
Földtani és geomorfológiai értékek (suvadás) 
 

 

Pere belterületétől DK-re húzódó mintegy 0,5 km
2
 kiterjedésű legelőterületen 

(Kalancs) hazai, sőt nemzetközi viszonylatban is egyedülálló, védelemre 

érdemes, igen látványos csuszamlásos formakincs található. A magaspart 

lejtőjének felső harmadában, Perétől D-re mintegy 200-400 m-re található 

csuszamlásos formák a leglátványosabbak. 

 

A csuszamlásos lejtő képződése a magaspartok fejlődési modelljével 

magyarázható: a még ma is szabályozatlan Hernád alámossa a pannóniai korú, 

laza homokos agyagos képződmények váltakozásából felépülő partokat, melyből 

nagyobb blokkok szakadnak le, majd a leszakadt anyag mögött kialakult 

meredek lejtőrész csúszik le. E folyamat az egész magasparton végigharapózik 

sajátos csúszási halmazokból, gerincekből (ún. „hupákból”) és a közöttük lévő 

mélyedésekből („hepékből”) álló ún. csuszamlásos mezőt alakítva ki. A 

mozgások kialakulásában (különösen a lejtő felső részén) nagy szerepe van 

annak is, hogy a homokos betelepüléseken keresztül a rétegsor folyamatos és 

jelentős vízutánpótlást kap a K-re elhelyezkedő löszös hát felől, amit a sok 

forrás és szivárgó bizonyít. A mozgások közvetlen előidézői a partalámosás, a 

nagy csapadékok, a hóolvadás, valamint a földrengések. 

 

A magaspart lejtőjén tanulmányozható a jellegzetes csuszamlásos formák 

többsége; megtekinthető a már benövényesedett szakadásfal, a csúszási 

gerincek, az általuk elgátolt lefolyástalan mélyedések (hepék) és a másodlagos 

csúszásokkal, helyenként folyásos formákkal tagolt csúszási nyelv. 

 

A csuszamlásos formákban gazdag perei legelő régóta célpontja a földtani és 

geomorfológiai kirándulásoknak. Szakmai értékét növeli, hogy a Hernád-

magasparton máshol is előforduló formák itt nagy számban, összefüggő 

területen fordulnak elő, valamint az alacsony, lágyszárú növénytakaró miatt jól 

átláthatók. 

 

A laza, gyengén meszes, uralkodóan homokos-kőzetlisztes üledékeken ma 

már csak kevés helyen jellemző, értékes löszpusztagyep társulás alakult ki. A 

lejtő felső részéről (és partfal pereméről) gyönyörű kilátás nyílik a csuszamlásos 

mezőre, az alatta kanyargó galéria erdőkkel övezett folyóra és az egész Hernád-

völgyre. A terület tehát nemcsak a földtudományokkal foglalkozóknak, hanem a 

botanika és a tájképi szépségek iránt érdeklődők számára is érdekes és 

látványos. 

 

E felett, a magaspart peremén, mely természetes kilátóhely, és ahonnan 

nemcsak a magaspartra, valamint a Hernád-völgyre, hanem a Tokaji-hegység 



vonulatai felé is el lehet látni. 


