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Az Udvari-2A fúrás a tolnai Hegyhát középső területén mélyült földtani alapfúrás. Részletes feldolgozása alapvető rétegtani 
ismeretekkel szolgált e geológiailag kevéssé ismert kistáj pannóniai utáni szárazföldi üledékképződéséről. A fúrás nagy vastagságban 
harántolta a hegyháti területről eddig ismeretlen Tengelici Formációt és ennek fedőjében a száraz térszíni lösz-összlet teljesnek 
tekinthető rétegsorát. A lösz-összleten belül mindhárom nagy képződési periódus — paksi, mende-basaharci, dunaújvárosi — üledékei 
elkülöníthetőek voltak. A fúrás rétegtani adatainak felhasználásával pontosabban felvázolható a terület pannóniai utáni ősföldrajzi és 
fejlődéstörténete.

1. Bevezetés

Az Udvari-2A fúrás (1. ábra) célja az Udvaritól ÉK-re 
fekvő felszíni objektum földtani viszonyainak pontosítása 
volt. Elsődleges feladatnak tekintettük a terület negyedidő
szaki rétegsorának megismerését, vízföldtani viszonyainak 
tisztázását, miután az esetleges hulladéktároló elhelyezése 
ezekben a képződményekben történne.

A kutatófúrás helyét az előzetes földtani terepbejárás 
tapasztalatainak felhasználásával a falutól több mint 1 km- 
re, a településhez tartozó Felső dűlőn jelöltük ki. A fúrás 
talpmélységét 150 méterre terveztük, feltételezve, hogy a 
80-100 m vastag negyedidőszaki képződmények alatt még 
kb. 50 méter vastagságban harántoljuk a feküt alkotó felső- 
pannóniai rétegsort. A mélyítés során a fúrás mélységét nö
velni kellett, mivel a negyedidőszaki, illetve pliocén kép
ződmények vastagabbnak bizonyultak. A feladat az volt, 
hogy a fekü pannóniai összletben legalább 20 métert ha
ladjon a fúrás. Ily módon a végleges talpmélység 170,4 mé
ter lett.

A fúrás elérte a célját, csaknem 100 m vastagságban 
harántolta a pleisztocén rétegsort, alatta több mint 50 m 
vastagságban egy, a hegyháti területről eddig ismeretlen 
szárazföldi tarkaagyag-összletet és a talpon 20 m vastag
ságban a fekü felsőpannóniai képződményeket.

A fúrás vázlatos rétegsora:
0,0-0,9 m Holocén: mezőségi típusú talaj; kávébar

na, löszön kialakult, A és B szintre tagol
ható, helyben képződött, kőzetliszt szem
csenagyságú.

0,9-97,0 m Pleisztocén: lösz-összlet; három jól elkülö
níthető szakaszban a paksi, a mende- 
basaharci és a dunaújvárosi lösz-összlet 
képződményei találhatók, paleotalaj-szin- 
tekkel tagolva.

97,0-150,3 m Pliocén-alsópleisztocén: szárazföldi tar
kaagyag; négy részre tagolható, túlnyo
mórészt vörösesbarna, helyenként fekete 
mangánfoltos, alsó részén jelentős meny- 
nyiségű finomszemű homokot tartalm a
zó üledéksor.

150,3-170,4 m Miocén (felsőpannóniai): árapálysíksági üle
déksor; alsó részén szürke, felső részén 
sárgásbarna, változó mértékben homokos 
kőzetliszt és homok.

A fúrás részletes fö ld tan i feldolgozását Koloszár  L., a 
m in tagyű jtést D on  Gy. végezte. A fú rás szakm ai e llenőr
zésére J ámbor Á. kapo tt m egbízást.

2. Harántolt képződmények

A fúrás teljes hosszában szárazföldi, illetve tengeri 
üledékes kőzeteket harántolt, melyek kőzettani tagolásánál 
elsősorban a szemcsenagyság a döntő. Miután a fúrás min
táiból laboratóriumi vizsgálat nem készült, így a kőzettani 
elnevezések vizuális megfigyeléseken alapulnak.

A fúrás rétegsorának időrétegtani tagolásánál a Magyar 
Rétegtani Bizottság által elfogadott skálát vettük figye
lembe, mely alapján a felsőpannóniai üledéksor kora miocén.

2.1. Miocén (felsőpannóniai) képződmények.
Tihanyi Formáció

A fúrás 150,3 métertől a talpig, 170,4 méterig harántolt 
felsőpannóniai üledékeket (2. ábra). A sekélytengeri össz- 
let felső határát ott húztuk meg, ahol a rétegsorban lefelé 
haladva először jelentkezett az erre az üledékképződési 
környezetre jellemző szedimentációs bélyeg, a finom réteg
zettség. •.

A pannóniai üledéksort finomszemű törmelékes kőzet
típusok alkotják. Az alsó 13 méteren viszonylag homogén, 
középszürke színű kőzetliszt, agyagos kőzetliszt települ. A 
felső 7 méteres szakaszon a szín világosbarnára változik, a 
diszperz limonittartalom gyengén vörösesre festi, és dur
vább, valamint finomabb szemű kőzetlaminitek váltakoz
nak. Ezt a szintet finomszemű homok-, kőzetlisztes finom- 
homok-, kőzetliszt-, agyagos kőzetliszt-rétegek, laminitek 
építik fel. Ez a fölső szakasz jól rétegzett, a rétegzettség 
többnyire párhuzamos, de keresztrétegzés is előfordul. 
Ezeken kívül a fúrás legalsó 4 méteres részén lencsés 
rétegzés, iszaprogyási nyomok és felszakított kőzetkavics- 
metszetek is látszanak. Az első ősmaradvány-tartalmú



szint is ezen az alsó szakaszon található: 169,30 méternél 
lumasella-szerűen összemosott kagylóhéjtöredékek voltak. 
A fosszíliák közül csak a Congería rhomboidea volt megha
tározható. Az egész pannóniai üledéksorról elmondható, 
hogy gyengén cementált.

A pannóniai összlet finomszemű kőzettípusai, réteg- 
zettségi viszonyai nyugodt üledékképződést jeleznek. E 
nyugodt körülményeket néhányszor megszakítják nagyobb 
szállítási energiájú közegre utaló szakaszok, ahol iszapro- 
gyási nyomok, felszakított kőzetkavics-darabok, összemo
sott kagylóhéjtöredékek láthatók.

2.2. Pliocén-alsópleisztocén képződmények.
Tengelici Formáció

A fúrás 97,0 m és 150,3 m között harántolta a száraz
földi törmelékes-üledékes Tengelici Formáció képződmé
nyeit (2. ábra). A rétegsornak ez a szakasza a kőzettani bé
lyegek alapján négy részre osztható:
1. 145,8-150,3 méter között jól osztályozott, rosszul kerekí

tett, erősen csillámos finomszemű homok, kőzetlisztes 
finomszemű homok települ. Ez a szakasz teljesen réteg- 
zetlen és a szárazföldi sorozaton belül a leghomogé
nebb, a rétegek kijelölésénél is csak a szín volt az elkülö
nítő bélyeg. Ez lefelé haladva vörösesbarnáról világos- 
barnára-szürkésbarnára változik. A vörös, illetve barna 
sávozottságot, foltosságot a diszperz limonit- és mangán- 
tartalom feldúsulása okozza. Ez a finomszemű homok
horizont rosszul kötött és cementálatlan.
J ámbor Á. (1997) szerint a rétegsornak ez a szakasza 
még a fekü felsőpannóniai összlethez sorolandó, de véle
ményünk szerint ez a homogén és rétegzetlen szint a 
miocénben történt leülepedését követően a szárazföldi 
periódusban áthalmozódott.

2. 130,1-145,8 méter között a felfelé finomodó szemcse
nagyságú törmelékes rétegsornak egy köztes, átmeneti 
szakasza található, ahol a finomhomok-frakció még szá
mottevően jelen vari az agyag- és a kőzetliszt-tartalom 
mellett. A felső határát is ott lehet kijelölni, ahol az utol
só keverten finomhomokos réteget találjuk. Ezen a sza
kaszon agyag, kőzetlisztes agyag, finomhomokos agyag 
és kőzetlisztes finomszemű homok váltogatja egymást. 
Az egész összlet rétegzetlen, tömeges, a kijelölt rétegha
tárok fokozatosak és folyamatosak. Nemcsak a kőzet
tani összetétel, hanem a szín is igen változatos képet 
mutat. Alapvetően világosbarna, sárgásbarna, vöröses- 
barna, sötétbarna-fekete sávokkal, foltokkal. A sötétbar
na foltosságot a mangándúsulás okozza, mely diszperz 
módon az egész szakaszon megtalálható, de egyes szin
tekben feldúsul. Szórtan gömb alakú, 1-5 mrri-es, fekete 
mangánpizoidokat is tartalmaz. A mangánkicsapódás 
néhol rétegszerű, ezek a legsötétebbre festődött szintek. 
Az egész szakasz erősen kötött, jól cementált, kiszárad
va leveles elválású, törése mozaikos, rögös.

3. ¡03,0-130,1 méter között kőzettanilag viszonylag homo
gén tarkaagyagos sorozat települ. A szakasz gyakorlati
lag rétegzetlennek tekinthető, a rétegkijelölések itt a 
színváltozásokhoz köthetők, illetve két helyen esetleg 
szerkezeti a határ. 108,8 és 118,5 méternél 45-50°-os dő
lésű, szabálytalan lefutású, fényes, párhuzamos és közel 
függőleges csúszási nyomokat-karcokat tartalmazó síkok 
jelentik a rétegek határát. Az összlet színe a világos- 
barnától a vörösesbarnán át a sötétbarnáig változik. A 
sötétbarna-fekete, valamint a piszkosfehér foltosság 
végig jellemző. Az utóbbi a mállott, elmosódó körvona

lú, szórt elhelyezkedésű mészkonkréciók eredménye. A 
sötétbarna színezettséget a diszperz m angántartalom  
helyenkénti, akár rétegszerű feldúsulása okozza. Az 
összlet nedvesen erősen kötött, kiszáradva fellevelese- 
dik, rögösen szétesik.

4. 97,0-103,0 méter között a szárazföldi törmelékes sorozat 
zárótagja települ. Ez a szint fosszilis talajhorizontnak 
tekinthető, melynek alsó, félméteres szakaszán a mész- 
felhalmozódási szint is kialakult. A kőzet vörösesbarna 
színű, szürke-zöldesszürke foltos, anyaga csillámmentes 
agyag, szórt elhelyezkedésű mészkonkréciókkal. A 
mészfelhalmozódási szint világosbarna, fehér foltos, 
ezen a szakaszon a mállott, gyengén összecementált 
mészkonkréciók dominálnak.
J ámbor Á. (1997) véleménye szerin t a szárazföldi 
törmelékes összlet felső határa az általunk paleotalajnak 
tekintett szint közepe táján, 101,2 m éternél jelölhető ki.

2.3. Pleisztocén képződmények

A rétegsor 0,85 és 97,0 m éter közötti szakaszának fel
osztásánál Jámbor Á. (1997) véleményére támaszkodunk, 
aki P écsi M. (1975) nyomán tagolta a száraz térszíni kifej
lődéseket. Ennek alapján a lösz-összlet három  szakaszra 
bontható:
1. 61,7-97,0 méter között a paksi lösz-összlet települ (2. 

ábra). A sorozat bázisán kifejlődött három vastag, élénk
vörös fosszilis talajszint jól korrelálható a paksi tégla
gyári szelvény legalsó vörösagyag-horizontjaival. Az ud
vari fúrásban az első, közvetlenül a Tengelici Formáci
óra települő fosszilis talajszint a legkifejlettebb. Kereken 
6 méter vastag, szórtan mangánpizoidos, élénkvörös, kő
zetlisztes agyag. Alatta 0,3 méter vastagságban megtalál
ható a valószínűleg kissé elfúrt mészfelhalmozódási 
szintje is, mely közvetlenül a tarkaagyag-összletre tele
pül. A paksi lösz-összlettel korrelálható rétegsorban hét 
fosszilis talajszintet lehetett elkülöníteni, melyek közül a 
legfelső és a két alsó alatt 0,2-0,4 m vastagságban a 
mészfelhalmozódási, cementációs szintjük is kialakult. 
A négy felső talajszint színe már nem élénkvörös, ha
nem vörösesbarna, barna. A paleotalaj-szintek erősen 
kötöttek, homogének, rétegzetlenek.
A nem talajosodott löszhorizontok vastagsága 1-7 mé
ter között változik. Túlnyomórészt fakósárga, piszkossár
ga, sárga színű a kőzet, de két szintben okkersárga színű, 
barna foltos. Ezek a paleotalaj-szintek alatti, illetve kö
zötti átmeneti szakaszok, ahol a barna foltosságot az át
halmozott kőzetpizoidok okozzák.
A lösz kőzettanilag homogén, gyengén finomcsillámos 
kőzetliszt, mészkonkréciós szintekkel tagolva. A mész- 
göbecsek-mészkonkréciók szórtan az egész lösz-összlet- 
ben megtalálhatók, de néhány helyen rétegszerű betele
pülésként jelentkeznek. A konkréciók mérete 1-8 cm 
között változik, aprókristályos szövetűek, kemények, ép 
megtartásúak. 90,2-90,35 méter között a löszben egy 
mésszel keményen összecementált, kagylós törésű szint 
települ. A lösz — meszesebb rétegeit leszámítva — réteg
zetlen, jól osztályozott, közepesen kötött-cementált, ki
száradva megkeményedik. A teljes lösz-összletben egy 
helyen jelentkezik reduktív közegben, vízzel borított tér
színen keletkezett kőzettípus, az ún. „mocsári lösz”. Ez 
a paksi lösszel azonosítható szakasz tetején, 61,7-62,6 m 
között települő, világosszürke színű, közepesen kötött, 
rétegzetlen, homogén, jól osztályozott csillámmentes 
kőzetliszt-betelepülés.



2. A fúrás 15,1-61,7 méter közötti szakasza a mende- 
basaharci lösz-összlettel korrelálható (2. ábra). Ezen a 
nagyvastagságú szakaszon a típusos lösz kifejlődés 
dominál. A bázisán 15,9 méter, a tetején közel húsz 
méteres vastagságban települ az igen homogén lösz- 
összlet.
A két lösz-szint közötti középső szakasz változatosabb, 
itt négy elkülöníthető paleotalaj-szint található. Ezek kö
zül a legalsó a legkifejlettebb: több, mint 2 méter vastag, 
és ez a legfelső olyan fosszilis talaj, amely még vöröses- 
barna színű. A további három kisebb vastagságú és sö
tétbarna színű, sárgafoltos. Anyagát tekintve mind a 
négy csillámmentes, kőzetlisztes agyag. Jól kifejlett 
mészfelhalmozódási, cementációs szint egyiknél sem 
alakult ki, de a két fölső közötti réteg egy nagyobb mész
tartalmú szint két paleotalaj között. Nagyobb mennyi
ségben a mészkonkréciók is ettől a szakasztól lefelé 
jelentkeznek a lösz-összletben, de csak erre a középső 
részre jellemzőek rétegszerű betelepülésben.
A vastag, homogén, típusos löszrétegek fakósárga, szür- 

• késsárga szinüek, apró, sötétbarna mangánpettyesek és 
fehér mészeresek, mészpelyhesek. Anyaguk gyengén- 
közepesen csillámos kőzetliszt, apró mészgöbecseket 
csak elvétve tartalm aznak. A kőzet jól osztályozott, 
szemcsenagyság-változás nem látszik, homogén, réteg- 
zetlen. A lösz nedvesen igen képlékeny, kiszáradva 
széteső. . _
A típusos löszkifejlődés mellett vékony, 0,5-1 méter 
vastagságú rétegekben egy okkersárga színű, barnafoltos 
kőzetváltozat is jelentkezik. Ez a kőzetpizoidos szövetű 
lösz, ahol az elmosódó körvonalú, 2-5 mm-es nagyságú 
sötétbarna foltosság az áthalmozott kőzetpizoidok el- 
mállásának eredménye.

3. A fúrás 0,85-15,1 méter közötti szakasza a dunaújvárosi 
lösszel párhuzamosítható (2. ábra, 2). Két paleotalaj- 
betelepülést tartalmaz, egy 0,7 m-eset a bázisán és egy 
kétszer ilyen vastagot 2 méterrel feljebb. A fosszilis 
talajrétegek sötétbarna színűek, lazán kötöttek, morzsa- 
lékosan szétesőek. Az alsó talajhorizont cementációs 
szintje is kialakult, egy 0,4 méter vastag, 1-2 cm nagysá
gú mészcsomókat, mészgöbecseket egyenletes eloszlás
ban tartalmazó gyengén csillámos kőzetliszt formájában. 
A löszrétegsor e szakasza egy majd 10 méter vastag, ho
mogén, rétegzetlen, közepesen csillámos, jól osztályo
zott kőzetliszt-réteggel fejeződik be. Ez fakósárga, pisz
kossárga, barna színű mangán- és vöröses limonit- 
pettyes, néhol gyengén mészeres.

2.4. Holocén képződmények

A fúrás 0,0-0,85 méter között tárta fel a jelenkori talaj
szintet (2. ábra). Ez kávébarna színű, morzsalékos, szét
eső, gyengén csillámos kőzetlisztből kialakult, gazdag hu
musztartalmú mezőségi típusú talaj. Alsó 0,2 m-es szaka
szát a gyengén kifejlődött B szint alkotja.

3. Mintavételezés és elvégzett vizsgálatok

Az Udvari-2A fúrást földtani alapfúrásnak tekintettük, 
s laboratóriumi vizsgálatait is ennek alapján terveztük 
meg. A mintákat a részletes földtani feldolgozás és fotódo
kumentálás után gyűjtöttük. A fúrási anyagon szemcse
összetétel és -eloszlás, továbbá karbonáttartalom meghatá
rozását, mikromineralógiai vizsgálatot, termikus és rönt

gen elemzést, kémiai összetétel és nyomelemtartalom, ős
lénytani (malakológiai) és geokémiai vizsgálatot ter
vezünk.

A fúrás vízöblítéses magfúrás volt, így nem adott mó
dot mintagyűjtésre két igen fontos vizsgálathoz. Ezt a hi
ányt pótlandó, a közvetlen közelben mélyült a 33,6 méteres 
Udvari-2B száraz magfúrás, melynek célja zavartalan 
mérnökgeológiai minták vétele és trícium-meghatározás 
céljára történő mintavétel volt.

A fúrás komplex karotázsszelvénye (Kasza Z. et al. 
1996) jól korrelálható a fúrás földtani eredményei alapján 
elkészített rétegszelvényével. A karotázsgörbék és a ponto
sított geofizikai rétegsor lehetőséget kínál a részletesebb 
földtani dokumentációval történő együttes értelmezéshez.

A valódi ellenállás-görbén a lösz-összlet összesen 13 db 
paleotalaj-szintjének majdnem mindegyike jól kirajzolódik. 
Kivételt képez a legfelső, 4. réteg 9,8-11,4 m között, a 17. 
réteg 41,0-42,2 m között és a 32. réteg 79,5-80,0 m kö
zött. A görbe lefutása a Tengelici Formáción belül is jelzi 
az anyagminőség-változásokat, de egyenletes képet mutat. 
Igen erőteljesen kiugrik az ellenállásérték 145 m körül, je
lezve az 5 m vastag homogén, homokos szakaszt, majd en
nek alján lecsökken, és a felsőpannóniai üledékeknél egy, a 
korábbiaknál magasabb érték körül ingadozik.

A mágneses szuszceptibilitás-görbe alapján még ponto
sabban kirajzolhatok a paleotalaj-szintek, de itt is vannak 
kivételek. A legfelső itt sem jelentkezik, és a 24. réteg 
63,6-64,5 m között szintén nem látszik, az összes többi vi
szont pontos helyén van. A Tengelici Formáción belül is 
komoly ingadozások vannak egy alacsonyabb érték körül, 
majd 145 m-nél, a homokos szakasznál annyira lecsökken, 
hogy ábrázolhatatlanná válik. A szuszceptibilitás a felső
pannóniai képződményekben a lösz-összletével megegyező 
szinten ingadozik.

A mikroellenállás-görbék finom rajzolata, az ellen
állásértékek hirtelen megugrása a lösz-összleten belül pon
tosan jelzi a vékony, mészkonkréciós szinteket, különösen 
a képződmény alsó szakaszán,, ahol ezek száma megnő. A 
Tengelici Formáción belül a görbék egyenletesen ingadoz
nak, az összlet alján települő homokszintet pontosan kiraj
zolják. A felsőpannóniai üledékek felső részén igen erősen 
ingadoznak, végül az alsó, homogénebb szakaszon csak 
kisebb változásokat jeleznek.

Az impermeábilis kőzetösszetevők, a pórustérfogat és a 
kőzetlisztes-homokos frakció arányváltozásai a lösz-össz
leten belül a hatodik paleotalaj-szinttől lefelé korrelálnak 
jól a rétegsorral, jelezve a fosszilis talajszintek agyagtartal
mának növekedését az alsó szakaszon. A Tengelici Formá
ción belül az átlagosan magas agyagtartalmat jelzik, majd 
145 m körül az agyagtartalom hirtelen lecsökkenését. A fel
sőpannóniai üledékekben a felső lösz-összletéhez hasonló 
összetételt rajzolnak ki a görbék.

A természetes gamma szelvény kiugró csúcsai a lösz- 
összlet 5. és 6. paleotalaj rétegénél — 41-46 m között — és 
a Tengelici Formáció extrém dúsulású mangánkicsapódá- 
sos szintjeinél jelentkeznek.

A gerjesztett polarizáció- és a természetes potenciál
görbék mutatják a legszorosabb összefüggést a lösz-összlet 
paleotalaj-szintjeivel, illetve a Tengelici Formáció agyagos 
rétegsorával. Az alsó homokos szakaszt is mindkettő pon
tosan jelzi.

A sűrűség- és porozitás-görbék változásai jobban értel
mezhetők a belőlük levezetett, az impermeábilis kőzet
összetevők, a pórustérfogat és a kőzetlisztes-homokos frak
ciók arányait tükröző diagramon.



Összességében a karotázsgörbék jól korrelálnak a réteg
sorral, mert mind a vékonyabb közbetelepülő szinteket — 
pl. paleotalaj-horizontokat, mészkonkréciós rétegeket —, 
mind a komolyabb változások tendenciáit jól tükrözik.

M árton  P. (ELTE Geofizikai Tanszék) utólag begyűj
tött mintaanyagból elvégezte a fúrás paleomágneses vizsgá
latát. Szóbeli közlése alapján a Brunhes-M atuyama határ 
71-72 méter körül húzható meg, így a 690-700 ezer éves 
időhorizont ezen a szakaszon jelölhető ki. A szákirodalmi 
adatokkal (P écsi M . 1975) egyezően ez a határ az 
Udvari-2A fúrásban is a paksi lösz-összleten belül található.

4. Földtani fejlődéstörténet

Az Udvari-2A fúrásban feltárt legidősebb képződmény 
a felsőpannóniai Tihanyi Formáció. A fúrásban csak 20 
méter vastagságban harántolt üledék formáció-besorolását 
és fácies-értelmezését csak a környéken mélyült lignit
kutató fúrások rétegsorai (K orpásné H ódi M. 1978) alap
ján lehet megtenni. Az U dvari-1, a Belecska-1 és a Nagy
székely- 1 kutatófúrás csak vékony lignites betelepüléseket 
tárt fel. Ezek alapján állítható, hogy a terület felszín közeli 
felsőpannóniai összlete a lignittelepeket tartalm azó 
Toronyi Formációnál idősebb Tihanyi Formáció.

A felsőpannóniai üledéksor faunaegyüttese sekélyten
geri, partközeli, aligsósvízi fáciest jelez, édesvízi beütések
kel. Az oxigénben gazdag, jól szellőzött és mozgatott, kis 
vízmélységű környezet váltakozik pangó vizű, tavi beüté
sekkel, alkalmanként mocsári fáciessel. Az összemosott fa
una jelzi, hogy a víz mozgási energiája szelektálta a faunát. 
Az Udvari-2A fúrás egyetlen faunás szintje, a Congeria 
rhomboidea-s lumasella csak az energiaviszonyok megválto
zását jelzi, az üledéksor szintezésére nem alkalmas.

Kizárólag a faunaegyüttes alapján tehát nem állapítha
tó meg, hogy az összlet melyik szakaszát harántolta a fú
rás, a fosszíliák alapján nem lehet szintezni a rétegsort. Ily 
módon nincs őslénytani bizonyítékunk arra vonatkozóan, 
hogy a felsőpannóniai kifejlődésből mennyi hiányzik, és 
mennyi pusztult le a későbbi szárazföldi környezetben.

Korábbi jelentésünkben ( C hikán  G. et al. 1996) 
felvetettük annak lehetőségét, hogy a fiatal, pannóniai utá
ni szerkezeti mozgások földtani bizonyítékát a különböző 
területrészek pannóniai felszínének eltérő tengerszint fe
letti magassága szolgáltatja. Ennek pontossága azonban 
kérdéses a korábban mélyített fúrások rétegsorainak bi
zonytalan szintezhetősége miatt. A területen lévő fúrások 
pannóniai rétegsorainak párhuzamosítására — ami a paleo- 
morfológia szempontjából alapvető fontosságú — csak a ré
tegsorok karotázsszelvényekkel együtt történő össze
hasonlítása ad lehetőséget. A vízkutató fúrások esetében a 
rétegleírás igen vázlatos, tekintettel arra, hogy furadék- 
minták alapján készült, így ezeknél a geofizikai szelvény az 
egyedüli támpont.

A felsőpannóniai árapálysíkság, deltasíkság feltöltődése 
után szárazföldi lepusztulási térszín lett a terület. A külön
böző területrészeken az eróziós időszak hosszára vonatko
zóan az egyetlen tám pontot a pannóniai üledékek felső 
részén utólagosan feloxidált szakaszok vastagsága nyújtja. 
Nagy valószínűséggel állítható, hogy minél vastagabb a fel
oxidált zóna, annál tovább tartott a lepusztulási időszak, 
annál később történt a betemetődés. Ezeket az intenzív 
mállási színelváltozásokat J á m b o r  Á. (1997) is említi, 
megállapítva, hogy „ahol a Tengelici Formáció hiányában 
a felsőpannóniai sorozat felett közvetlenül fiatalabb pleisz
tocén rétegek települnek, ott ez az elváltozási zóna lénye
gesen vastagabb”. Az Udvari-2A fúrásban ez a feloxidált 
szint 7,0 méter vastag, ami viszonylag rövid idejű diszkor- 
danciára utal.

Az Udvari-2A fúrásban 97,0-150,3 méter között ha
rántolt Tengelici Formáció a felsőpannóniai utáni lepusz
tulási folyamatok eredményeként kialakult üledékgyűjtő
ben halmozódott fel. Ez a szárazföldi rétegsor eluviális- 
deluviális eredetű, tehát az egykori mélyedésekben helyi 
mállással, illetve lejtőn történő átmozgatással keletkezett. 
Kőzettani változásait az egykori környező lepusztulási tér
szín felépítése határozza meg. A felfelé finomodó szemcse
nagyság a lepusztulási anyakőzet, a felsőpannóniai üledék 
kőzettani változását tükrözi.

A tarka szín a felhalmozódási időszak klimatikus válto
zásainak következménye. A meleg-száraz időszakok hideg
nedves periódusokkal váltakoztak, és az ingadozó redox- 
potenciál-viszonyok hatására alakult ki az összlet tarkasá
ga. A sötétbarna-fekete színű szakaszok, „rétegek” kelet
keztek a legoxidatívabb viszonyok között, ez segítette elő a 
mangánoxid szintszerű, helyi kiválását.

A Tengelici Formáció korát illetően ősmaradvány
tartalom és paleomágneses vizsgálatok híján csak közvetett 
spekulációra támaszkodhatunk. Elfogadva a Tihanyi For
máció miocén korát és figyelembe véve a fentebb vázolt, 
viszonylag rövid idejű diszkordanciát megállapíthatjuk, 
hogy az összlet képződése már a pliocénben megkez
dődött, és a pleisztocénbe is áthúzódott. Az U -2A  fúrás
ban az összlet tetején kialakult paleotalaj-horizont alapján 
szintén diszkordanciát tételezhetünk fel a formáció és a 
fedőjét alkotó szárazföldi lösz-összlet között. A diszkor- 
dancia mértéke itt is kérdéses, hasonlóképpen a bázisához.

A száraz térszíni lösz-összlet tehát diszkordanciával 
települ a többé-kevésbé kiegyenlített felszínű pliocén- 
alsópleisztocén térszínre. A környező fúrásokkal össze
hasonlítva az U dvari-2A fúrás pleisztocén rétegsora a 
legteljesebb. Itt a löszképződés már a középsőpleisztocén
ben megkezdődött és a pleisztocén végéig tartott. A 96 mé
ter vastag lösz-összletet fosszilis, többnyire roncsolt szerke
zetű talajszintek tagolják. Ezek közül az első, lösz anya
kőzeten kialakult, legidősebb talajszint a legvastagabb, a 
legjobban kifejlődött. A lösz-összleten belül összesen 13 db 
fosszilis talajhorizontot lehetett a fúrásban elkülöníteni.


