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Abstract
One of the crucial questions concerning national applied geology involves the study of the
geological build-up of the planned radioactive waste disposal sites nearby Üveghuta in the recent
years. T h e research which has been going on already has produced a number of results, specially
stratigraphie ones, whic based on the sequences of the boreholes drilled on the plateau territories.
This research has been successfull in revealing and identifying the Tengelic Formation in the
sequences of the boreholes; these were previously unknown in the territory of the Mórágy Hills.
The age of this eluvial-deluvial complex, which does not contain any fossils, was determined with
quite good probability with the help of magneto-stratigraphical investigations. The Tengelic
sediment of the site - deposited at the time of the Olduwa subchron between 1 . 7 7 - 1 . 9 5 million
years ago - is based on the paleomagnetic correlation.
We divided the loess sequences overlying the Tengelic Formation into a succession which
includes numerous soil cycles. Investigating the sequences of the Üveghuta boreholes drilled on
the plateau territory it was possible to mark out and to interpret the paleosol horizons. T h e paleosol
horizons were identified and correlated with each other by their number and genetic types, going
downwards in the sequences. It was possible to put in parallel exactly the paleosol and the loess
horizons because of the relative closeness of the six boreholes which provided usable informations.
In the sections wich were drawn (based on the sequences) it was possible to elongate the different
horizons and to show the levels which wedge out.
The division of the loess sequence was based on the lithostratigraphical division of the Hungarian
loess sections; the latter were based upon the genetic types and the stratigraphical position of the
paleosoil horizons (PÉCSI M. 1 9 7 7 ) . It was successful to correlate the loess sequence with the
mentioned litostratigraphical division, what proves the regional validity of this division on this
territory as well.
Manuscript received: 0 4 0 2 1 9 9 9
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Összefoglalás
A hazai alkalmazott földtani kutatás egyik súlyponti kérdése az elmúlt években az üveghutai
területen tervezett radioaktív hulladéklerakó-telephely földtani viszonyainak tisztázása volt. A
kutatások a területen tovább folynak, de máris számos, elsősorban rétegtani eredményt hoztak, a
platóterületeken mélyített fúrások rétegsorai alapján.
Sikerült a Mórágyi-rög területén eddig ismeretlen Tengelici Formációt a fúrási rétegsorokban
kimutatni és elkülöníteni. A magnetosztratigráfiai vizsgálatok segítségével sikerült ennek az eluviális-deluviális, ősmaradványmentes összletnek a korát is elég nagy bizonyossággal meghatá
rozni. A telephely tengelici összlete a paleomágneses korreláció alapján az Olduwai szubkron
idején keletkezett, 1 , 7 7 - 1 , 9 5 millió évek között.
A formációt fedő lösz-összletet több talajosodási ciklussal tagolt sorozatra bontottuk. Az üveghutai
platófúrások feldolgozása során lehetőség nyílt a paleotalaj horizontok pontos kijelölésére és
értelmezésére. A rétegsorokban felülről lefelé haladva számuk és genetikai típusuk szerint azono
sítottuk és párhuzamosítottuk egymással a talajhorizontokat. A hat korrelálható adatokat szolgáltató
fúrás viszonylagos közelsége lehetővé tette a talajszintek és a lösz rétegek pontos horizontális
párhuzamosítását. A rétegsorok alapján készített szelvényekben a különböző szintek térbeli kö
vethetősége, illetve a kiékelődések kimutatása is lehetővé vált.
A lösz-összlet tagolásánál a magyarországi lösz-szelvények rétegtani felosztását vettük alapul,
mely elsősorban a lösz fosszilis talajainak típusain és ezek rétegtani helyzetén alapul (PÉCSI 1 9 7 7 ) .
A lösz-összletet sikerült az említett beosztással korrelálni, bizonyítva annak erre a területre is
kiterjedő regionális érvényességét.

Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok felszínalatti elhelyezését célzó
kutatás az utóbbi években a Mórágyi-rög K-i részére és ezen belül is az üveg
hutai területre összpontosult. Dolgozatunkban a tervezett telephely közvetlen,
1 km -es környezete negyedidőszaki képződményeinek földtani adatait érté
keljük. Ezen a területrészen a negyedidőszaki képződmények alkotják a kris
tályos alaphegység fedőjét. A hulladék elhelyezés itt az alaphegységi összletbe
tervezett, ennek ellenére a fedőüledékek tagolása, jellemzése szintén igen lé
nyeges a földtani felépítés megismerése, a földtani térmodell megalkotása cél
jából. Különösen fontos volt a negyedidőszaki képződmények formációkba,
összletekbe tagolása, valamint a különböző összletek elkülöníthető szintjeinek
párhuzamosítása. Rétegtani értékelésünkhöz csak a területen lemélyített fúrá
sok földtani és mélyfúrásgeofizikai adatait hazsnálhattuk fel, tekintve, hogy
igen rosszul feltárt a terület. A csuszamlásos, deluviális, proluviális-deluviális
képződmények területi elterjedésének lehatárolásához légifénykép-kiértékelési
adatokat is felhasználtunk.
2

Kutatástörténet

A Mórágyi-rög negyedidőszaki képződményei vastagságukhoz és elterjedésük
höz képest hosszú időn keresztül kevés érdeklődést váltottak ki a területet kuta
tókban. Bár V A D Á S Z ( 1 9 3 5 ) földtani térképe fedett földtani térkép, viszonylag ke
véssé részletes a rajta szereplő kvarter tagolása. A Keleti-Mecsek 1 9 5 3 - 1 9 7 0 közötti
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1:10 000-es földtani térképezése során a kvarter képződményeket nem tagolták, bár
a terület negyedidőszaki képződményeit MOLDVAY (1964,1966) e munka kapcsán
feldolgozta. A legrészletesebb adatok a negyedidőszaki képződmények vonatko
zásában a tervezett ófalui radioaktív hulladéklerakó kutatásáról készített záróje
lentésben ( J U H Á S Z 1989) találhatók. A 90-es években a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem Földtani és őslénytani tanszékén kezdtek el foglalkozni a délkelet
dunántúli lösz-összlet geokémiai jellemzésével. Egyes feldolgozott szelvények a
Mórágyi-rög területére esnek (Ним & F É N Y E S 1995).

Földrajzi, m o r f o l ó g i a i k é p

Az üveghutai kutatási terület a Mórágyi-rög keleti részén található, Bátaszéktől kb. 8 km-re Ny-ra Bátaapáti község külterületén, a Mórágyi-rög tengelyéhez
É-ról csatlakozó hosszanti háton helyezkedik el (2. ábra).
A dombság belső tömegét 300 m körüli magasságú, ÉK-DNy-i irányban el
nyúlt, az erózió által felszabdalt platórendszer alkotja, amely enyhén lejt ÉNy,
ill. DK felé. A terület laza fedőüledékei könnyen erodálódnak, ami a löszkép
ződés időszakában és azt követően nagyban elősegítette a sűrű völgy- és víz
mosáshálózat gyors kialakulását. A fő morfológiai adottságoknak megfelelően
működő erózió következtében sűrű, legtöbbször ÉNy-DK-i irányítottságú
völgyhálózat alakult ki a dombság mindkét oldalán. Az erózió a területet
annyira felszabdalta, hogy az ENy-ra, illetve DK-re lefutó szemközti völgyek
közötti nyeregpontok több helyen a platószintnél 10-20 m-rel mélyebbre ke
rültek, és az eredetileg egységes, 40-50 m vastag lösz fedte lankás hátságot
mára annyira lepusztította, hogy a dombvonulat belső tömbjeit is részekre osz
totta. Ezek az egységek a Mórágyi-rög tengelyére merőleges irányban nyújtott,
kisebb platókból állnak, melyekből ujjszerűen, egy vagy több, hosszú, keskeny
völgyközi hát nyúlik ki. Azokon a területeken, ahol az erózió már előrehaladt,
szélesebb völgyek alakultak ki, melyek oldalaiban folyamatosan fejlődő csuszamlások, suvadások, suvadásos pászták keletkeztek. így az erózió és a tö
megmozgások által egyre tovább szabdalódik a dombság belső tömbje, és kes
kenyednek a völgyközi hátak.
A tervezett telephely a Mórágyi-rög legmagasabb pontja (302 m) környeze
tében elhelyezkedő 290-300 m közti magasságú kb. 300 x 800 m-es platóhoz É
felől csatlakozó, mintegy 100-120 m széles és 2,5 km hosszú völgyközi háton
helyezkedik el.
A platót a dombság Bátaapáti felőli részén a Mészkemence-völgy és az Éva
völgye határolja el a dombhát többi részétől. A völgyközi hát a 290 m-es szintről
a Hutai-völgy irányába enyhén lejt a 250 m-es szintig. A hát magasabb szakasza
karéjosan ívelt, majd az alacsonyabb, ÉÉNy-i irányítottságú 1300 m-es szakasza
Bátaapáti felé mutat. A telephely környezetében a völgyközi hát 270-280 m
magas, kissé kiszélesedik, és a kiszélesedés ÉNy-i sarkától kiindulva egy kes
keny meredek orr nyúlik a Hutai-patak irányába.
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1. ábra. A tervezett telephely topográfiai helyzete és földtani térképe. 1. folyóvízi-proluviális
üledékek, 2. proluviális-<leluviális képződmények, 3. deluviális képződmények, 4.
csuszamlásos képződmények, 5. holocén talajjal fedett lösz, 6. granitoid képződmények, 7.
kutatófúrás, 8. szelvényirány, 9. a tervezett telephely
Fig. 1. Location sketch and geological map of the planned waste disposal site. Legend: 1
fluvial-proluvial
sediments, 2 proluvial-deluvial
sediments, 3 deluvial sediments, 4 slumping sediments, 5 loess covered
by Holocene soil, 6 granitic-type
rocks, 7 borehole, 8 cross-section, 9 the site of the planned waste disposal
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A völgyközi hát telephelyközeli részének lejtői a K-i oldalon igen meredekek.
A hát karéjosan ívelt szakasza a dombháttól az Éva-völgye bal oldaláig terjedő
suvadásos, csuszamlásos pasztát rajzol ki. A csuszamlásos összlet rétegsora az
Üveghuta-4. fúrás felső 12,8 m-es szakaszán tanulmányozható. Kisebb csuszam
lásos területek a Ny-i oldalon is láthatók. A csúszási sík mindkét oldalon erősen
agyagos, vörös paleotalaj.
A telephely környezetének uralkodó talaja a platószinteken a csernozjom bar
na erdőtalaj. A lejtőkön és a suvadásos térszíneken a fiatal erdőtalajok és lej
tőhordalék talajok váltakoznak a kopárosokkal és különböző mértékben erodált
szelvényű csernozjom barna erdőtalajokkal.
Az üveghutai terület negyedidőszaki képződményeinek rétegtana
A negyedidőszaki képződmények kronosztratigráfiai besorolásában a Ma
gyar Rétegtani Bizottság és a Magyar Állami Földtani Intézet által kiadott ré
tegtani irányelveket alkalmaztuk, ennek alapján a negyedidőszak alsó határa
2,4 millió év ( G Y A L O G et al. 1996).
A paleomágneses mérések polaritás zónáit B E R G G R E N et al. (1995) polaritás
idő skálával azonosítottuk be. Ezt az időskálát csak a polaritás változások ab
szolút kora tekintetében vettük figyelembe.
A pleisztocén löszképződmények összletekre történő tagolásában P É C S I (1977)
munkáját vettük alapul.
Azokat a paleotalajokat melyek Magyarországon recens körülmények között
is kialakulhattak S T E F A N O V I T S (1981) alapján osztályoztuk, a nálunk recens kö
rülmények között nem képződő paleotalajok besorolásánál az US Soil Taxo
nomy és a FAO-UNESCO talajosztályozás nevezéktanát alkalmaztuk (Soil Sur
vey Staff 1975, D U D Á L 1970).
A kristályos alaphegységet fedő üledékek jellemzése
A granitoid képződményeket szárazföldi törmelékes üledékes, illetve reziduális összlet fedi. Ennek jellemzésére, tagolására a telephely területén és a köz
vetlen közelben mélyült fúrások rétegsorai alapján vállalkozhatunk. A fiatal
összletet reprezentáló felszíni feltárás nincs a területen az Üveghuta-6. fúrás
közelében a platószinten bevágódó egyetlen rövid mélyút-szakasz kivételével.
A domboldalakat proluviális, deluviális, csuszamlásos, áthalmozott üledékek
borítják (2. ábra). À szárazföldi sorozat jellemzése tehát csak a kutatófúrások
alapján lehetséges.
Á tervezett telephely területén 4 db fúrás harántolta a szárazföldi üledéksort
teljes vastagságban: az Üveghuta-2., Üveghuta-3., Üveghuta-5. és Üveghuta-6.
Az összlet jellemzéséhez és a CD szelvény szerkesztéséhez felhasználtuk az
Üveghuta-7. fúrás adatait is, mely a tervezett telephely Ny-i határától mintegy
100 m távolságban mélyült egy kiugró gerincen (2. ábra).
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2. ábra. A tervezett telephely földtani szelvénye a C D vonal mentén. 1. recens csernozjom barna
erdőtalaj, 2. csuszamlásos üledék, 3. lösz, 4. fosszilis csernozjom, csernozjom barna erdőtalaj, 5.
fosszilis barna erdőtalaj, 6. tarkaagyag, 7. granitoid murva és homok, 8. széteső, breccsás
granitoid, 9. kémiailag bontott, erősen repedezett granitoid, 10. kémiailag g y e n g é n bontott
granitoid, 11. felszíni hatásoktól mentes granitoid, 12. kutatófúrás, 13. vető
Fig. 2. Cross-section of the planned waste disposal site along CD line. Legend: 1 recent
chernozem-brown
forest soil, 2 slumping sediments, 3 loess, 4 chernozem, chernozem-brown
forest-type palaeosol, 5 brown
forest-type
palaeosol, 6 variegated clay, 7 granitic gravel and sand, 8 strongly weathered granite, 9
chemical weathered, strongly fissured granite, 10 weakly chemical weathered granite, 11 fresh
granite,
12 borehole, 13 fault
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Az Üveghuta-4. fúrás domboldalban, pontosabban lejtőpihenőn települt, és
nagyrészt áthalmozott üledéksort tárt fel (3. ábra). A vízmegfigyelő kúthálózat
hoz tartozó Üveghuta-20. fúrás az Éva-völgye talpán néhány méter vastag
völgykitöltő üledék alatt elérte a gránitmurvát. Ezeken az adatokon kívül még
két teljes szelvénnyel fúrt robbantólyuk található a területen, ezek adatot csak
a fiatal üledékek vastagságára vonatkozóan nyújtottak (3. ábra).
Pliocén-alsó-pleisztocén: granitoid murva
A granitoid murva a kristályos alaphegység felszínén változó vastagságban
megtalálható helyben maradt reziduális, egyes helyeken eluviális-deluviális,
képződmény.
A granitoid murvát, a fent említett összes fúrás harántolta. A telephely terü
letén mélyült fúrásokban vastagsága 1,0-9,1 m között változott. Pontos vastagságadatot, amit a szelvények készítésénél is felhasználhattunk, a karotázsszelvények nyújtottak. Ennek oka kettős. Egyik oka, hogy mindegyik fúrás száraz
magfúrással kezdődött, amíg egy olyan tömör alapkőzethez nem ért, amiben
már öblítés nélkül nem tudott haladni. A rétegsorok feldolgozói a murva alsó
határát, tehát a granitoid felszínt ezeknél a szakaszoknál húzták meg. A karotázsgörbék alapján ennek a váltásnak a pontos helye jobban meghatározható.
Másik oka, hogy hasonló a helyzet a murvaösszlet felső határánál is, ahol a
változást a fedőt alkotó tarkaagyag összlet megjelenése okozza. Ennek a sza
kasznak a kijelölése a rétegsorok terepi feldolgozásánál elég nehéz, mivel a
tarkaagyag összlet erős duzzadása folytán a beépítések során a tényleges lyuk
átmérőnél nagyobb mennyiségű agyagot fúrtak és daráltak be a murva összletbe. A pontos hely megállapításánál a karotázsgörbék segítettek, mert a lyukfal
és nem az összedarált fúrómag paramétereit mérik.
A vastagságadatokat tekintve annyi tendencia állapítható meg, hogy a ma
gasabb helyzetben lévő granitoid felszínén található reziduális málladék vas
tagsága 1-2 m-es, míg a 10-15 m-rel alacsonyabb szinten települőé 8-10 m
vastagságú. A vastagságbeli eltérések magyarázata véleményünk szerint az
alaphegység eredeti morfológiájában keresendő. A felszínen mindenhol kelet
kező málladék a relatíve kiemeltebb területrészekről az erózió által lehordódott,
és a mélyebben fekvő "üledékgyűjtőkben" halmozódott fel nagyobb vastagságban.
A képződmény korára vonatkozóan biosztratigráfiai adat nem áll rendelke
zésünkre. A kristályos alaphegységfelszínt borító reziduális málladék valószí
nűleg pliocén-alsó-pleisztocén korú.
Pliocén-?alsó-pleisztocén:

tarkaagyag (Tengelici Vörösagyag Formáció)

A vörösagyagos összlet a tervezett telephely mind a hat mélyfúrásában meg
található a granitoid murvára települve, 1,8-6,5 m-es vastagságban. A telephe
lyen észlelt vastagságokat tekintve itt is hasonló a helyzet, mint a granitoid
murva esetében. A legnagyobb vastagságban az Üveghuta-6. fúrás harántolta,
a legalacsonyabb tszf. magasságon.
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3. ábra. A tervezett telephely földtani szelvénye az A B vonal mentén. 1. recens csernozjom barna
erdőtalaj, 2. lösz, 3. fosszilis csernozjom, csernozjom barna erdőtalaj, 4. fosszilis barna erdőtalaj,
5. tarkaagyag, 6. granitoid murva és homok, 7. széteső, breccsás granitoid, 8. kémiailag bontott,
erősen repedezett granitoid, 9. kémiailag gyengén bontott granitoid, 10. felszíni hatásoktól
mentes granitoid, 11. kutatófúrás, 12. vető
Fig. 3. Cross-section
of the planned
waste disposal site along the AB line. Legend: 1 recent
chernozem-brown
forest soil, 2 loess, 3 chernozem,
chernozem-brown
forest-type
palaeosol, 4 brown
forest-type
palaeosol, 5 variegated clay, 6 granitic gravel and sand, 7 strongly weathered granie, 8
chemical weathered, strongly fissured granite, 9 weakly chemical weathered granite, 10 fresh granite, 11
borehole, 12 fault
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Képződését tekintve eluviális-deluviális összlet, mállott, helyben maradt, il
letve lejtőn való tömegmozgással részben áttelepített üledék. Véleményünk sze
rint kevés nem helyi eredetű, távolabbról szállított anyagot tartalmaz. Az Üveghuta-6. fúrás tengelici összletében találtunk csak kevés legömbölyített, szélfújta
homokot-apró kavicsot.
Az agyag vörösesbarna-barnásvörös színű, fekete mangándioxid- és fehér
mészfoltos-mészcsomós. Anyaga dominánsan agyag, melybe mészcsomók,
mészgöbecsek keverednek. Ezek 1-2 cm-esek és többnyire erősen mállottak,
szórt elhelyezkedésűek, elmosódó körvonalúak. A konkréciók képződése a talajosodás folyamatával (kilúgzódás) függ össze. Ezenkívül 0,2-4 mm-es mangándioxid-limonit pizoidok is találhatók benne szintén szórt elhelyezkedésben.
A fekü anyaga is jelentkezik az összletben az alsó szakaszokon lefelé egyre
növekvő mennyiségben. Ezek 1-5 mm-es, izometrikus kvarc-, illetve földpátszemcsék. A kőzet jól kötött, a nagy montmorillonit-tartalmának köszönhetően
erősen duzzadó. Rétegzetlen, szívós.
Alsó határát ott húztuk meg, ahol az agyagtartalom lecsökken, illetve kima
rad a rétegsorban. A felső határát - közvetlen fedőjét - többnyire egy vékony
lösz-réteg képezi.
A tarkaagyagos összlettel szervesen összefügg egy szokatlan települési hely
zetben lévő mészkőhorizont is az Üveghuta-7. fúrásban. Itt 55,0 m mélységben,
több mint 8 m vastag gránitmurva alatt, a szál gránit felszínén 0,7 m vastag
ságban mészkőréteget harántolt a fúrás. Hasonló képződmény a tágabb terü
leten mélyült Erdősmecske-3. fúrásban volt, megegyező sztratigráfiai helyzet
ben ( C H I K Á N et al. 1989a). Ez a kemény, lyukacsos-porózus, piszkosfehér, ró
zsaszín árnyalatú, szilánkos törésű mészkő horizont a tarkaagyagos összlet
mészfelhalmozódási szintje. A tarkaagyag képződés során kilúgozódott mész
tartalom a fellazult reziduális málladékon átszivárogva a kompaktabb, kevésbé
vízáteresztő alapkőzet felszínén csapódott ki.
A posztpannon üledékek genetikája és lehordási területe pontosabb megítél
hetősége végett G Y U R I C Z A (1998) az Üveghuta-5. fúrás több összletéből, köztük
a tengelici rétegek anyagából mikromineralógiai vizsgálatokat végzett.
Az adatokból kitűnik, hogy a fúrás tengelici rétegei igen nagy 20-30% földpáttartalmúak, és ez a földpátmennyiség a tengelici és a lösz-összlet határán
20,89%-ról ugrásszerűen 4,05%-ra csökken. A kvarc és kvarcit együttes
mennyisége ugyanezen a határon 67,36%-ról 19,28%-ra esik. A nagy földpáttartalom megerősíti a helyben történő keletkezést, illetve az esetleges rövid
távú szállítódást, mert a földpátok hosszú távon történő szállítódás esetén elmállnak.
A tarkaagyagon vörösesbarna színű talajtakaró alakult ki. A tervezett telep
hely mélyfúrásai közül az Üveghuta-4-ben és az Üveghuta-5-ben lehetett ge
netikai А, В, С szintekre tagolni az összlet talaját, a többi 4 fúrásban a talajosodott tarkaagyag felszíne nyesett, hiányzik a felső A talajszint.
Az üveghutai fúrásokban harántolt tengelici összlet paleotalajában 50% vagy
azt meghaladó az agyagfrakció-arány, és a montmorillonit az uralkodó agyag
ásványa.
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A Tengelici Formáció korára vonatkozóan egyértelmű adatunk nincs. A for
máció és a felette települő lösz-összlet korát az Üveghuta-2. és Üveghuta-5.
fúrásokban végzett paleomágneses mérések alapján határoztuk meg, de a kapott
kor bizonytalan ( L A N T O S 1998): "Az Üveghuta-2. és -5. fúrás polaritás zónáit
közvetett módon korreláltuk a polaritás-idő skálával. A fúrások polaritás szel
vényét először a teljesebb rétegsort harántolt Udvari-2A fúrás szelvényével
( M Á R T O N 1998) kötöttük össze, és ezen keresztül korreláltuk a B E R G G R E N et al.
(1995) polaritás-idő skálával. Ezt az időskálát nem a földtani korok kronosztatigráfiai határai szempontjából, hanem csak a polaritás változások abszolút kora
tekintetében vettük figyelembe.
A lösz-összlet mind az Üveghuta-2. fúrásban, mind az Üveghuta-5. fúrásban
uralkodóan normál polaritású, ezért az Udvari-2A fúrás lösz-összletének 70,6 m
fölötti részével azonosítható. A Tengelici Formáció mintái az Üveghuta-2. fú
rásban (52,3-55,0 m) normál polaritást mutatnak, a Tengelici Formáció az Udvari-2A fúrásban csak 124-136 m között normál polaritású, ezért csak ennek
felelhet meg. Az Üveghuta-5. fúrásban a Tengelici Formáció 48,6-52,3 m között
mért szakasza az Udvari-2A fúrás 124-141 m közötti részével korrelálható.
Megbízható termolumineszcenciás (TL) mérések 0-190 ezer év közötti kort
adtak a paksi szelvény felső részére ( P É C S I 1993) az idősebb, 200-420 ezer éves
adatok megbízhatósága kérdéses. A TL korok, valamint a Paks-Dunaföldvár
területen korábban végzett litosztratigráfiai és magnetosztratigráfiai vizsgála
tok szerint a szelvények középső és felső részén, a PD2 talajszint fölött észlelt
normál polaritású zóna a 0,78 millió év (Ma) közötti Brunhes korszakkal korrelál
( P É C S I et al. 1979; B A L O G H et al. 1994). Az Udvari-2A fúrásban a MatuyamaBrunhes határ 70,6 m-ben van ( M Á R T O N 1998). Az Üveghuta-2. fúrásban az 52,3
m fölötti és az Üveghuta-5. fúrásban a 48,6 m fölötti rétegek tehát szintén 0,78
millió év (Ma) után képződtek.
Az Udvari-2A fúrás 101,2-145,8 m közötti szakaszát M Á R T O N fent idézett
jelentésében a Matuyama kronnal korrelálta. A korreláció azonban csak való
színűsíthető, illesztő ponttal nincs bizonyítva, mert jelenleg sem radioaktív, sem
biosztratigráfiai kor nincsen ebből az intervallumból. Az Udvari-2A fúrásban
a 124-136 m között normál polaritású szakasz valószínűleg az Olduwai szubkronnal korrelál, ennél idősebb lehet, de fiatalabb nem. Az Olduwai kora 1,771,95 Ma ( B E R G G R E N et al. 1995), az ebből számított üledékfelhalmozódási se
besség 6,7 cm/ezer év (15 000 év/m). Állandó üledékfelhalmozódási sebességet
tételezve fel, a Tengelici Formáció bázisának kora az Udvari-2A fúrásban 2,1-2,2
Ma. Ennek megfelelően az Üveghuta-2. fúrásban a Tengelici Formáció rétegei
1,77-1,95 Ma között képződtek, de valószínűleg ennek az időintervallumnak
csak egy részében. Az Üveghuta-5. fúrásban kétféle polaritás jeletkezik a szel
vényben, két normál polaritású zóna fog közbe egy fordított polaritású szakaszt.
Az Üveghuta-5. fúrásban a Tengelici Formáció rétegei 1,77-2,02 Ma között hal
mozódtak fel, vagyis az üledékképződés itt 60-70 ezer évvel előbb kezdődött,
mint az Üveghuta-2. fúrásban. A Tengelici Formáció biztos koradat hiánya miatt
idősebb is lehet.
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A magnetosztratigráfiai korreláció legalább egymillió éves üledékhiányt jelez
a lösz-összlet és a Tengelici Formáció között az Üveghuta-2. és -5. fúrás réteg
sorában, az idősebb lösz képződményei és a Tengelici Formáció felső rétegei
hiányoznak. Az Üveghuta-5. fúrásban a tarkaagyag teljes mértékben talajosodott, az Üveghuta-2-ben a talajosodott tarkaagyag szelvénye felülről nyesett.
Az inklinációszelvények összevetése arra utal, hogy az üledékképződési sebes
ség az Üveghuta-5. fúrás 50,2-52,3 m közötti szakaszán körülbelül fele akkora
volt, mint az Udvari-2A fúrás 136-141 m közötti részén".
Pleisztocén: lösz (lösz-összlet)
A vizsgált terület felszínének legnagyobb részét változó vastagságú átlagosan
35-40 m, vastag pleisztocén lösz és annak lehordott, áttelepített változatai bo
rítják. A lösz-összlet tagolásnál a magyarországi lösz-szelvények rétegtani ta
golását vettük alapul, mely elsősorban a lösz fosszilis talajainak típusain és
ezek rétegtani helyzetén alapul ( P É C S I 1977). Ezek alapján három lösz-összlet
különíthető el: az alsó-, középső-pleisztocén Paksi idős lösz-összlet, mely az
alsó részén három barna erdőtalaj, vörös talaj sorozatot tartalmaz, a felső részén
Pakson egy ártéri erdőtalaj és egy barna erdőtalaj települ a löszbe; a felsőpleisztocén Mende-basaharci lösz-összlet, melyben négy talajsorozat található,
melyek közül az alsó egy barna erdőtalaj, a felső három mezőségi talaj, erdős
sztyepp talaj sorozat; a felső-pleisztocén Dunaújváros-tápiósülyi lösz-összlet,
melyet két mezőségi típusú humuszos szint jellemez.
Az üveghutai fúrások feldolgozása során lehetőség nyílt a paleotalaj hori
zontok meghatározására. A rétegsorokban felülről lefelé haladva számuk és
genetikai típusuk szerint azonosítottuk a talajhorizontokat és párhuzamosítot
tuk egymással és a publikált rétegsorokkal. Az üveghutai területen a vörös
talajosodott zóna fedőjében települ a barna erdőtalajosodott zóna, melyet a
szelvényben felfelé csernozjom barna erdőtalajosodott és mezőségi típusú ta
lajosodott öv követ.
A lösznek a fúrásszelvényekhez hasonló, részletes tagolása a terepi felvétel
során nem volt megoldható, ezért a telephely földtani térképén a lösz-összleteket összevontan ábrázoltuk.
Alsó-, középső-pleisztocén: Paksi idős lösz-összlet I.
A Tengelici Vörösagyagra a tervezett telephely 4 fúrásában vékony, 0,5-0,8 m
vastag lösz települ. A kőzet okkersárga, barnássárga színű, szürke mangánszeplős, piszkosfehér mészfoltos-mészeres. Anyaga erősen meszes agyagos kő
zetliszt. Gyengén kötött, pórusos belső szerkezetű. Ez az itteni fúrásokban ha
rántolt legidősebb, a lösz-összlethez tartozó képződmény, melyet a Paks Dupla
(PD) talajszintek között települő löszhorizonttal korrelálunk. Az Üveghuta-6.
és Üveghuta-7. fúrásokból ez a szint hiányzik. Az Üveghuta-6. fúrásban a felette
települő PD1 talajhorizont is hiányzik, így itt az kora-pleisztocénben vagy nem
történt löszképződés, vagy a lösz a későbbiekben erodálódott. A PD1 talajho-
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rizont, illetve talajsorozat a telephely 5 fúrásában megtalálható 4-6 m-es vas
tagságban. Mindenhol genetikai szintekre tagolható vörös, mediterrán típusú
talaj.
A PD1 talaj élénk téglavörös színű, agyagos feltalajú, jól szerkezetes, erősen
duzzadó, altalajában vastag, sokszor cementált mészpaddal. A vizsgálatok sze
rint uralkodó agyagásványa a montmorillonit, illitet is tartalmaz, kaolinit vi
szont nem jellemző. Szelvényében a mész lemosódott, agyagbemosódás, podzolosodás nincs. Feltalajában 50-55%-os az agyagtartalom, ami a szelvényben
lefelé mintegy 20%-ot csökken. Az A és В szintjében 1-2 mm-es nagyságú, fekete
mangándioxid pizoidokat tartalmaz elszórtan. Ezeken a szakaszokon kemény,
szívós, ellenálló, jól kötött. AC szintekben széteső mészkonkréciós agyag, agya
gos mészkonkréció települ. Az Üveghuta-7. fúrásban a legváltozatosabb kifejlődésű, itt egy dupla talajsorozat különíthető el (2. melléklet).
Az alsó-, középső-pleisztocén lösz-összlet területen található legidősebb ré
tegei legkorábban 780 000 évvel ezelőtt képződhettek. Az összlet nagy (mini
mum 1 millió éves) diszkordanciával települ a Tengelici Vörösagyag Formáci
óra; a felső határa kb. 500 000 évnél húzható meg.
Középső-pleisztocén: Paksi idős lösz-összlet II.
Ez a sorozat két részre osztható. Alul egy kb. 5 m vastag löszhorizont települ,
mely a terület lösz-összletének legjobb vezetőszintje (1. melléklet). Felette egy
3-6 m-es, változó vastagságú barna erdőtalaj sorozat található. A talajhorizontok
alatt települő lösz-összleteket és a talajszinteket minden esetben összetartozónak tekintjük, figyelembe véve, hogy az adott lösz-szintek a talajok alapkőzetei,
így a lösz-összletek elkülönítésénél is mindig ezt az eljárást alkalmazzuk. Az
Üveghuta-4. fúrás kivételével, mely (mint később látjuk) a PD1 szint fölött csuszamlásos rétegsort harántolt a tervezett telephely 5 nagy alapfúrása feltárta a
középső-pleisztocén rétegsor egészét (2. melléklet).
Az alul települő 5 m vastag löszhorizont végig jól követhető, homogén fel
építésű. Fakósárga színű, szürke mangándioxid szeplős, piszkosfehér mészfol
tos. Anyaga gyengén agyagos, mészeres-mészfoltos kőzetliszt. A löszt mész
konkréciós szintek tagolják. A konkréciók mérete 1-10 cm között váltakozik,
színük drapp, szövetük mikrokristályos, kemények, szilánkos törésűek. A vas
tagabb konkréciós szintekben löszmészkő is települ. A lösz fölött települő barna
erdőtalaj sorozat vastagsága 3-6 m között váltakozik. Az egész lösz-összletet
tekintve ez a legösszetettebb. Többnyire két talajhorizont épül egymásra jól
tagolható genetikai szintekkel, de az Uveghuta-7. és az Üveghuta-3. fúrásokban
három egymás fölötti talajhorizont is kijelölhető volt.
A magyarországi lösz-összletek tagolásában P É C S I (1977) ebben a rétegtani
helyzetben a PD1 fölött egy gyengén kifejlett barna erdőtalajt, az ún. paksi
embrionális talajt különíti el a középső-pleisztocén tetején, a rissben. A terület
lösz-összletében ez a talajsorozat a legkifejlettebb, semmiképpen sem embrio
nális (juvenilis) jellegű, de ennek ellenére a két különböző területen elkülönített
talajhorizont ugyanabban a litosztratigráfiai helyzetben van. A fosszilis talaj
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vöröses sötétbarna színű, rozsdabarna árnyalatú, fekete, 1-2 mm-es mangán
dioxid pettyekkel, а В szintekben piszkosfehér mészcsomókkal. Anyagát tekint
ve agyagos kőzetliszt, mészerekkel, mangándioxid foltokkal. Jól kötött, szívós,
ellenálló. Az elkülöníthető genetikai szintek homogének, rétegzetlenek.
A középső-pleisztocénben lerakódott löszhorizont és az ehhez szervesen hoz
zátartozó, felette települő fosszilis talajsorozat képződése kb. 500 000 évtől
130 000 évig tartott.
Felső-pleisztocén: Mende-basaharci lösz-összlet
A tervezett telephelyen a Mende-basaharci lösz-összlet vastagsága 18-26 m
között váltakozik. Az Üveghuta-5. fúrásban az alja csonka, hiányzik a legidő
sebb löszhorizont és a felette települő fosszilis talaj, a Mende Bázis.
A Mende-basaharci összlet az Üveghuta-6. fúrásban a legvastagabb. Itt a négy
fosszilis talaj között, illetve a Mende Bázis alatt települő összes löszhorizont
jól kifejlett, elkülöníthető. A leginkább kondenzált rétegsort az Üveghuta-7. fú
rásnál látjuk, ahol az összlet felső három csernozjom jellegű barna erdőtalaj
horizontja egymásra települ, a talajosodás folyamatosnak látszik, így a felső
löszhorizontok nem jelentkeznek. Ez az itteni összlet együttes vastagságában
is megmutatkozik, amely csak 18 m.
A terület idős felső-pleisztocén lösz-összlete és ennek fosszilis talajai igen jó
korrelációt mutatnak a PÉCSl-féle felosztással. A legalsó, 3-5 m vastagságú foszszilis barna erdőtalaj sorozat a Mende Bázis talajkomplexummal párhuzamo
sítható. Ez a szint az Üveghuta-7. fúrásban a legkifejlettebb. Itt két egymás
fölötti fosszilis talaj genetikai szintje is kimutatható. Az erőteljesebb, szinte fo
lyamatos talajosodásnak valószínűleg paleomorfológiai okai voltak az idős fel
ső-pleisztocén folyamán.
A Mende Bázis paleotalaj A szintje általában vörösbarna-rozsdabarna színű,
egy-két szelvényben sötétbarna-dohánybarna, fekete mangándioxid pöttyös
foltos. Anyaga kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt. Kemény, szívós. Homo
gén, rétegzetlen. Az anyagvizsgálati eredmények alapján uralkodó agyagásvá
nya vermikulitos jellegű montmorillonit, jellemző az illit és előfordul a kaolinit
is. Szelvényéből a karbonáttartalom melynek mintegy harmad része dolomit
lemosódott. A barna erdőtalajok altalajában felhalmozódik a karbonát, de nem
képez atkás szintet. A feltalajban 40-45% agyag található, ami a talaj alján 25%
körüli értékre csökken.
A Mende Bázis fölötti 4-7 m vastag löszhorizont mindegyik fúrásban kije
lölhető. Az e fölötti 3 db, hol löszkötegekkel tagolt, hol egymásra települő cser
nozjom jellegű barna fosszilis erdőtalaj szint jól párhuzamosítható a PÉCSl-féle
Basaharc Alsó, Basaharc Dupla és Mende Felső talajkomplexummal. így a te
lephely Mende-basaharci összlete jól korrelál az észak-Magyarországi típusfel
tárások rétegsoraival.
Ennek a három paleotalajnak az A szintje többnyire mogyoróbarna, bamászszürke-szürkésbarna, de ritkábban lehet vörösesbarna színű is (Üveghuta-5.
fúrás). Jellemzők a piszkosfehér mészerek, sötétszürke mangándioxid foltok.
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Anyaguk muszkovitos, agyagos kőzetliszt. A kőzet többnyire homogén, rétegzetlen.
Vizsgálataink szerint ezek a talajok montmorillonit, illit, illit-szmektit jellegű
agyagásványokat tartalmaznak. Az agyagfrakció mennyisége a feltalajban 3 5 40% között változik, az altalajban mintegy 5%-kal kevesebb. Agyagbemosódás,
podzolosodás nem jellemzi a szakasz talajait. Kevés mésztartalom a feltalajában
is van, de a karbonáttartalom többsége mészhártyák formájában lemosódott.
Megközelítőleg 60-40%-ban oszlik meg a kalcit és dolomittartalom egymáshoz
viszonyított aránya.
A négy fúrásban is jól követhető és párhuzamosítható fosszilis csernozjom
jellegű barna erdőtalaj szintekkel azonos rétegtani helyzetben és azonos ten
gerszint feletti magasságban az Üveghuta-5. fúrásban fosszilis barna erdőtala
jokat írtunk le a terepi feldolgozás során. Ennek alapján az Üveghuta-5. réteg
sorát nem lehetett párhuzamosítani a többi fúráséval. Az Üveghuta-2. és az
Üveghuta-5. fúrás karotázsszelvényének összehasonlításakor azonban a görbék
rajzolata tökéletes egyezést mutatott ebben a szintben ( K A S Z A et al. 1998). Ennek
alapján, valamint a települési helyzet, a vastagságadatok és az anyagvizsgálati
eredmények alapján az Üveghuta-5 fúrás ezen szakaszát párhuzamosítottuk a
többi fúrással.
A telephely Mende-basaharci összletének képződése folyamatos volt és kb.
130 000 évtől 27 000 évig tartott.
Felső-pleisztocén: Dunaújváros-tápiósülyi összlet
A tervezett telephely legfiatalabb, felső-pleisztocén korú lösz-összlete
8-14 m-es, változó vastagságú. Mindegyik fúrásban jól párhuzamosítható mind
egymással, mind a PÉCSl-féle tagolással. Alul egy 6-8 m vastag, fakósárga színű,
fehér mészpettyes-mészeres, porózus lösszel kezdődik az összlet. A kőzet ho
mogén, rétegzetlen, tömeges, gyengén muszkovitos kőzetliszt, elszórtan molluszkahéj-töredékekkel, mészerekkel. Ezen az alapkőzeten alakult ki a PÉCSl-féle
Dunaújvárosi Humuszos szinttel párhuzamosítható, kb. 1,5 m vastagságú cser
nozjom típusú talaj. E fölött csak a legteljesebb rétegsorú Üveghuta-6. fúrásban
jelentkezik még egy juvenilis csernozjom talajszint, mely a Tápiósülyi Humu
szos szinttel korrelál. Még feljebb egy 2-3 m vastagságú homogén, rétegzetlen
löszhorizont a holocén talaj alapkőzete zárja a lösz-összlet rétegsorát.
A Dunaújváros-tápiósülyi összlet képződése kb. 27 000 évtől 10 000 évig tartott.
Pleisztocén-holocén:

csuszamlásos (suvadásos) üledékek

A tervezett telephely tengelyében húzódó közel É-D-i irányítottságú völgy
közi hát két oldalán több területrészen is csuszamlásos üledékek települnek. A
csuszamlásos felszínek morfológiai képe főleg a többszörösen magasított szel
vényeken rajzolódik ki jól (2. ábra). A meredek löszgerincek oldalában és alján
látható pihenőket, vállakat ezek a gravitációs üledékek alkotják. Az Üveghuta-4.
fúrás 12,8 m vastagságban harántolt ilyen változékony összetételű, kaotikusan
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kevert képződményt, feküjében a PD1 talajhorizonttal. A felső-pleisztocén-holocén folyamán akár többször is megismétlődhetett az a jelenség, hogy a ge
rincek oldalában települő átnedvesedett kőzettestek szakadási síkok mentén
elválnak a domboldaltól, és nagy agyagtartalmú csúszási felületen lesuvadnak.
Az Üveghuta-4. fúrás rétegsorának csuszamlásos szakasza a rétegleírás alap
ján 14 réteget tartalmazott. A terepi leírásban elkülönített rétegek közötti kü
lönbségek a szedimentológiai eredményekben nem tükröződnek ilyen élesen.
A képződmény végig agyagos kőzetliszt. A kőzetliszt-tartalom a felső 2 m-ben
55-60% között van, ez kissé alacsonyabb az alsó szakaszokénál, ahol 2-7 m
között 70% körüli, 7-13 m között pedig 65% a kőzetliszt átlagos mennyisége.
A kőzet tartalmaz 13% közötti mennyiségű homokot, a fennmaradó része agyag.
A karbonáttartalom a felszín közeli részen alacsony (0-6% közötti), 2 m alatt
átlagosan 10-20% között váltakozik.
Pleisztocén-holocén: deluviális

képződmények

A domboldalakat, lejtőket areálisan pusztító víz lemosó hatása következtében
áthalmozódó, többségében lösz alapú, kevert anyagú üledékeket soroltuk ide. A4
telephelyi kutatófúrás rétegsorában nincs lejtőüledék. Nagyobb felszíni foltjai az
Éva-völgye és a Mészkemence-völgy környezetében, valamint a Hutai-völgybe
futó oldalvölgyek peremén találhatók, általában a suvadásos összletek és a völgyi
üledékek közötti morfológiai helyzetben. A fekü döntően lösz, a fő völgyek köz
vetlen közelében pedig granitoidok. Rajtuk alacsonyabb morfológiai helyzetben
inkább lejtőhordalék, magasabban inkább fiatal erdőtalajok települnek. Éz azt is
jelenti, hogy a fejlettebb talajjal a fiatal erdőtalajjal fedett részek az idősebbek.
Pleisztocén-holocén: proluviális-deluviális

képződmények

A száraz (deráziós) völgyekben lerakódott helyi eredetű üledéket soroltuk
ide, melyeknél a völgyoldalakról lemosódó deluviális anyagot az időszakos
vízfolyások szállítják tovább és ülepítik le. A magasabb völgyszakaszokon fő
ként lösz alapú, lentebb kevert anyagú, gyakran törmelékes üledékek építik
fel. A telephelyi kutatófúrások rétegsorában ez az üledéktípus sem található.
Felszíni elterjedésük a telephely közelében igen kicsi. A kutatási terület fő völ
gyei környezetében, általában a lejtőüledékek és a folyóvízi üledékek közötti
helyzetben települnek. A fekü a magasabb völgyszakaszokon lösz, a fő völgyek
közelében pedig granitoidok. Rajtuk fiatal, erősen változó humusztartalmú lej
tőhordalék talajok települnek.
Holocén: folyóvízi-proluviális

üledékek

Folyóvizek, időszakos vízfolyások által szállított és a völgytalpak szintjén
leülepített, többszörösen átmozgatott üledék. Kőzettörmelékkel kevert kőzet
liszt építi fel. A telephely esetében a Mészkemence-völgyben és az Éva-völgyé
ben keletkezett. Kutatófúrás az érintett völgyszakaszokon nem mélyült.
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Holocén: recens talaj
A képződményt a tervezett telephely földtani térképén nem ábrázoljuk, a jelen
kori talajokat a fúrások rétegsorában elkülönítettük, a földtani térképen, a térképe
zési előírásoknak megfelelően az alapkőzethez soroltuk. A lösz-összlet felszínén
főként a platószinteken, gerinceken kialakult és megmaradt alacsony vagy közepes
humusztartalmú, 0,5-2 m vastagságú, szürkésbarna színű csernozjom barna erdő
talajt találunk. A meredekebb lejtőkön a mikromorfológia függvényében változó
mértékben lepusztult szelvényű talajok vannak. A legkitettebb lejtőket a kopárosok
jellemzik. A lejtőpihenőkön és a lejtők alján szeszélyesen változó vastagságú hor
daléktalajok vannak, a völgytalpakon pedig nyers öntések.
Pontosabb szedimentológiai adatokkal a 4 telephelyi kutatófúrás talajairól
rendelkezünk. Az Üveghuta-2., Üveghuta-3. és Üveghuta-5. fúrás a völgyközi
hát platószintjén mélyült. Teljes szelvényű vagy kis mértékben erodált talajokat
tárt fel, esetleg a fúrás alapozási munkák miatt a feltalaj 1-2 dm-e hiányzott.
A talajok alapkőzete agyagos kőzetliszt. A feltalajban 30-40% közti agyag, 5 0 60% közti kőzetliszt és átlagosan 23% finomhomok van. Legteljesebb az Üveg
huta-5. talaja. A szelvény A szintje 5% karbonátot tartalmaz, ebből 3% a kalcit,
2% a dolomit. А В szint karbonátmentes, az altalajban 26% karbonát halmozó
dott fel, melyből valamivel több a kalcit. Az Üveghuta-2. fúrás feltalaja hiányzik,
az altalaj karbonáttartalma a 30%-ot is meghaladja, közel harmada dolomit. Az
Üveghuta-4. fúrás talaja eltér a többi háromtól. Kőzettanilag ezt is agyagos
kőzetliszt építi fel, azonban humuszos szintje lehordott, karbonáttartalma ala
csony. A talaj típusa lehordott szelvényű csernozjom barna erdőtalaj.
Földtani fejlődéstörténet, ősföldrajz
Üledékekkel nem bizonyítható, hogy a pannóniai beltenger elöntötte a Mó
rágyi-rög területét. A telephelyi platófúrásokkal hasonló morfológiai helyzetben
más platóterületeken telepített kutatófúrások rétegsoraiban sem található pan
non eredetű üledék. Mindamellett valószínű, hogy a pannon képződmények a
Dél-Dunántúl egészét érintő posztpannon kiemelkedés során pusztultak le a
Mórágyi-rög területéről. Ez a tektonikai mozgássorozat még a Tengelici For
máció képződése előtt zajlott le.
Ezután a kutatási területen a kristályos alaphegység felszínén megindulhatott
a mállás és a terresztrikus üledékképződés. A térségben a posztpannon tekto
nikai fázis után a reziduális és az eluviális-deluviális folyamatok határozták
meg a felszínfejlődést és az üledékképződést. E folyamatok eredményének te
kintjük a gránitmurva és a tarkaagyag kialakulását. A több tíz m mélységig
mállott gránitos térszínek felszínén először a gránit aprózódása, murvásodása
kezdődött. A murvásodott szakaszok a mállás előrehaladásával tovább bom
lottak, agyagosodtak. G Y U R I C Z A véleménye szerint az üveghutai fúrások kör
nyezetében a tengelici üledékek képződése idején oxidatív körülmények között
végbemenő agyagásványos mállás volt ( G Y U R I C Z A 1998).
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Az általa vizsgált, fent említett mintákban kimutatott nagy földpáttartalom
a térség földtani adottságai alapján a képződmény helyi eredetét, vagy legfel
jebb rövid, néhány km-es szállítódását valószínűsíti.
A kőzet agyagásványos összetétele, elsősorban magas montmorillonittartalma felveti az esetleges vulkáni tufa eredetet is. Ez azért is indokolt, mert a
kutatási terület közelében, Ófalu környékén kimutattak tufa eredetű anyag mál
lására utaló agyagásványokat ( C H I K Á N et al. 1989b). A vulkáni működés korá
nak itt is hasonlóan a Tengelic-2. fúráshoz ( H A L M A I et al. 1982) a bári bazalt
vulkanizmus kb. 2 millió éves koradatát valószínűsítik. Ez a koradat megerősíti
a magnetosztratigráfiai vizsgálatok által valószínűsített 1,77-2,02 millió éves
kort a telephely Tengelici Formációjának képződési idejére.
A terület paleotalajai tükrözik a képződésük alatt uralkodó alapvető klima
tikus viszonyokat. Az egyes éghajlati övekben a talajokban klimatikus hatásra
kialakult legelterjedtebb agyagásványokat az (4. ábra) szemlélteti.
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Az üveghutai fúrások tengelici talaja a trópusi talajok (Soil Survey Staff 1975;
1970) vertisolok talajrendjébe tartozik, átmeneti bélyegekkel az alfisolok
(luvisolok) irányába. Recens körülmények között a szavanna és az arid öv érint
kezési zónájában képződnek hasonló talajok. A vertisolok nehéz, agyagos, re
pedező talajok 35%-nál nagyobb agyagtartalommal, az agyagásványokon belül
a 2:1 típusú szerkezetek aránya meghaladja az 50%-ot. A vizsgált talajszelvé
nyekben a feltalaj vörös, vörösbarna színe és a markáns mészatkás altalaj, va
lamint a babércek megjelenése azok a bélyegek, melyek az alfisol típusú talajok
irányába mutatnak.
A paleomágneses mérési eredmények kb. 1 millió éves diszkordanciát jelez
nek a tengelici képződmények és a lösz-összlet között. Ebben az időintervalDUDAL
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lumban történt a terület újbóli kiemelkedése, melynek során a tengelici tarka
agyag egy része, vagy nagy része valószínűleg lepusztult.
A lösz-összlet a vizsgált területen és környezetében több talajosodási ciklussal
tagolt sorozat. A lösz képződése alatt, az éghajlat változása jelentősen hatott
az üledékképződésre és a talajosodásra. A lösz-összleten belül a talajok alapján
4 fő éghajlati ciklust tudtunk elkülöníteni. A ciklusokon belül közel azonos, a
ciklusok között eltérő klímazonális típusú talajok keletkeztek.
A lösz-összletet tagoló 4 talajosodási zóna csaknem teljesen megfeleltethető
a PÉCSl-féle nevezéktannak úgy, hogy egy-egy lösz-összletet egy alapvető klí
mazonális talajtípus jellemez. Kivételt képez a barna erdőtalajok zónája, amit
két összletbe választ szét a Paksi idős lösz-összlet II. és a Mende-basaharci
lösz-összlet közötti a típusszelvények alapján meghúzott határ.
A lösz legidősebb vörös talaja az agyagásványtani vizsgálati adatai, és mak
roszkópos jellemzői alapján az alfisolok talajrendjébe tartozik és mediterrán
klímát tükröz.
A mediterrán talajosodott öv fedőjében, mintegy 5 m vastag markáns lösz
réteg fölött vörösbarna, dohánybarna erdőtalaj sorozatokkal tagolt szakasz kö
vetkezik. E talajsorozat alsó talaja a Paksi idős lösz-összlet Il-höz, a felső a
Mende-basaharci lösz-összlethez tartozik.
Agyagbemosódás, podzolosodás nem jellemzi a szakasz talajait. A szelvény
képe alapján ezek a talajok a barna erdőtalajokhoz tartoznak, gyenge mediterrán
hatással.
A Mende Bázis talaj komplexum fölötti szakaszt általában 3 talajosodott zóna
jellemzi. Ezek többségében vékony löszrétegekkel tagolt, fejlett szelvényű tala
jok, de kettős, esetleg hármas talaj is kifejlődhetett. Az összehasonlítás alapján
a szakasz talajait az MF, BD és BA szinteknek feleltethetjük meg. Ezek a talajok
az erdő és sztyeppzóna határán hazai viszonyok között jelenleg is elterjedt
csernozjom barna erdőtalajok.
A pleisztocén végén, a lösz-rétegsor záró szakasza a Dunaújváros-tápiósülyi
lösz-összlet képződményei halmozódtak fel a területen. A jelenleginél kontinentálisabb éghajlatból következően a fiatal löszt egy-két gyengén, vagy köze
pesen fejlett humuszos szintű mezőségi típusú talajcsík tagolja, amelynek fel
talaja barnásszürke, alapkőzete agyagos kőzetliszt, a mész egy része lemosó
dott, de az egész szelvény tartalmaz meszet. Mindezek figyelembevételével ju
venilis, erdőmaradványos csernozj ómként határozhatjuk meg genetikájukat.
A paleotalajok tehát a negyedidőszak folyamán az éghajlat mediterrán-ned
ves-mérsékelt-kontinentális irányú változási tendenciáját mutatják.
A késő-pleisztocén végére a területet egységesen fedő mintegy 50 m vastag
lösztakaró magasabb relatív helyzetbe emelte a térszínt, valamint a terület lassú
kiemelkedése is valószínűsíthető, ez a két tényező együtt az erózió felgyorsu
lását eredményezte. A löszképződés idejét követő erózió mértékéről a területet
az ebben az időszakban erősen felszabdaló legfiatalabb völgyfejlődés és a csu
szamlásos, suvadásos övek kialakulása tanúskodik.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük B A L L Á Zoltánnak a radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas
területet kutató projekt vezetőjének a lehetőséget, hogy az elmúlt évek során
részt vehettünk az üveghutai munkákban, valamint köszönjük az összefoglaló
jelentésünk kritikus lektorálását. Hasonlóképpen köszönjük J Á M B O R Áronnak
a kézirat minden részletre kiterjedő lektorálását és alapvető észrevételeit. Ezen
kívül köszönettel tartozunk munkatársainknak C H I K Á N Gézánénak, C H I K Á N
Gézának az Üveghuta-6. és -4. pontos terepi dokumentálásáért, mely az utóla
gos összehasonlításokat és a fúrások közötti korrelációt megkönnyítette. A mun
kánkhoz és a publikáláshoz a T. 025202 sz. OTKA pályázat nyújtott segítséget.

Irodalom - References
BALOGH J . , BALOGHNÉ DI GLERIA M., BORSY Z . , HAVAS F.-né, JUHASZ Á . , K I S É . , LANTOS M., MAROSI
S. & SCHWEITZER F. 1994: A Paksi Atomerőmű körzetének földtani felépítése - Jelentés a Paksi
Atomerőmű Rt-vel kötött B 4 0 2 M - 4 - 2 2 / 9 4 k rendelési számú szerződés teljesítéséről. (Geomor
fológiai kutatások dokumentációja) ® Kézirat, Országos Földtani és Geofizikai Adattár, Bu
dapest.
BERGGREN, W. A., K E N T , D . V . , SWISHER III, С. С. & AUBRY, M.-P., 1995: A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. - In: BERGGREN, W. A., KENT, D . V., AUBRY, M.-R, HARDENBOL,
J . (editors) Geochronology, time scales and global stratigraphie correlation. SEPM
Special
Publication 54, 129-212.
CHIKÁN G., CHIKAN G.-né, LELKESNÉ FELVARI Gy., LELKES Gy., PARTÉNYI Z.-né, FÖLDVARI M., RISCHAK
G . , BOGNÁR L., SALLAY M., HAMORNÉ VIDÔ M., ORAVECZNÉ SCHEFFER A . & SIEGLNÉ FARKAS Á .
1989a: Jelentés az Erdősmecske-3., -4. és -5. sz. fúrás földtani vizsgálatának eredményeiről.
Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, DDTUL79.
CHIKAN G., LELKESNÉ FELVÁRI Gy., FÖLDVÁRI M., R B C H Á K G., SALLAY M. 1989b: Jelentés az Ófalu-4.
és - 4 / a . sz. fúrás földtani vizsgálatának eredményeiről. Kézirat, Magyar Állami Földtani
Intézet, Budapest, DDTUL76.
DUDÁL, R., 1970: Key of Soil Units for the Soil Maps of the World.- Food and Agricultural
Organization of the United Nations, Rome, 1-6.
FEKETE J . 1988: Trópusi talajok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 503 p.
GYALOG L. (szerk.) 1996: A földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása. Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi kiadványa 187, 171 p .
GYURICZA Gy. 1998: Jelentés az üveghutai kutatófúrások mikromineralógiai vizsgálatáról. - Kézirat,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, DDTUL220.
HALMAI J., JÁMBOR Á., RAVASZNÉ BARANYAI L., & VETŐ 1.1982: A Tengelic-2. fúrás földtani eredményei.
- MÁFI Évkönyv, 65, 11-116.
Ним, L. & FÉNYES, J. 1995: T h e geochemical characteristics of loesses and paleosols in the SouthEastern
Transdanube (Hungary). - Acta Mineralogica Petrographica,
Szeged, 36, 8 9 - 1 0 0 .
KASZA Z . , RIGLER Gy., SZONGOTH G., TÓTH I. & ZILAHI-SEBESS L. 1998: A kis és közepes radioaktivitású
erőművi hulladékok végleges elhelyezése. Telephely-alkalmassági vizsgálatok Üveghuta kör
zetében. A mélyfúrás-geofizikai mérések alapján történő korreláció a gránitot fedő üledékes
összletben, valamint korrelációs lehetőségek a gránit összletben (Geo-Log). - Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt. 4 - 9 9 .
JUHÁSZ J . (szerk.) 1989: Összefoglaló Jelentés az ófalui tervezett radioaktív hullaéktároló telep
kutatásáról. - Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, D D T U L 2 1 0 .
LANTOS M. 1998: A z Üveghuta-2 és -5 fúrás magnetosztratigráfiai értelmezése. - Kézirat, Magyar
Állami Földtani Intézet, Budapest, DDTUL209.

540

Földtani Közlöny 129/4

MÁRTON P. 1998: Jelentés az udvari (U2A) és a diósberényi ( D b l A ) fúrási szelvények paleomágneses
méréseinek eredményeiről. - Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt 446.
MOLDVAY L. 1964: Adatok a Mecsekhegység és peremvidéke negyedkori szerkezeti viszonyainak
vizsgálatához. - Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1 9 6 2 , 105-109.
MOLDVAY L. 1966: A negyedkori szerkezetalakulás kérdései a Mecsek hegységben és a magyar
középhegységekben. - Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1 9 6 4 , 209-217.
PÉCSI M. 1977: A hazai és az európai löszképződmények- paleogeográf iai kutatása és összehasonlítása.
- MTA X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1 0 / 3 , 183-221.
PÉCSI M. 1993: Negyedkor és löszkutatás. - Akadémiai kiadó, Budapest, 375 p.
PÉCSI, M.,

SZEBÉNYI, E., SCHWEITZER, F., PÉCSI-DONÁTH, É., W A G N E R , M.

& PEVZNER, M.

A.

1979:

Complex evaluation of Dunaföldvár loesses and fossil soils (Bio- and lithostratigraphical,
paleopedological, thermal and paleomagnetic investigation). - Acta Geologica Academiae
Scientiarum Hungaricae 2 2 / 1 - 4 , 513-537.
SOIL SURVEY STAFF 1975: Soil Taxonomy. A basic system of soil classification for making and
interpreting soil surveys. - Handbook, US Department of Agriculture, 436 p.
STEFANOVITS P. 1981: Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 379 p.
VADÁSZ E. 1935: A Mecsek hegység. - Magyar Tájak Földtani Leírása 1., 180 p.
A kézirat beérkezett:

1999 02. 04.

