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Célkitűzések 

Kutatási előzmények 

A 190 km2 területen végzett vizsgálatok egyik célja a felszín kialaku lás
történetének tisztázása, illetve ehhez a bonyolult folyamathoz további adatok, 
információk gyűjtése. Különös fontosságot tulajdonítottunk a völgyfejlődések 

elemzésének, hiszen mint a továbbiakban igazolni igyekszünk, geomorfológiai 
bizonyítékokat tudtunk szolgáitatni a pleisztocénvégi-holocén szerkezeti moz
gásokra vonatkozóan is. 

Az Erdélyi-medence és peremvidékének - a Fehérnyikó vízterületének 
feltárása és sokoldalú tudományos megismerése a vidék monograftkus leírásá
val (Orbán B. 1868), valamint a részletes leírásával és földtani térképezésével 
(Böckh J. 1911 stb.) kezdődött meg a múlt század végén és századunk elején. 

Sawicki L. (1912) az Erdélyi-medence földrajzi jellemzésénél megkülön
böztet egy belső medencét és egy peremövezetet. 

Az Erdélyi-medence K-i peremvidékét "prekárpáti-övezetként" említi 
Mihailescu V. (1936). Megkülönböztet egy hegylábi felszínt és egy medence 
övezetet. 

Martinius C. (1946) a vulkanikus hegyvonulat Ny-i lábánál elhelyezkedő 

medence- és dombsor geomorfológiai szempontú felosztását végzi el. 
Tufescu V. (1947) a szubkárpáti típusú medencékhez sorolja a Parajd

Szovátai-, Udvarhelyi- és a Siménfalvi-Kobátfalvi-medencéket is. 
"Románia természetföldrajzában" Savu A. (1955) bemutatja tefUletUnket 

IS. 

Jakab S. (1956) a Siménfalvi-Kobátfalvi-medence természettöídtajzi is
meretanyagának gyarapításához járul hozzá. 

Morariu T. (1961) "belső szubkárpáti övezetről" ír. A NagykUkUllő völ
gyére jellemző felszíni folyamatok elemzésénél a Rez-tető természetföldrájti 
leírását is megtaláljuk. 

Mihailescu V. (1936) az Erdélyi-fennsík peremén elhelyezkedŐ medencét 
és magas dombsort a földtani szempontból értelmezett Erdélyi-medehce és a 
hegyvonulat közti kontakt övként értelmezi. 

Posea G. (1968) tanulmányozta az Erdélyi-medence K-i peremö'Vezetének 
fej lődéstörténetet. 

Mac l (1972) a Maros és Olt közti peremterület alapos geomorfulógiai ta
nulmányát a földtani, természetföldrajzi adatok és megfigyelések alapjárt végzi. 
"Belső Szubkárpátok" létezését állapítja meg az Erdélyi-medence K ...i peterrivi
dékén. A Siménfalvi-Kobátfalvi-medencét a dombközti medencesorhát írja le, 
a Farkaslaki-völgymedéhcét hegyalj-ai tfledencekéht értéketL Tétílletühket az 
udvarhelyi szubkárpáti dombvidékhez sorolja. 
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A kor színvonalán álló eredményes kutatómunka fűződik Mrazec L. és Je
kelius E. (1927) nevéhez. Leírják az Erdélyi-medence szarmata és pliocén réte
geit, azonosítják a pliocén rétegek fölött elhelyezkedő andezit agglomerátumot. 

Jelentős Ciupagea D. (1935) munkája, mely a miocén és pliocén rétegek 
tekton ikájához szolgáltatott értékes adatokat. 

I. A felszín fejlődéstörténete 

Pliocén előtt 

Az Erdélyi-medence szerkezete a felsőkrétában alakult ki. A kristályos
mezozoós hegyvonulatok lepusztulásából és a vulkánikus tevékenységéből szár
mazó kőzettörmelék által töltődött fel. A medence belső részében márga, ho
mok, dacit tufa, a peremvidéken a detritusz lerakódása volt a jellemző. A kiala
kult tenger fenékingadozásai egyen lőtlenek voltak a terület belső és peremvidé
kein. A süllyedő mozgás a peremvidéken volt erőteljesebb. A dáciai alemelet 
végére befejeződött az üledékképződés és elkezdődött a külső erők felszín
alakító tevékenysége. 

Az 1000-2300 m mélységben fekvő kristályos pala a Kárpátok alapja. 
Lemeztektonikai szempontból minden bizonnyal az ún. Eurázsiai lemez része, 
amelynek Ny-i határa a Kárpát-medence belsejében a magyarországi Dunántúli
és Északmagyarországi-középhegységek DK-i előterében nyomozható. 

Ezek a kristályos kőzetek egy gyökeréig lepusztult hegységrendszer (Her
ciniai) maradványai. Ez a jelentős hosszantartó denudáció valószínűleg a 
paleozóikum végén (perm), illetve a mezozóikumban (felsőkréta) fejeződött be. 
Ezt látszik igazolni a nagy réteghiány. Ebben a hosszantartó szárazföldi idő
szakban a legkülönbözőbb, de általában valószínűleg meleg-nedves klímatípu
sokban végbemenő lepusztulás még a harmadkor elején (eocén-oligocén) is 
tarthatott, mert ezekből a korokból sem található semmiféle képződmény. 

A bádeni rétegek is általában igen vékonyak. Vastagságuk É-ról D-felé 
egyre kisebb, majd kiékelődnek. 

A szarmata képződményekben a konglomerátum jelenléte igazolja, hogy a 
terület mélyenfekvő lehetett, ahol valószínűleg folyóvízi hordalékok akkumulá
lódtak. Ekkor indult meg a terület lassú süllyedése. A szarmata rétegek - szem
ben a bádenivel - regionálisan találhatók a felszín alatt, közvetlenül a kristályos 
kőzetekre telepU lve. Ezzel a szárazföldi eredetű rétegsorral fejeződik be, az 
immár a paleozoikummal, illetve mezozoikummal kezdődő réteghiány. 

A medencefeltöltődés csúcs időszaka a pannon. A képződmények minő

sége és színe igazolja a változatos ősföldrajzi viszonyokat. A márga és az agyag 
egyértelműen jelzi a tengeri környezetet. A gyakori homok előfordulása pedig 
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sekélytengeri, illetve partközeli természeti környezetre enged következtetni. A 
konglomerátum szintén partközeli-szárazfóldi képződmény, amely jelzi, hogy a 
pannonban élénk reliefenergiájú felszín volt a közelben. A gyakran előforduló 

vörös szín ped ig általában meleg-nedves éghaj latot jelez. 

Pliocén-pleisztocén 

A pannon végén, illetve a pleisztocén kezdetén a szerkezeti mozgásokkal 
kapcsolatos vulkáni tevékenység volt a K-i Kárpátok belső (Ny-i) peremén. Az 
ekkor keletkezett andezit a vizsgált területen is megtalálható a pannon rétegek 
felett. 

Ekkor keletkezik a Kelemen-Görgényi-Hargita vulkanikus vonulat és a 
vulkáni fennsík is a vízgyűjtő É-í részén (Korondi-fennsík). 

A kitörések az Erdélyi-medencét határoló törésvonalak mentén jöttek létre 
(Posea G. 1974). 

A Kelemen-havasok és a Hargita térségében már a szarmata végén elkez
dődött a dácit-vulkanizmus (D. Radulescu-M Borgos 1967). Rövid megszakí
tás után viszont főleg piroxén és részben amifbolandezit termelés indult. Ezt a 
pannon második felében kizárólagos piroxénandezit ömlés váltja fel. Ez a 
pleisztocén elejéig tartott, miközben néhol bazalt ömlések is voltak. 

A Tusnádi szoros környékén még a fiatalabb pleisztocénben is működött 

vulkán: a Csomád (Székely A. 1957). 
Három fejlődési fázist különÍtünk el tehát a pleisztocénig bezáróan: 
- a vulkanikus szigetsor kialakulása, 
- a szigetek lepusztulása, a kőzettörmelékek lerakódása a kráterek lábá

nál, 
- a tenger visszahúzódása, a szárazulatok és a vulkáni elzáródásos hegy

közi medencék kialakulása (Mac 1. 1972). 
A vulkánikus tevékenység befejeződése után indult meg a terület kiemelke

dése, és ezzel a mai formák kialakulása. 
Az andezit felszínhez csatlakozó agglomerátum jelzi, hogya vulkanizmust 

követően lepusztulási folyamat kezdődött. Ezek a ma tetőhelyzetben lévő réte
gek jelzik, hogy korábban ez az anyag minden valószínüség szerint egységesen 
fedte a pannon rétegeket. A vulkanizmust követően tehát azonnal megkezdődött 

a pliocén hegylábfelszin (pediment) képződés. 

A negyedkori eljegesedés következtében bekövetkezett éghajlatváltozás, 
és a Kárpátokban lezajló epirogenetikus mozgások következtében a vidéken a 
pedimentációs folyamat befejeződött. 

A Kárpátok közelében levő peremvidéknek egy újabb felszínfejlődési sza
kasza kezdődött. A folyóvizek mentén pl. teraszok, illetve felszínlépcsők ala
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kuiltak 'ki, a 'lejtők 'lábain~1 peéílig lhorda'lékkúpo'kképződtek. A domborzat 
átalakulásának folyamata annyira mélyreható volt, hogy a terület régebbi dom
borzati képe ,csak nehezen és részlegesen rekonstruálható. 

A pannon végén illetve a pleisztocén eleJén .elkezdődött általános emelke
dési folyamat következtében a' hegylábfelszfn fe'ldarabO'lódott. A negyedkorban 
a ,völgyb,evágódások minden bizonnyal s~akasz()sak voltak, aminek következ
tében teraszok is keletkezhettek. Ezek azonban áldozatülest~k egyrészt a 
lineáris eróziónak, másrészt a rendkívü'l aktív lejtőmozgásos folyamatoknak. 

A terasz-r;naradványok legfőképpen a vízgyűjtőterület Ny-i részén találha
tók, ahol a reliefenergia kisebb, a lejtők .enyhébbek és ezért a forma megmara
dásának 'Flagyöbb volt az esélye. 

A pleisztocénben fontos folyamattá válik a talajfo/yás, a földcsuszamlás és 
(] partomiás is, amelyek sajátos formákat hoztak létre. 

Ezek általában a m.eleg-nedves kHmatípusokban voltak jeUemzők. Az álta
hI:kakkor !,étrehozött formák azonban m.a mát nem tanulmányozhatók, hiszen 
rövidéJetű, kisformákról lévén szó - a rákövetkező idők denudációja elpusztí
tÜ'tta azokat. 

A pleisztocén másikjellemző folyamata a lineáris erózió volt. Ennek ered
ményeként mélyü1tek ki a völgyek. Ez Jegföképpeh a nedves éghajlattípusokban 
mu"Ik""'''ttOcrO. 

A Fehémyikó és meUékágai vö1gyeinekgyors ütemű be"ésődése feltehető

leg a középső-pleisztocénban, a Nagyküküllő .y,ölgyének erőteljes m.élyülése 
következtében jött létre. Az agyag, márga, bornak, kavics r:étegekből felépülő 
oldalak gravitációs mozgásait elősegítette a t~H fagy, iUetve a tavaszi olvadás 
folyamata, valamint a felszínen kialakult deluviális réteg (Mac 1. 1972). 

A tektonizmus is jelentősen befolyásolta a felszinfejiődést. Az ekkor kelet
kezett, illetve felújult mozgások egyrészt a völgyképződésre hatottak, másrészt 
kis:ebb szerkezeti egységek (blokkok, sasbércek) jöttek "létre. A jeHemző szer
keZeti irány egyrészt az É-D-i, másrészt a Ny-K-i. ElőZő mentén alakultak ki a 
Fehérnyikó nagyobb mellékvölgyei, utóbbi mentén pedig részben a fővölgy 

(feh~f.nyikó ). 
A pleisztocénban kibillent felszínek a Fehérnyikó és a Gada-patak, vala

mÜlt a Gada-patakés a Szalorn-patak között találhatóak. Ebbe a fefszínkategó
riába >5,orolja Mac 1. f;l Rez-tetőt, a Koporc-tetöt és a Ouzot is (1. ábra). 

A kibillent felszínek jelzik, hogy a pleisztocénbeli emelkedés során ferde 
elmozdulások is történtek. 

A tektorHkai folyamatok napjainkban is folytatódnak. Az emelkedő felszí
neken általában jel'entős lepusztulás figyelhető meg (Nagykadács és Kobátfalva 
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1. ábra: A vízgyűjtő áttekintő topográfiai térképe 

között, Szentmihálytól ÉK-re levő terület.) A süllyedő területeken pedig a 
delluvium, a folyami hordalék lerakódása a jellemző (Kiskadács és Nagykadács 
között, Kobátfalva és Nagykadács között, Szentlélek térségében) (Pásztohy Z. 
1973). 

A pleisztocénra azonban nemcsak a talajfolyás, földcsuszamlás és a part
omlás volt a jellegzetes. A glaciálisokban előtérbe került a fagy okozta aprózó
dás felszínformáló szerepe is. Ez természetesen a szilárd kőzetből épült térsé
gekben volt a jellemző. 

A fagy okozta aprózódásos folyamatok a legerőteljesebben a vulkáni 
fennsík peremére hatottak. A vulkáni fennsík pereme (Firtos-Stilas-Nyíres
tető-Láz-hegy-Gordontető) a jelenlegi helyzetétől jóval nyugatabbra helyez
kedett el. Ezt bizonyítja a Rez-tető és a Firtos-tető miocén-pliocén rétegei felett 
elhelyezkedő andezites rétegmaradvány. Ezek ui. egy korábban nagyobb terü
letre terjeszkedő vulkáni kőzetekből épült takaró maradványainak tekinthetők. 
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II. Domborzati formák 

Denuddciós fornldk 

Geomorfológiai szintek is találhatók a területen. Ezek szakaszos felszín
emelkedésről, illetve szakaszos völgybevésődésrol tanúskodnak. 

- A vulkanikus képzodménnyel fedett felszín képezi az ún. tető-szintet, 

amely 900-1000 m tszfmagasságbanfekszik a vízgyűjtő É-i peremén (2. ábra). 
Alatta inindenütt felsopannon agyagos iszapos homokos rétegek települnek. A 
plató éles lejtővel határolódik el az alatta fekvő felszínmaradványtól. 

9SÓ

• ........ 
~,. ,I 

J 
~J 7-P2 )e 

43 -~ , 
" 9 

,,--4,,

..........- ,/ s...,,-

It 6 

2. ábra: A vízgyűjtő geomorfológiai térképvázlata
 
Jelmagyarázat: I - plató, 2 - eróziós völgy, 3 - deráziós völgy, 4 - eróziós árok,
 

5 - völgyköZi hát, 6 - nyereg, 7 - felszínlépcsö, 8 - terasz, 9 - hordalékkúp, 10- lejtő
 

A vulkáni plató alatt további geomorfológiai szinteket tudunk elkülönÍteni. 
Áhalában 700 nJ tszf magasságban 'terül e a következő felszín, amely ko

rábban egységes sík, illetve közel sík lehetett. Ma közel azonos magasságú 
völgyközi hátak formájában rekonstruálható. Meredek lejtővel különül el a 
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felette 200 m relatív magasságban fekvő platótól. A vízgyűjtő D-i peremén elte
rülő Rez-hegy (933 m tszf) É-i lejtővidékén terjedelmes felszínlépcsőként mu
tatkozik. Ezzel a 700 fh tszf magasságú felszínnel kapcsolatban az is megálla
pitható, hogy a vulkáni plató D-i előterében gyengén lejtett D-felé. A völgyközi 
hát lejtése különösen meggyőző Csehétfalvától K-re, ahol 4 km távolságban 70 
m-t süllyed a magassága. A Gada-patak és a Fehérnyikó völgy felső szakasza 
közötti völgyközi hát pedig 4 km-en keresztill 100 m-t veszít abszolút magassá
gábó\.
 
- A következő geomorfológiai szint 600-620 m tszf magasságban nyomozható a
 
terepen. A napjainkban tanulmányozható felszínmaradvány igazolni látszik azt 
a tényt, miszerint ez korábban kisebb kiterjedésű lehetett, a felette fekvő 700 tn 

tszf-el jelleme?;hetö felszínnél. A korára vonatkozó pontosabb adataink ez ideig 
sajnos nem állnak rendelkezésre. 

- A következő geomorfológiai szint, azaz felszínlépcső már nem tagja a 
lépcsősen lealacsonyodó völgyközi hátaknak. Ez már mindenütt lejőoldalban 

található, mint tipikus felszinlépcső. Abszo'lút magassága általában 500-520 m 
között mozog. A mindenkori völgytalp felett pedig 60-80 m relatív magasság
ban található. Legfőképpen a Siménfalvi-Kobátfalvi-medence D-i peremén, 
illetve a medence Ny-i szomszédságában fekvő völgyekben tanulmányozható. 

Teraszokat illetve terasszerű formákat napjainkban csak a Fehérnyikó völ
gyében tudunk kimutatni. Ezek egyrészt Szentmihály és Kobátfalva között ta
lálhatók, ahol a legalsó 4-6 m, a középső 8-15 m, és a legfelső 18-25 m-rel 
fekszik a völgytalp felett. Teraszok figyelhetők meg a Fehérnyikó torkolatvidé
kén is, ahol ezek a formák már a Nagyküküllő teraszaihoz csatlakoznak. A 
pleisztocénban ezekhez igazodva alakultak ki. Ebben a térségben már a dom
borzat nem élénk, és ennek következtében a pleisztocénbel i denudáció sem 
tudta a teraszokat elpusztítani. 

A most vázolt pleisztocén geomorfológiai szintek alapvetően meghatároz
zák a művelési ágak térbeli rendjét is. A kisebb kiterjedésű felszfnlépes'Ökön 
legfőképpen erdő települ. A nagyobb kiterjedésű enyhe lejtésű terassteru fel
színeken az erdőn kívül a szántó is megjelenik. A legmeredekebb lejtőkön vi
szont az erdő mellett a regelő is uralkodó művelési ág. 

A negyedkor jellemző denudációs folyamata a lejtőcsuszamlás volt. több 
változata ismert. A szönyegszerű folyások a meredek lejtőkhöz kötődnek. Az 

\ . 

erdővel fedett vö!lgyoldalakra azonban nem jellemzők. A fák gyökerei ui. ezt a 
folyamatot gátolják. A legszebb formák a legelőkön alakultak ki. A közepes 
hajlású jelszineken, azaz a völgyoldalak derekán inkább a blokk csuszamlások 
a jellemzők. Ezek elsősorban aZ erdővel nem fedett felszíneken találhatók. A 
lejtők aiján pedig csaknem mindenütt a deráziás akkumuláció á jellemző 

folyamat. A Gordon-tetö lejtöltpL a Fehérnyikó völgytalpáig igeA vastag 
deráziós anyag borítja, igazolv-a az akkumulációt. 
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Az erdővel fedett területeken is felismerhetők csúszások. Ezek azonban 
nem napjainkban keletkeztek. Igazolja ezt a fák normális állása a csuszamlás 
testeken. Ha ui. a mozgások az erdő alatt jöttek volna létre a fák ferde állásúak 
lennének. A folyamatok minden bizonnyal az erdők újratelepítése előtti időszak 

csaknem csupasz felszínén mentek végbe. 
Megfigyelhető, hogy a délies kitettségekben frissebbek a csúszások, mint 

az É-in. Ez a kitettség ui. kedvező a télvégi gyakori hóolvadásnak, amely vi
szont gyakrabban váltja ki. a csúszási folyamatot. 

A lejtőket ezenkívül eróziós árkok is szabdalják. Ezek a hosszú és mere
dek szakaszokon fejlődnek a !Iegnagyobb mértékben. 

A formák legjellemzőbb előfordulási területe a Rez-hegy É-i lejtője. Itt 
több km hosszúságban eróziós árkok fejlődtek és fejlődnek egymással közel 
párhuzamosan. A lankás felszíneken, azaz a hegylábfelszínen fejlődésük jelen
kori üteme csökken. A lejtők legalsó szakaszain e formák általában megszűn
nek, és alattuk - már a völgytalp közvetlen közelében - deráziós hordalékkúpok 
jönnek létre. 

A tanulmányozott terület folyó vízhálózata és a völgytalpak sajátos morfo
lógiája ekkor alakult ki. 

A völgyeknek több genetikai típusát ismerjük a vízgyűjtőben. 

Az egyik a pleisztocén folyamán keletkezett fővölgyek, amelyek szinte ki
vétel nélkü l szerkezeti vonalak által jelzett irányokban vésődtek a felsőpannon 

rétegekbe. JeIlegzetes futásuk, i1\ etve irányváltoztatásuk, valam int keresztmet
szetük a tektonika szerepére enged következtetni. 

A fővölgyek sajátos fej lődése során kaptúrák is kialaku ltak. 
A Fehérnyikó felső szakaszán Szentlélek térségében pleisztocénbeli kap

túra igazolható (3. ábra). A folyó irányváltoztatása geomorfológiailag bizonyít
ható, de kora bizonytalan. Az említett község szomszédságában 70-75 m relatív 
magasságban hágó található, amely egy DDK-i lefutású völgy völgyfőjében 

fekszik. Ez a völgy Székelyudvarhelynél torkol a Küküllőbe. E hágó közvetlen 
ÉK-i és DNyi szomszédságában 30 m relatív magasságú (610 m tszf) két fel
színlépcső jelzi, hogy a DDK-i lefolyás időszakában a völgyben akkumulációs 
szint alakult ki. Ennek kora valószínűleg pleisztocén eleji. Ezt követően a 
középsőpleisztocénben bevésődött a völgy, de lefolyása még mindig DDK-i 
volt. A pleisztocén második felében vágódhatott hátra szerkezeti vonalon egy 
vízfolyás, amely Szentlélek térségében maga felé fordította a Fehérnyikó felső 

szakaszát. 
A völgyek másik genetikai típusa konzekvens eredetű, rövid és nagy esésű. 

Ezek általában deráziós folyamatokkal jöttek létre. Fejlődésük a fővölgy 

(Fehérnyikó) és ennek szerkezeti mellékvölgyei (pl. Gada-patak, Konyha-patak 
stb.) pleisztocénbeli kialakulásának illetve bevésődésének függvénye. Minden 
bizonnyal a pleisztocén eleje óta fejlődnek. Kialakulásuk üteme azonban a ple
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isztocén második felében - a megnövekedett reliefenergia következtében - fel

kmo 
l 

2 -+

gyors.tdt. 

A deráziós völgyek elsősorban a kisebb reliefenergiájú Ny-i területeken 
jellemzők. Itt igen gyakori hatalmas méretű deráziós fülkékkel is találkozunk, 
amelyek kialakításában a csuszamlások játszották a döntő szerepet. A deráziés 
völgyek ebben a térségben sok esetben a völgyolda,1 lejtésére szöget záróan 
alakultak ki, jelezvén, hogy a forma nem konzekvens, irányát valamilyen té
nyező befolyásolja. Ez a tényező minden bizonnyal a holocén eleji nedves hű
vös klímakilengések időszakában kialaku'lt hatalmas csuszamlások szakadás
vonala lehetett. Ezek a csuszamlástestek által befolyásolt deráziós fülkék és 
völgyek legfóképpen a Konyha-patak alsó folyásszakaszán jellemzők. 

A konzekvens eredetű völgyek lehetnek deráziós-eróziós eredetűek is. 
Ezek 3-4 km hosszúak, és részben eróziós árkok. Jellemző előfordulásuk a Rez
hegy (933 m) É-i lejtője. Minden bizonnyal két szakaszban alakultak ki. AzeJsö 
fejlődési fázisban általában 40-50 m relatív mélységű deráziás völgy képződött. 
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A második szakaszban ennek alján több km hosszúságú eróziós árok jött létre. 
A két szakasz kialakulásában szerepet játszhatott a tektonika és a klímaváltozás. 
A deráziós völgyfejlődés egy tektonikus emelkedés előtt keletkezhetett kisebb 
reliefenergia viszonyok között holocén nedves-hűvös klímatípusban. Az árok
fej lődés pedig egy tektonikus emelkedés következtében megnövekedett reliefvi
szonyok közepette, kontinentális klímatípusban alakulhatott ki nyári heves zár
porok, zivatarok hatására. 

A vizsgált területen igen gyakoriak a völgytágulatok. Keletkezésük a holo
cén tektonikával kapcsolatos. Ez a sajátos forma a Fehérnyikó hossz-szelvé
nyében több térségben kimutatható. 

A völgy felső folyásszakaszán a forrástól Farkaslaka-Szentlélekig kon
zekvens eredetű. Szentlélek-Bogárfalva térségében azonban "nekiütközik" az 
ÉK-DNy csapású, 700 m tszf magasságú, és 200 m relatív magasságú felső
pannon sasbércnek. Ennek ÉNy-i peremén Ny-K-i irányba fordul. Az "ütközés" 
előtt Farkaslaka-Szentlélek között közel l km szélesre tágul a völgytalp, jelez
vén a szerkezeti okokra visszavezethetőakkumulációt (2. ábra). 

Szentlélektől alig 4 km-rel Ny-ra Székelyszentmihály közelében völgyszű
kület jelzi az áttörést. Ez előtt azonban (Malomfalva) ismét völgytágulat jelzi a 
felfokozott helyi akkumulációt. A mindössze l km hosszúságú szakaszon a 
völgytalp (ártér) gyakorlatilag megszűnik, és a patakmeder l-2 m mélységű 

eróziós árokká alaku'l, jelezve, hogy a Fehérnyikó emelkedő térszínen bevési 
medrét. 

Hasonló okokkal, illetve folyamattal magyarázható a lényegesen kisebb 
ún. Csehétfalvi-medence, amely a Fehérnyikó egyik É-D-i futású melIékvöl
gyének (Fenes-patak) hossz·szelvényében keletkezett. Ebben a völgyben 
Csehétfalva közvetlen D-i szomszédságában egy Ny-K-i csapású pannon sas
bércen tört át a patak. Ennek É-i előterében található a völgytágulat, amelyet 
medenceként értetmezünk. 

A Fehérnyikó völgyének legnagyobb völgytágulata Székelyszentmihálytól 
Rugonfalváig húzódik, a Siménfalvi-Kobátfalvi-medence néven ismert. Ez a 
több mint 10 km hosszúságú völgytágulat is legfőképpen a pleisztocén második 
felében képződött komplex folyamatokkal. Keletkezésében kétségtelenül szere
pet játszott az, hogy Rugonfalva K-i térségében a pataknak szintén át kell törni 
egy felsőpannon sasbércen. 

Ezen a rövid, alig l km hosszúságú szakaszon a patak erózióját a szakadé
kos természetes meder jelzi, a terület lassú emelkedése ma is folyamatos. A 
völgytágulat (medence) kialakulásának azonban nem ezt tartjuk a legdöntőbb 

kiváltó tényezőjének. A Fehérnyikónak ebben a térségben több igen jelentős 

jobboldali mellékvize torkollik. 
Amint a geomorfológiai térkép mutatja, mindegyik völgytorkolatban a 

széles völgytalp fokozottan tágul. Különösen jellemző ez Székelyszentmihály 
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(Szalom-patak), Kobátfalva (Fenes-patak) és Siménfalva (Baladi-patak) térsé
gében. Ezzel igazolva látjuk, hogya Siménfalvi-Kobátfalvi-medence, miköz
ben a völgy szerkezeti vonalon fut, lényegében a betorkolló patakok hordalék
kúpjának "összenövése" által keletkezett a pleisztocén második felében, illetve 
a holocénben. Az említett patakok által létrehozott nagyarányú akkumuláció 
még önmaguk alsó folyásszakaszára is kiterjed. Alsószakaszukon ui. törvény
szerűen ~irajzolódik a tölcsérszerűen szélesedő ártér. 

A fentebb leírt, és a terepen felismerhető völgytágulatokkal (völgymeden
cékkel) kapcsolatban azonban meg kelljegyeznünk, hogy ezek nem tipikus szer
kezeti medencék, amelyeket minden égtáj i irányból tektonikus vonal határol. 
Ezeket a különböző mértékben emelkedő térszinek előtti képződő hordalékkúpok 
hozták létre a pleisztocén végén illetve a holocénban. 

Akkumulációs formák 

A korábban tett megállapításunk igaz ugyan, miszerint a pleisztocén emel
kedés következtében a lineáris erózió volt a döntőbb folyamat, de ezenkívül 
mint "mellékfolyamat" az akkumuláció különböző fajtái is jelen voltak. 

A pleisztocén akkumuláció bizonyítékai végső soron a már részletezett 
geomorfológiai szintek is, hiszen azokról bebizonyosodott, hogy általában víz
folyások ártér (völgy) peremi térségeinek feltehetően deráziós-akkumulációs 
felszí nmaradványa i. 

Napjainkban csak a pleisztocén végén illetve a holocénban végbemenő ak
kumulációs formakincset tudjuk a terepen tanulmányozni. 

Az akkumulációs képződményeknek három változata található a tanulmá
nyozott terü leten. Ezek: folyóvízi hordalékkúpok, eróziós-deráziós hordalékkú
pok és deráziós-akkumulációs lejtők. 

A folyóvizi hordalékkúpok általában a Fehérnyikó völgytalpán alakultak 
ki. A legnagyobb képződmény Szentlélek község térségében fekszik. Csúcsa 
Farkaslaka D-i szomszédságában van. Az egyre szélesedő ártéren a természetes 
folyamatként elhagyott patakmeder-maradványok jelzik a hordalékkúpot. 

Szépen kirajzolódik a völgytalpi hordalékkúp a Konyha-patak hossz-szel~ 

vényében is Csehétfalva térségében is, ahol a folyóvízi akkumulációra utaló 
elhagyott meder-maradványok szintén megta'.álhatók. 

A Siménfalvi-Kobátfalvi-medence É-i peremén a Salom-, a Konyha- és az 
Alba-patak torkolatában is alakultak ki folyóvízi hordalékkúpok. Ezek anyaga 
bár fúrásszelvény vagy feltárás nem áll rendelkezésünkre - minden valószínű
ség szerint iszap, agyag és homok keveréke, hiszen a vízgyűjtő - ahonnan szár
mazik az anyag - ezekből épül fel. 
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A nagyobb völgyek peremén általánosan rnegtalálható a deráziós völgyek 
torkolatában kialakult eróziós-deráziós hordalékkúp. Ezek térbeli elterjedése 
természetesen a deráziós völgyekhez kötött. 

Az eróziós-deráziós hordalékkúpok két változata alakult ki legfőképpen a 
Rez-hegy É-i lejtőjének alsó szakaszán. 

Az egyik változat az ún. völgyperemi eróziós-<:leráziós hordalékkúp, 
amely a völgytalpig nyúló árokvégződésében képződött. 

A másik változat az ún. függő eróziós-deráziós hordalékkúp, amely a lejtő 

alsó harmadában befejeződő árok alatt, azaz a lejtőn (és nem a völgytalp pere
men) alakult ki. 

A völgyperemi deráziós akkumuláció általában a jellegzetes lejtőtörések 

alatt fejlődött ki. Ez a folyamat az enyhe lejtők lábánál kisebb területű, és a 
felhalmozott anyag vastagsága is vékonyabb. A meredek lejtők lábánál ezek a 
paraméterek (kiterjedés és anyagvastagság) nagyobbak. 

Összefoglalás 

A főbb megállapítások a következők: 

- A 900-1000 m tszf magasságú valószínűleg plíocénvégi tetőszint alatt 
összesen hat pleisztocén-holocén geomorfológiai szintet lehet kimutatni. For
mai megjelenésük kétféle. A 700 m, és a 600-620 m tszf magasságú felszínma
radványok lépcsősen lealacsonyodó völgyközi hátként rajzolódnak ki. Az 500 
m tszf magasságú, és a völgytalpak felett 18-25 m, 8-15 m, és 4-6 m magas
ságban fekvő felszínmaradványok tipikus felszínJépcsők (teraszok, illetve 
terasszerzű formák) (2. ábrá). 

- A vizsgált terület kisebb reliefenergiájú DNy-i részén két fázisban kiala
kult deráziós völgyek vannak. Az első fázisbán tipikus deráziós völgyképződés 

volt. Ezután a tektonikus emelkedés és a klíma nedvesebbé válása következté
ben a völgyek torkolati szakaszain eróziós árkok keletkeztek a völlgytalpon. 

- Különleges újpleisztocén völgyfej lődés volt a vízgyűjtő négy térségében, 
ahol a völgyekben áttörési szakaszok keletkeztek. Az emelkedő pannon 
horsztok előtt kiszé.lesedett a völgytalp, és rajta hordalékkúp képződött. Az 
áttörési szakaszon pedig megnövekedett a völgyesés, és nincs völgytalp. Ilyenek 
keletkeztek: Szentlélek, Malomfa~va, Siménfalva és Csehétfalva község térsé
gében (1. ábra). 

- A vízgyűjtő K-i térségében valószínűleg középsőpleisztocén kaptúra 
igazolható. A folyó kezdetben a Farkaslaka~Szentlélek-Székelyudvarhely 

irányban folyt. Az újpleisztocéntól azon bán a mai völgyében folyik a vízfolyás 
(3. ábra). 
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GcomorphoJogischc Untersuchungen in dem Einzugsgebiet 
von Fehérnyikó 

- Zusammenfassung -

Das Einzugsgebiet des Flusses ist 190 km und mUndet in den Nagyküküllö in der 
Nahe von Székelykeresztúr. (Siebenbürgen, Rumanien) (I.Abb.) Die wichtigsten 
Feststel1ungen sind folgende: 

Unter dem 900-1000 m hohen Gipfel -das wahrscheinlich aus der spat-Pliozan 
Ara stammt- sind insgesamt sechs geomorphologische Höhen (pleistozan-holozan) 
nachzuweisen. (hre Fonnerscheinungen sind zweierlei. Die 700 und 600-620 m hohen 
Oberflachenreste zeichnen sich als stufenförmig abfallende Zwischentaler-Kamm ab. 
Die 500 m hohen und die Uber den Talsohlen liegenden 18-25 m, 8-15 m bzw. 4-6 m 
hohe Oberflachenreste sind typische Terrassen oder terrasse-artige Fonnen. (2. Abb.) 

Auf dem weniger steilen, sUdwestlichen Teil des erforschten Gebiets sind in zwei 
Phasen entstandene derasionel!e Taler zu finden. In der ersten Phase war eine typische 
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derasionelle Talformung zu behaupten. Nachher entstanden infoige der tektonischen 
Erhöhung und des feuchten Klimas erosive Graber auf der Talsohle. 

In vier Regionen des Einzugsgebiets war eine auf3erordentliche neu-:pleistozane 
Talentwicklung zu beobachten, wo in den Talem antezedente Abschnitte entstanden. 
Yor den ansteigenden pannon Horsten verbreiterte sich die Talsohle, und darauf 
entstanden Schwemmkegeln. Auf dem antezedenten Abschnitt wuchs der Abhang des 
Tales an und es gibt keine Talsohle. Solche entstanden in Szentlélek, Malomfalva, 
Siménfalva und im Raum der Gemeinde Csehétfalva. 

Im östlichen Raum des Einzugsgebiets ist wahrscheinlich mittel-pleistozane 
Kapture nachzuweisen. Am Anfang ist der Fluf3 Richtung Farkaslaka7Szentlélek
Székelyudvarhely geflossen, aber seit der neu-pleistozanen Ára flief3t er in seinem 
heutigen Tal. 

Geomorphological Investigations in the Catchment Area of Fehérnyikó 

- Summary-

The catchmennt area of the river is 190 sq.km, and it meets Nagyküküllő near the 
settlement of Székelykeresztúr (Transylvania, Rumania). (piet. 1.) 

The main observations are as follow: 
- Under the supposed late pliocene summit level of 900-1000 meters above sea 

level six pleistocene-holocene geomorphological levels can be observed. Their formai 
appearance is oftwo sorts. The surface remains 700 and 600-620 meters above sea level 
take shape as a gradually inclining intervalley ridge. The surface remains of 500 meters 
asi, and those 18-25, 8-IS, and 4-6 meters above the level of the valleyfoot are typical 
terraces or terrace-like formations. (piet. 2.) 

- There are derasional valleys formed in two phases in the investigated SE part of 
the region that is less steep. In the first phase there was atypically derasional valley 
formation. After that, as a result oftectonic elevation and the climate's tuming into more 
humidous erosional trenches were forrned at the mouth sections of the valleys on their 
valleyfeet. 

- There were extraordinary new-pleistocene valley development in four regions of 
the catchment area where antecedent sections were formed. In front of the elevating 
pannon horsts the valleyfoot widened and on that a talus formed. At the antecedent 
sections the declivity of the vaHey increased and there is no valleyfoot. Such forms can 
be observed near Szentlélek, Malomfalva, Siménfalva, and Csehétfalva. (pict. 1.) 

- In the E region of the catchment area probably a mid-pleistocene capture can be 
confirmed. In the beginning the river ran in the direction of Farkaslaka-Szentlélek
Székelyudvarhely. Nevertheless, from the new-pleistocene the river has run in its recent 
valley. (piet. 3. 


