága Bíikkösd környékén. (Jelmagyarázatot lásd
a 2. ábránál)

Abb. 1. Mächtigkeit der Quartärbildüngen bei Bükkösd. (Siehe die Zeichenerklärung zur Abb. 2.)
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Abb. 2. Mächtigkeit der Quartärbildungen in der Umgebung von Vasas und Komló (a = ständi
ger Wasserlauf, b = zeitweiliger Wasserlauf)
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3. ábra. Negyedkori képződmények vastagsága Ófalu, Mecseknádasd és Pécsvárad kör
nyékén. (Jelmagyarázatot lásd a 2. ábránál)

Abh. 3. Mächtigkeit der Quartärbildungen in der Umgebung von Ófalu, Mecseknádasd und 
Pécsvárad. (Siehe die Zeichenerklärung zur Abb. 2.)
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H a a lösztakaró általános helyzetét vizsgáljuk, ma még nem tudunk a 
keletkezés és lepusztulás minden részletkérdésére — főleg rétegtani vonat
kozásban — választ adni. Bizonyosra vehető, hogy a pleisztocén folyamán 
lösz azokon a tetőkön is erőteljesen képződött, amelyeken ma m ár alig m u ta t
kozik. Az is bizonyosra vehető, hogy a lepusztulás részletekben tö rtén t, a 
jelek szerint elsősorban az elváltozott lösszel jellemzett ,,in ter” szakaszok
ban, de a löszképződési időszakokban is. Ezekre a viszonyokra vonatkozóan 
a bükkösdi szelvények adnak részletes felvilágosítást.

1953-ban Bükkösd mellett mintegy 40 m vastag pleisztocén lösz-össz- 
letet tá rtunk  fel, részletes hálózatos fúrással. Ez az összlet a felső-pannóniai 
homok lepusztult felszínére települ. Öt, erősebben átalakult szintet tartalm az, 
ezek közül a két legalsó szint szenvedte a legerőteljesebb átalakulást (1, 2. 
szelvény 4, 5. szintje) (4., 5. ábra). Az ötödik szint a fekvő homok bemosott

Jelmagyarázat a bükkösdi pleisztocén szelvényeihez (4 — 8. ábra): 1. alluvium, 2. lösz, 3. lösz (lehordásra utaló elválto
zással), 4. elváltozott lösz és lehordott anyagú változata, 3. elváltozott lösz bemosott homokkal, 6. suvadt lösz és 
elváltozott lösz, 7. lecsúszott pannon homokkődarab, S. suvadt pannon homok, 9. felső-pannon homok, 10. helvét 

kavics, homok, iszap, 11. eróziós felszín, 12. fúrás, 13. szintek sorszáma

Abb. 4. 1. Profil
Zeichenerklärung zu den pleistozänen Profilen bei Bükkösd (Abb. 4 — 8): 1. Alluvium, 2. Löss, 3. Löss (mit auf eine 
Abtragung hindeutender Umwandlung), 4. umgewandelter Löss und seine abgetragene Abart, 5. umgewandelter 
Löss mit eingespültem Sand, 6. heruntergerutschter Löss, umgewandelter Löss, 7. abgeglittenes pannonisches Sand- 
steinstüek, S. heruntergerutschter pannonischer Sand, 9. oberpannonischer Sand, Schlamm, 10. helvetischer Schotter, 

Sand, Schlamm, 11. Erosionsfläche, 12. Bohrung, 13. laufende Nummer der Horizonte

és suvadt anyagát is tartalm azza. Mindkét alsó szint anyaga vöröses színű 
és a helyi mélyedésekben erősen kivastagszik. Találunk ezekben kiékelődő, 
gyengébben átalakult, olykor löszsárga lemosott löszanyagot is, az egykori, 
teljesen lepusztult lösz m aradványát.

Az 1., 2., 3., 4., 5. sz. átalakult lösz-szintek közötti rétegek anyaga részben 
típusos, részben az összehordottság jeleit m utatja. Az ,,összehordott” lösz
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az összlet alsó felében a 3., 4., 5. sz. átalakult lösz-szint között jelentkezik. Ez 
az anyag a részletes makroszkópos vizsgálat szerint több finom-anyagot tar
talmaz, nem ritkán rétegzett, sötétebb színű, erősebben mészkonkréciós. 
Az 1. szelvény 3. sz. fúrásának 4. és 5. á talakult lösz-szint közötti ,,összehor
d o tt” lösze pannóniai összletből belekerült homokkő görgeteget is tartalm az.

6. ábra. 3. szelvény. (Jelmagyarázatot 
1. a 4. ábránál)

Abb. 6. 3. Profil. (Siehe die 
Zeichenerklärung zur Abb. 4.)

7. ábra. 4. szelvény. (Jelmagyarázatot 
1. a 4. ábránál)

Abb. 7. 4. Profil. (Siehe die 
Zeichenerklärung zur Abb. 4.)
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Az összlet keletkezésének teljes összefüggését és mai állapotát a 3., 4. és
5. szelvény alapján ism erhetjük meg (6., 7., 8. ábra). Az 5. sz. szelvény áthalad 
a szomszédos dom btetőre is, ahol a pannóniai fekvő homok eróziós felszíne 
hirtelen nagyobb magasságba emelkedik. Felette már csak 16 m vastag az 
összehordóttság jeleit nem m utató típusos lösz, amit mindössze k é t  „válvog”- 
zóna tagol (28. sz. fúrás). Ezt az eróziós folyamatok m iatt kialakult pannóniai

8. ábra. 5. szelvény. (Jelmagyarázatot 1. a 4. ábránál)

Abb. 8. 5. Profil. (Siehe die Zeichenerklärung zur Abb. 4.)

tetőm agasságot kell ki vastagodó és ,,összehordott5' löszt tartalm azó összle- 
tünk  szárm aztatásánál tekintetbe vennünk. Mind a 3., mind a 4. sz.szelvény 
ugyanezt a helyzetet m utatja , vagyis, hogy a pleisztocén összlet az emelkedő 
pannóniai térszín irányában szintén emelkedik és el vékonyodik. Ezek a szel
vények egyúttal bizonyítják azt is, hogy a lösz-összletet olyan völgy vágja 
ketté, ami fiatalon, minden bizonnyal a holocénben erodálódott, s aminek 
iránya i t t  független a régebbi, tőle DK-re levő preformált mélyedés vonalától. 
A pannóniai térszín erős emelkedését nyugati irányban, mellékelt földtani 
térképünk is érzékelteti (9. ábra).

A kivastagodó lösz kialakulásának mechanizmusát és legalábbis közelítő 
rétegtani helyzetét a leírt viszonyok alapján a következőképpen ítélhetjük 
meg. Már az 1957-es zempléni hegységperemi vizsgálataink során tapasztal
tuk, hogy a pleisztocén összlet a peremi mélyedések irányában kivastagszik 
és olyan löszrétegeket is megfoghatóvá tesz, amelyek a magasabb térszínek
ről már régen lepusztultak ( M o l d v a y  1961). Hasonló a helyzet Bükkösdnél is. 
A pannóniai térszín üledékgyűjtő medenceként szereplő mélyedésében a ki
vastagodó, összehordottság jeleit m utató lösz is nyilvánvalóan a tetőről került

7 A Magyar Állam i Földtani Intézet Évi Jelentése az 1962. évről
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9. ábra. A Bükkösdi völgy környékének földtani térképe
Jelmagyarázat: 1. alluvium, 2. pleisztocén lösz, 3. felső-pannon homok, 4. alsó-helvét kavics, 5. permi homokkő, 

6. fúrás helye, száma, 7. földtani szelvény száma

Abb. 9. Geologische Karte der Umgebung des Bükkösder Tales
Zeichenerklärung: 1. Alluvium, 2. pleistozäner Löss, 3. oberpannonischer Sand, 4. unterhelvetischer Schotter,

5. permischer Sandstein, 6. Stelle und Nummer der Bohrung, 7. Nummer des geologischen Profils

a mélyedésbe, de nem a te tő t borító üde, típusos lösz tetejéről, hanem ,,alóla” 
még az üde lösz képződése előtt, a pleisztocén régebbi, köztes szakaszaiban. 
Nem tekinthető a lehordott lösz a te tő t borító típusos lösz fáciesének sem, 
mert a benne található elváltozott szintek nyom talan kiékülése a magas tér
szín irányában — ilyen, csekély lejtő esetén — sehogyan sem magyarázható. 
Bizonyítja viszont a típusos lösz későbbi képződését és általános elterjedésű 
lepel jellegét az a tény, hogy a ,,lehordott” lösz felett is ugyanolyan típusos 
löszt találunk, mint a kiemelkedő tetőn (1. az 5. szelvény 28. és 14., 15. sz. 
bevetíte tt fúrását) (8. ábra). Megjegyezzük, hogy a medencét kitöltő elvál
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tozott, nyilván szingenetikusan lehordott anyagú lösz-szintek és a köztes, 
hasonlóképpen szingenetikusan lehordott anyagú löszrétegek egym ásrakövét
kezése a pleisztocén klímaszakaszosságot sajátos módon tükrözheti. Ilyen 
klímaszakaszosság a hegység távolabbi peremvidékeinek nyugodt településű, 
típusos lösz-összletében félreérthetetlenül jelentkezik. Ezeken a vidékeken 
a legfelső löszréteg a la tt hal vány barnás, gyengén elváltozott löszt találunk, 
ami a la tt újabb löszréteg, majd újabb, vastagabb, sötét szürkésbarna, 
mezőségi talaj jellegű, elváltozott lösz következik. Nagybudmértől Bonyhá- 
don, Hidason, Kárászon, Godisán át egészen K adarkútig szigorú egyöntetűség
gel észleltük ezt a rétegsort, ami a ,,vályog”-szintek általános kifejlődésé
nek, egyazon időszakot jelentő voltának kézzelfogható bizonyítéka. E rétegsor 
lösze típusos és alig v itathatóan a pleisztocén legfelsőbb szintjeit képviseli.

Bükkösdnél a kiemelkedő oldalon az 5. szelvény 26. sz. fúrása által fel
tárt lösz üde, típusos megjelenésű, kifejlődése megfelel a szemközti mélyebb 
oldal két legfelső üde, típusos megjelenésű löszrétegének. Az alattuk következő 
lösz-összlet már nagyjából a medence elegyengetésére felhasználódott régebbi, tovább- 
településes felhalmozódással, szingenetikus lehordódással összegyűlt löszanyagot 
képviseli, három erősebben kirajzolódó el változási szakasszal. Ezeknek a 
szakaszoknak az ismert pleisztocén klímaszakaszokkal történő részletes 
azonosításával — a feltevések jogosságától függetlenül — itt nem foglalko
zunk. A lösznek azonban szingenetikusan összehordott formájában is glaciálist 
kell jelölnie. Ez a képződmény enyhe lejtő mentén végbement apránkénti 
áttelepülés jelenségét idézi. A jelek szerint nem képvisel semmiféle eróziós 
szakaszt, keletkezésének legfontosabb tényezője a lejtős térszín, amelyen 
lassú, folyamatos átrendeződéssel keletkezik.

A képződés mechanizmusának már részletesebb vizsgálatát igényelné 
az a kérdés, hogy az egyes mélyedésekben a magasabb térszínről lehordott lösz
anyag mellett hol, milyen mértékben és milyen módon találunk eredeti tele
pülésű löszt. Ilyen vonatkozású részletezésre jelenleg nincs lehetőségünk.*

Külön kell szólni a rétegtani zavart könnyen előidéző suvadásról. Meredek 
lejtő mentén megfigyelhető a mai peremeken a ,,vályog”- és löszrétegek egy
másba csúszása. Ilyen jelenség csak kellő meredekség esetén jön létre. Ennek 
a folyamatnak a szerepe az 5. ,,vályog”-szint kivételével lösz-összletünk kialaku
lásában nem mutatkozik, a térszín a keletkezés időszakában tehá t igen enyhe 
lejtésű volt.

Rétegtani fejtegetéseinkhez visszatérve megállapíthatjuk, hogy a bükkösdi 
összlet a mindéi szakasznál idősebb löszt valószínűleg nem képvisel. A leg
felső típusos löszt, ami itt a holocén erózió után kifejlődő általános denudáció 
miatt már kimutathatóan pusztul (és az összlet feldarabolódása követ
keztében másként pusztul, mint a pleisztocénben pusztult volna) az utána
következő 1. sz. vályogszinttel, és az alatta levő lösszel együtt azonosítjuk a 
magas pannóniai tetőkre települt löszkomplexummal (5. szelvény 26. sz. 
fúrás) (8. ábra) és würm szakaszba tartozónak tartjuk. A pannon térszínen 
kialakult medencét kitöltő idősebb löszfajtákat pedig mindéi —riss koriak -

* A szelvényekben az egyes löszfajtákat észlelési adatként tüntettük fel, és ahol az adott 
szint egyik szakaszán lehordódás jeleit mutató löszt találtunk, a képződményt nem vontuk 
össze a másik szakasz lehordódást egyértelműen nem mutató löszével.
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nak vehetjük. Az 5. sz., törmelékkel kevert átalakult lösz günz kori löszből, 
hozzávetőlegesen a günz — mindéi közötti eróziós időszak során átmosás ú tján  
keletkezhetett.

Szelvényeink tehát arra mutatnak, hogy a mindéi elejétől a würm végéig 
a hegység területén mutatkoznak ugyan sajátságos lehordódás jelei, jelentő
sebb eróziós időszak azonban nem volt. Ez ellentmondást rejt magában, ha 
az eróziós időszakot kizárólag klimatikus időszakként értelmezzük. A terület 
morfológiai kialakulása szempontjából is jelentős eróziós időszaknak a holo- 
cént, valamint (a pannóniai térszínt feldaraboló, erősen erodáló) alsóbb pleisz
tocén említett időszakát vehetjük, anélkül, hogy ezek egyúttal különleges 
klimatikus feltételekre utalnának. Valószínűbb, hogy a hegység kiemelkedési 
szakaszait jelölik.

Fel kell azonban figyelnünk a lösz sajátos lehordódásának, akkumulá- 
lódásának a hegység területén az egész pleisztocén során ezektől függetlenül 
m utatkozó folyam atára. Ez a jelenség a lösz üledékkőzettani, rétegtani és 
morfológiai értelmezésének kérdését érinti. A lösz lehordódásának itt  ismer
te te tt  m ódjára PÉCSI M . (1962) hívta fel a figyelmet megállapítván, 
hogy a hegyvidékeken a lösz nagy része még keletkezése során lehordó- 
dott, lejtőlöszként fejlődött ki. Már a bükkösdi viszonyok ismertetésénél 
is hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szingenetikusan lehordott összletben is 
a klímaszakaszok tükröződését látjuk, s hogy végeredményben ezeket a sza
kaszokat kell is keresnünk az ilyen összletekben. Amint nem lehet kétséges, 
hogy a távoli peremek (Nagybudmér, Bonyhád, Hidas, Kárász, Godisa, 
K adarkút) típusos löszét tagoló elváltozott lösz-zónák általános elterjedésnek 
és klímaszakaszokat tükröznek, úgy nem kétséges, hogy az o tt észlelt el
változott löszrétegek egyenértékű szintjeit a másodlagos településű anyagban 
is meg kell találnunk.

Morfológiai vonatkozásban a szelvények alapján mutatkozó két eróziós 
ciklus jelentőségére hívjuk fel a figyelmet, amelyek úgylátszik a hegység képét 
a negyedidőszak folyamán bizonyos mértékben áta lak íto tták . Ezekhez két 
törm elékszint tartozik. Az idősebb eróziós alakulás minden jel szerint a pleisz
tocén alsóbb szakaszaiban, valószínűleg a günz végén ment végbe, tehát már 
azután, hogy az idősebb (günz) löszrétegek beboríto tták  a hegységet (főleg 
ennek alacsonyabban fekvő térségeit). Ez az erózió olyan erős volt, hogy a 
lepusztulás a quarternél idősebb képződményekig terjed t. Az egyidejűleg 
lepusztult lösz m aradványai az idősebb anyagok törmelékével együtt össze
keveredve többfelé m egtalálhatók (1. 5. sz. elváltozott lösz-szintet.) Erre az 
eróziós ciklusra tehetjük a Zengő-vonulat alatti területen, a lösz a la tt olykor 
30 — 40 m vastagságban is jelentkező törmelékösszletet. A felszab daló dás előtti 
denudációs térszín m aradványait, a visszamaradt magasabb terasz jellegű 
te tőket pedig a magasabb térszíneken kell keresnünk.

A második eróziós ciklus a holocénben következett be, sajátosan elöre
gedett, a mindéi, riss és würm kori lösz nagy részének szingenetikus lehordó- 
dása következtében a würm végéig elegyengetett térszínen. Azt mondhatjuk, 
hogy ezt megelőzően a hegység szinte minden alacsonyabban fekvő régebbi 
térszíndarabja szingenetikusan lehordódott lösz alá került. Mind a Bükkösd 
környéki peremen, mind a hegység belsejében felismerhetők e pleisztocén - 
végi térszín maradványai, jól azonosítható lépcsők formájában. A legszebb
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ilyen lépcsőt a Kisújbányától Mecseknádasdig húzódó völgyben, Kisújbányá- 
nál és Óbányánál találjuk. Óbányánál a pleisztocén végi térszín szép terasz 
formájában rajzolódik ki. Kisújbányánál már összefüggőbb felszín látható, 
amelybe a holocén völgy mélyen be vágódik. Mindezek a jelek arra mutatnak, 
hogy a pleisztocén végén a hegység és peremvidéke az eddig feltételezettnél 
jóval egyhangúbb felszínű volt.
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ANGABEN ÜBER DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE 
DER LÖSSBILDUNGEN IM MECSEK-GEBIRGE

von

L. MOLDVAY

U nter den Quartärbildungen des Mecsek-Gebirges sind die Lösssedimente 
und die durch Verwitterung der älteren Bildungen des Gebirges zustandege
kommenen Schuttm aterialien von grösster Bedeutung. Bei entsprechenden 
Anhäufungs- und Erhaltungsverhältnissen hätten  sich während des P leisto
zän theoretisch ein cca 60 m mächtiger Lösskomplex im Raume des Gebirges 
bilden können. Zur Zeit finden wir den m ächtigsten Lösskomplex, der etw a 
40 m M ächtigkeit beträgt, in der Umgebung von Bükkösd, Ófalu und Magyar - 
egregy, und zwar in einem Hügelland mit einer Meereshöhe von 200 bis 300 m. 
Der Löss ist überall an den Hügelrücken am mächtigsten. Die Hügel sind 
eigentlich Erosionsinseln, die durch eine während des Holozän eingetretene 
Zerstückelung des mit Löss, und zwar überwiegend m it syngenetisch abge
tragenem Löss verebneten, ununterbrochenen Terrains zustandegebracht 
worden sind. Von den gegenwärtigen Hügelrücken wird der Löss lediglich 
durch eine langsame Denudation oder durch Rutschungen abgetragen (Abb. 
1 - 3 ) .

Bei Bükkösd wurde der pleistozäne Lösskomplex ausführlich erkundet 
(Abb. 4 — 9). Es stellte sich heraus, dass der mächtige Lösskomplex grössten
teils vor der Würm-Vereisung syngenetisch abgetragenes Lössmaterial dar
stellt, das eine an der stark erodierten Oberfläche des oberpannonischen 
Sandkomplexes entstandene, beckenartige Niederung ausfüllt. Der U n ter
grund der am Boden des grossen Beckens entstandenen kleinen Niederungen 
ist m it gleichzeitig abgetragenem Löss, „Lehm “ und Schutt bedeckt, was 
darauf hindeutet, dass der erste Erosionszyklus nach den ersten Lössbildungs
perioden (Günz), also bereits während des Pleistozän eingetreten ist. In 
dieser Gegend stellen die höheren Rücken an der Oberfläche schitbar, durch
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den Erosionszyklus verschohnte Überreste des ehemaligen Terrains dar. 
Somit können in den Profilen bei ßükkösd, samt dem holozänen Erosions
zyklus, zwei Erosionsperioden nachgewiesen werden, wobei zwei aufeinander 
liegenden Terrains und zwei Schutthorizonte auftreten, die wahrscheinlich 
an die intensiveren Hebungsphasen des Gebirges gebunden sind.

Bei Bükkösd, oberhalb des „Lehms“, der die Erosionsmulden auslüllt 
und aus abgetragenen Materialen zustandegekommen ist, findet man vier 
umgewandelte Lösszonen, die z. T. ebenfalls die Zeichen einer gleichzeitigen 
Zusammenhäufung aufweisen. Innerhalb der umgewandelten Lösszonen, in 
den unteren Horizonten tritt syngenetisch abgetragener Löss auf. Typischer 
Löss kommt nur in den oberen Horizonten und an höheren Niveaus vor. 
Die umgewandelten Lösszonen mögen auch im aus abgetragenem Material 
bestehenden Komplex die „Inter“-Phasen vertreten und entsprechen prin
zipiell den regional verbreiteten umgewandelten Lösszonen, die in den ty 
pischen Lössen von ungestörter Lagerung des entfernten Randgebietes zu 
finden sind (Nagybudmér, Hidas, Godisa, Kadarkút). Der syngenetisch abge
tragene Löss und der abgetragene umgewandelte Löss vertreten keine Erosions
phase; der wichtigste Faktor ihrer Bildung ist das einfallende Terrain, an 
welchem sie sich durch eine langsame Umhäufung bilden.

Der untere, aus abgetragenem Material bestehende Horizont des Löss
komplexes von Bükkösd vertritt vermutlich den Zeitraum von Mindéi bis 
Würm, während die Gruppe der oberen typischen Lösse ein Vertreter des 
Würm ist.

Die Überreste des spätpleistozänen, würmzeitlichen Terrains können 
im ganzen Gebiet des Gebirges nachgewiesen werden. Das eigenartig veral
tete Terrain, das bis zum Ende des Pleistozän durch die Abtragung und die 
Umhäufung des Lösses stark verebnet worden war, wurde durch die holozäne 
Erosion verjüngt. Die Entstehung des Tal- und Hügelsystems des niedrigeren 
Randgebietes fand ausschliesslich während des Holozän statt und die Vertiefung 
der älteren Täler des Gebirges hielt damit Schritt. Vor dem Eintreten dieses 
Vorganges erstreckte sich vermutlich ein nur sanft geneigtes Gebiet bis zum 
Hauptzug des Gebirges.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЛЕССОВ ГОР МЕЧЕК
Л. МОЛЬДВАИ

Из четвертичных отложений гор Мечек наибольшее значение имеют 
лессы и образовавшиеся за счет выветривания более древних пород массива 
обломки. Теоретически, в плейстоценовое время в области гор Мечек могла 
бы образоваться около 60-метровая толща лессов при соответствующих 
у с л о в и я х  накопления и сохранности. В настоящее время наиболее мощ
ный (около 40 м) лессовый покров встречается в районе сс. Бюккёшд, 
Офалу и Мадьярегредь в холмистом ландшафте высотой 200 — 300 м над 
уровнем моря. Лессы наиболее мощными являются везде по хребтам хол
мов. Эти холмы представляют собой по сути  дела эрозионные острова, об
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разовавшиеся в голоценовое время за счет рассечения бывшего сплошного 
однообразного рельефа, выравненного лессами, причем в значительной 
мере сингенетически переотложенными лессами. С современных хребтов 
холмов лессы сносятся лишь денудацией или оползнями (рис. 1 — 3).

В с. Бюккёшд плейстоценовая лессовая толща была детально раз
ведана (рис. 4 — 9). Оказалось, что основная масса мощного лессового 
покрова представлена довюрмским, сингенетично переотложенным лессо
вым материалом, заполняющим впадину, образовавшуюся на сильно раз
мытой поверхности верхнепаннонской песчанистой толщи. Низы неболь
ших эрозионных углублений, появляющихся на дне крупной впадины, 
покрыты одновременно снесенными с холмов лессами, «суглинками» и 
обломочным материалом. Это указывает на то, что эрозионный цикл на
ступил после первых периодов образования лессов (гюнц), значит уже во 
время плейстоцена. В рассматриваемой области сравнительно более вы
сокие хребты представляют собой останцы бывшего рельефа, неразрушен
ные эрозионным циклом. Таким образом вместе с голоценовым эрозион
ным циклом, в Бюккёшдских разрезах можно выявить наличие д в у х  перио
дов эрозии с появлением д в у х  наложенных плейстоценовых поверхностей 
и д в у х  обломочных горизонтов, которые вероятно связаны с фазами зна
чительных поднятий горного массива.

В с. Бюккёшд над «суглинками», образовавшимися из переотложен- 
ных материалов, заполняющих эрозионные углубления, встречаются 
четыре измененных лессовых зон, которые частично также обнаруживают 
признаки одновременного вскопления. Среди измененных лессовых зон 
в нижних горизонтах встречаются сингенетически переотложенные лессы, 
причем типичные лессы появляются только на более возвышенных поверхно
стях. Измененные лессовые зоны м о г ут  представлять «межледниковые» 
этапы плейстоценовых оледенений также в толще, слагаемой переотложен
ными породами, причем они соответствуют, по принципу, регионально 
распространенным, измененным лессовым зонам, встречающимся в нена
рушенных типичных лессах более отдаленной краевой области (Надьбуд- 
мер, Хидаш, Годиша, Кадаркут). Сингенетично переотложенные и пере- 
отложенные-измененные лессы не представляют эрозионного этапа, а 
важнейшим фактором их формирования является наклонная поверхность, 
на которой они образуются за счет медленного переотложения.

Слагаемый переотложенными материалами нижний горизонт Бюккёшд- 
ской лессовой толщи представляет, по-видимому, этап от минделя до вюрма, 
а группа верхних типичных лессов является представителем вюрма.

Останцы вюрмского рельефа м о гут  быть выявлены на всей территории 
гор Мечек. Благодаря голоценовой эрозии, как бы помолодел своеобразно 
устарелый рельеф, который до конца плейстоцена был сильно выравнен 
за счет размыва и переотложения лессов. Формирование долинно-холмистой 
системы пониженной краевой области имело место исключительно в голо
ценовое время, причем одновременно с ним происходило углубление более 
древних долин горного массива. Можно предположить, что до начала 
этого процесса перед главным хребтом массива располагался совсем 
пологий пейзаж.




