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A M. Áll. Földtani Intézet épitésföldtani térképező programjának keretében,, 
amelyben a MTA Földrajztudományi Kutató Intézete is közreműködik, a Balaton- 
felvidék délkeleti előterében, a Fűzfő-Küngösi hátságon, a Balaton süllyedőkének 
peremén és a Balaton-felvidék északkeleti részének hegylábfelszínein számos kis- 
mélységű fúrás mélyült. Rétegsoraiknak komplex anyagfeldolgozása, értékelése, 
valamint a terület részletes földtani és geomorfológiai térképezésének eredménye
ként a Fűzfői-öböl környékének csaknem teljes negyedidőszaki fejlődéstörténetét 
rekonstruálni tudtuk.

FÖLDTANI FELÉPÍTÉS

A terület földtani felépítését a hegységperemi helyzet határozza meg; a triász 
és permi képződményekből álló medencealjzat Balatonfűzfőig lankásan (szarmata és 
pannon abráziós strandzóna), majd Balatonfűzfő és Balatonkenese között délkeleti 
irányba merdeken lejt (előtér-süllyedék), hogy Balatonaliga felé ismét lankásan 
emelkedjék. A strandzónát vékony (10—20 m), az előtér-süllyedéket vastag (180— 
200 m) szarmata, alsó- és felsőpannon üledéksor tölti ki. A pannon összlet felszíne 
denudált, rajta eróziós diszkordanciával változó vastagságú (2—40 m), középszemű, 
Unió wetzleri-vel jelzett, fluvio-lakusztris keresztrétegzett homok települ (felső- 
pliocén).

A negyedidőszak képződményei nem alkotnak folyamatos üledéksort, kifejlő
désük és településhelyzetük rendkívül változatos, mivel a terület — különösen a 
középsőpleisztocén térszíni differenciáció után — hegység-előtéri helyzete miatt az 
éghajlati ingadozásokra és a neotektonikus mozgásokra érzékenyen reagált. A rész
adatokból összeilleszthető rétegsor ennek ellenére csaknem az egész negyedidőszakot 
felöleli.

A negyedidőszaki képződmények rétegtani és települési helyzete, láeiese

Három kifejlődési területet különítettünk el (1. ábra), ahol a negyedidőszaki 
üledékképződés és a vele kapcsolatos felszínalakulás jellege eltérő volt:

1. Fűzfő—Küngösi hátság (dombság)
2. A Balaton süllyedőké (medence)
3. A Balaton-felvidék tönk- és hegylábfelszínei (hegység).
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1. ábra. A Fűzfői-öböl környékének térképvázlata 
A Séd-völgy fejlődési fázisai: 1. alsópleisztocén, 2. középső- és felsőpleisztocén. 3. óholocén, 4. üjholocén.

a) kaptára, b) szelvényvonal
Abb. 1. Kartenskizze der Umgebung der FözfŐer Bucht 

Entwicklungsphasen des Séd-Tales: 1. Unterpleistozän, 2. Mittel- und Oberpleistozän, 3. Altholozän, 4. Jung
holozän; a) Kaptur, b) Profillinie

1. F Ű Z F Ő  —KÜ NGÖSI  HÁTSÁG

Határai DK-en a Balaton, Ny-on a Fűzfői-árok, É-on a Berhidai-medence, 
К -en a Csajági-völgy. 170—180 m átlagos tszf. magasságú, denudált felszínének 
képződményeit eddig egységesen pliocénnek írták le, kimutattuk azonban, hogy 
a felsőpannon, illetve a felsőpliocén összletet jelentős kiterjedésű és vastagságú 
negyedidőszaki üledéktakaró fedi. Az összevont rétegoszlop (amelyet az I. sz. mellék
let mutat be) vastagsága az 50 m-t is meghaladja. A rétegsorban elkülönítettük az 
alsó-, középső- és felsőpleisztocén, valamint az ó- és újholocén szinteket.

Az alsópleisztocén rétegeket eddig a felsőpannon összlet (kiédesedő) zárótagjaként 
értelmezték. Üledékföldtani jellegük, faunájuk, településhelyzetük (a keresztréteg-
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zett homokhoz való viszonyuk) alapján azonban biztosan a pleisztocénbe sorolhatók. 
A tavi—mocsári fáciesű összlet legtípusosabb és legvastagabb (10—15 m) a Balaton
kenese és a Dakai-süllyedék közötti ENy—DK-i csapású, tektonikusán preformált 
árokban, a hátakon csak vékony (4—5 m) takaróként mutatható ki (pl. a Fűzfő és 
Papkeszi közötti Papvásárhegy homokbányájában). Általában jól észlelhető eróziós 
diszkordanciával települ a felsőpliocén keresztrétegzett homokon (2. ábra). A réteg
sor többségében lösz-szemcseösszetételű, mikrorétegzett, deluviális üledékből áll, 
amelybe nagy szervesanyag tartalmú, tőzeges mocsári agyagok (mocsári talaj A 
szintje) és mésziszapos, mészkonkréciós üledékek települnek (mocsári talaj В szintje). 
A nagy mésztartalmú szintekben kemény édesvízi mészkő- és finomszemű meszes 
homokkőpadokat is kimutattunk. A leírt üledéksort a keleti területrészen (Papkeszi 
és Mandulás) durvaszemű homokközbetelepülések szakítják meg, amelyeknek tele
püléshelyzete szabálytalan; időszakos záporpatakok fluvio-lakusztris deltaképződ
ményei. Az üledékképződés ritmusai és a fácies változásai jól lemérhetők az üledék- 
kőzettani jellemzőket összefoglaló faciogramon (I. melléklet, Bk-29. sz. fúrás).

A szemcseösszetételben uralkodó az agyag, a finom kőzetliszt (mocsári agyagok) és a 
durva kőzetliszt frakció (lösszerű deluviumok). Az agyagásványok zöme a deluviális 
rétegekben illit, a mocsári agyagok azonban határozottan montmorillonitosak 
(Bidló G. DTG és RTG értékelése szerint). A karbonáttartalom és a szervesanyag 
tartalom ellenkező előjellel dúsul és legjobban szemlélteti a ritmusos fáciesváltozást. 
A mocsári agyagban az átlagos 5% szervesanyag tartalom mellett karbonáttartalom 
többnyire nincs, ezzel szemben а В szintekben (mésziszapos—mészkonkréciós réte
gek) a 40%-ot is eléri (C03). Az anyag tisztán kalciumkarbonátos. A lösszerű üledé
kek 20 — 30%-os karbonáttartalmának nagy része dolomitásványként van jelen.

Az alsópleisztocén összlet általában faunamentes, alsó szintjeiben azonban — 
főleg az első mocsári közbetelepülésben — gazdag csigafaunát találtunk, amelynek 
részletes értékelése még folyamatban van. Az alsópleisztocén üledékgyűjtő elterje
dése korlátozott, fáciese tavi—mocsári, amelybe kis intenzitású deráziós, illetve rit
kán fluviális anyagszállítás irányult. Az anyagszállítás szüneteiben a mocsári jelleg 
erősödött. Az anyagszállítás jellegének változása (deráziós) és időszakos megszűnése 
hűvös, szemiarid illetve arid éghajlatra utal. A lehordási terület minden bizonnyal 
a Balaton-felvidék akkor kis reliefenergiájú dolomitfelszíne volt.

Az alsópleisztocén felső részét folyóvízi összlet képviseli. A Máma-puszta—Fűzfői 
gerincen kb. 170 m Adria feletti magasságban az alsópleisztocén tavi—mocsári össz
let erodált felszínén vékony folyóvízi kavicslepel települ, amelyet mi is az aligai 
Elephas meridionalis-os kavicsokkal azonosítottunk. A kavicsanyag többnyire csak 
a 2—3 m mély fagyzsákokban maradt meg (ez jól megfigyelhető pl. a Máma-puszta 
alatti csuszamlás kiszakadási fészkében) (3. ábra). A kavicsszemcsék 90%-a kvarcit, 
felszínüket mész kérgezte be valamelyik idősebb talajosodási fázisban. A görgetett- 
ségi fok nagyon változó, mivel különböző korú kavicsok áthalmozódási terméke 
lehet ez a kavicslepel. A szemcseösszetétel a durvakavics tartományba esik, egymaxi- 
mumos görbét ad; a homokfrakció csaknem teljesen hiányzik (maradványkavics, 
amelyből a homok már nagyrészt kimosódott és a mészkőkavicsok kioldódtak). 
Folyóvízi szállításra utaló településhelyzetet, keresztrétegzettséget a krioturbáltság 
miatt már nem lehet kimutatni.

A Máma-puszta—aligai kavics megjelenése hűvös, de csapadékos éghajlatot 
jelez, intenzív folyóvízi anyagszállítással, amely a Bakony központi területei felől
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3. ábra. Krioturbált alsópleisztocén kavics feltárása a Máma-pusztai csuszamlás kiszaka
dási fészkében

Alsópleisztocén : 1. talajosodott maradványkavics, 2. durva, homokos, krioturbált folyóvízi kavics. Felső- 
pliocén: 3. aprószemű, osztályozott, fluvio-lakusztris kvarchomok. Felsőpannon: 4. kriotektonikusan defor

mált agyag, 5. agyag és kőzetliszt váltakozása, 6. omlás
Abb. 3. Aufschluss kryoturbierten unterpleistozänen Schotters im Ausrissnest der Máma-

pusztaer Rutschung
Unterpleistozän: .7. Restschotter mit Bodenbildung, 2. grobkörniger, sandiger, kryoturbierter Flussschotter. 
Oberpliozän: 3. kleinkörniger, sortierter, fluvio-lakustrisclier Quarzsand. Oberpannon: 4. kryotektoniscli 

deformierter Ton, 5. Wechsellagerung von Ton und Schluff, 6. Abbruch

DK felé irányulhatott. A lehordási terület képződményei közül legfontosabb szerepe 
a herend—városlődi oligo—miocén kavicsoknak lehetett. A Bakony központi része 
és a délkeleti előtér közötti kapcsolat a jelenlegitől gyökeresen eltérő orográfiára 
utal (1. a Séd fejlődéstörténeténél).

A Papvásárhegyen vastag forrásmészkő települ, amelyet — közvetett bizonyí
tékok alapján — a középsőpleisztocénbe soroltunk. Ritmusos mészkiválást mutató, 
jól rétegzett, kemény kőzet. Törmelékét a Máma-pusztai kavics felszínén és több 
olyan területen is megtaláltuk, amelyek már nincsenek orográfiai kapcsolatban a 
Papvásárheggyel. A térszínt átformáló középsőpleisztocén mozgásoknál tehát idő
sebb; esetleg a mozgások megindulásával kapcsolatos hévforrás-tevékenység üle
déke.

A Balaton és a Berhidai-medence felé húzódó völgyeket néhol több, mint 15 m 
vastag proluvium tölti ki. A proluvium anyaga osztályozatlan, rendezetlen, szögletes 
törmelék, amelynek nagy része az alsópleisztocén édesvízi mészkő- és mészkonkréciós 
rétegeiből származik. Több szintben vastag szemipedolit is felhalmozódott. Az anyag 
osztályozatlansága és rendezetlensége, valamint a szemipedolit rétegek szakaszos 
megismétlődése nagy intenzitású anyagszállításra utal, amely egyrészt a medencék 
besüllyedése következtében megnövekvő reliefenergia, másrészt csapadékosabb idő
szakok eredménye. Amennyiben a jelenlegi orográfiát kialakító térszíni differenciáció 
kezdetét a középsőpleisztocénbe helyezzük, úgy proluvium és szemidepolit a kö- 
zépső- és felsőpleisztocén valamennyi interglaciálisában és interstadiálisában, sőt 
a holocénben is képződhetett.

A felsőpleisztocént még lösszerű üledékek és különféle, kizárólag deráziós úton 
szállított lejtőanyagok képviselik. Típusos (eolikus úton szállított porból képződött)

5 MÁFI Évi Jelentés 1967. évről
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löszt a területen nem találtunk. A lösszerű üledékek megjelenési módjuk és település
helyzetük alapján három csoportba sorolhatók:

a) helybenmaradt, löszösödött üledékek
b)  lösszerű lejtőanyagok
c) deráziós völgyek lösszerű kitöltései
a) Löszösödést (Pécsi M. értelmezésében) főleg a felsőpannon és alsópleisztocén 

agyagos — kőzetlisztes üledékek talajközeli zónájában mutattunk ki. Az átmenet 
többnyire folyamatos : az eredeti üledék rétegzettsége és szövete felismerhetetlen- 
né válik, mésztartalma növekszik, majd a típusos lösz jellegzetes, makroporózus 
képét mutatja.

b) A lösszerű lejtőanyagok minden esetben rétegzettek, kavicszsinórosak, a rétegdőlés 
a jelenlegi térszínhez igazodik. Bár szemcsenagyságukat a jellegzetes löszfrakció 
(durva kőzetliszt 0,02 — 0,06 mm 0 )  uralma jellemzi, szemcseösszetételi görbéjü
kön egy kisebb maximum is van a finomszemű homok tartományban. A lösszerű 
lejtőanyagok vastagsága a fennsíkok kisebb lejtésű peremein tetemes is lehet (pl. 
a Fűzfő—Máma-pusztai gerinc EK-i oldalán 6 m).

c) A lapos kis esésű deráziós völgyek lösszerű kitöltései a lejtőlöszökhöz hasonlóan 
rétegzettek, törmelékesek, de erősebben homokosak. A Balatonkenese felé lefutó 
völgyek durva, proluviális kitöltésében több szintben harántoltunk ilyen üledé
keket, amelyek szárazabb és hűvösebb éghajlatot jelezhetnek.

Lejtőtörmeléket és egyéb, deráziós úton szállított törmeléket a papkeszii denu- 
dációs felszín északi (a Séd felé lejtő) peremén és deráziós völgyeiben találtunk, 
általában a lösszerű üledékek alatt. Anyaguk mészkonkréciók és édesvízi mészkő 
törmeléke. A felsorolt üledékekre egységesen a deráziós anyagszállítás a jellemző, 
amely, figyelembe véve az eróziós tevékenység teljes hiányát, periglaciális klímát 
határoz meg. A lösszerű anyagoknak és a durvább törmelékeknek az elkülönülése 
a hideg száraz éghajlatnak szemiariddá válására utal (hideg sztyepp éghajlat).

Az óholocént„ és újholocént a Séd teraszképződményei képviselik, amelyeket a 
Dakai-süllyedékben tanulmányoztunk, ahol a folyóvízi összlet vastagsága meghaladja 
a 16 m-t. Iszaprétegekkel durvaszemű homok és kavicsrétegek váltakoznak, a kavics 
elterjedése a Dakai-süllyedékben nagy meandereket rajzol ki. A holocén folyóvízi 
kavics szemcseösszetétele jellegzetesen kétmaximumos, a szemcsék közepesen gör
getettek, többségük a Bakonyból származó mészkő- és dolomitkavics. A pangó vizek
kel borított vagy mocsaras belső süllyedékekben jelenleg is mocsári talajképződés 
folyik, mint pl. a Máma-puszta melletti kisebb süllyedékekben, a balatonkenesei 
tektonikus árok depresszióiban, a Dakai-süllyedék mélyen fekvő részén, vagy a 
Fűzfő—Küngösi hátság délkeleti peremén levő Tikacs-süllyedékben. A mocsári 
talajok A és В szintjei fúrásainkban jól elkülönültek.

Genetikus morfológiai formák és formacsoportok

A lepusztulásnak legjobban ellenálló felszínek átlagosan 180—200 m tszf. magas
ságú különálló deráziós tanúhegyek (pl. Sérhegy), vagy a térszínből alacsony lép
csővel kiemelkedő lapos felszínek (pl. Mandulás, Hosszúmező, stb.). Ezek a formák 
az alsópleisztocén tavi—mocsári összlet kemény édesvízi mészkő- és homokkőpad
jainak a denudáció során kipreparálódott, ellenálló maradványai ; keletkezésük első
sorban periglaciális klímahatásokra vezethető vissza. A hátság legmagasabb derá
ziós tanúhegye a Balatonfűzfő keleti határában levő Papvásárhegy (199 m). Tetején 
vastag, kemény, középsőpleisztocén édesvízi forrásmészkő települ, amely a rög ki
emelt helyzete ellenére (középsőpleisztocén mozgások) megvédte az alatta települő
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teljes alsópleisztocén rétegsort a lepusztulástól. A Papvásárhegy oldalában levő 
két homokbánya, az országút bevágása, valamint a tetőn levő feltárások összefüggő 
rétegsort adnak.

Deráziós völgyek. A Fűzfő—Küngösi hátságot minden oldalról előtér-süllyedékek, 
illetve medencék határolják. Az intenzíven süllyedő depressziók (Berhidai-medence, 
Dakai-süllyedék, Balaton, Tikacs) jelentősen befolyásolják és befolyásolták a völgy
hálózat fejlődésének ütemét és alaki sajátságait. Ezért a Balaton és a Berhidai- 
medence felé lefutó völgyek nagy esésűek, vízmosásokkal szabdaltak, azonban derá
ziós jellegűek, mivel állandó vízfolyás sehol sincsen. A terület deráziós völgyei 
általában három szakaszra oszlanak:

a) Széles, cirkusz alakú völgy fők, amelyek az alsópleisztocén tavi —mocsári összletbe 
vágódtak hátra. Völgykitöltésük minden esetben deluviális; többnyire édesvízi 
mészkőtörmelék és lösszerű deluvium.

b) Nagy esésű, meredek oldalú völgyszakaszok, amelyeket általában 1 —2 m vastag 
szemipedolit, 6 —8 m vastag proluvium és közbetelepült lösszerű deluviális réte
gek töltenek ki.

c) Kis esésű, széles, tál alakú völgy szakaszok az erózióbázis közelében. Völgykitöltő 
anyaguk a völgyoldalakban lösszerű lejtőüledék, a völgytalpakon ennek homo
kosabb, törmelékesebb változata, majd igen vastag proluvium és szemipedolit.

A deráziós völgyek (a) és b) típus) lösszerű, deluviális üledékekkel kitöltött 
szakaszaiban kedvező reliefviszonyok mellett igen gyakran találkozunk vízmosások
kal és eróziós barázdákkal (főleg a Balaton felé lefutó völgyekben és a magasparto
kon). Jelentős részük kimutathatóan antropogén hatásra keletkezett. Vizsgálataink 
során az alábbi típusokat különböztettük meg:

a) Nagy mélységű, keskeny völgytalpú szurdokok, amelyeket általában növényzet 
borít.

b) Szélesebb völgytalpú aszók, amelyek részben antropogén hatásra mélyültek.
c) Több völgyfőben szétágazó, széles völgytalpú horhosok, több maradványformá

val.
d)  Kis mélységű eróziós barázdák.

Eróziós völgyek. A Fűző—Küngösi hátságon eróziós völgyképződés nem volt, 
mivel a területen nincsen állandó vízfolyás.

Medencék. A szorosabb értelemben vett hátság területén két nagyobb depresz- 
szió mutatható ki : a Tikacs és a Dakai-süllyedék, amelyet részletesen tanulmányoz
tunk. A Dakai-süllyedék, mely Papkeszi község és a Papvásárhegy között terül el, 
a Séd elhagyott meandere és óholocén teraszfelszíne. Kialakulása szorosan kapcsoló
dik a Séd fejlődéstörténetéhez és a Berhidai-medence süllyedéséhez, amelynek a 
Fűzfő—Küngösi hátság területébe mélyen benyvíló része.

A Séd fejlődésében 4 fázist lehet elkülöníteni :

a) Alsópleisztocén fázis: Medre és marad vány kavicsa Máma-puszta — Balatonaliga 
vonalában mutatható ki (Günz — Mindéi interglaciális folyóvízi összlete).

b) Középsőpleisztocén fázis : A  Mindéi idején lefolyt térszíni differenciáéió eredménye, 
amely a Balaton medencéjének és a Fűzfői-ároknak a besüllyedésével az orográfiát 
átformálta. Üledékeit a Fűzfői-árok völgy torzójában mélyített fúrásokban ki
mutattuk. Az ős-Séd ebben a fázisban jelentős mennyiségű hordalékanyagot 
szállíthatott a Balaton medencéjébe.

О*
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c) Felsőpleisztocén és óholocén fázis: Ez a Berhidai-medence intenzív süllyedésének 
a következménye, amely a középsőpleisztocén Séd kaptúráját, a Dakai-süllyedék 
teraszfelszíneinek a kialakulását eredményezte. A szakaszos süllyedés és az erős 
éghajlati ingadozások következtében több fejlődési szakasz mutatható ki.

d) Újholocén fázis : A Séd mai völgyének a kialakulása.

A Dakai-süllyedék délkeleti folytatásában a Máma-pusztai gerinc mögött több, 
kisebb, mocsári talajjal kitöltött depresszió figyelhető meg, amelyek időben ugyancsak 
a Berhidai-medence süllyedésével hozhatók kapcsolatba. Fúrásaink tanúsága szerint 
e besüllyedés határozott szerkezeti vonalak mentént történt. Jelenleg időszakosan 
vízzel borítottak, sőt a Máma-pusztai depresszió helyén i d . L óczy L . felvételének 
idejében még tó volt (Mámai-tó).

2. A BALATON  SÜ LLYED ÉK E

A Balaton süllyedőkének ismeretéhez a parti sáv mintegy 10 fúrásának tanul
mányozása szolgáltatott új adatokat. A balatonfűzfői vasútállomástól kb. 500 m-re, 
a 106—108 m A.f. abráziós teraszszínlőn mélyített 38,8 m mélységű Bff-9 sz. fúrásunk 
végig negyedidőszaki képződményeket harántolt és azokban is állt meg, bizonyítván, 
hogy a Fűzfői-öböl a Balaton medencéjének egyik legrégibb és leginkább süllyedő 
depressziója.

A fúrás rövidített rétegsora:

Ú jholocén :
0,0— 6,0 m sötétszürke, tőzeges, nádtörmelékes tavi agyag, gazdag csiga- és 

kagylófaunával
Óholocén:

5,0— 9,0 m világosszürke, csekélyebb szervesanyag tartalmú tavi agyag, holoeén 
csiga- és kagylófaunával

Felsőpleisztocén :
9,0—18,8 m tavi lösz; világosszürke, kissé kötött, mikrorótegzett, faunamentes, 

durva kőzetliszt szemcseméretű képződmény 
18,8 — 25,8 m finomhomokos „tavi lösz” , kevés nád törmelékkel 
25,8— (38,8) m „tavi lösz”  (mint 9,0—18,8 m)

A leírt rétegsor felső része (5, illetve 9 m-ig) jól azonosítható a Balaton-partot 
körkörösen övező, 106—108 m-en, ill. 108—110 m-en fekvő abráziós színlők anyagá
val. A 9—18,8 m között települő üledék a löszhöz feltűnően hasonlító szemcseössze
tételű kőzetliszt, amelyet egyelőre a W3-ba helyeztünk és „tavi lösz” -nek minősí
tettünk, és amely deráziós és eolikus úton került a tómedencébe. A 18,8—25,8 m 
közötti durvább szemű anyag intenzívebb anyagszállítással, esetleg a W2—W3 
interstadiálissal hozható összefüggésbe, tehát az alsó „tavi lösz” -szint az idősebb 
felsőpleisztocénbe sorolható. A rétegsor folytatásában feltételezhető a teljes felső- 
és középsőpleisztocén, alján durva törmelékkel (ős-Séd 2. fázisának fordalékanyaga). 
Az összlet teljes vastagsága véleményünk szerint itt az 50 m-t is elérheti (4. ábra). 
A Balaton medencéjének további kutatása tehát esetleg folyamatos üledéksort tár
hat fel a középsőpleisztocén térszíni differenciáció utáni időszakból, s ennek érté
kelése hozzásegíthet a teljes negyedidőszaki fejlődéstörténet rekonstruálásához.
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4. á&r«. A Fűzfői-árok földtani szelvénye
Űjhólocén: 1. sötétszürke tavi agyag, tőzegrétegekkel (106—108 m-es abráziós színlő anyaga). Óholocén:
2. világosszürke, nagy szervesanyagtartalmú tavi agyag (108— 110 m-es színlő), 3. Séd-völgy torzó fiatal ki
töltése (mészkő- és dolomitkavics agyagos alapanyagban). F első pleisztocén : 4. szürke- világosszürke tavi lösz, 
5. finomszemű, aprócsillámos iszapos homok. Középsőpleisztocén: 6. Séd 1. fázis feltételezett üledéke. Felső
pannon: 7. agyag, kőzetliszt és homok váltakozása, mocsári lignitzsinóros rétegekkel (oszcillációs zóna), 
8. abráziós konglomerátum, durvaszemű homok és kavics. Kampili: 9. lukacsos—sejtes dolomit, 10. tiroli- 
teszes márgaösszlet. Szeizi: 11. homokkő, foltos dolomit és agyagpala. Felsöperm: 12. homokkő és aleurit. — 
13. Pannon előtti törésrendszer, 14. posztpannon törésrendszer, 15. eróziós felszín, 16. tavi abráziós felszín, 

17. tengeri, parti abráziós felszín, 18. sekélytengeri abráziós felszín, 19. térképező fúrás, 20. töltés
Abb. 4. Geologisches Profil des Balatonfűzfőer Grabens 

Jungholozän: 1. dunkelgrauer lakustrischer Ton mit Torfschichten (Material der Abrasionsterrasse von ]06— 
108 m). Altholozän: 2. hellgrauer, lakustrischer Ton mit hohem Anteil an organischem Stoff (Abrasions
terrasse von 108—-110 m), 3. Junge Talfüllung der Séd (Kalkstein- und Dolomit-schotter in toniger Grund
masse). Oberpleistozän: 4. grauer bis hellgrauer lakustrischer Löss, 5. feinkörniger, kleinglimmeriger, schlam
miger Sand. Mittelpleistozän : 6. Vermutetes Sediment der Phase Séd. Oberpannon: 7. Wechselfolge von Ton, 
Schluff und Sand mit lakustrischen lignitgeschnürten Ablagerungen (Oszillationszone), 8. Abrasionskonglo
merat, grobkörniger Sand und Schotter. Kampil: 9. poröser-zelliger Dolomit, 10. tirolitenführender Mergel
komplex. Seis: 11. Sandstein, .Fleckendolomit und Tonschiefer. Oberperm: 12. Sandstein und Schluffstein. — 
13. Vorpannonisches Bruchsystem, 14. Jfachpannonisches Bruchsystem, 15. Erosionsfläche, 16. lakustrische 
Abrasionsfläche, 17. marine Küstenabrasionsfläche, 18. neritische Abrasionsfläche, 19. Kartierungsbohrung,

20. Damm

A Balaton-part abráziós formái

Színlók. A Balaton-part sávjában mélyített fúrások és nagyszámú terepi meg
figyelés alapján Balatonalmádi—Fűzfő—Kenese közti partszakaszon a Balaton tavi 
üledékanyagának legmagasabb térszíni helyzetű előfordulása 110 m A.f.-re tehető. 
Ezen belül a Balaton eltérő vízállásnál két, jól elkülöníthető színlőperemet alakított 
ki, ami a fent említett partszakaszon mindenhol jól nyomonkövethető.

A legmagasabb színlőperem +108—109 m-nél alakult ki, az óholocénbeli 
(fenyő—nyír) magas vízállást jelzi közvetett bizonyítékok alapján (pl. hordalékkú
pokhoz való viszonyuk). E színlőfelszín, ahol még bizonyítottan tavi üledék talál
ható, + 110 m-ig terjed. Az újholocén vízállás szerinti színlőperem kb. + 107—107,5 
m A.f. magasságban szinte megszakítás nélkül követhető körben a Balaton partján. 
A Balaton jelenlegi vízállása +104—104,5 m magasságban van, s a legfiatalabb 
abráziós partfalak kb. 106 m-ig emelkednek. Kivételt képez a Kenese—Fűzfői
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magaspart, ahol az abrázió közvetett szerepe jóval magasabb térszínen is érezteti 
hatását, a csuszamlásos jelenségek miatt.

Az ó- és újholocén színlők a Balatonra kifutó hátak vagy hordalékkúpok közti 
öblökben, laposokban széles felszínnel, a meredek oldalakon keskeny lépcsőkként 
jelentkeznek. A színlők nemcsak orográfiai helyzetük, hanem a tavi üledékek üledék
földtani jellemzői alapján is elkülönülnek.

A Balatonnal és környékével foglalkozó földrajzi irodalomban számos utalást 
találunk egy idősebb, már a pleisztocénben kialakult színlőre, amely a Balaton 
középsőpleisztocén kialakulása utáni legmagasabb vízállás nyomait őrzi (Riss—Würm 
interglaciális). Magassága kb. + 112—116 m A.f. magasság között van. Ezt az idősebb 
színlőt bizonyító üledékanyagot a kutatott partszakaszon nem találtuk. Valószínű, 
hogy a Fűzfő környéki parti sávban is megvolt, de a pleisztocénben és holocénben is 
intenzíven süllyedő Fűzfői-öböl körzetében a reliefenergia növekedése következtében 
a partra kifutó lejtőkön a Riss—Würm interglaciális óta nagy mennyiségű üledék 
pusztult le, részben eróziós úton, jelentős részben a lejtőkön történő anyagszállítás 
(gravitáció, szoliflukció, krioturbáció stb.) útján. Ez, a Würm során áttelepített 
anyag a Balaton medencéjében halmozódott fel, amelyet a Bff-9. sz. fúrás 38,8 m-ig 
harántolt és abban is állt meg („tavi lösz” ).

A balatoni magaspartok és formáik. Balatonvilágos—Balatonakarattya—Bala
tonkenese—Balatonfűzfő közti partszakasz jelentős része az aktív meredek part- 
típusba tartozik, amelynek folytonosságát csak a hátságról lefutó deráziós völgyek 
és vízmosások szakítják meg. A partfal átlagos relatív magassága 50—60 m, de 
helyenként eléri a 90 m-t is (Csittényhegy). A csuszamlástól és omlástól többször 
zavart partszakasz felsőpannon agyagos—kőzetlisztes, mocsári oszcillációs üledékek
ből, valamint kis vastagságú keresztrétegzett homokból (felsőpliocén) és az alsó
pleisztocén tavi—mocsári összlet csonka rétegsorából épül fel. Ez az üledékösszlet 
a kedvező hidrogeológiai adottságokkal együtt igen alkalmas a csuszamlásos és om- 
lásos mozgások kialakítására.

A felsőpleisztocénban a tárgyalt parti sáv a Fűzfő—Küngösi hátságnak a peri
glaciális pedimentáció révén elegyengetett domblábfelszíne volt. A kis reliefenergia 
és a csapadékhiány okozta kis vízállás ekkor még nem kedvezett a magaspartok 
kialakulásának. Véleményünk szerint a magaspartok képződése a Balaton meden
céjének óholocén újrasüllyedésekor és a fenyő—nyír korszak magas vízállásakor in
dult meg és ekkor érte el legnagyobb intenzitását. A folyamat kis mértékben nap
jainkban is tart. A csuszamlásos és omlásos mozgások során a következő kisformák 
keletkeznek: csuszamlási tömbök, csuszamlási depressziók, csuszamlási nyelvek stb., 
omlási piramisok, garatok, gravitációs törmelékkúpok, v. magasparttalpi omladék.

A csuszamlásos—omlásos partfalhátrálás tehát olyan természetes — a helyi 
üledékkőzettani, hidrológiai és orográfiai helyzettel összefüggő — folyamat, amely 
emberi beavatkozással legfeljebb gyorsítható v. lassítható, de nem szüntethető meg.

3. A BALATO N  -F E L V ID É K  TÖ N K - ÉS HE G Y LÁ B FE LSZ ÍN É I

A Balaton-felvidék idős tönkfelszíneit (pl. Veszprémi-fennsík) csak durva, szög
letes, helybenmaradt mészkő- és dolomittörmelék (eluvium) borítja, a hegylábfel- 
színek negyedidőszaki üledéksora ezzel szemben változatos és jól azonosítható a 
pedimentáció egyes fázisaival:
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a)  Deráziós úton szállított lejtőtörmeléket, agyagos lejtőtörmeléket és löszt 
(periglaciális pedimentáció üledékei) elsősorban a térszín hajlataiban és a völgyek 
idősebb kitöltéseiben találtunk, másutt az alaphegység a vékony talajtakaró alatt 
csaknem a felszínen van. A felsorolt deluviumok egymásutánja egyezik a Fűzfő— 
Küngösi hátságon leírt rétegsorokkal, tehát valószínűleg azonos korú és jellegű klíma
ciklust rögzít :

1 — 2 m vastag rétegzetten, makroporózus lösz után legfeljebb 4—5 m vastag réteg
zett, kavics- és homokzsinóros, lösszerű üledék következik, amelynek fekűjében 
deluviális agyag, agyagba ágyazott lejtőtörmelék, majd durva lejtőtörmelék követ
kezik. Jelentős vastagságú a felsőőrsi Malomvölgy löszkitöltése, amely Sz é k e l y  
F e r e n c  szerint erősen agyagos, iszapos, szürkéssárga színű és közvetlenül az alap
hegységre települ, bizonyítván, hogy periglaciális klímafeltételek mellett az egyéb
ként nagy vízgyűjtő területű, nagy esésű harántvölgyekben a begylábfelszínekhez 
hasonlóan az anyagszállítás elsősorban deráziós jellegű volt.

A lösszerű lejtőanyagok, a völgyi löszök és a lejtőtörmelék a Würm glaciálisba 
(W3) sorolható, mivel a viszonylag meredek hegylábfelszínekről és nagy esésű völ
gyekből az idősebb deluviumok az interglaciálisokban lepusztulhattak.

b) A Balaton-felvidék északkeleti részén az eróziós völgyvállakon és az előtér- 
süllyedék peremén nagy kiterjedésű fiatal hordalékkúpokat és idősebb hordalék
kúpok maradványait mutattuk ki (eróziós pedimentáció üledékei).

Az idősebb hordalékkúpok anyaga közepesen koptatott kvarc-, mészkő- és dolomit
kavics, jelentős mennyiségű durva kvarchomokkal — eddigi megfigyeléseink sze
rint a lösszerű deluviumok alatti településhelyzetben.
A fiatal hordalékkúpok legyezőszerűen szétterített, durva, szögletesebb, agyagos be- 
ágyazású mészkő- és dolomitkavicsa a Balaton-felvidék valamennyi jelentősebb 
völgyének előterében kimutatható — területünkön a Vörösberény — Séd és a Fűz
fő — Yörösberény közötti aszó völgyben. E hordalékanyag maximális vastagsága a 
15 m-t is elérheti.

A hordalékkúpok képződése az előtér tektonikus vonalak menti süllyedése miatt 
megnövekvő relief-energia és a negyedidőszak csapadékosabb periódusai együttes 
hatásának tulajdonítható. így az idősebb hordalékkúpok anyagát a középsőpleisz
tocén térszíni differenciáció és a Würm glaciális közötti időszakba, a fiatalabbat az 
óholocénba soroltuk (a lösszerű deluviumokhoz és a Balaton abráziós színlőihez 
való viszonyuk alapján).

A harántvölgyek újholocén alluviumai kis vastagságúak, nem jelentősek. Meg
említjük a Fűzfő—Vörösberény közötti aszóvölgy újholocén proluviumát (durva, 
alig koptatott, osztályozatlan mészkő- és dolomittörmelék), amely kis törmelékkúp
ként fedi a völgy óholocén hordalékkúpját.

SZERK EZETI MEGFIGYELÉSEK

Az a l a p  h e g y s é g  szerkezetében három mozgási fázis rögzíthető: 
a) A legnagyobb intenzitású elmozdulások az ÉK —DNy-i csapású feltolódási 

és felpikkelyeződési vonalak mentén zajlottak le, ezeket a mozgásokat gyűrt kis- 
formák kialakulása is kíséri. A lokális gyüredezettségen kívül, amelynek intenzitása 
a hegység DK-i előtere felé növekszik, ÉK —DNy-i csapású redőzés is sejthető. A Bala-
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ton parti sávjában, a tóval párhuzamosan, elnyírt redőrendszereket mutattunk ki, 
amelyek a rétegsort a literi felpikkelyeződéshez hasonlóan megismétlik.

b)  Jelentős tektonikus fázist jelez a fődolomit táblás, takarószerű rátolódása 
a képlékeny veszprémi márgacsoportra, mint ahogy azt a balatonfüredi Nagymező 
esetében már igazolták. Ezek a mozgások ÉNy-ról DK felé irányultak és hosszan 
követhető nyírófelületek mentén zajlottak le.

c) Noha e két, kompressziós eredetű mozgási fázis intenzitása nagy, közvetlen 
morfogenetikai szerepe azonban elenyésző. Az ENy—DK-i csapású harántvölgyeket 
preformáló dilatációs törésrendszerek szárnyai ezzel szemben nem, vagy csak alig 
mozdultak el egymáshoz képest.

Az e l ő t é r  neotektonikus mozgásaira, süllyedésére és emelkedésére a pliocén 
és negyedidőszaki összletek diszkordanciafelületei, valamint a felszínfejlődés hívták 
fel figyelmünket. Kis intenzitású kiemelkedést a pannon és a felsőpliocén összletek 
határán, a Günz—Mindéi interglaciális kezdetén, süllyedést a pleisztocén kezdetén és 
az óholocénban mutattunk ki, közvetett bizonyítékok alapján (I. melléklet). Nagy 
intenzitású, a térszín teljes átformálódásával járó mozgást a középsőpleisztocénban 
tételezünk fel, amely a Balaton medencéjének kezdeti besüllyedését és a jelenlegi 
orográfiai kép alapjainak kialakulását eredményezte. Törésvonalai elsősorban a Bala
ton medencéjének peremén húzódhatnak, de a Fűzfő—Küngösi hátság völgyrend
szereit is ezek a mozgások preformálták.

NEGYEDIDŐSZAKI FEJLŐDÉSTÖRTÉNET

A Fűzfői-öböl környékén a pleisztocén kezdetét a felsőpliocén meleg, szemiarid 
éghajlatának hővösebbé válása, fokozott klímaoszcillációk és az elegyengetett tér
szín ENy—DK-i csapású besüllyedései jelzik. Az alsópleisztocén Günz glaciálisa alatt 
a sekély, mocsaras üledékgyűjtőkben lösszerű deluviális anyagfelhalmozódás és 
mocsári üledékképződés folyt, a klímaoszcillációkkal összhangban. A Günz—Mindéi 
interglaciális kezdetén a terület fokozatosan kiemelkedett, majd erős folyóvízi anyag- 
szállítás indult meg a Bakony központi területei felől (Séd 1. fázis). Az erózió a tér
színt legyalulta. A középsőpleisztocén Mindéi glaciálisa során, tektonikus mozgások 
következtében, az eddig lapos, denudált felszín teljesen átformálódott (térszíni dif- 
ferenciáció), kialakultak a jelenlegi orográfia és vízrajz alapvonásai. A hegy- és 
domblábfelszínek fejlődése, az üledékanyag szállítása és lerakódása a későbbiekben 
már ehhez az orográfiához igazodott; a pleisztocén hátralevő részének csapadékos 
periódusaiban a lineáris erózió és anyagszállítás (völgyek bevágódása, proluviumok, 
idősebb hordalékkúpok: Séd 2. fázis), a száraz, hővös időszakokban (elsősorban a 
Wg-ban) az areális erózió és a deluviális anyagszállítás volt az uralkodó (deráziós 
völgyek és deluviális üledékek képződése). Az óholocén kezdetének még hűvösebb, 
de csapadékos időszaka alatt a Balaton medencéje tovább süllyedt, amelynek 
következtében a lineáris erózió és anyagszállítás, valamint a tavi abrázió megerősö
dött (harántvölgyek újrabevágódása, fiatalabb hordalékkúpok képződése, abráziós 
teraszszínlők kialakulása, a magaspartok fokozott hátrálása). A Balaton medencé
jének újrasüllyedésével egyidőben a Fűzfő—Küngösi hátság északi és déli peremén 
nagyméretű depressziók keletkeztek (Dakai-süllyedék és Tikacs), amelyek módosí
tották a felszín hidrográfiáját (Séd 3. és 4. fázis).
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Befejezésül egészen röviden vázoljuk a vizsgálatokat, melyek adataival megfigyelé
seinket egybevetettük.

A M. Áll. Földtani Intézet Víz- és Építésföldtani Osztálya a Balaton környékének 
részletes mérnökgeológiai térképezése keretében Balatonfüreden egy olyan kutatóállomást 
hozott létre, amelynek egyik feladata a térképezéssel kapcsolatos vizsgálatok elvégzése. 
Az egyes földtani képződmények üledékkőzettani és talajmechanikai jellemzői közötti 
összefüggések felderítéséhez szükséges, sorozatban végzett vizsgálatok a következők : 
Egyirányú nyomószilárdság meghatározása, nyírókísérletek, sűrűség, térfogatsúly és 
hézagtérfogat megállapítása, konzisztencia-vizsgálatok (folyási és sodrási határ), szemcse
összetétel meghatározása rostálással, szitálással vagy K ö h n  módszerrel, karbonáttarta
lom és szervesanyag-tartalom meghatározás.

Az ásványtani vizsgálatokat B id l ó  G. végezte. Ennek során a minták kőzetliszt- és 
agyagfrakciójának agyagásványos összetételét derivatográfos és röntgendiffrakciós mód
szerrel határozta meg.

A jelzett vizsgálati eljárásokkal a mintákban meghatározott, leggyakrabban előfor
duló ásvány a kvarc. A dolomit és kalcit megjelent együtt vagy a kaiéit külön. Az agyag
ásványok között uralkodó az illit, mellette (vagy külön, önállóan) előfordult mont- 
morillonit is. Kaolinitet nem találtunk a mintákban. A földpát pontosabb meghatározása 
— kis mennyisége miatt — nem volt lehetséges.
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Q U A R T Ä R  A B L A G E R U N G E N - U N D  G E O M O R P H O L O G IS C H E  
E N T W IC K L U N G  D E R  U M G E B U N G  D E R  F Ű Z F Ő É R B U C H T

von
G. L á n g — E . L á n g -B u czk ó

Im Rahmen des ingenieur-geologischen Kartierungsprograms der Ungarischen 
Geologischen Anstalt, an dem sich auch das Geographische Forschungsinstitut der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften beteiligt, wurden am Nordufer des 
Balatons, in der Umgebung der Fűzfőer Bucht zahlreiche Flachbohrungen abgeteuft. 
Die komplexe Substanzprüfung deren Schichtenfolge sowie die grossmassstäbige 
geomorphologische Kartierung des Gebietes haben uns ermöglicht — anhand der
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dabei erkannten fast vollständigen Quartärschichtenfolge — die Entwicklungs
geschichte des grössten Teils der Quartärperiode zu rekonstruieren.

Der Beginn des Pleistozäns wird durch die Abkühlung des warmen, semiariden 
Klimas des Oberpliozäns, durch stärkere Klimaoszillationen und die Entstehung 
von NW —SO streichenden Senken am verebneten Gelände gekennzeichnet. Während 
des unterpleistozänen Günz-Glazials erfolgten — im Einklang mit den Klima
schwenkungen — lössartige, deluviale Akkumulationen und Sumpf- und Moor- 
Sedimentation in den seichten, versumpften Sedimentationsbecken. Zu Beginn des 
Günz—Mindel-Interglazials erhob sich das Gebiet allmählich, dann setzte eine starke 
fluviatile Sedimentschüttung von Richtung der zentralen Gebiete des Bakonyer 
Waldes ein. Die Restschotter dieser Periode lassen sich auf der Uferstrecke zwischen 
Balatonfűzfő und Balatonaliga erkennen. Die Erosion hobelte die Oberfläche ab. 
Im mittelpleistozänen Mindel-Glazial, infolge tektonischer Bewegungen, wurde das 
Gelände vollkommen umgestaltet und dabei kam es zur Entwicklung der Grundzüge 
der heutigen Orographie und Hydrographie. Die Entwicklung der Berg- und Hügel
flussflächen und der Transport und Ablagerung der Sedimente passten sich dann die
sem Relief an. Da fing vermutlich auch das Einsinken des Balatonbeckens an. In den 
niederschlagsreichen Perioden des restlichen Teiles des Pleistozäns herrschten lineare 
Erosion und Sedimenttransport (Einschneidung von Tälern, Proluvium und Entsteh
ung der älteren Schuttkegel), in den trockenen und kühlen Perioden (vor allem 
in Würm3) dominierten flächenmässige Erosion und Sedimenttransport (Entstehung 
von verschiedenen Typen von Derasionstälern und Ablagerung deluvialer Sedi
mente.) In der noch kühleren, aber humiden frühholozänen Periode sank das Balaton
becken weiter ein. Demzufolge verstärkten sich lineare Erosion und Sediment
transport, sowie lakustrische Abrasion (Wiedereinschneidung von Quertälern, Ab
lagerung der jüngeren Schuttkegel, Entstehung von Abrasionsterrassen, Entstehung 
und graduelle Rezession der Hochufer). Gleichzeitig mit dem Wiedereinsenken des 
Balatonbeckens entstanden am Nord- und Südrand des Balatonfűzfő—Küngöser 
Rückens grosse Depressionen, die die Hydrographie des Gebietes (Kaptur der Séd) 
wesentlich veränderten.

Beilage I. Faziogramm der Quartärablagerungen des Balatonfűző — Küngöser Rückens. 
— Entworfen von G. L á n g , 1968.


