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1. Bevezetés
Egy folyóvölgy éghajlati és szerkezetföldtani folyamatok hatására bekövetkező változásainak
megismeréséhez a geomorfológia eszközei kiemelkedő fontosságúak. A völgyfejlődés mérföldköveit
elsősorban az éghajlat-változások valamint a szerkezeti mozgások által vezérelt eróziós és
akkumulációs folyamatok együttes következményeiként létrejövő – általában kavicsokat és löszöket
is magukon hordozó – teraszok jelentik. A teraszok formájukban és anyagukban is egyértelműen
elkülönülnek az eredeti környezetüktől, vizsgálatukat a geomorfológia tudománya már több, mint
100 éve napirenden tartja.
A Kárpát-medence neogén fejlődéstörténetének kutatása során mindig is kulcskérdésnek
számított az erózióbázisként és vízrajzi tengelyként funkcionáló Duna. A folyó Bécsi-medence és a
Visegrádi-szoros közötti szakaszán jól követhetően vannak meg a teraszok, de a Visegrádi-szoros és a
Vaskapu közötti süllyedő alföldi területeken jobbára már csak fúrásból felhozott kavicsok formájában
tanulmányozhatjuk a fejlődéstörténet korábbi szakaszainak nyomait. A Kárpát-medence vízrajzi
tengelyén tehát a Dunakanyar az utolsó olyan állomás, ahol viszonylag könnyedén hozzáférhetünk az
éghajlatváltozások geomorfológiai jellegű nyomaihoz.
A Dunakanyar Esztergom és Vác között 60 kilométer hosszan kialakult völgyének
fejlődéstörténetére vonatkozó adatok mind a mai napig hiányosnak mondhatók. A geomorfológiai
kutatáshoz szükség van megfelelő mennyiségű és minőségű felszínformára, amelyek segítségével
információt nyerhetünk. Ha a folyóra tekintő völgyoldalakat vizsgálva nem találunk elegendő és
megfelelő formát, akkor a folyóvölggyel hidrográfiailag kapcsolatban álló „háttérterületek”
geomorfológiáját kell megvizsgálni. A gondolat egyértelmű létjogosultságát bizonyítja az a tény, hogy
a Dunával közvetlen kapcsolatban álló kis hegyi patakok által formált domborzat ugyanolyan
változásokat kellett elszenvedjen, mint maga a folyóvölgy. A folyóteraszok mintájára ezért a
„háttérterületek” völgyeinek oldalaiban meg kell jelenniük azoknak a patakteraszoknak, amelyek a
Duna-völgyben lévő folyóteraszokkal álltak kapcsolatban kialakulásuk idején. A Visegrádi-szoros és a
hozzá

hidrográfiailag

kapcsolódó

„háttérterületek”

geomorfológiájában

tehát

párhuzamosíthatóságnak kell mutatkoznia.

2. A kutatás tárgya, célkitűzés
A Dunakanyar kialakulási problémáinak egy részére tehát nem úgy szándékozom fényt
deríteni, hogy annak szűk környezetét újabb módszerekkel kutatom, hanem kilépve a korábbi
korlátok közül, a Dunához csatlakozó mellékpatakok által formált területet vizsgálom meg. Jelen
dolgozat keretében arra teszek kísérletet, hogy ez az elmélet miképpen mutatkozik meg valós
körülmények között.
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A Dunakanyart szegélyező Déli-Börzsöny és a Visegrádi-hegység északi részének
geomorfológiai-paleohidrográfiai kutatása akár több tíz évet is igénybe vehetne, éppen ezért mindez
lehetetlennek tűnik egyetlen dolgozaton keresztül. Ebből egy részterületet kell tehát kiválasztani. A
kutatás tárgya ezért a Visegrádi-szoros alsó szakaszán (Nagymaros-Vác) csatlakozó, patakok által
megformált háttérterület, a Délkeleti-Börzsöny geomorfológiai és paleohidrográfiai megismerése.
Ennek indoklásaként el kell mondani, hogy a kiválasztott 111 km2-es kutatási terület 100 (a Duna
szintje) és 530 tszfm. között mozog, melyből több mint 97 km2 a dunai teraszok szintjében (100–370
tszfm.) van. A terület 87%-a tehát alkalmas arra, hogy a Duna-teraszokhoz kapcsolódó felszínek
keresésének célpontja legyen.
A kutatás általános célja a Délkeleti-Börzsöny geomorfológiai leírása, kronológiájának
megalkotása, illetve a Duna-völgy nevezett szakaszának teraszaival történő összehasonlítása. Ezáltal
új, eddig nem ismert információkkal szeretném kiegészíteni a Visegrádi-szoros kialakulásának
kronológiáját. A kutatás menetét úgy határoztam meg, hogy az egzakt módszerekkel kimutatott
részeredmények egymásra épülve adjanak átfogó magyarázatot a Visegrádi-szoros és a DélkeletiBörzsöny geomorfológiai-hidrográfiai kapcsolatára, illetve a két részterület együttes fejlődésének
napjainkig homályos pontjaira.
Célok felsorolása a kutatás vázlatának tükrében:
1. A Visegrádi-szoros terasz-szintjeinek beazonosítása, hogy a Délkeleti-Börzsöny felszíneit a
már meglévő ismeretekhez kapcsolhassam.
2. A Délkeleti-Börzsöny felszíneinek és meghatározó geomorfológiai szintjeinek kimutatása
térinformatikai-statisztikai módszerekkel.
a. A kutatási terület digitális térképi adatbázisának (DEM) létrehozása
b. A kutatási terület maradványfelszíneinek megjelenítetése a digitális térképi állományon.
c. A maradványfelszínek csoportokba és szintekbe rendezése.
3. A Délkeleti-Börzsöny idős üledékeinek vizsgálata, abból a célból, hogy párhuzamosíthatók-e
egymással az ezeket hordozó felszínek.
4. Klasszikus geomorfológiai módszerek alkalmazása a felszínek jellemzésére.
a. A beazonosított felszínek tipizálása geomorfológiai jellemzők alapján.
b. Délkeleti-Börzsöny geomorfológiai szintjeinek párhuzamosítása a dunai-teraszokkal,
melyben a két terület kapcsolódási pontjaira különös hangsúlyt kell fektetni.
5. A térinformatikai vizsgálatokkal kimutatott

és geomorfológiai,

statisztikai,

illetve

üledékföldtani vizsgálatokkal párhuzamosított felszínek alapján megrajzolni a kutatási terület
ősföldrajzi környezetét.
6. Az ősföldrajzi képet a kutatás kiindulási domborzataként alapul véve, levezetni a kutatási
terület késő miocéntől napjainkig zajló fejlődéstörténetének valószínűsített folyamatát.
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3. Kutatási módszerek
3.1. A kutatás előkészítése: térképészeti és szakirodalmi adatgyűjtés
A Délkeleti-Börzsöny felszínfejlődésének megismeréséhez több forrás is a rendelkezésünkre
áll. A legkorábbi szakirodalmak áttekintéséhez elsősorban a Földrajzi Közleményekben, a Földrajzi
Értesítőben, a Földtani Közlönyben és a Földtani évkönyvekben megjelent szakcikkek adnak alapot. A
terület geológiai felépítésének megértését az MBFH adattárában található fúrási adatok (összesen 18
db) átnézése segítette. A terület vulkanológiai ismereteinek elsajátításához BALLA Z. – KORPÁS L.
(1978, 1980) cikkei, illetve KARÁTSON D. (2007) könyve adott segítséget, a terület földtanának
ismeretéhez nagyban hozzásegített a KORPÁS L. – CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. (1999) 1:50 000
méretarányú földtani térképe. A domborzat áttekintését a Börzsöny turistatérképe, a domborzat
részleteiben való megismerését a Magyarország 1 : 10 000 térképsorozatának ide vonatkozó
térképlapjai tették lehetővé.

3.2. Terepbejárás, terepi felvételezés
A szakirodalmak és térképek levont tanulságainak és következtetéseinek terepi ellenőrzése
és részletesebb megismerése terepbejárás során történt meg. A teljes területet részegységekre
bontottam, így az egyes terepbejárások alkalmával egy-egy ilyen részterület került tüzetes vizsgálat
alá. A fontosabb előfordulások helyei GPS készülékkel a kerültek rögzítésre.

3.3. Alkalmazott módszerek
Egy természetföldrajzi kutatásnak, a kitűzött célok megvalósításához több szál mentén kell
haladnia. A klasszikus geomorfológiai és hidrográfiai alapmódszerek mellett nem nélkülözhetjük a
modern térinformatikai-statisztikai, sem pedig az üledékföldtani vizsgálatokat. Ezek a módszerek
együttesen tudják csak megadni azt a mennyiségű adatot és információt, amelyek összesítésével
megfelelő eredményre juthatunk. Bármely módszer elhagyásával olyan vizsgálati szempontot
hagynánk figyelmen kívül, amely fontos összetevője a kutatásnak, így könnyen téves következtetések
levonására vezetne.

3.3.1. A Visegrádi-szoros teraszainak azonosítása
A kutatási terület vízfolyásai közvetlenül a Dunába torkollanak. Ezek minden bizonnyal
követték a folyó bevágódási folyamatát, tehát kapcsolatot kell feltételeznünk a DélkeletiBörzsönyben kialakult maradványfelszínek, valamint a Duna alacsony- és magas teraszai között. E
kapcsolat feltérképezése érdekében, mindenképpen rögzítenünk kell a Duna teraszait (elsősorban
magassági elhelyezkedésüket), ugyanis ez egyben a Délkeleti-Börzsöny patakjainak dunai torkolati
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szintje

is.

Ezt

megragadva
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a

Délkeleti-Börzsönyben

kialakult

maradványfelszínekkel és patakteraszokkal. A kiinduláshoz PÉCSI M. (1959) eredményeit vettem
alapul.

3.3.2. Üledékföldtani módszerek
A Délkeleti-Börzsöny patakok által felszabdalt felszínén előforduló idős üledékek vizsgálata
lehetőséget nyújt arra, hogy az egyes felszínek közti kapcsolatot kimutathassam, vagy kizárhassam.
Ezért nagyon fontosak a vulkáni kőzeteket részben vagy teljes egészében fedő nem vulkanikus
eredetű homokos kavicsok, illetve a bádeni tengerben lerakódott lajta mészkövek. Ezek részletes
vizsgálata során lehetőség nyílik egy-egy maradványfelszín-sorozat egyes darabjainak egymással való
párhuzamosítására.

3.3.2.1. A kutatási terület meszes üledékeinek vizsgálata
A bádeni korszak tengerelöntése idején lerakódott lajta mészkövek maradványai elsősorban a
Szokolyai-medence egykori fenékfelszínét jelzik. Ezekről korábbi kutatók publikációi alapján már
bőséges ismereteink vannak. Bizonyított, hogy a Délkeleti-Börzsöny egyes területein található
mészkőfoltok egyes darabjai korábban egyazon összefüggő felszínhez tartoztak. Ennek hitelességét
feltételezve ebben a témában nem végeztem üledékföldtani vizsgálatokat, egyes mészkőelőfordulásokat geomorfológiai szintekként értelmeztük.

3.3.2.2. A homokos kavics-üledékek vizsgálata
Ehhez JÓZSA SÁNDOR PhD, az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék tudományos főmunkatársának
segítségét kértem. Javaslata alapján a vizsgálat az egyes előfordulások anyagainak egymással való
összehasonlítása alapján történik. A problémát két módon közelítettük meg.
1. A terepről begyűjtött több kg mintából nedves iszapolással és szitálással lett leválasztva az 1–
3 mm közötti mérettartományba tartozó rész. Alapos átmosás és szárítás után cement és víz
hozzáadásával 4x4,5 cm-es kb. 5 mm vastag mintatestet került megformázásra. Teljes
megszilárdulás után (kb. 2 hét) több 30 μm vastag, fedett vékonycsiszolat készült a kapott
mintatestből. Az így kapott egy-egy 5x5-ös vékonycsiszolatban 200-nál több ásvány és
kőzetszemcse került.
2. A terepen véletlenszerűen kiválasztott és leírt számozott kavicsból kiválasztottuk a
legérdekesebb és legjellegzetesebb fajtákat, valamint néhány terepi módszerekkel nehezen
meghatározható kavicspéldányt. Ezekből 30 μm vastag, fedett és normál méretű
vékonycsiszolat készült.
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A területet három nagyobb egységre bontottuk. Az északi rész, mely Soros-erdő és Békás-hegy
környezetét; a keleti-rész, mely a Nagyhársas-hegy, Keskeny-Bükk és Csapás-hegy környezetét és a
középső rész, mely a Szokolyai-medence környezetét foglalja magában.

3.3.3. Térinformatikai-statisztikai módszerek
Meg kell tudnunk, hogy a Délkeleti-Börzsönyben, találhatók-e olyan felszínek, amelyek a
dunai teraszok magassági tartományába esnek, illetve azt, hogy ezek párhuzamosíthatók-e
egymással. A térinformatika segítségével a terület olyan részei lettek elkülönítve, melyek
potenciálisan magukban hordozhatják a maradványfelszínek és patakteraszok lehetőségét.
A digitális domborzatmodell elkészítéséhez a SURFER 8-at választottam, ugyanis ennek az
alkalmazásnak van a legkifinomultabb grafikai adottsága, és a digitalizálás során univerzális X, Y és Z
koordinátákat hoz létre, melyeket bármely más, térinformatikai program képes felismerni és
alkalmazni. A SURFER 8 a domborzatmodell elkészítésén túl azonban csak néhány dologra alkalmas,
így a létrehozott DEM és az abból származtatott térképek alapján elvégzendő feladatokra az ARC GIS
10-et használtam. A térinformatikai műveletsorozat vázlata a következőképpen alakul:
1. A kutatási terület digitális domborzatmodelljének létrehozása (SURFER 8).
2. A teljes terület vizsgálatra alkalmas részének létrehozása (ARC GIS 10)
3. A terület csúcsait kimutató térkép DEM-ből való származtatása. (WOOD. J, 1996) módszere
ARC GIS 10 szoftverrel végrehajtva)
4. A völgyoldali lejtőpihenők megjelenítése, lejtőkategória térkép alapján. (ARC GIS 10)
5. A terület csúcsait és lejtőpihenőit bemutató térképeinek egyesítése. (ARC GIS 10)
A kutatás végső célja megkísérelni a Délkeleti-Börzsöny maradványfelszíneinek és a dunai
teraszainak párhuzamosítását. Ezek minden esetben pliocén végi és pleisztocén geomorfológiai
szintek. A Duna ártéri szintjei holocén képződmények, melyek kora egyértelműen megegyezik a
Délkeleti-Börzsöny patakjainak völgytalpi szintjeivel. Ezek olyan felszínek, melyek elhelyezkedésükből
fakadóan egyértelműek, így azok dunai teraszokkal való párhuzamosításukhoz nincs szükség
térinformatikai vizsgálatra. Ebből kifolyólag a völgytalpakat adatbázisba való vétele szükségtelen,
ugyanis ezek jelenléte csak bonyolítaná azok további feldolgozását.
A felszínek kereséséhez általam alkalmazott módszer két alapvető részből tevődik össze: egyik
a WOOD. J, (1996) által a folyóvízi teraszok kimutatására kidolgozott módszer, melyet BUGYA T.
(2009) alkalmazott Magyarországon először. Abból indult ki, hogy a bevágódó folyóhoz igazodó
konzekvens és szubszekvens vízfolyások hegytetőkké és hegycsúcsokká alakíthatják az egykor
összefüggő, sík felszíneket (cf. 4.1. ábra. in: BUGYA T. 2009). BUGYA T. egyik mintaterülete éppen a
Dunakanyar volt. Az általa használt 1:50 000 méretarányú térkép felbontásából következően a
keresett felszínek döntő többsége térinformatikailag pontokkal írható le. Jelen dolgozat jóval kisebb
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léptékű területén ez csak részben igaz, ugyanis a maradványfelszínek nem csak csúcsok formájában
jelennek meg, hanem völgyoldalak lejtőpihenőiként is. Ez utóbbit azonban BUGYA T. által alkalmazott
módszer nem mutatja ki, ezért ezt ki kellett egészítenem.
Az ilyen típusú domborzati formák kijelölésére MILLER, R. et al. (2012) módszerét
alkalmaztam. Lényege, hogy a völgyoldalban lejtőpihenők formájában megjelenő maradványfelszínek
lejtési tulajdonságaik alapján jól elkülöníthetők. A domborzati forma felülete két geomorfológiai
komponensből áll, amelyek eróziós és akkumulációs folyamatok együttes hatására formálódna (1.
ábra).

1. ábra A maradványfelszínek geomorfológiai komponensei. Készítette: Szeberényi József

Egyik a maradványfelszín felületi síkja, amely eredeti lejtését őrzi. Ezt jelen dolgozat keretei
között 0–1,5 fok között határoztam meg. A másik a maradványfelszín hegy és völgy felé néző kis
hajlásszögű lejtője. Ezt 1,5 és 2,5 fok közötti értékként határoztam meg. A völgy felé néző rész az
erózió következtében történő anyagelvándorlás miatt lejtősödik, míg a felszín tövében (hegytető felé
eső oldalon), a magasabb részekről felületi lehordódással érkező törmelékanyag akkumulációja
történik, így a felszín eredeti felületén történő felhalmozódás hatására ez a rész meredekebbé válik.
A térinformatikai műveletek során tehát olyan digitális állományokat kell létrehoznom, amely a
terület csúcsait és völgyoldalakban, lejtőpihenők formájában megjelenő, 2,5 fok alatti lejtésű
területeket is ábrázol.
Az ebből létrejött adatbázisból statisztikai vizsgálatokkal egy profilt lehet létrehozni, amely
megmutatja, hogy melyek azok a magassági intervallumok, ahol leggyakrabban fordulnak elő a
patakok által létrehozott maradványfelszínek. A statisztikai módszerek végrehajtásához völgytalpak
esésgörbéjét is meg kell határozni. Ennek módja a völgytalpak szintvonalainak és az egyes
szintvonalak dunai torkolattól való távolságának rögzítése. Az erre fektetett trendvonal jó
összefüggést mutat, amely alapul szolgálhat a korábban kialakult geomorfológiai szintek
jellemzésének számszerűsítésére.
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3.3.4. Klasszikus geomorfológiai módszerek
A kimutatott maradványfelszíneket egymástól el kell különíteni, geomorfológiai jellemzők
alapján tipizálni. Meghatározhatók a völgyfejlődés során kialakult patakteraszok és a patakok által
feldarabolt korábbi felszínek. A patakteraszokon belül el lehet különíteni a völgyoldali helyzetben
található völgyvállakat és a völgyközi hátakon lévő korábbi vízrajzi átjárók (völgytorzók) kipreparált
maradványait. Ezután a Délkeleti-Börzsöny geomorfológiai szintjeit párhuzamosítani kell a dunaiteraszokkal, mely során a két terület kapcsolódási pontjaira különös hangsúlyt kell fektetni.

3.3.5. Az ősföldrajzi kép megrajzolása
A kutatás kiindulópontjaként értelmezhető őskörnyezet különböző részeinek egymáshoz
viszonyított magasságát a korábbi kőzetek elhelyezkedésével nagy vonalakban meg lehet határozni.
Ez lesz a kutatás idő egyenesének „0” pontja, melyből kiindulva levezethetjük a mai felszín
kialakulását. A rekonstrukcióhoz „fel kell töltögetnünk” a fiatal völgyeket, „ki kell egyengetnünk” a
térszínt és „vissza kell hordanunk” az erodálódott kőzeteket. Egy olyan ősföldrajzi környezet kell
felvázolni, amely képének folyamatos átalakulásával jött létre a ma látható természetföldrajzi egység.
Meddig menjünk vissza az időben? Melyik időpontot válasszuk ki a Délkeleti-Börzsöny kutatása során
felvázolt felszínfejlődés „0” pontjának? Ezt üledékföldtani, tektonikai, geomorfológiai és hidrográfiai
paraméter mentén kell meghatározni.

3.3.6. A kutatási terület fejlődéstörténetének vázlata
A kutatási terület alapvetően két részre osztható. Területileg döntő hányadát a DélkeletiBörzsöny domborzata adja, ha azonban a jelenlegi domborzatfejlődésről van szó, akkor a Dunakanyar
szerepe hangsúlyozódik ki.
A dolgozat különböző fejezeteiben megismert paraméterek alapján fel lehet vázolni a
kutatási terület felszínfejlődését. Egy rekonstruált ősföldrajzi képből kiindulva egy folyamatot kell
levezetni, amelynek végpontja a kutatási terület mai domborzata. A levezetett folyamatot bele kell
illeszteni a Kárpát-medence fejlődéstörténetének kronológiájába, így az egyes változások időpontjait
is rögzíthetjük. A fejlődéstörténet megalkotásához több paramétert kell egyszerre figyelembe
vennünk:
1. A Kárpát-medence mélyszerkezetéből adódó tektonikai változásokat, melyek a terület
pliocéntől kezdődő emelkedéséért felelősek. A Kárpát-medence mélyszerkezeti és tektonikai
viszonyai a HORVÁTH F. (2008) által valószínűsített geodinamikai modell alapján írható le:
A Kárpát-medencében 11 millió évvel ezelőtt befejeződő szinrift fázis és az azt követő
posztrift fázis korai szakasza (11–8 millió év) után, kb. 8-5 millió éve a jelenben is zajló
kompresszió kezdődött el. Ez képviseli a Kárpát-medence és környezetének neotektonikáját,
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amelynek kezdete nehezen definiálható, ugyanis a feszültségtér változása fokozatosan és
területileg eltérő időzítéssel ment végbe a pliocén és a negyedidőszak során. A
kompressziósra váltó feszültségtér hatására mindenesetre jelentősen megváltozott a korábbi
időkre jellemző – medencealjzat hűlésből eredő – általános termikus süllyedés. A recens
morfológiai kép ezen folyamatok eredményeként tehát: a süllyedő alföldek valamint az
emelkedő dombvidékek és középhegységek. A fejlődéstörténet „0” pontja tehát a késő
miocén, kora pliocén környékére tehető, amikor éppen beindultak kutatási terület vertikális
folyamatai.
2. Innen számítva levezethetők a pliocén meleg-száraz és meleg-nedves és a pleisztocén hidegszáraz és mérsékelten meleg-nedves szakaszainak változásai. A pleisztocénnél idősebb
korokat KRETZOI M. (1969, 1983) szárazföldi faunák alapján beosztott rendszerét veszem
alapul.
3. A fejlődéstörténet során bekövetkező vízrajzi változásokat is figyelembe kell venni, melyek a
pliocén és a pleisztocén határa környékén, a Duna Visegrádi-szorosban való megjelenését
jelenti (PÉCSI M. 1959). Ekkor a folyó a teljes Déli-Börzsöny közvetlen erózióbázisává válik és
ezzel átrendezi a kutatási terület patakjainak hidrográfiai viszonyait is. Ez azt jelenti, hogy a
kutatási területről kiinduló anyagáthalmozódás, illetve a domborzatot formáló lineáris erózió
iránya markánsan megváltozik.
E három paraméter egymásra hatása következtében folyamatosan módosulnak a felszínalakító
folyamatok. Ezek során lehet eljutni a rekonstruált ősföldrajzi környezet domborzatából napjaink
természeti képéig.
5. Eredmények
Az ismertetett módszerek segítségével végrehajtott kutatás eredményeit, az egymás alapját adó
tények logikai lebontásában lehet bemutatni:
•

A Visegrádi-szoros teraszait Pécsi M (1959) eredményei alapján terepen bejártam, helyzetüket
rögzítettem.

•

A Délkeleti-Börzsöny felszíneinek felismerése és térképen történő megjelenítése térinformatikai
úton történt.

•

A Délkeleti-Börzsöny felszíneit statisztikai módszerekkel alapvető csoportokat határoztam meg

•

A csoportokon belül további statisztikai és üledékföldtani módszerekkel geomorfológiai szinteket
határoztam meg.

•

A területen található felszínek jelentős részét klasszikus geomorfológiai módszerekkel
értelmeztem.

•

A Délkeleti-Börzsöny maradványfelszíneinek rendszerét párhuzamosítottam a Duna-teraszokkal.
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•

Megrajzoltam az ősföldrajzi képet

•

Az ősföldrajzi képből kiindulva levezettem a kutatási terület fejlődéstörténetét, melyhez a
következő eredményeket vettem alapul:
o

A Kárpát-medence mélyszerkezetéből adódó tektonikai változások. (HORVÁTH F. 2008)

o

A késő miocéntől kezdődő időszak éghajlatváltozásait. (KRETZOI M. 1969, 1983)

o

Duna vízrajzi változásai (PÉCSI M. 1959)

5.1. A Duna-teraszok
A Duna-völgy és a Délkeleti-Börzsöny hidrográfiai kapcsolata nem kérdéses, ezért mindenképpen
érdemes megvizsgálni, hogy a patakteraszok hogyan csatlakoznak egymáshoz a dunai teraszokhoz.
Alapvető probléma volt, hogy a területről legátfogóbb képet adó PÉCSI M. (1953, 1959) ide
vonatkozó publikációiban nem igazán voltak konkrétumok. Az általam részletesen bejárt terület
dunai teraszok magasságában megjelenő felszínek leírásaival nem találkoztam. A kutatás során
azonosítottam és részletesen leírtam az itteni teraszokat (1. táblázat), két fontos dolgot azonban meg
kell említeni.
1. táblázat. PÉCSI M. (1959) által megadott teraszmagasságok pontosítása a Migazzi-hegy és Szék-hegy közötti
szakaszon. Készítette: SZEBERÉNYI JÓZSEF

Fiatal teraszok a Dunakanyar Nagymaros-Szék-hegy
közötti szakaszán

PÉCSI M. adatai
alapján (visz m)

Saját kutatások
alapján (visz m)

Alacsonyártér (I/A)

3-4

3-4

Magasártér (I/B)

5-6

5-6

II/A sz. terasz

14-15

14-15

II/B sz. terasz

18-25

Szentendrei sziget
alapján: 20-22

Kérdéses eredetű geomorfológiai szint

-

30-40

III sz. terasz

60-80

60-70

IV. sz. terasz

110-130

100-110

1. A részletes terepbejárások során a II/B terasz nyomaival nem találkoztam, bár ennek meglétére a
területtel szemben, a Szentendrei-sziget Kisoroszitól északra lévő részének geomorfológiája igazolja
annak meglétét.
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2. A területen egy olyan geomorfológiai szintet lehet nagy bizonyossággal kimutatni, amelyről (PÉCSI
M. 1953) kutatásaiban csak leírásokban szerepel, következtetéseket nem von le belőle. Ez Verőcétől
keletre három helyen is, 30-40 méterrel jelenik meg a Duna jelenlegi szintje felett. A Szék-hegy
metszetében és a verőcei téglagyárban lösszel fedett kavicsokként, illetve Verőce keleti végén kb.
800 méter hosszú sík felszín formájában. Ez utóbbi felszínén szintén vannak kavicsok, melyek felső
részében Pécsi M. (1953) glaciális jelenségeket írt le. A geomorfológiai szint létezéséről BÖCKH H.
(1899) már írt. Tanulmányában Nagymarostól keltre találta meg és akkor dunai teraszként
értelmezte. A szintet eredményeim ismertetésében csak „kérdéses eredetű geomorfológiai szintnek”
hívom, ugyanis terasz mivoltának bizonyítására sokkal nagyobb volumenű kutatást kell indítani,
annak esetleges pozitív eredménye után a magasság alapján a II/B és a III. terasz közé kellene
helyezni.

5.2. Térinformatikai és statisztikai vizsgálatok eredményei
Digitalizálás útján EOV koordinátarendszerben hoztam létre azt a domborzatmodellt (DEM), amely a
térinformatikai vizsgálatok alapját képezi (2. ábra). A maradványfelszínek kutatása csak a DélkeletiBörzsönyre és a Visegrádi-szoros ehhez kapcsolódó részére terjed ki, így a megadott koordináták által
közrefogott területegység Magas-Börzsönyre és Nógrádi-medencére eső részeit lehagytam. Ennek
köszönhetően a terület északkeleti és északnyugati részén 7-7 négyzetkilométeres területrész
kimaradt. Így jött létre az ábrákon is látható, 111 km2 területű DEM.

2. ábra. A kutatási terület digitális domborzatmodellje. Készítette: SZEBERÉNYI JÓZSEF
3. ábra Akutatási terület maradványfelszínei. Készítette: SZEBERÉNYI JÓZSEF

A BUGYA T. (2009) és R. MILLER (2012) módszerének módosított változatának egymásután
alkalmazott kombinációjával, az ARC GIS 10 segítségével megjelenítettem azokat a domborzati
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elemeket, melyek magukban hordozzák maradványfelszínek és patakteraszok potenciális lehetőségét
(3. ábra). A térkép a módszereknél leírt szűkítés okán az ártéri és völgytalpi területeket nem
ábrázolja. A kutatási területen tehát a térinformatikai leválogatás segítségével 224 darab
maradványfelszínt különítettem el. Ezek egy része tetőfelszínek formájában jelenik meg, másik része
völgyoldali lejtőpihenők formájában, amelyek felületi síkja 0-1,5 fok, hegy- vagy völgyoldalra tekintő
síkja maximum 2,5 fok.
A felszíneket tengerszint feletti magasság alapján 5 méteres szintközökbe rendeztem és
hisztogrammot készítettem. A felszínek egy intervallumba eső átlagos értéke 4, a legnagyobb érték
12. A maximum 2/3-nál viszonyítási vonalat húztam. Az ezt meghaladó értékek alapján kirajzolható 4
szint. 235-270, 280-300, 325-335, és 350-370. A hisztogramm bal oldala nem mutat szabályosságot az
abszolút magasság alapján, ezért völgytalp feletti relatív magasságok alapján készítettem ezekből
hisztogrammot. Itt három helyen emelkedik a 2/3-os viszonyítási vonal fölé. 15-25, 30-40 és 60-70
méteres magasságban.
A korábban felvázolt módszer szerint trendvonalat fektetem a völgytalp és a két felszíncsoport
tagjaira. Látható, hogy a völgytalp jó egyezést mutat és az is, hogy a két felszíncsoport között
határozott különbség tehető. Az alacsony helyzetű felszínek jól követik a völgytalp vonalát is, míg a
magas helyzetűek nem.

5.3. Üledékföldtani vizsgálatok eredményei
A kutatási terület felszíni kőzeteit három típusra tudjuk osztani. A vulkanitok, a bádeni tenger
lajta mészkövei, illetve a kisebb takarófoszlányokban és foltokban megtalálható idős kvarc- és
metamorf kavicsok. Ezek közül a felszíni előfordulások szempontjából legnagyobb mértékben az
vulkáni andezit van jelen, déli területeken foltokban találkozhatunk tengeri üledékekkel, az északi és
keleti részeken pedig a kavicsokkal.

5.3.1. A bádeni tenger lajta mészköveinek vizsgálati eredményei
A Lajta mészkövek előfordulásai területileg két nagyobb hely körül csoportosulnak. Egyik a
Törökmező környéke, ahol a 250-260 méter magasságban elhelyezkedő felszínt borítja, másik pedig a
Szokolyai-medence környezete, ahol négy nagyobb előfordulása is van. Szokolyától északra két
szintben is: 260-270 és 360 (Szőlő-hegy és Ól-hegy) méteren találhatók. Az előzőektől délkeletre két
másik előfordulást találunk. Magyarkúttól keltre és délre egyet-egyet, melyek 260-270 méteren
vannak. A Gál-hegy tetőfelszínén is található egy mészkőfolt, amely 360 méteren van. Megállapítható
tehát, hogy a bádeni tenger egykor egységes aljzata napjainkban két egymás felett elhelyezkedő
szintben van.
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5.3.2. A homokos kavics-üledékek vizsgálati eredményei
Délkeleti-Börzsöny területén található idős kavicsok foltjai, az anyagi összetétel, töredezettség,
gömbölyítettség, felületi bélyegek és az összletekben előforduló óriáskavicsok alapján megegyeznek.
Ez alapján egy korábbi nagy kiterjedésű összlet egyes felszíneken konzerválódott maradványairól
beszélhetünk. A kavicstakaró eredeti felhalmozódású foltjai a terület északi részén találhatók, a
Soros-erdő, és a Széles-mező területén 280-300 méteres felszíneken, illetve helyben áthalmozott
formában a Békás tető környezetében, 270 tszfm.-en. A keleti rész kavicsai 290-300 méteres
felszíneken találhatók, a középső részen áthalmozott formában jelenik meg, 250-260 tszfm.-en.

5.4. A klasszikus geomorfológia vizsgálati eredményei
Az egyes maradványfelszínek formáit értelmeztem. Ezek alapján alapvetően két típust
különíthetünk el:
•

Az eredeti, pliocén végére kialakult domborzat maradványai, melyeket a patakok kipreparáltak,
de felszínüket nem ezek alakították ki. Ezek egy részét idős üledékek fedik, amelyek egymással
párhuzamosíthatók.

•

Pleisztocén patakteraszok, melyek felszínének kialakulásáért és a kipreparálódásért is a jelenkori
patakhálózat felelős. A börzsönyi kis vízfolyások teraszain nem található fluviális üledék (erózió,
talajosodás), ezért a fiatal patakteraszok geomorfológiai jellemzők alapján azonosíthatók. Ezek
alapján megkülönböztettem völgyoldalban elhelyezkedő egy patakterasz-szintet, völgyoldalban,
lépcsősen elhelyezkedő több patakterasz-szintet és terasz-szigeteket.

5.4.1. A Duna-völgy és a Délkeleti-Börzsöny kapcsolata
A két területrész felszíneinek összehasonlításakor látható, hogy a II/B, a 30-40 méteres és a
III. terasz egyértelműen párhuzamosítható egymással. A II/A terasz bizonytalan, a IV. terasz nem
mutatható ki a Délkeleti-Börzsöny területén (2. táblázat). A magas felszínek közül a 240-270, és a
350-360-as felszínek. A 325-335-ös felszíneket Pécsi M. nem mutatta ki. Itt kell megjegyezni azonban,
hogy a Pécsi M. által 280-320 méteren meghatározott felszíneket Bugya T. (2009) ketté osztotta, egy
alacsonyabb és egy magasabb szintre. Eredményeim Bugya T. munkáját támasztják alá (3. táblázat).
Ha a két terület kapcsolódási pontjait megnézzük, akkor látható, hogy a Török-patak
környezetében a II/B és a 30-40 méteres szintek kapcsolódnak egymáshoz, a Mosoni-patak
torkolatánál pedig a 30-40 méteres szintek és a III. teraszok.
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2. táblázat A Délkeleti-Börzsöny alacsony helyzetű maradványfelszínei és a Duna fiatal teraszainak viszonya. Zárójelben: A
teraszok Nagymaros – Szék-hegy közötti Duna-szakaszra saját részletes vizsgálat alapján valószínűsített pontosítások.
Készítette: SZEBERÉNYI J.

Délkeleti-Börzsöny alacsony felszínei

Duna-völgy fiatal teraszai relatív magasság
alapján.

relatív magasság alapján.
1.

bizonytalan (15-25)

II/A.

14-15

2.

15-25

II/B.

20

3.

30-40

?

30-40

4.

60-70

III.

60-70

IV.

100-110

5.

nem kimutatható

3. táblázat A Délkeleti-Börzsöny magas helyzetű maradványfelszínei és a Duna idős teraszainak viszonya. Készítette:
SZEBERÉNYI J.

Délkeleti-Börzsöny magas felszínei

Duna-völgy idős teraszai

(Tszfm.)

(Rel. m.)

(Tszfm.)

6.

240-260

V.

140-170

240-270

7.

280-300

VI.

180-220

280-320

8.

325-335

-

9.

350-370

VII.

Nincs meghatározva
240-260

340-360

5.5. Az ősföldrajzi környezet megrajzolása
A kiindulási ősföldrajzi környezet megrajzolásához az idős üledékek elterjedését, a vertikális
mozgásokból adódó eltolódásokat az idős üledékekkel fedett szintek alapján visszarendeztem és az
eróziós tevékenységből keletkezett völgyeket ”feltöltöttem”. Az így kirajzolható ősföldrajzi kép
kiinduló pontját adja a kutatási terület fejlődéstörténeti vázlatának felállításához (4. ábra).
A terület középső és délnyugati részén a visszahúzódott bádeni tenger üledéket egybefüggő
felszínt alkottak. A terület északi és keleti részén folyóvízi akkumuláció hatására távoli területekről
érkezett kavicsok egybefüggő takaróban voltak egyenletesen szétteregetve. A két markáns felszín
között andezitből felépülő hegyek emelkedtek. A domborzat minden bizonnyal erodáltabb
kiegyenlítettebb, a relief a maihoz képest kevésbé élénk volt.
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4. ábra. A bádeni tenger üledékeinek és az idős kavicsok eredeti felhalmozódásainak felszíni előfordulásai a

kutatási területen, illetve a kőzet-előfordulások alapján valószínűsítettősföldrajzi kép.
Jelmagyarázat: 1= Lajta mészkövek a felszínen és az elöntött területek, 2= Tengerelöntés által nem érintett
területek, 3= Idős kavicsok eredeti felhalmozódásai és a felhalmozódás által korábban érintett területek.

5.6. A kutatási terület fejlődéstörténetének vázlata
A dolgozat egy olyan ősföldrajzi képből indul ki, amelyet napjainkban is megtalálható idős
kőzetek elterjedéséből és a mai domborzat geomorfológiai jellegzetességeiből visszakövetkeztetve
építettem fel. A kutatás eredményeiből felvázolható fejlődéstörténet kezdeti időpontját a késő
miocénra teszem. Ekkorra alakult ki a fentebb felvázolt ősföldrajzi kép.
A késő miocén-kora pliocén környékén beinduló és napjainkban is zajló függőleges szerkezeti
mozgások (HORVÁTH F. 2008), amelyek a kutatási területen tapasztalható eltolódásokat
eredményezte. Ekkor kezdenek kiemelkedni a Szokolyai-medence peremhegyei és a rajtuk, vagy
hozzájuk forrva megjelenő napjainkban 350-370 tszfm.-en található, helyenként lajta mészkővel
fedett felszínek. A helyben maradt részek a napjaink 240-270 és 280-300 méteres idős üledékekkel
borított felszíneit adják. A bérbaltaváriumban alakultak ki a jelenleg magasabb helyzetű
hegylábfelszínek (napjainkban 325-335 tszfm.-en lévő felszínek), illetve az alatta lévő szinteken
megmaradt kavicsokon található szélfújás-nyomok.
A felszínformálásért felelős lineáris erózió a ruscinium és a csarnótánum során aktív volt. A
jelenlegi vízhálózat kialakulása előtti folyásirányokról nagyon kevés információnk van, így ez ügyben
jobbára csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Nagy valószínűséggel a Duna megjelenése előtti
időkben a patakhálózat, az átöröklött vulkáni formák által meghatározott irányokban, illetve a
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Kárpát-medencében

máshol

is

jellemző

északkelet-délnyugati

és

délkelet-északnyugati

törésvonalakat követve folyhattak.
A villányium beköszöntével az éghajlat fokozatosan szárazabbá vált és a kislángium (KRETZOI
M. 1969; JÁNOSSY D. 1979; KORDOS L. 1992) száraz szakaszában újra beindult a hegylábfelszínképződés, mely a bérbaltaváriumi hegylábfelszínek alatt alakultak ki, azokhoz hegyláblépcsőkkel
kapcsolódtak. Ezzel kialakult az a domborzati kép, amely a Duna Visegrádi-szorosba lépése előtt volt
valószínűsíthető.
Ezután két fontos dolog történik. A pleisztocén mérsékelt-csapadékos és hideg száraz
szakaszainak váltakozásait a lineáris erózió aktivítása követi, illetve a pleisztocén elején a Duna
megjelenik a Visegrádi szorosban (PÉCSI M. 1959), amellyel a teljes kutatási terület erózióbázisa ide
központosul. Az éghajlati és vízrajzi tényezők együttes hatásaként kialakul a jelenlegi vízhálózat és
elkezd felszabdalódni az addigi domborzat. A korábbi felszínbe meredek falú teraszos völgyek
mélyültek. A folyamatos emelkedés mellett bevágódó vízhálózat a kutatási terület jelentős részén
felszabdalt dombsági térszínt hozott létre. Ez leglátványosabban a Szokolyai-medencében
tanulmányozható, ahol a 250 méteres eredeti felszínbe északon 40–50 méter, délen 100–140 méter
mélyre vágódnak be a völgyek. Ugyanez figyelhető meg Törökmező környékén és a Magyarkúti
területen is. A magasabb helyzetű felszínek a jelenlegi vízhálózat kialakulása előtti domborzat
maradványa, az alacsonyabb helyzetű felszínek pedig pleisztocén fluviális teraszok.
A Visegrádi-szoros magas teraszai egyazon magasságban vannak a Délkeleti-Börzsöny magas
helyzetű, idős üledékekkel borított felszíneivel, amelyek a Duna Visegrádi-szorosba való érkezése
előtt alakultak ki. Az ezekkel párhuzamosítható dunai magas teraszokat eredményeim alapján ezért
nem minősítem dunai eredetűnek. Ez ellentmond PÉCSI M. (1959) eredményeinek. Az eredményeim
helytállóságát további területeken is tesztelni kell, amelyre a Délnyugati-Börzsöny és a Visegrádiszoros bejárati szakasza a legalkalmasabb.
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