
Földtani Közlöny 131/3-4, 443-460 (2001) Budapest 

A Görgeteg G-l és az Udvari U-2A fúrások 
negyedidőszaki képződményeinek párhuzamosítása 

Correlation of the Quaternary sediments in the 
Görgeteg G-I and the Udvari U-2A boreholes 

K O L O S Z Á R László 1 - L A N T O S Miklós 1 - C H I K Á N Géza 1 

(5 ábra) 

Tárgyszavak: litosztratigráfia, magnetosztratigráfia, lösz, szárazföldi üledékek, pleisztocén, DK-Dunántúl 

Key words: lithostratigraphy, magnetostratigraphy, loess, terrestrial sediments, 
Pleistocene, Southeastern Transdanubia 

Abstract 

Two different Quaternary sections from SE Transdanubia have been compared with each other. 
Basinful Quaternary alluvial sediments have been deposited on Upper Pannonian formations in the 
Görgeteg G-I borehole in the Dráva Basin, whereas the Udvari U-2A borehole on the Tolna Hegyhát 
Hills intersected a hilly, subaerial sequence that also overlies Upper Pannonian strata. 

The magnetostratigraphic correlations indicate that post-Pannonian deposition started 
approximately at the same time in both areas, at 2.0-2.1 Ma. At that time the sediments accumulated 
under fluvial conditions in the basin (Görgeteg G-l) during the entire Pleistocene period. The 
sequence can be divided into two parts by the nature of the sedimentation and the results of 
analytical methods. The first part is the Tengelic Formation which consists of fluvial half-cycles of the 
grain size, and the second is the less cyclic, partly aeolian Marcali Sand Formation. 

The sedimentation is essentially different from the Tolna Hegyhát Hills (Udvari-2A). Here, the 
older part of the Quaternary sequence is also represented by the Tengelic Formation deposited on a 
higher level. Above the basal, alluvial, coarse-grained strata, eluvial-deluvial variegated clay has been 
deposited on a dried up flood plain overlain by residual red clay. The overlying loess sequence is the 
most complete recorded in Hungary to date. 

The development of both basin and subaerial heteropic facies can be explained by changes in 
palaeogeography and history during the Pleistocene period. The Dráva Basin and the Tolna Hegyhát 
Hills became sedimentary basin almost at the same time, during the Early Pleistocene period, as a 
result of a regional subsidence after the strong tectonic events and erosion at the end of Pannonian 
period. This is proved by the identical facies of the basal strata and their same ages. Subsequent 
differences in sedimentation may have been due to differences in subsidence in the two areas. 

The fluvio-lacustrine sedimentation of the Holocene period was generated by a continuous and 
nearly uniform subsidence in the basin. On the area of the Tolna Hegyhát Hills, the basin was filled 
up progressively during the deposition of the Tengelic Formation, up until the beginning of the 
deposition of loess (—1.07 Ma). The large thickness and undisturbed bedding of the Paks Loess 
Formation indicate that the immediate vicinity of the Udvari U-2A borehole remained as a 
sedimentary basin during younger parts of the Pleistocene period. The erosional intervals which 
appear to be present in the section are not verified by sedimentary features. A minor gap in the 
Olduvai chron can be inferred from the lack of pyroclasts belonging to the basalt volcanism at Bár. 

The matrix of a 1.3 m thick bentonitic clay layer at the lower part of the Görgeteg G-I borehole 
probably belongs to the basalt volcanism at Bár. An age of 1.9 Ma can be estimated for the bentonitic 
clay layer in the borehole from magnetostratigraphic correlation. The basalt drilled at Bár has an age 
of 2.17+0.17 Ma (BALOGH et al. 1986). The magnetostratigraphic age falls to the interval of double 
standard deviation (95% level of probability). 

1 Magyar Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest, Stefánia út 14. 
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Összefoglalás 

A szerzők két különböző fáciesű DK-dunántúli negyedidőszaki rétegsort hasonlítanak össze a 
Dráva-medence (Görgeteg G-l fúrás), illetve a Tolnai-Hegyhát (Udvari U-2A fúrás) területéről. A 
Görgeteg-I fúrás medencekitöltő, alluviális, az Udvari-2A fúrás dombvidéki, száraztérszíni kvarter 
szelvényt tárt fel felső-pannóniai formációkra települve. 

A magnetosztratigráfiai korreláció szerint mindkét területen nagyjából egyidőben, kb. 2,0-2,1 
millió évvel ezelőtt kezdődött a posztpannon üledékképződés. A medenceterületen (Görgeteg-I) ezt 
követően végig folyóvízi üledékképződés zajlott a pleisztocén folyamán. Az üledékegyüttes a 
szedimentáció jellege és az anyagvizsgálati eredmények alapján két részre tagolható: a folyóvízi 
szemnagysági félciklusokból felépülő Tengelici Formációra és a ciklikus bélyegeket kevésbé mutató, 
részben eolikus Marcali Homok Formációra. 

Ezzel egyidőben alapvetően eltérő üledékképződés folyt a Tolnai-Hegyhát (Udvari-2A) területén. 
Az itteni kvarter kifejlődés idősebb összlete ugyancsak a Tengelici Formáció, csak magasabb térszíni 
kifejlődésben. A durvaszemcsés folyóvízi bázisrétegsor fölött a kiszáradó ártéren eluviális-deluviális 
tarkaagyagos összlet, majd reziduális vörösagyag keletkezett. E fölött az eddig megismert legteljesebb 
magyarországi löszrétegsor települ. 

A pleisztocén folyamán medencebeli és száraztérszíni heteropikus fáciesek kialakulásának 
ősföldrajzi, fejlődéstörténeti okai vannak. A Dráva-medence és a Tolnai-Hegyhát nagyjából 
egyidőben - a kora-pleisztocénben - vált üledékgyűjtővé a megelőző pannonvégi erőteljes tektonikai 
események és lepusztulás ulán regionális süllyedés eredményeképpen, mint ezt a bázisrétegsorok 
azonos fáciese és képződési ideje bizonyítja. A későbbiekben kialakult üledékképződési különbségek 
valószínűleg a két területrész differenciált süllyedésének eredményei. 

A medenceterületen a holocénig tartó fluviolakusztrikus üledékképződés a folyamatos és 
nagyjából egyenletes süllyedésnek köszönhető. A Tolnai-Hegyhát területén az üledékgyűjtő 
fokozatos feltöltődése zajlott a Tengelici Formáció keletkezése alatt egészen a löszképződés 
megindulásáig, kb. 1,07 Ma évig. A Paksi Lösz Formáció nagy vastagsága és nyugodt települése azt 
jelzi, hogy Udvari közvetlen környéke változatlanul üledékgyűjtő térszín maradt a pleisztocén 
további részében is. A feltételezhető lepusztulási intervallumokat szedimentológiai jelenségek nem 
bizonyítják a rétegsorban. Egy kisebb üledékhiányt valószínűsíthetünk az Olduvai kronban, mert a 
bári bazaltvulkanizmus piroklasztikumának nincs nyoma a szelvényben. 

A Görgeteg-1 fúrás alsó szakaszán harántolt 1,3 méter vastag bentonitos agyagréteg 
alapanyagának a bári bazaltvulkanizmus piroklasztikumát valószínűsítjük. A fúrásban harántolt 
bentonitos agyagréteg korát a magnetosztratigráfiai korreláció alapján 1,9 Ma-re becsüljük. A Báron 
megfúrt bazalt radiometrikus kora 2,17±0,17 Ma (BALOGH et al. 1986). A két érték a kétszeres szóráson 
belül (95% megbízhatósági szint) egyezik. 

Bevezetés 

A Görgeteg G-l földtani alapfúrás 1991. évben mélyült, végig magvételes 
módszerrel 501,0 m mélységig (L ábra). Célja a Dráva-medence E-i része 
újkainozoos rétegsorának megismerése volt. A fúrás az általánosan ismert DK-
dunántúli kvarter kifejlődésektől jelentős mértékben eltérő összletet tárt fel 
( C H I K Á N & C H I K Á N N É 1993). A kissé északabbi területen oly jellemzőnek számító 
alsó-pleisztocén sárga, barna, vörös tarkaagyagos szárazföldi képződmények, 
valamint a löszformáció hiányoznak a rétegsorból. A harántolt 270,2 m 
vastagságú negyedidőszaki képződménysor legnagyobb részét folyóvízi 
szállítású, szél által többé-kevésbé átmozgatott, áthalmozott üledékek alkotják. 
Az összlet tipikus síkvidéki, medencekitöltő kifejlődés. 

Az Udvari U-2A földtani alapfúrás 1996. évben mélyült, végig magvételes 
módszerrel 170,4 m mélységig (2. ábra). Célja a Tolnai-Hegyhát posztpannóniai 
képződményeinek megismerése volt. A fúrás 150,3 m vastag negyedidőszaki 
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1. ábra. A vizsgált fúrások 
topográfiai helyzete 

Fig. 1 Location map 

rétegsorát alapvetően két részre lehetett osztani: a folyóvízi, illetve kiszáradó 
ártéri fáciesű szárazföldi „tarkaagyagos" Tengelici Formációra, valamint a 
löszformációra ( K O L O S Z Á R 1 9 9 7 ) . A negyedidőszaki rétegsor tipikus dombvidéki, 
száraztérszíni kifejlődésű. 

A medencebeli és a dombvidéki üledékgyűjtők eltérő fáciesű képződ
ményeinek finomrétegtani párhuzamosítására a két fúrás rétegsora alapján nincs 
lehetőség. Dolgozatunkban az eltérő kifejlődések jellemzésére és összehason
lítására vállalkozunk, a magnetosztratigráfiai korreláció alapján valószínűsítve, 
hogy azok egymás heteropikus fáciesei. 

A fúrásokban harántolt képződmények 

Mindkét fúrás teljes hosszában felső-pannóniai, illetve kvarter üledékes 
rétegsort harántolt. A negyedidőszaki szárazföldi képződmények feküjében az 
eltérő mértékű posztpannon kiemelkedés és lepusztulás következtében a felső-
pannóniai összlet különböző formációi találhatók a két területrészen. Ezekkel a 
formációkkal csak érintőlegesen foglalkozunk, miután a dolgozat témája a 
negyedidőszaki kifejlődések összehasonlítása. 

Pannóniai (s. I.) képződmények 

A medenceterületen a felső-pannóniai összletet 2 3 0 , 8 m vastagságban, 5 0 1 , 0 -
2 7 0 , 2 m között harántolta a Görgeteg G-l fúrás. A fúrásban a Toronyi Lignit 
Formáció alkotja a kvarter sorozat feküjét ( 2 . ábra). A formáció jellegzetes 
kifejlődésű, szürke, felső részén tarka agyagmárgás aleurit és finom-, aprószemű 
homok váltakozásából álló sorozat, 2 0 db, változó vastagságú lignit betele-
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püléssel. A formáció feküjét a fúrás nem tárta fel, fedőjét a diszkordánsan 
települő Tengelici Formáció alkotja. 

A Tolnai-Hegyháton az Udvari U-2A fúrásban a Tihanyi Formáció alkotja a 
kvarter képződmények feküjét (2. ábra). A fúrás 150,3 métertől a talpig, 170,4 
méterig harántolt felső-pannóniai üledékeket. Az összletet finomszemű 
törmelékes kőzettípusok alkotják, uralkodóan középszürke aleurit, agyagos 
aleurit. A felső részen az oxidáció következtében színe világosbarnára változott, 
és a szemcseméret is durvul. Ezt a szintet jól rétegzett, finomszemű homok, 
kőzetlisztes finomhomok építi fel, agyagos aleurolit közbetelepüléssel. A felső-
pannóniai összlet feküjét a fúrás nem tárta fel, a fedőben a Tengelici Formáció 
települ diszkordánsan. 

Negyedidőszaki képződmények 

Tengelici Formáció a síkvidéki (medencekitöltő) területen - Görgeteg G-l fúrás 

A síkvidéki kifejlődési területen, a Dráva-medencében szürke, sárga, tarka 
homok és agyagmárgás aleurit váltakozásából épül fel a formáció, az alsó részén 
egy bentonitos agyag betelepüléssel. 

A Görgeteg G-l fúrás 270,2-170,5 m között harántolta (2. ábra). A formáció alja 
éles litológiai határ: a zöldesszürke-sárgásszürke agyagmárgás kőzetliszt és 
finomszemű homok váltakozásából felépülő felső-pannóniai összletre kavicsos 
homok települ, mint a Tengelici Formáció legidősebb, cikluskezdő rétege. 
Mindkét réteg vízszintes településű, szögdiszkordancia nem látszik. A bázis
réteget alkotó szürke, rosszul osztályozott, közép-, durvaszemű homokban köze
pesen kerekített, főleg kvarc, továbbá kvarcit és metamorfit anyagú kavicsok 
találhatók. A homokban feltűnően sok a színes elegyrész, és kevés a muszkovit. 
A kavicsanyag főként a réteg alján dúsul, maximális méretük 2 -4 cm közötti. 

A formáció felső határán az üledékképződés folyamatosnak tűnik, bár némi 
litológiai váltás itt is tapasztalható: a legfelső cikluszáró márgás kőzetliszt betele
pülés fölött kőzetlisztes-homokos sorozat települ a fúrás felső szakaszán. Ez az 

2 . ábra. —> A vizsgált fúrások rétegsora, mágneses polaritása, korrelációjuk egymással és a 
polaritás-idő skálával. A polaritás-idő skála BERGGREN et al. (1995) munkájából. Az Udvari U-2A fúrás 
polaritása MÁRTON (1998) jelentése alapján, kiegészítve MÁRTON lektori véleménye szerint. 
Jelmagyarázat: 1. kőzetlisztes agyagmárga, 2. agyagos kőzetliszt, 3. agyag, 4. agyagos homok, 5. 
homokos kőzetliszt, 6. kőzetliszt, 7. lösz, 8. homok, 9. homokos kavics, 10. bentonit, 11. a fiatal 
löszsorozat paleotalajhorizontjai, 12. az idős löszsorozat paleotalajhorizontjai, 13. a Tengelici Formáció 
paleotalajhorizontjai, 14. normál polarítású szakasz, 15. fordított polaritású szakasz, 16. kevert 
polaritású szakasz, 17. nem történt paleomágneses mintavétel, 18. pleisztocénnél biztosan idősebb 
csigafauna első előfordulása 

Fig. 2 —> Lithology and magnetic polarity zones of the two boreholes and their correlations with each other and 
the polarity time scale. Polarity time scale is from BERCGREN et al. (1995). The polarity of the Udvari U-2A 
borehole is based on the report of MÁRTON (1998), completed by the review of MÁRTON. Legend: 1 silty clay and 
marl, 2 clayey silt, 3 clay, 4 clayey sand, 5 sandy silt, 6 silt, 7 loess, 8 sand, 9 sandy gravel, 10 bentonité, 11 
palaeosol horizons of the young loess series, 12 palaeosol horizons of the old loess series, 13 palaeosol horizons of 
the Tengelic Formation, 14 normal polarity, 15 reversed polarity, 16 mixed polarity, 17 no samples, 18 first 
occurrence of the fauna surely older than Pleistocene 
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összlet a Marcali Homok Formációnak feleltethető meg. A határ valószínűleg 
konkordáns. 

A fúrás terepi feldolgozása során nem alakult ki egységes álláspont a felső-
pannóniai-pleisztocén határt is meghatározó formációk közötti határ 
kérdésében. A fúrást terepen megtekintő geológusok a makroszkópos jellegek 
alapján a pleisztocén talpát egyrészt a 219,6 m-ben megfigyelhető intraform 
breccsa alatt, másrészt a 270,2 m-ben települő kavics rétegtalpánál vélték 
kijelölhetőnek ( J Á M B O R et al. 1991). 

A röntgendiffrakciós és a termoanalitikus vizsgálatok eredményei 270-280 m 
körül jeleznek anyagminőségbeli változást. A vastartalmú ásványok változása 
alapján 171,9-284,1 m között jól elkülöníthető egy szakasz, ahol goethit jellemző, 
kis mennyiségű sziderit és pirit társaságában. „A pirit és a goethit együttes 
megjelenése mindenképpen utólagos áthalmozásra utal, amely során az oxidatív 
(goethites) üledék reduktív (pirites) - valószínűleg szerves anyaggal -
keveredett" ( B O G N Á R et al. 1993). 

Az eltérő korú üledékképződési időszakok (késő-pannóniai és pleisztocén) 
hőmérsékletviszonyai közötti radikális különbséget jelzi az illit (001) bázis-
reflexiójának félértékszélesség markáns változása a szelvényben 272,3-280,0 m 
között (3. ábra) ( B O G N Á R et al. 1993). 

Ezek az anyagvizsgálati eredmények is alátámasztják a 270,2 m-nél tapasztal
ható litológiai váltásnál meghúzott felső-pannóniai-pleisztocén határt, így ezt 
tekintjük a Tengelici Formáció aljának. 

A vastartalmú ásványok változása alapján elkülönített 171,9-284,1 m közötti 
intervallum felső határa szintén jól egyezik a formáció litológiai alapon meg
húzott felső határával (170,5 m). 

A Tengelici Formáció 99,7 m vastag rétegsora üledékképződési szemnagysági 
félciklusokból épül fel. A szemeloszlás és a karotázs alapján négy nagyobb 
vastagságú félciklus különíthető el 270,2-251,4 m, 251,4-219,7 m, 219,7-194,5 m, 
194,5-170,5 m között (2. ábra). Az első és a harmadik tovább nem tagolható, 
ezeknél a szemcseméret folyamatosan finomodik felfelé. A második félciklusnál 
a szemcseméret ingadozik, akár öt rövidebb félciklus is kijelölhető. Az utolsó 
félciklus is tovább tagolható három rövidebb szakaszra, 194,5-186,5 m; 186 ,5-
180,2 m; 180,2-170,5 m között. A ciklusok kezdő rétege szürke, zöldesszürke, 
sárgásszürke homok, néhol kavicsos homok, gyakran a rétegen belül is felfelé 
finomodó szemnagysággal. A 219,7 m-ben kezdődő félciklus bázisrétegében 
agyag- és mészkonkréció kavicsokból álló intraformációs konglomerátum 
települ. A homokrétegekre változó, felfelé finomodó szemnagyságú, szürke, 
zöldesszürke, ibolyásszürke színeződésű, fehér mészfoltos, illetve sárga 
limonitfoltos homokos kőzetliszt, kőzetliszt, agyagos kőzetliszt rétegek 
települnek. A félciklusok zárórétege agyagos, agyagmárgás kőzetliszt, melyekben 
gyakran változó dőlésszögű, fényes felületű, atektonikus csúszási síkok 
figyelhetők meg. A mészcsomók feldúsulása is ezeknél a szakaszoknál gyakori. 

255,8-257,1 m között barnásszürke színű, kemény, szögletes törésű, bentonitos 
agyagréteg települ. 

Az összlet homok és kőzetliszt rétegeire a mikrokeresztrétegzettség, lencsés 
keresztrétegzettség jellemző. A változó mennyiségű muszkovitlemezek általában 
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3. ábra. Az illit (001) bázisreflexió félértékszélességének (°20) változásai. Jelmagyarázat: <2ß frakcióból 
készített orientált preparátumra elvégzett röntgendiffrakciós felvételek 1. etiléngikolos kezelés után 
(60712 óra), 2. kezeletlenül felkent állapotban 

Fig. 3 Changings of the half width value (°2@) of the (001) peak of the illite. Legend: X-ray diffractograms of the 
<2ц fraction on 1. ethylen-glycolated and 2. untreated oriented préparâtes 

párhuzamosan rendezettek, ritkábban bioturbált az anyag. A rétegsorra a 
szenesedett növényi törmelékeken kívül, az egyes szakaszokon összemosott, 
illetve ritkábban autochton helyzetű „Unió wetzleri" és Pisidium héjtöredékek is 
jellemzők. 

A Görgeteg G-l fúrásban harántolt Tengelici Formáció tipikus medencebelseji 
fluviolakusztrikus fáciesű törmelékes üledékegyüttes, kiszáradó ártéri betelepü
lésekkel. Szél által megmunkált, jól vagy közepesen lekerekített, polírozott 
homokszemcséket csak 185 m fölött tartalmaz. 

Tengelici Formáció a dombvidéki (száraztérszíni) területen - Udvari U-2A fúrás 

A dombvidéki kifejlődési területén, a Tolnai-Hegyháton az Udvari U-2A fúrás 
150,3-93,3 m között harántolta a szárazföldi törmelékes üledékes Tengelici For
máció képződményeit (2. ábra). 

A formáció diszkordánsan települ a felső-pannóniai Tihanyi Formációra, alja 
jellegzetes pleisztocén cikluskezdő réteg. A formációhatár alatt az idősebb összlet 
finoman rétegzett, laminált, fölötte a szárazföldi réteg homogén, rétegzetlen, 
durvább szemű. Mindkét összlet települése vízszintes, szögdiszkordancia nincs 
közöttük, de az üledékképződési különbség határozott. 

Az 57 m vastagságú szárazföldi rétegsor a kőzettani összetétel és a képződési 
környezet változásai alapján három részre osztható: 
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1.150,3-137,8 m között egy folyóvízi félciklus jelölhető ki a terepi leírás, a szem
eloszlás és a karottázs szelvény alapján. A bázisréteg világosbarna-szürkésbarna, 
jól osztályozott, rosszul kerekített, muszkovitos, homogén finomszemű kvarc
homok. Felső határa 145,8 m. J Á M B O R (1997) ezt a réteghatárt tekinti a felső-
pannóniai-pleisztocén határnak, de véleményünk szerint a tipikus félciklus 
bázisréteg jelleg már pleisztocén kifejlődésre utal. Az anyagvizsgálati ered
mények alapján, a határ környékén - 142-153 m között - átmeneti jellegeket 
mutató, bizonyos tulajdonságaikban mindkét formációtól különböző szakasz 
jelölhető ki ( F Ö L D V Á R I et al. 1999). A félciklus felső szakaszán két lépcsőben, 
hirtelen változásokkal lecsökken a szemcsenagyság, 145,8-140,4 m között kőzet
lisztes finomszemű homok települ, majd 140,4^137,8 m között tarkaagyag, mint a 
félciklus zárórétege. 

Az Udvari U-2A fúrás Tengelici Formációjának ezen szakasza - 150,3-137,8 m 
között - tipikus fluviolakusztrikus fáciesű törmelékes üledékegyüttes, és mint 
bázisösszlet, jól párhuzamosítható a Görgeteg G-l fúrás Tengelici Formációjának 
megegyező fáciesű - 270,2-251,4 között települő - pleisztocén cikluskezdő 
rétegsorával. 

2. 137,8-103,0 m között tarkaagyagos sorozat települ. A felfelé finomodó szem
nagyságú törmelékes rétegsor alsó részén átmeneti szakasz található, ahol a 
finomhomok-frakció még számottevően jelen van az agyag- és a kőzetliszt-tar
talom mellett. Ezen a szakaszon agyag, kőzetlisztes agyag, finomhomokos agyag 
és kőzetlisztes finomszemű homok váltogatja egymást. A felső szakaszon 
viszonylag homogén agyag, kőzetlisztes agyag rétegsor található. Az egész 
összlet rétegzetlen, tömeges, a rétegkijelölések a színváltozásokhoz köthetők. Az 
összlet tarka, színe a világosbarnától-sárgásbarnától a vörösesbarnán át a sötét
barnáig változik. A sötétbarna-fekete, valamint a piszkosfehér foltosság végig 
jellemző. Az utóbbi a mállott, elmosódó körvonalú, szórt elhelyezkedésű mész-
konkréciók eredménye. A sötétbarna színezettséget a diszperz limonit-mangán-
dioxid tartalom helyenkénti feldúsulása okozza. A limonit-mangándioxid 
kicsapódása a legsötétebbre festődött szintekben rétegszerűen jelenik meg, 
emellett szórtan gömb alakú, 1-5 mm-es, fekete limonit-mangándioxid pizoi-
dokat is tartalmaz. Az egész összlet erősen kötött, jól cementált, kiszáradva 
leveles elválású, mozaikos törésű. Két helyen 45-50°-os dőlésű, szabálytalan 
lefutású, fényes, párhuzamos és közel függőleges irányú csúszási nyomokat
karcokat tartalmazó atektonikus síkok figyelhetők meg. 

Az összlet túlnyomórészt kiszáradó ártéri, esetenként mocsári képződmény, 
epizodikus folyóvízi anyagbeszállítódással. Tarka színe a redoxpotenciál gyakori 
változásának, a reduktív kiszáradási és az oxidatív elöntési periódusok váltako
zásának köszönhető. Eluviális-deluviális és részben alluviális genetikájú rétegsor. 
Ilyen összlet a Görgeteg G-l fúrás Tengelici Formációjának rétegsorában nem 
található. 

3. 103,0-93,3 méter között a szárazföldi törmelékes összlet zárótagja települ. Ez 
a szint fosszilis talajsorozat. 97,0-103,0 m között található az idősebb talaj, mely
nek alsó, félméteres szakaszán mészfelhalmozódási szint is kialakult. A kőzet 
barnásvörös színű, szürke-zöldesszürke foltos, anyaga csillámmentes agyag, 
szórt elhelyezkedésű mészkonkréciókkal. A mészfelhalmozódási szint világos-
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barna, fehér foltos, ezen a szakaszon a mállott, gyengén összecementált mész-
konkréciók dominálnak. 

A terepi feldolgozás során ennek a talajnak a tetejénél húztuk meg a Tengelici 
és a Paksi Lösz Formáció közti határt. J Á M B O R (1997) véleménye szerint a 
szárazföldi törmelékes összlet felső határa az általunk paleotalajnak tekintett 
szint közepe táján, 101,2 méternél jelölhető ki. 

A két összlet közötti határ pontosításához az egyes minták agyagásványaihoz 
kötődő molekuláris víztartalom mennyiségét használtuk fel, mely a termo
analitikai görbékből mérhető ( F Ö L D V Á R I & K O V Á C S - P Á L F F Y 1998). Ezek alapján jól 
elkülöníthetők a lösz eredetű és a Tengelici genetikájú minták. Még lösz eredetű 
a 91,3 m-ben begyűjtött minta, az alatta következő - 93,3 m-ből - pedig már 
biztosan a Tengelici Formációba tartozik. A két összlet közötti kőzettani határ 
ebben a 2 méteres intervallumban található - melyet a montmorillonit, illit, 
plagioklász tartalom ugrásszerű változása is jellemez ( F Ö L D V Á R I et al. 1999) - de 
biztos adatunk csak 93,3 m-ben van, úgyhogy ezt fogadjuk el a két összlet közötti 
határnak. 

Ezek alapján a formációhatár a több mint 6 m vastagságú - 90,7-97,0 m között 
települő - fosszilis talajsorozat felső szakaszán jelölhető ki. A talaj élénkvörös
téglavörös színú, homogén, rétegzetlen, szórtan limonit-mangándioxid pizoidos 
kőzetlisztes agyag, alján 0,3 m vastag mészfelhalmozódási szinttel. 

Az Udvari U-2A fúrás Tengelici Formációjának ezen majd 10 m vastag záró
rétegsora eluviális genetikájú reziduálisan keletkezett mediterrán (terra rossa) 
típusú paleotalaj. Ilyen összlet a Görgeteg G-l fúrás Tengelici Formációjának 
rétegsorában nem található. 

A formáció felső határán az üledékképződés folyamatosnak tűnik, litológiai 
változás nem látszik, diszkordancia nem tapasztalható. M Á R T O N (1998) feltétele
zését elfogadva 80 ezer évig tartó Jaramillo szubkron (0,99-1,07 Ma) az Udvari 
U-2A fúrás 88,3-93,3 m közötti intervallumában jelölhető ki (2. ábra). A fent vázolt 
anyagvizsgálati eredmények szerint a formáció határa ugyanennek a szintnek az 
alsó részében - 91,3-93,3 m - között húzható meg. Ezek alapján, ha esetleg van 
üledékhiány a formációhatáron, akkor sem lehet a mértéke néhány tízezer évnél 
több, ami egy szárazföldi törmelékes rétegsor minden réteghatárán elképzelhető. 
A formáció fedőjében a Paksi Lösz Formáció települ. 

Marcali Homok Formáció a síkvidéki (medencekitöltő) területen -
Görgeteg G-l fúrás 

A formációt a Görgeteg G-l fúrás 170,5-4,2 m között harántolta (2. ábra). Alsó 
határán az üledékképződés folyamatosnak tűnik, a település konkordáns. Az 
összlet uralkodóan jól kerekített szemcsékből álló, túlnyomórészt szürke színű 
homok, kőzetlisztes homok, homokos kőzetliszt, kőzetliszt rétegekből áll. A 
réteghatárokon mindenhol folyamatos és fokozatos szemnagysági változást 
figyelhettünk meg. 

A homokban a szabad szemmel elkülöníthető két fő ásványi alkotó a kvarc és 
- jóval kisebb mennyiségben - a muszkovit. A homokrétegek szürke, zöldes
szürke színűek, egyes szakaszokon sárgásszürke foltosak. A rétegsor felső 30 m-
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es szakaszán a kvarcszemcséket limonit színezi, vékony kéreg, illetve bevonat 
formájában. Többnyire jól osztályozott, finom-, ritkábban középszemű. A homok 
általában laza, rétegzetlen. Elszórtan szenesedett növényi törmelék, s egyes 
szakaszokon összehalmozott mollusca faunahéjtöredékek figyelhetők meg 
benne. A formáción belül található a kvarter rétegsor legvastagabb homokrétege, 
melynek vastagsága több mint 24 m, és e rétegen belül a szemnagyság alig 
változik. 

Az összletben végig jelentős a szél által megmunkált homokszemcsék mennyi
sége. A koptatottsági vizsgálatok eredményei jól tükrözik a képződmény szárma
zását, a folyóvíz által szállított szemcsék szél általi áthalmozódást szenvedtek. A 
K-index a rétegcsoport felső, nagyobbik részén - mintegy 150 m-ig - 2,0 fölött 
van, ami egyértelműen jelzi a szél hatását. A koptatottsági vizsgálatok szerint éles 
határ mutatkozik a pleisztocén rétegsor 157,0 m fölötti, illetve 185,0 m alatti 
szakaszán. 157,0 m fölött a szemcsék nagyobb része jól vagy közepesen gömbö
lyödött, szilánkos vagy élein koptatott szemcse kevés, míg 185,0 m alatt élein alig 
vagy kissé koptatott szemcsék a jellemzőek. A szél általi áthalmozás nagyjából a 
pleisztocén összletet alkotó két formáció határán kezdődött. 

A rétegsor felépítésében a vastagabb, viszonylag durvábbszemű homokszintek 
dominálnak, vékonyabb finomabbszemű közbetelepülésekkel. A kőzetliszt, ho
mokos kőzetliszt rétegekben a kvarc mellett már több a muszkovitcsillámok 
mennyisége. E kőzettípusok színére is a szürke dominanciája jellemző, a felső 
szakaszon sárga foltokkal, míg a mélyebb részeken a szerves színezőanyagok 
következtében sötétszürke, ibolyásszürke árnyalatokkal. A rétegsor e szakaszán 
ezekhez a finomszemű üledékekhez kapcsolódik a szervesanyag-tartalom, rész
ben diszperz, részben határozott körvonalú, szenesedett növényi törmelék 
formájában. 

A formáció 166,3 m vastag rétegsora változó felépítésű üledékképződési 
szemnagysági félciklusokból épül fel. A szemeloszlás és a karottázs alapján négy 
nagyobb vastagságú félciklus különíthető el. A félciklusok határai itt elmosó-
dottabban jelentkeznek, mint a Tengelici Formáció esetében. A legalsónak -
170-143 m között - a legkevésbé fokozatosan finomodó szemnagyságú a belső 
felépítése, a többi - 143-106 m, 106-49 m, 49 -10 m között - vastag homokréte
gekkel kezdődik, és ha belső ingadozásokkal is, de felfelé fokozatosan finomodó 
félciklusok (2. ábra). 

A rétegsor felső 4,2 m vastag szakaszát, mely kiválóan kerekített, kőzetliszt 
tartalmú futóhomok szürkésbarna színű talajosodásra utaló sávokkal, a holo-
cénbe soroltuk. 

A Görgeteg G-l fúrásban harántolt Marcali Homok Formáció túlnyomórészt 
folyóvízi eredetű, részben eolikusan áttelepített törmelékes üledékegyüttes. A 
fúrás 4,2-0,0 m közti szakaszában jelenkori futóhomok kifejlődés zárja a rétegsort. 

Paksi Lösz Formáció a dombvidéki (száraztérszíni) területen - Udvari U-2A 
fúrás 

A formációt az Udvari U-2A fúrás 93,3-0,85 m között harántolta (2. ábra). A 
fúrásban feltárt löszrétegsor az eddig megismert legvastagabb és legteljesebb 
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hazai szelvény. A rétegsort a paksi téglagyári szelvény 1995-ben revidiált réteg-
tani egységei alapján tagoljuk ( P É C S I et al. 1995; P É C S I 1995). 

1. 93,3-68,3 m között az idős löszsorozat alsó összlete települ. A löszformáció 
bázisán kifejlődött három vastag, élénkvörös-téglavörös fosszilis talajhorizont jól 
korrelálható az összesített paksi téglagyári szelvény legalsó vöröstalaj
horizontjaival, a P v l - 3 talajokkal. Az udvari fúrásban a legalsó - Pv3 jelű -
paleotalaj fokozatos átmenettel fejlődik ki a Tengelici Formáció felső fosszilis 
talajszintjéből. Az idős löszsorozat alsó összletével korrelálható rétegsorban 
összesen hat fosszilis, mediterrán típusú talajszintet - négy paleotalaj horizontot 
és két alhorizontot - lehetett elkülöníteni, melyek közül a felső három színe már 
nem élénkvörös, hanem vörösesbarna, barnásvörös. A PDK jelű fosszilis talajt 
csak vékony löszréteg választja el a Pvl-től, majd egy 7,4 m vastag löszhorizont 
fölött a Paks Dupla talajkomplexum települ. A paleotalaj-szintek erősen kötöttek, 
homogének, rétegzetlenek. A nem talajosodott löszhorizontok vastagsága 1-7 
méter között változik. Túlnyomórészt fakósárga, piszkossárga színű a kőzet, de 
két szintben okkersárga színű, barna foltos. Ezek a paleotalaj-szintek alatti, illetve 
közötti átmeneti szakaszok, ahol a barna foltosságot az áthalmozott löszpizoidok 
okozzák. A lösz kőzettanilag homogén, gyengén finomcsillámos kőzetliszt, mész-
konkréciós szintekkel tagolva. A mészkonkréciók szórtan az egész lösz-összlet-
ben megtalálhatók, de néhány helyen rétegszerű betelepülésként jelentkeznek. A 
konkréciók mérete 1-8 cm között változik, szövetük aprókristályos. 

2. 68,3HÖ,7 m között az idős löszsorozat felső összlete települ. Ezen a szaka
szon a típusos lösz kifejlődés dominál. Mindössze két paleotalaj betelepülés 
bontja meg az igen homogén löszrétegsort. Mindkettő vörösesbarna színű barna 
erdőtalaj típusú paleotalaj, melyek közül az alsó a paksi homokos talaj
komplexum (Ph) szintjében települ, a felső a Mende Bázis fosszilis talajkomp
lexummal párhuzamosítható. A teljes löszrétegsort vizsgálva csak ezen a 
szakaszon jelentkezik reduktív közegben, vízzel borított térszínen keletkezett 
kőzettípus, az ún. „mocsári lösz". Ennek a szakasznak az alsó részén, 61,7- 62,6 m 
között, világosszürke színű, közepesen kötött, rétegzetlen, homogén, jól 
osztályozott, csillámmentes kőzetliszt-betelepülés található. 

3. 43,7-14,0 m között a fiatal löszsorozat alsó összlete települ. Itt is a típusos lösz 
kifejlődés uralkodik, négy sötétbarna-szürkésbarna színű, vékony, csernozjom 
barna erdőtalaj típusú paleotalaj betelepüléssel. Ezek pontosan párhuzamo
síthatok a Basaharc Alsó, Basaharc Dupla és Mende Felső talajkomplexumokkal 
(a Basaharc Dupla paleotalaj két alhorizontból épül fel). Anyagát tekintve mind a 
négy csillámmentes, kőzetlisztes agyag. Jól kifejlett mészfelhalmozódási, cemen-
tációs szint a Mende Felső talajhorizont alján alakult ki, valamint a Basaharc 
Dupla talajkomplexum közötti réteg egy nagyobb mésztartalmú szint két paleo
talaj között. Nagyobb mennyiségben a mészkonkréciók is ettől a szakasztól lefelé 
jelentkeznek a löszformációban. A vastag, homogén típusos lösz rétegek fakó
sárga, szürkéssárga színűek, apró, sötétbarna limonit-mangánpettyesek és fehér 
mészeresek, mészpelyhesek. Anyaguk gyengén-közepesen csillámos kőzetliszt, 
apró mészgöbecseket csak elvétve tartalmaznak. A kőzet jól osztályozott, 
szemcsenagyságbeli változás nem látszik, homogén, rétegzetlen. 
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4. 14,0-0,85 m között a fiatal löszsorozat felső összlete települ. Egy csernozjom 
jellegű paleotalaj-horizontot tartalmaz az alsó szakaszán. A fosszilis talajréteg 
szürke-barnásszürke színű, lazán kötött, morzsalékosan széteső. A löszrétegsor e 
fölső szakasza egy majd 10 méter vastag, homogén, rétegzetlen, közepesen 
csillámos, jól osztályozott kőzetliszt-réteggel fejeződik be. Ez fakósárga, 
piszkossárga, barna színű mangán- és vöröses limonitpettyes, néhol gyengén 
mészeres. A rétegsor felső 0,85 m vastag szakasza a jelenkori mezőségi típusú 
talajszintet tárta fel. 

Magnetosztratigráfia 

Az Udvari U-2A fúrásból méterenként, illetve rétegenként történt mintavétel 
mágneses mérésekre, utólagosan a magraktárban. A paleomágneses feldolgozás 
eredményei, valamint azok értelmezése M Á R T O N (1998) jelentésében találhatók 
meg. 

A Görgeteg G-l fúrás paleomágneses vizsgálata 

A mintákat 0,5 m-ként gyűjtötték a fúrásnál az ép, eredeti kőzetekből. A zavart, 
szétesett magokat és a paleomágneses mérésekre alkalmatlan kőzeteket (például 
kavics) nem mintázták meg. A homokból vettek mintát, mert tapasztalataink 
alapján a fúrásból származó, nem oxidált homok megfelelő mintavétel esetén jó 
eredményt ad. Összesen 939 mintát gyűjtöttek, a mintákat kocka alakú műanyag 
dobozba tették, majd légmentesen lezárták. 

A minták mágnesezettségét a Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet közös magnetosztratigráfiai laboratóriumában mértük 
meg egy CCL gyártmányú kriogén magnetométeren, amelynek zajszintje 
3-5xl0" 5 A/m volt. A természetes remanens mágnesezettség (NRM) megmérése 
után 24 „pilot" mintát választottunk ki úgy, hogy azok mind a kőzettípusok, mind 
a mélység, mind a mágneses sajátosságok (irány, intenzitás) tekintetében repre
zentatívak legyenek. A pilotmintákat váltótérben lépésenként teljesen lemágne
seztük egy Schönstedt GSD-1 típusú egykomponenses váltóterú berendezéssel. 
A kevésbé stabil másodlagos mágnesezettség 15-20 mT lemágnesezés után tűnt 
el, egyes esetekben 30 mT-nál. A minták többségénél az inklináció nem váltott 
előjelet a lemágnesezés során, amint az a fúrásnál gyűjtött üde mintáknál álta
lános. 

A lemágnesezési görbék kiértékelése alapján a többi mintát 15-30 mT 
váltótérben mágneseztük le, egy vagy két lépésben. Azokat a mintákat, amelyek
nek nem volt stabil mágnesezettségük vagy a mérési hibájuk nagy volt, nem 
vettük figyelembe. A minták inklinációit szelvényben ábrázoltuk (4. ábra). A 
szelvényen viszonylag sok az egypontos átfordulás és egyes fordított szaka
szokon a nulla körüli inklinációk. Ezek a kiütő értékek főleg homokrétegekben 
fordulnak elő, és valószínűleg utólagos ásványátalakulás (elsősorban oxidáció) 
eredményei, így nem az eredeti mágnesezettségét tükrözik. A fúrás polaritás 
zónáit az inklináció előjele alapján határoztuk meg, felhasználva az inklináció 
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lemágnesezés alatt mutatott menetét is. A kiütő értékeket és az 1 m-nél véko
nyabb zónákat nem vettük figyelembe. 

A mágnesezettség hordozója a röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint hematit, 
és a minták goethitet csak 171,9 m alatt tartalmaztak ( B O G N Á R et al. 1993; K O V Á C S -
P Á L F F Y E szóbeli közlés). A hematit valószínűleg eredeti, törmelékes eredetű. Ezt 
támasztja alá a szelvény sok polaritásváltása is. Ha ugyanis a mágnesezettség 
végig másodlagos eredetű lenne, a polaritásnak is egyformának kellene lennie. 

A szelvények magnetosztratigráfiai korrelációja 

Mindkét szelvény felső része normál polaritású (2. ábra). A Görgeteg G-l 
fúrásban a Marcali Homok kora molluszkával igazoltan pleisztocén ( K R O L O P P 
1992), ezért a 0-151,5 m közötti, dominánsan normál polaritású szakasz a 
Brunhes kronnak felel meg, a 151,5-170,5 m közötti intervallum a Matuyama 
kronnak (0,78-2,58 Ma, 2. ábra). A szelvényen 133,5-139,7 m között egy viszony
lag vastag fordított polaritású szakasz van egy homokrétegben, amely valószí
nűleg gyorsan halmozódott fel, és így rövid idő-intervallumot képvisel. A szelvé
nyeken a Brunhes kronban több rövid, fordított polaritású intervallum van és a 
Matuyama kronban több rövid, normál polaritású szakasz. Ezeket a B E R G G R E N et 
al. (1995) polaritás-idő skála nem tartalmazza, de több helyen kimutatták (pl. 
C H A M P I O N et al. 1988; S I N G E R et al. 1999). 

A Paks-Dunakömlőd területen a löszformáció a molluszka fauna alapján 
pleisztocén korú ( P É C S I et al. 1979; W A G N E R 1979), és a felső normál polaritású 
része a Brunhes kronnal, az alsó fordított polaritású intervalluma a Matuyama 
kronnal korrelál. Az udvari szelvényen nincs közvetlen koradat, de a 
löszhorizontok és a talajkomplexumok jól azonosíthatóak a Paks-Dunakömlőd 
terület szelvényeivel, így joggal feltételezhető, hogy a löszformáció felső részén 
lévő normál polaritású intervallum itt is a Brunhes kronnak, és az alatta lévő 
fordított polaritású intervallum a Matuyama kronnak felel meg (2. ábra). 

A Tengelici Formáció teteje a Görgeteg G-l fúrásban a molluszkák alapján 
pleisztocén korú ( K R O L O P P 1992). A 255,8-257,1 m között települő barnásszürke 
színű, kemény, szögletes törésű, bentonitos agyagréteg valószínűleg egykori 
piroklasztikum szórás mállásterméke, és képződése a 2 ,17±0,17 Ma korú ( B A L O G H 
et al. 1986) bári bazaltvulkanizmussal hozható összefüggésbe. 

A bentonitos agyagréteg a C2n jelű Olduvai szubkron idején keletkezett, 
amelynek kora 1,77-1,95 Ma ( B E R G G R E N et al. 1995). A bentonitos réteg korát 1,9 
Ma-re becsüljük, jó egyezésben a radiometrikus korral. Ezzel kapcsolatban egy 
tévhitet szeretnénk eloszlatni. A valószínűségszámítás szerint a szórás (a) azt 
jelenti, hogy a legvalószínűbb érték 68%-os valószínűséggel van az átlag körüli 
± c intervallumban, nem pedig teljes bizonyossággal. Annak a valószínűsége, 
hogy a legvalószínűbb érték az átlag körüli ±2CJ intervallumban van, 95%, a ± 3 a 
tartományban pedig 99,7%. A bári bazalt kora tehát 68%-os valószínűséggel 
2,00-2,34 Ma, 95%-os valószínűséggel 1,83-2,51 Ma, az általunk 1,9 Ma-re becsült 
érték ebbe az intervallumba esik. 

A különböző ősmaradvány vizsgálatok is nagymértékben hozzájárultak a jó 
rétegtani besoroláshoz, bár a felső-pannóniai-pleisztocén határt csak viszonylag 
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nagy intervallumban lehetett segítségükkel behatárolni. K R O L O P P (1992) 
malakológiai vizsgálata szerint 237 m-nél nagy valószínűséggel, 299 m-nél, majd 
ez alatt pedig biztosan pleisztocénnél idősebb taxonokkal azonosítható példá
nyok kerültek elő (2. ábra). A pollen vizsgálatok alapján a felső-pannóniai-
pleisztocén határ 288,3-326,5 m közé tehető, mert az asszociáció rendkívüli 
elszegényesedése 288,3 m-ben tapasztalható először ( N A G Y T-né 1992). 

Az összes vizsgálati adatot figyelembe véve valószínűnek tartjuk, hogy a 
Görgeteg G-l fúrás Tengelici Formációjának egésze a Matuyama kron folyamán 
képződött, mivel a terepi megfigyelések sem utalnak jelentős üledékhiányra. 

Az Udvari U-2A fúrásban a Tengelici Formáció korára jelenleg nincs közvetlen 
radioaktív vagy biosztratigráfiai adat, az alapvetően fordított polaritású szakasz 
nem illeszthető egyértelműen az idő skálához. Báron bazalt települ vörös agyag
ban ( H O N I G 1971), és J Á M B O R (1997) ezt az agyagot egyértelműen a Tengelici 
Formációval azonosítja. Ha Báron és Udvarinál a Tengelici Formáció képződése 
nagyjából egyidejű, és az Udvari U-2A fúrásban 150,3 m fölött nincs kb. 300 ezer 
évnél nagyobb hiány, akkor a fúrás 93,3-150,3 m közötti intervalluma a 
Matuyama kron nagyobb részével korrelálható (2. ábra). Amennyiben a Tengelici 
Formáció képződése nem egyidejű Báron és Udvariban, vagy a formáción belül 
jelentős hiány van, az Udvari U-2A fúrás Tengelici Formációja több millió évvel 
idősebb is lehet. 

A magnetosztratigráfiai korreláció alapján megszerkesztettük a két fúrás 
mélyséG-Idő diagramját, amelyből a látszólagos üledékfelhalmozódás sebessége 
számítható (5. ábra). Ez nem azonos a tényleges üledékfelhalmozódási sebesség
gel, mert az adatok nincsenek korrigálva a kompakcióval. A Tengelici Formáció 
üledékfelhalmozódási sebessége az Udvari U-2A fúrásban 4,9 cm/ezer év, a 
Görgeteg G-l fúrásban 9,7 cm/ezer év. A Marcali Homok Formáció üledékfelhal
mozódási sebessége 170,5-151,5 m között szintén 9,7 cm/ezer év, 151,5 m fölött 
19,4 cm/ezer év. A löszformáció üledékfelhalmozódási sebessége az Udvari U-2A 
fúrásban 8,7 cm/ezer év, egyezésben M Á R T O N (1998) jelentésében számított 9 
cm/ezer év értékkel. 

A Tengelici Formáció legvalószínűbb kora mindkét fúrásban kora-pleisztocén. 
Keletkezési ideje a Görgeteg G-l fúrásban 0,99-2,0 Ma közé tehető, az Udvari 
U-2A fúrásban 1,07-2,1 Ma közé. A Marcali Homok Formáció képződése a kora
pleisztocénben (0,99 Ma) kezdődött és a holocénig tartott. A löszformáció 
képződése a kora-pleisztocénben (1,07 Ma) kezdődött és a holocénig tartott. 

Fejlődéstörténeti következtetések 

A posztpannóniai szerkezeti kiemelkedés az egész DK-dunántúli területet 
érintette, az erózió mértékéről nem rendelkezünk pontos adatokkal, a felső-
pannóniai összletből akár többszáz méter vastag üledék is lepusztulhatott. Az is 
kérdéses, hogy a késő-pannóniai üledékképződés befejeződése után a pliocén 
korban végig és mindenhol lepusztulási térszín volt-e a terület, vagy esetleg a 
relatív alacsonyabban fekvő területrészeken üledékképződés is folyt. Poszt-
pannóniai, pliocén korú képződmények jelenléte egyelőre nem igazolt, de figye-
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5. ábra. Az üledékfelhalmozódás 
változása az időben, a kompakció 
figyelembevétele nélkül 

Fig. 5 Accumulation vs. time, 
without compaction 

lembe kell vennünk egy esetleges későbbi lepusztulást, valamint azt is, hogy a 
terület földtani ismeretességi hiányai nem zárják ki ezek előfordulását. 

Jelenlegi ismereteink szerint a vizsgált két területen a felső-pannóniai összletre 
több millió éves üledékhiánnyal negyedidőszaki üledékek települnek. A kora
pleisztocénben megkezdődött a DK-dunántúli terület süllyedése, melynek 
hatására ezek a területek is üledékfelhalmozási térszínné váltak. A magneto-
sztratigráfiai korreláció alapján valószínűsíthető, hogy mindkét területen 
nagyjából egyidőben, kb. 2,0-2,1 millió évvel ezelőtt kezdődött a negyedidőszaki 
üledékképződés. 

A bázisösszlet megegyező genetikájú és felépítésű folyóvízi félciklus mindkét 
terület Tengelici Formációjában. Az e fölött tapasztalható különbségek való
színűleg a két területrész differenciált süllyedésének, illetve eltérő morfológiai 
felépítésének köszönhetőek. 

A medenceterületen tovább folytatódott a folyóvízi üledékképződés, 
fluviolakusztrikus fáciesű üledéksor rakódott le, elsekélyesedő-kiszáradó ártéri 
betelepülésekkel. A folyóvízi félciklusok keletkezése a terület folyamatos és 
nagyjából egyenletes süllyedésének az eredménye. 

A Tolnai-Hegyhát területén az üledékgyűjtő fokozatos feltöltődése zajlott ez 
idő alatt. A terület süllyedése a bázisösszlet lerakódása után lépést tartott az 
üledékfelhalmozódással és túlnyomórészt kiszáradó ártéri, időnként pangóvízi
mocsári összlet rakódott le, esetenkénti folyóvízi elöntéssel. A Tengelici Formáció 
felső részén keletkezett vastag fosszilis talajszint az üledékgyűjtő feltöltődésének 
végső szakaszát jelzi, amikor már csak a közvetlen környékről történhetett 
deluviális anyagbeszállítódás, és az üledékegyüttes helyben, reziduálisan vastag 
talaj sorozattá alakult. 

A medenceterületen a Tengelici Formáció fölött üledékfolytonosan települő 
Marcali Homok Formáció zömében szintén folyóvízi eredetű, alárendelten szél 
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által áttelepített törmelékes összlet. Ezt a formációt nem jellemzik mocsári-kiszá
radó periódusok (mint a feküjét), a zavart belső felépítésű, vastag félciklusokat 
homokos, kőzetlisztes rétegek váltakozása építi fel. A zavart belső felépítésű 
félciklusok keletkezésének oka az ősföldrajzi helyzetben keresendő. A terület 
valószínűleg az üledékgyűjtő peremén helyezkedett el. A medencebelső horda
lékkúp összletet jellemző szabályos félciklusok itt az átmeneti helyzet miatt nem, 
vagy csak részben alakulhattak ki. A terület mindezek mellett végig, a középső
késő-pleisztocén folyamán is süllyedő térszín volt, melyet az összlet viszonylag 
nagy - 170,5 m-es - vastagsága is alátámaszt. 

A dombvidéki területen a Paksi Lösz Formáció települ a Tengelici Formációra -
valószínűleg szintén üledékfolytonosan. A löszformáció nagy vastagsága -
93,3 m - és nyugodt települése azt jelzi, hogy Udvari közvetlen környéke válto
zatlanul üledékgyűjtő terület maradt a pleisztocén további részében is. A 
rétegsort nem jellemzik áttelepített talajok, zavart belső felépítésű löszrétegek (a 
löszpizoidos szinteket leszámítva), diszkordanciára utaló folyóvízi homokos 
betelepülések. Mindemellett üledékhiányok, rövid idejű lepusztulási szakaszok 
előfordulását nem zárhatjuk ki, de ezt is figyelembe véve a rétegsor „folya
matosnak" tekinthető. 

A Tengelici Formáció fedőjében települő két eltérő fáciesű, folyamatosnak 
tekinthető összlet finomrétegtani párhuzamosítására ezen két fúrás rétegsora 
alapján nincs meg a lehetőség. J Á M B O R (1998) szerint: „A dombvidéki és a 
medencebeli rétegsorok korrelációjának nehézségeit az okozza, hogy a lösz 
rétegek, mint a glaciális szakaszok üledékei a cikluskezdő kavics, illetve homok
rétegekkel keletkeztek egyidőben. A fosszilis talajok pedig az üledékképződési 
félciklusok felső vastagabb részével vethetők egybe. Sokkal több azonban a lösz 
és a fosszilis talajréteg a dombvidéki rétegsorokban, mint ahány félciklus van a 
medencesorozatokban." A megállapítást alátámasztja, hogy az Udvari U-2A 
fúrás löszrétegsorában 13 db fosszilis talajszintet lehetett elkülöníteni, szemben a 
Görgeteg G-l fúrás négy félciklusával. Az átmeneti fácieshelyzetnek köszön
hetően a félciklusok felépítése is fordított, a cikluskezdő homokszintek minden
hol a vastagabbak, és ezekre települnek, illetve ezeket tagolják a vékonyabb 
finomabbszemú közbetelepülések. 

A dombvidéki löszrétegsorok felépítéséről, szerkezetéről, rétegtanáról - a 
számos alaposan feldolgozott szelvénynek köszönhetően - jóval több adat áll a 
rendelkezésünkre, mint a medencebeli üledékképződésről. A Görgeteg G-l fúrás 
a Dráva-medence egyetlen részletesen kiértékelt magfúrása, a számos teljes 
szelvényű vízkutató és egyéb célú fúrás mellett. Ezek alapján azonban csak a 
medencebeli üledékgyűjtő főbb törvényszerűségei, tendenciái rögzíthetők, a 
pontos rétegtani felépítés megismeréséhez még számos magfúrás részletes fel
dolgozására lenne szükség. 
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