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A Diósberény-1A fúrás 1996. folyamán a tolnai Hegyhát területén mélyített földtani alapfúrás. Feldolgozása — részletes 
laboratóriumi vizsgálatok elvégzése nélkül is — új rétegtani ismeretekkel szolgált a táj üledékképződéséről. A fúrás pannóniai szakasza a 
szükebb környezet legteljesebb felsőpannóniai kifejlődése. A vékony Tengelici Formáció megőrződött vörösagyagjára a legidősebb 
lőszképzödmények települnek. A mintegy 60 m vastag lösz-összleten belül elkülöníthető volt három nagy löszképződési periódus — a 
paksi, a mende-basaharci és a dunaújvárosi lösz-összlet — üledéke. A harántolt fosszilis talajszelvények teljesebb korrelációjával a terület 
Pannóniáinál fiatalabb fejlődéstörténete is pontosabban felvázolható.

1. Bevezetés

Jelen munka az 1996 elején Diósberényben mélyített 
fúrás néhány földtani eredményét foglalja össze.

A mélyfúrás helyét a' kutatás korábbi fázisaiban 
(C hikán G. et al. 1995) 77-es számmal jelölt, továbbkuta- 
tásra javasolt objektum területén jelöltük ki (1. ábra). Ez a 
terület azok egyike, melynek továbbkutatását a szakmai 
kritériumok mellett lakossági hozzájárulás (itt Diósberény 
lakóinak támogatása) is lehetővé tette. A fúrás végleges he
lye az 1996. február 23-i kitűzés alapján Diósberény község 
külterületén, a községtől mintegy 1700 m-re ÉK-re a 
Hosszúcser-dűlőben, a dűlőút K i oldalán van. A kutató
fúrást a Rotaqua Kft. mélyítette ,1996. március 19. és áp
rilis 10. között, 150,1 m-ig. Az összesített magkihozatal 
megközelítette a tervezett 95%-ot, az egész fúrásra szá
mítva 92%-ot tett ki. A terepi feldolgozás során a fúrást 106 
rétegre bontva dokumentáltuk. Ennek alapján a vázlatos 
rétegsor (2. ábra) a következő:
0,0-1,lm  Holocén: agyagos vályog, recens talaj; sö

tétbarna színű, lösz alapkőzeten keletkezett, 
erdőmaradványos csemozjom.

1,1-59,8 m Pleisztocén: lösz-öss'zlet, finomhomokos 
lösz eredeti településű és áthalmozott 
talajszintekkel. 25,8 és 29,4 m között futó- 
és fluvioeolikus homok települ be. Helyen
ként lejtőüledékek is tagolják. A dunaúj
városi, a mende-basaharci és a paksi lösz- 
összlet jellemző szintjei elkülöníthetők.

59,8-63,4 ni Pliocén-alsópleisztocén: szárazföldi tarka
agyag, a tetején vörös, fosszilis talajjal. 

63,4-150,1 m Miocén (felsőpannóniai): A teljes pannóniai 
szakasz a Tihanyi Formációba tartozik. 
Ezen belül az alábbi szakaszok különíthe
tők el: (63,4-70,8 m között) agyag, agyag- 
márga váltakozása dolomit és finom - 
középszemcsés homokcsíkokkal; majd 
(70,8-80,9 m között) alján kőzetliszte- 
sedő, finom-középszemcsés homok; alat
ta  (80,9-89,5 m között) agyagmárga-, 
agyag-, dolomit-, dolomitmárga-, finomho
mok- és homokkő-betelepülésekkel; majd

(89,5-116,6 m között) agyag-, agyagmárga- 
és homokpadok váltakozása szerves zsinó
rokkal, kőzetlisztes csíkokkal; legalul 
(116,6-150,1 m között) kőzetlisztcsíkos és 
finom-középszemcsés homokpadok válta
kozása lignit- és kőzetliszt-betelepülésekkel.

A  fúrás terepi feldolgozását és mintázását D on G y. és 
Marsi I. végezte. A  fúrás szakmai ellenőrzésére Jámbor Á. 
kapott megbízást.

2. A harántolt képződmények

A kutatófúrás által harántolt képződmények minősíté
séhez, sztratigráfiai besorolásához nem álltak rendelkezés
re szedimentológiai, paleontológiái, sztratigráfiai vizsgála
tok, ami jelentős korlátokat szabott a képződmények minő
sítésében és az eredmények kiterjeszthetőségében. így 
elsősorban a fúrás mélyítése során begyűjtött terepi ada
tokra és elkészített dokumentációra, kollégáink (Jámbor 
Á. 1997; T óthné M akk Á. et al. 1996) véleményére, az 
előzetes terepbejárás tapasztalataira (C hikán G. et al. 
1995, 1996) és a lyukgeofizikai mérési eredményekre 
(K asza Z. et al. 1996) támaszkodtunk.

2.1. Miocén (felsőpannóniai) képződmények.
Tihanyi Formáció

A fúrás által harántolt legidősebb képződmény a 
Tihanyi Formációba tartozik (2. ábra, 6). A fúrás pannó
niai szakaszát vizuális kőzettani bélyegek alapján öt egy
ségre bontottuk. Közülük az alsó kettő (a 89,5-150,1 m 
közötti szakasz) lignittelepet, szerves zsinórokat is tartal
mazó mocsári ciklusokkal tagolt sekélytengeri deltafácies- 
hez tartozik. A fölötte települő szakasz 63,4 m-ig erősen 
vékonyréteges, kiszáradási ciklusokhoz kapcsolódó 
dolomit-, dolomitmárga-csíkos összlet és szenesedésre 
utaló mocsári ciklusokat már nem tartalmazó, deltafáciesű 
homokrétegek váltakozásából áll
1. 116,6-150,1 m között kőzetlisztcsíkos és finom-közép

szemcsés homokpadok váltakoznak lignit- és kőzetliszt- 
betelepülésekkel (2. ábra, 6e). A fúrásszakasz legalsó



része néhány m vastag kőzetliszt-, agyagos kőzetliszt- és 
finomhomok-padokból áll. A fentebbi részen lignitréte
get tartalm azó, vastag finom-középszemcsés pados 
homok táródott fel. Legfelül újra finomabb szemcse
nagyságú rétegek vannak, melyek agyagos kőzetliszt, 
finomhomok-zsinóros kőzetlisztes agyag és finomho
mok váltakozásából állnak.
A fúrástalp környéke élénkszürke színű, vékonyréteges, 
pados képződmény, amely igen összeálló, kompakt szer
kezetű. A réteglap-felszínek erősen csillámosak, a réte
gek gyengén, közepesen meszesek. A réteglapok felszí
nén tömegmozgásra utaló nyomok nem látszanak. 
Felette a 131,8-140,6 m közti szakaszon települ a 
kutatófúrás legvastagabb, igen jó vízvezető-képességű 
homokpadja. A réteget zöld színű és felfelé durvuló szö
vetű finom-középszemcsés homok alkotja. Az összlet 
alsó 80 cm-e kissé sötétedő, erősen rozsdás szalagos, 
sávos, és kevés kőzetlisztet is tartalmaz. Felső 60 cin
ében erősen barnafoltos rozsdás, lazán összeálló a kő
zet. A rozsdás csíkok, sávok környéke finomabb szem
cséjű és erősen csillámos. A homok anyaga közepesen 
koptatott, jól osztályozott, uralkodóan víztiszta kvarc.
A homoktest fölötti szakasz alsó részén erősen homo
kos lignittelep található. A kőszéntelep alsó 25 cm-e 
kompakt szenes zsinóros homokos, agyagos lignit. Felső 
20 cm-e fekete, sötétbarna foltos jól szénült földes, fás 
barnakőszén.
A 130,8 m feletti szakasz hasonló a. talp környéki kőzet- 
lisztesebb részhez, de sárgásbarna, fakószürke színű, he
lyenként sűrűn rozsdás sávozott, csíkos.

2. 89,5-116,6 m közötti szakaszt szerves zsinóros, kőzet- 
lisztcsíkos agyag-, agyagmárga- és homokpadok váltako
zása alkotja (2. ábra, 6d). Ez a 25 m-t meghaladó szel
vényszakasz igen jól rétegzett, vékonyréteges, pados 
összlet. Vastagabb agyag-, agyagmárga- és vékonyabb 
finomhomokos padok váltakozásából áll. Az összlet 
finomabb szemcséjű rétegei élénkszürke, szürkésbarna 
színűek, szervesanyag-zsinórosak. Pattanva törő, síkos 
tapintású, máshol morzsolódó szerkezetűek.
A homokos szakaszok barna, sárgásbarna, néhol szür
késbarna, laza, vékony, gyengén cementált kőzetlisztes 
betelepüléseket tartalmaznak. A homok közepesen osz
tályozott, uralkodóan kvarc anyagú, szemcséi jól kopta- 
tottak. A rétegek dőlése 3-5°. A kőzet helyenként vé
kony eres, vasas és mangános színezetű kiválásokat és 
festődést tartalm az. A vasas kiválások belül üregesek, 
hosszúkásak.

3. 80,9-89,5 m között jól rétegzett, vékonyréteges agyag
márga, agyag váltakozik dolomit-, dolomitmárga-, finom- 
homok- és homokkő-betelepülésekkel (2. ábra, 6c).
A rétegösszlet szürke agyag, sárgásszürke és szürke 
agyagmárga és sárgásszürke, finomhomokos kőzetliszt 
váltakozásából áll. Vékony homokkő- és dolomitcsíkok, 
valamint finomhomok-betelepülések is tagolják. Ez a 
gyakori litológiai és szövetbeli változékonyság eredmé
nyezi a kőzet mikrorétegzettségét és a vékonyrétegessé
gét is. A vékonyrétegek 0,5-2,0 cm-esek és ezeken belül 
is mikrorétegzettség látszik. Az összleten belül felfelé a 
homok mennyisége növekszik. A képződmény egyes 
rétegei — színük, elválási síkjaik alapján — 9-10 fokkal 
dőlnek. Ez a dőlés a fúrómag alapján nem szerkezeti 
elmozdulás eredménye, hanem települt dőlés.

4. 70,8-80,9 m közötti szakaszt vékonyréteges, pados 
finom-középszemcsés homok, felső részén kőzetlisztes 
szakasszal (2. ábra, 6b).

Alul 40 cm vastag, meszes kötőanyagú, közepesen ce
mentált meszes homokkőpad települ, amely a feküjéből 
éles váltással fejlődik ki. Felette kőzetlisztet nem tartal
mazó finom-középszemcsés homok települ, amelyik 
sárgás-zöldesszürke színű, jól osztályozott, jól koptatott, 
közepesen-erősen csillámos. Felfelé folyamatos a szem
cseméret csökkenése, a közép-, majd aprószemcsés 
homok finomszemcsés homokba megy át. Párhuzamo
san és gyengén íveken mikrorétegzett, felfelé a csillám 
(muszkovit) mennyisége is csökken. A mikrorétegzettsé- 
get elsősorban csillámdúsulás és kismértékű szemcse- 
méret-változás okozza. A mikrorétegek gyakran kiéke
lődnek, ezek mentén gyakori a limonitos elszíneződés. 
A kőzet kevés színes elegyrészt tartalm az, jól osztá
lyozott.

5. 63,4-70,8 m közötti jól rétegzett, vékonyréteges agyag, 
agyagmárga váltakozásából álló rétegösszletet dolomit- 
és finom-középszemcsés homokcsíkok tagolják (2. 
ábra, 6a).
Az agyagmárga-rétegek legtöbbje sárgásszürke színű, 
limonitos sávozottsággal és mangános hintéssel. A 
limonitosodás 1-3 mm vastag, vízszintes, párhuzamos 
mikrorétegek mentén jelentkezik. A lim onitosodott 
részek szemcsemérete azonos a nem limonitos anya
géval. A mangános elszíneződés hintéses és dendrites 
formában is előfordul. A kőzet elválási, törési felülete 
párhuzamos síkok menti, vagy kagylós. Híg sósav hatá
sára változó mértékben pezseg, valószínűleg a dolomit
tartalom  változása függvényében. A jórészt kompakt 
rétegek cementáltsága is változó, köztük néhány cm-es 
gyengén cementált csíkok is előfordulnak. Az éles hatá
rú agyag-, agyagmárga-rétegekben erősen limonitosodott 
növényi szármaradványok és szétmálló konkréciók is 
előfordulnak. Az agyagos rétegek közé zöldes és szürkés 
tónusú, erősen csillámos fészkeket tartalmazó homoko
sabb, kőzetlisztesebb rétegtagok is betelepülnek.

2.2. Pliocén-alsópleisztocén képződmények.
Tengelici Formáció

59,8-63,4 m között Tengelici Formáció települ, ami 
tarkaagyagból áll, a tetején vörös, fosszilis talajjal (2. ábra, 
5). A szelvényben felfelé haladva alul a fekvő kőzetekből 
származó fellazult, mállott, gyengén áthalmozott, uralko
dóan agyagos szövetű összlet táródott fel. Eredeti települé
sű, szelvényében zonális talaj fedi.

A tarkaagyag zavart településű, gyengén kőzetlisztes 
eluviális, deluviális málladék. Gyengén csillámos, helyen
ként 2-4 cm-es átlagos méretű, erősen pezsgő mészkonkré- 
ciókat tartalmaz, melyeket mésziszap vesz körül. Az egész 
összlet sok apró vasas, mangános szeplőt tartalmaz.

A fosszilis talaj szövete is agyagból áll. A feltalaja né
hány apró, sötétszürke, szögletesen töredezett humuszos 
szemcsét tartalmazó vörösagyag. Lehetséges, hogy a szem
csék humuszanyaga teljes mértékben ásványosodott, de 
megjelenésük őrzi a mull jellegű humusz szerkezeti sajátos
ságait. Egy-két apró kerekített kvarcszemcse és csillám- 
lemez is felismerhető a talajszelvényben. Az A szint alsó 30 
cm-e vörösebb árnyalatú, mint a felső része. Apró mangá
nos szeplőket és néhány darab gyengén lekerekített, a vö
rösagyag által megfestett felszínű konkréciót tartalmaz. A 
cementációs szint mészkonkréciós vörösestarka agyagból 
áll. Lefelé fokozatosan meszesedik, tarka mészeres, mész- 
lencsés, zavart szerkezetű. Apró (2-3  mm-es) fekete bab
érceket is tartalmaz.



2.3. Pleisztocén üledékek

59,8 m felett, a p liocén-p leisztocén  korú tarkaagyagra 
a löszképződéshez kapcsolódóan közel 60 m  vastag üle
déksor rakódott, am elynek legnagyobb része p leisztocén  
korú, csak a rajta képződött talaj tekinthető jelenkorinak. 
A  lösz-összlet tagolását és korbesorolását Jámbor Á. 
(1997) nyomán ismertetjük.

2.3.1. Paksi lösz-összlet

53,2-59,8 m között a paksi lösz-összlet települ, amely 
eredeti településű és áttelepített talajszintekből áll, közbe
települt lejtőüledékek is tagolják (2. ábra, 4).

A 6 m-t meghaladó vastagságú rétegcsoport négy elkü
löníthető talajszelvényt és két vékony — nem talajosodott — 
réteget foglal magába. Az összletet sárga, zavart településű, 
rétegzetlen, agyagos kőzetliszt alapú deluvium vezeti be. 
Mangános szeplőket, áttelepített vörösagyag foszlányokat 
és átmozgatott, váltakozó méretű mészgöbecseket tartal
maz. Erre három fosszilis erdei talajszelvényt tartalmazó, 
egybefüggő, barnásvörös zóna települt.

Az alsó talaj szelvénye roncsolt, hiányzik a kilúgozódási 
szintje. Fölötte egy jól kifejlődött és megőrződött, teljes 
szelvényű fosszilis talaj van. A szintje sötétvörös, tapadós, szí- 
jas, fényes vágási felületű, rétegzetlen, képlékeny, kissé fol
tos, fekete mangános szeplőket tartalmazó agyag. Kiválá
sokat, konkréciókat nem tartalmaz, gyengén pezseg. Törési 
felülete apródiós. A B szint felül vörös, lefelé fakuló, sárgás 
tarka, végig mészeres, változóan cementált szabálytalan 
hömpölyökből álló, kiválásokat tartalmazó agyag. Törési 
felülete apródiós. A C szintet alkotó mészatkás pad sárgás
barna, rétegzetlen, jól cementált. Foltos, helyenként vörö
sestarka agyagos kitöltésű lencséket, foszlányokat tartalmaz.

A talaj fölött áthalmozott vörösagyagos lösz települ. 
Alsó felében vörös színű, rétegzetlen, agyagos kőzetliszt 
figyelhető meg, ami fokozatosan sárgásbarna tarkává, 
zavart településűvé válik. Felfelé az agyagtartalom fogy, a 
képlékenység csökken. A réteg egésze mészereket, mész- 
pelyheket, pórusok, gyökérjáratok menti kiválásokat és 
kevés mangános szeplőt tartalmaz.

A szákasz felső részén egy 1 m-nél vastagabb típusos 
löszréteg és egy lepusztult fosszilis erdőtalaj anyagát is 
tartalmazó lejtőhordalék van.

2.3.2. Mende-basaharci lösz-összlet

15,0-53,2 m között a mende-basaharci lösz-összlet kép
ződményei táródtak fel (2. ábra, 3), mely az alábbi négy fő 
egységből áll:
1. 39,8-53,2 m között lösz, agyagos lösz települ. Sárga, 

gyengén csillámos, alapvetően rétegzetlen, sok apró 
rozsdás és mangános szeplőt tartalmazó, kissé agyagos 
kőzetliszt. A vastag összleten belül 3-4 db, rozsdaszep- 
lőket nem tartalmazó, sötétebb barnássárga, kiválóan 
képlékeny 2-3 cm-es kőzetlisztes agyagcsík települ. A 
képződményben igen ritkán, jellemzően 2-6 cm-es 
szabálytalan formájú, lekerekített, közepesen cementált 
mészgöbecsek figyelhetők meg. 48,5-49,0 m között 
agyagosabb, plasztikusabb réteg települ. A képződmény 
felső 4-5 méterében kevés finomhomok is előfordul. A 
göbecsek mellett finom mészerek, mészpelyhek is látha
tóak. Ritkán 10-20 cm-es, lekerekített löszbabákat is 
ta r ta lm a z d  képződmény egészében felfelé haladva a 
szemcsék durvulása figyelhető meg.

2. 32,7-39,8 m-ben lösszel és lejtőüledékekkel tagolt ere
deti és áttelepített talajszintek települnek. Ez a talajoso- 
dott sorozat öt talaj szelvényt tartalmaz. Közöttük négy 
barnásvörös színű, vályogos agyag szövetű fosszilis erdő
talaj, az egyik roncsolt szelvényű. Az ötödik egy fakó 
szürkésbarna színű, zavart településű, vékonyréteges 
áttelepített tálaj. A zóna egy teljes szelvényű talajjal kez
dődik, majd 130 cm vastag, zavart településű, szögletes 
mészkonkréciókban gazdag agyagos lösszel folytatódik. 
A másik négy talajosodott szelvény közvetlen egymás 
fölött települ. Elkülönítésük talaj-, és kőzetgenetikai bé
lyegek alapján történt. .
Az összlet erdőtalajainak A szintje legfelül szürkésbarna, 
majd vörösbarna színű, kiválóan képlékeny. Anyaguk 
eltörve morzsás szerkezetű, rétegzetlen. Szövetük kőzet
lisztes agyag. A mésszel kitöltött repedések színe fakó 
barnássárga. A teljes szakaszon apró mangános szeplők 
látszanak. B szintjük az A szintnél kissé fakóbb. Szövetük 
vörösesbarna tarka, lefelé világosodó, erősen meszes, 
rétegzetlen, képlékeny agyag. Törésfelületükön morzsa- 
lékos szerkezet és apró pórusos csövesség figyelhető 
meg. Fakó mészereket, darabosan szétomló, laza kötő
désű mészlencséket, könnyen törő göbecseket tartalmaz. 
Alul kb. 15 cm vastag, erősen mésziszapos, változóan 
cementált, porózus szerkezetű, fakó piszkossárga mész- 
padka keletkezett.

3. 25,8-32,7 m között a rétegsort-nehezen megállapítható
genetikájú, 3 m-nél vastagabb finomhomokos kőzetliszt 
vezeti be. Ez sárga, szürkéssárga, szürkefoltos, legalul 
gyengén mészeres, fentebb rozsdaeres és szeplős, felfelé 
a rozsdafoltok mennyisége növekszik. Elszórtan néhány, 
apró mészkonkréciót is tartalmaz. Néhány Planorbis sp. 
is megfigyelhető benne. Különösen a felső szakasza 
nagyon hasonlít a folyóvízi áradmányra. Szedimentoló- 
giai vizsgálatok nélkül nem lehetett eldönteni, hogy a 
réteg epigenetikusan átalakult löszváltozat vagy folyó
vízi ártéri üledék. ;
25,8-29,4 m között futóhomok, folyóvízi és fluvio- 
eolikus homok települ. Ez a fúrás negyedidőszaki összle- 
tének egyetlen vastagabb homokbetelepülése. Alsó sza
kasza sárga, fakó barnássárga, rétegzetlen, közepesen 
osztályozott, jól koptatott, gyengén csillámos finom- 
középszemcsés futóhomok. Igen homogén, egyveretű, 
kiválásoktól, konkrécióktól mentes. Apró mészváz- 
töredékeket és gömbölyített fényes felületű kvarcszem
cséket tartalmaz. Felette sárga, helyenként szürke sávos, 
vékonyréteges, gyengén csillámos folyóvízi kőzetlisztes 
finomhomok települ. Vastagabb finomhomok- és vé
konyabb kőzetlisztes finomhomok csíkokból áll. Kivá
lásokat, konkréciókat nem tartalmaz. Legfelül közel 1 m 
vastag, fakósárga, gyengén csillámos, közepesen osz-

■ tályozott, jól koptatott fluvioeolikus finomhomok talál
ható, kevés közepes nagyságú szemcsével. Ez a szakasz 
uralkodóan kvarc anyagú és színes elegyrészeket is tar
talmaz.

4. 15,0-25,8 m között e mende-basaharci lösz záró egysége 
látható. A szakaszt több mint 10 m vastag, homogén, az 
összlet alsó részén települő lösznél lényegesen lazább 
kifejlődésű, fakósárga, porózus, rétegzetlen típusos lösz 
alkotja.

2.3.3. Dunaújvárosi lösz-összlet

1,1-15,0 m között a kutatófúrás legfiatalabb pleisz
tocén szelvényszakaszt, a dunaújvárosi lösz-összletet harán-



tolta. Lösz, finomhomokos lösz építi fel eredeti és áthal
mozott talajszintekkel (2. ábra, 2).

11,9-15,0 m között fosszilis talajzóna húzódik. A felet
te levő szakaszon volt a fúrásmélyítés során előforduló leg
nagyobb maghiány: közel 4 m volt a magveszteség. A meg
lévő mag alapján is jól jellemezhető ez a lösz-összlet. 
Benne vékonyabb, kőzetlisztes és vastagabb, finomhomo
kos szakaszok váltakoznak. Anyaguk sárga színű, gyengén 
csillámos. Egyes szakaszokon erősen mészgöbecses löszba- 
bás szintek helyezkednek el. A képződmény egyenletesen 
sárga, zavartalan településű, helyenként gyökérjáratokat, 
mészereket tartalmaz. A mészgöbecsek 10 cm-esek vagy 
nagyobbak, szabálytalan formájúak, fakó barnássárga szí
nűek, kemények, átkristályosodottak. A kőzet porózus, ap
ró csövecskéket tartalmaz, sav hatására erősen pezseg.

Az összlet 15,0 és 11,9 m közötti részén kettős talaj
szint van. Az alsó egy érett szelvényű csernozjom barna er
dőtalaj. A szintje sötét barnásszürke színű, erősen humu
szos, kiválóan szerkezetes, apródiós, morzsás agyagos 
vályog. Rétegzetlen, kiválásokat, konkréciókat nem tartal
maz. A B szint felül szürkésbarna, lejjebb.kávébarna, he
lyenként mészgöbecses, mészlencsés, erősen tömődött, 
összeálló agyagos vályog. Szintén rétegzetlen. A mészgö
becsek cm-esek, szabálytalan felszínűek, töredezők. Kör
nyéküket világos sárgás, meszes kéreg övezi. A felső részen 
áttelepített talaj van, amely egy sötét barnásszürke, barna 
színű, változó humusztartalmú, kiválóan vékonyréteges, 
leveles szerkezetű agyagos vályogréteg. Egyidejű talajlehor- 
dódás és löszképződés útján jött létre.

2.4. Holocén talajtakaró

0,0-1,1 m között agyagos vályog szövetű recens talaj 
zárja a rétegsort (2. ábra, 1). Sötét barnásszürke, színű, 
löszön keletkezett erdőmaradványos csernozjom talaj. A 
felső 50 cm-e az A szint. Egyenletesen humuszos, kiválóan 
szerkezetes, apródiós, humuszban gazdag. Kevés csillám
szemcsét már a felszíntől tartalmaz. 0,6-1,1 m között van 
a talaj B szintje, fokozatosan csökkenő humusztartalom
mal. A színe sötét barnásszürkéből fokozatosan piszkos
sárgává változik. Az alsó 10 cm mészeres, mészpelyhes, ki
válásokat nem tartalmaz.

3. Mintavételezés és elvégzett vizsgálatok

A fúrási maganyag mintázását úgy végeztük el, hogy a 
szükséges vizsgálatokra a kutatás következő fázisaiban sor 
kerülhessen. A mintavételezést a mintavételi előírásoknak 
(C hikán G. 1995) megfelelően hajtottuk végre. A fúrást 
földtani alapfúrásnak tekintettük, s laboratóriumi vizsgála
tait is ennek alapján terveztük meg. A fúrások anyagán 
szemcseeloszlás- és karbonáttartalom-, valamint mikromi- 
neralógiai vizsgálatot, termikus és röntgen elemzést, kémi
ai összetétel és nyomelemtartalom, őslénytani (malako- 
lógiai) és geokémiai vizsgálatot tervezünk.

A D b -IA  fúrás mélyítése során két lépésben (a fel
színtől 36,6 m-ig, majd 36,6 m-től a talpig) volt komplex 
karotázs (K asza Z. et al. 1996). A fúrás földtani eredmé
nyei alapján elkészített rétegszelvény jól korrelálható a 
karotázsmérések eredményeivel.

Mindhárom fosszilis talajosodott öv megjelenik a geo
fizikai mérésekben is. A fúrásszelvény különböző típusú 
talajainak szövete (az anyakőzet szemcsemérete) hasonló. 
Megfigyelésünk szerint -  az egyes talajszelvényeken belül

— lefelé egyenletesen csökken az ellenállás, a sűrűség pedig 
egyenletesen növekszik, összhangban az agyagfrakció sza
porodásával és a hézagtérfogat csökkenésével. A fosszilis 
talajok mágneses szuszceptibilitása az ellenállás-görbéhez 
viszonyítva ellentett irányú. A 9-10 m közötti szakaszon a 
geofizikai rétegsor egy olyan fosszilis talajt jelöl, amely a 
geológiai rétegsorból hiányzik. Mivel ez egy erősen 
maghiányos szakasz, a geofizikai mérések nyomán való
színű, hogy itt a 12-14 m közöttihez hasonló típusú, de 
annál vékonyabb eltemetett talaj található. A fosszilis 
erdőtalajos zónákra az jellemző, hogy az agyagos, vályogos 
A szintek, továbbá a B szintek még sok agyagfrakciót tar
talmazó felső része és az áttelepített talajrétegek kis 
ellenállásúak. Porozitásúk a szelvényben lefelé csökken, az 
impermeábilis frakció és a mágneses szuszceptibilitás pozi
tív csúccsal jelentkezik. Az erdőtalajok B szintjenek a már 
sok konkréciót tartalmazó alsó részei, valamint az atkáso- 
dott cementációs szintek ellenállása fokozatosan nő, csök
ken az impermeábilis frakció aránya, és növekszik a poro- 
zitás. A mészkonkréciók dúsulását és a mészpadokat a 
mikroellenállás hirtelen ugrásai kísérik.

A 60,5-63,4 között települő tarkaagyag és a rajta kifej
lődött fosszilis talaj (vörösagyag) a geofizikai paraméterek 
alapján összeolvad, porozitása sem a fenti talajszelvények 
jellegzetességeit tükrözi, hanem zavart településre utalva ugrál.

A fúrásszelvény negyedidőszaki szakaszában három 10 
m-t megközelítő vagy azt meghaladó vastagságú lösz- 
összlet van. A felső kettő (közvetlenül a feltalaj alatt és az 
első fosszilis talajösszlet alatt települő fiatalabb lösz) geo
fizikai képe igen hasonló, míg lényeges bélyegekben eltér 
tőlük a 40-53 m között települő idősebb lösz. A fiatalabb 
löszöket viszonylag nagy ellenállás jellemzi, közel állandó 
(25-30% közötti) a porozitás és az impermeábilis kőzetek 
aránya. A két fiatalabb lösz-összleten belül lefelé kissé nő a 
sűrűség, az alsó porozitása és mágneses szuszceptibilitása 
némiképp kisebb a felsőénél. Az idősebb lösz ellenállása a 
fentiekénél kisebb, és lefelé haladva egyenletesen csökken. 
Az impermeábilis kőzetfrakció aránya 40-ről 50% fölé 
emelkedik, és gyengén csökkenő porozitás mellett növek
szik a sűrűség.

A geofizikai paraméterek alapján 62,6 m-ben vonták 
meg a kvarter-pannóniai határt (K asza Z. et al. 1996). Az 
első, már biztosan pannóniai kőzetnek tekinthető dolomit
csík a karotázsszelvényen 63 m-ben jelentkezik (mikro
ellenállás és sűrűségcsúcs), a fúrási maganyagban pedig 
63,4 m-re esik. A dolomit- vagy dolomitos betelepülések a 
pannóniai alsóbb szakaszában is jól láthatóak. Ugyancsak 
jól kimutatható a 130 m alatt települő lignites réteg, amely 
szinte minden mért és számított geofizikai paraméterben 
anomáliát okoz. A fúrás teljes pannóniai szakaszán a geo
fizikai eredmények igen jó összhangban vannak a földtani 
dokumentációval.

A fúrásból paleomágneses vizsgálatokat végeztek. 
M árton P. (ELTE TTK Geofizikai Tanszék) szóbeli 
közlése szerint a Bru nh es-M atuyama határ a szelvény 
37,8-38,9 m közötti szakaszára tehető.

4. Földtani fejlődéstörténet

A közel 90 m vastagságú pannóniai összlet nem tartal
mazott korjelző faunát. M üller P. meghatározása szerint 
88,6 m-ből Prosodacna sp. és 130,0 m-ből Viviparus (?) sp. 
került elő. Ez nem változtatott a terület felsőpannóniai 
összletének eddigi korbesorolásán és fácies-értelmezésén,



amely az 1970-es évek végén mélyült lignitkutató fúrások 
alapján vált lehetségessé (K orpásné H ódi M. 1978, 
D u k á n  J. 1978a-c).

A rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, 
hogy a Tihanyi Formáció mely szakaszát tárta fel a kutató
fúrás. A terület pannóniai utáni eróziójának mértéke és 
szerkezeti képe is tisztázatlan. A kérdéshez adalékokkal 
szolgálhat a terület hidrodinamikai és transzport-folyama
tainak modellezéséhez szerkesztett, Regölyt Kalaznóval 
összekötő, közel ÉÉNy-DDK-i lefutású Diósberény 3. sz. 
vízföldtani szelvény. A földtani rész (K oloszár L., M arsi

I. 1997) szerkesztésében figyelembe vettük a kollégáink 
által készített értelmezést is (T óthné Makk Á. et al. 1996).

A szelvényben szereplő regölyi mélyfúrású kutak pan
nóniai szakasza lignitcsíkokkal tagolt sekélytengeri delta 
fáciesű összlettel fejeződik be. A D b -1A kutatófúrásban a 
szerves zsinóros, lignitcsíkos összlet fölött közel 30 m vas
tag kiszáradási ciklusokkal tagolt dolomitcsíkos rétegek 
települnek. A diósberényi vízmű kútjában (Diósberény-B3) 
már újra hiányoznak a dolomitos rétegek, és a lignitcsíkok
kal tagolt vastagpados homokos, aleuritos rétegek Kalaznó 
irányába mintegy fél fokkal dőlnek. A szárazdi fúrás nem 
tartalmaz dolomitcsíkokat, mint a Diósberény-1 A, továb
bá rétegsorából a diósberényi és regölyi fúrások pannóniai 
szakaszainak felső részére jellemző vékony lignitrétegek, 
szerves zsinórok is hiányoznak. Ez arra mutat, hogy a 
szárazdi fúrás pannóniai szakaszának felső része idősebb a 
környezeténél. Ez a momentum a többször 10 m-es pannó
niai utáni erózió mellett a Kapós-völgyben történő szerke
zeti elmozdulás lehetőségét erősíti. A jelenlegi adatokból 
nem dönthető el, hogy települt dőlés és erózió együttese, 
vagy töréses szerkezetalakulás, esetleg egy flexúra eredmé
nyezte ezt a kialakult képet. A több megközelítési lehető
ség a térség tektonikájáról és neotektonikájáról alkotott 
modellekkel kapcsolatos, máig le nem zárt szakmai vitával 
függ össze (Á dám L. 1969, G erner P. 1994). A megkuta- 
tottság jelenlegi szintjén itt a három szerkesztési lehetőség 
egyike sem zárható ki.

Az objektumok részletesebb megkutatását előkészítő 
jelentésünkben ( C h ik á n  G. et al. 1995) felvetettük annak a 
lehetőségét, hogy a jelenlegi morfológia és a terület pannó
niai paleomorfológiája között összefüggés lehet, és a pan
nóniai utáni fiatal kéregmozgások irányát és mértékét a 
tömbök recens morfológiája közti szintkülönbségek, ezen 
keresztül a pannóniai felszín morfológiája adhatja meg. A 
Diósberényben és Udvariban mélyített fúrások alapján ki
jelenthető, hogy ilyen közvetlen összefüggésről nincs szó.

A Kapós és a Donát-patak közötti érintett tömbön be
lül a diósberényi fúrás környezete a pannóniai felszín legki
emeltebb térsége. A fúrástól mind É-i, mind D-i irányban 
az esetleges szerkezeti mozgásokon felül az erózió is jelen
tős (50 m-t meghaladó) helyi szintkülönbségeket okozott. 
A fúrás környezete olyan terület, ahol a pannóniai rétegsor 
felső része a közvetlen környéken a legteljesebb.

A pannóniai időszak utáni eltelt időben ez a terület a 
környezetéhez képest szinte végig kiemelt volt. Erre utal, 
hogy a pannóniai üledékek felett csak igen vékony, jól lát
hatóan pannóniaiból származó anyagú 2-3 m vastag mál- 
ladék képződött, amelyet roncsolatlan szelvényű, eredeti

településű fosszilis talaj (vörösagyag) borít. E talaj alapkő
zete a pannóniaiból származó szárazföldi málladék, amely 
jól elkülönül a fölötte lévő idős lösz-összlet fosszilis erdei 
talajaitól. Ezt az összletet (59,8-63,4 m között) környező 
analógiák alapján a Tengelici Formációhoz soroljuk 
(H almai J. et al. 1982). A Magyar Rétegtani Bizottság a 
Tihanyi Formációt a miocénbe tette, így ennek a vékony, 
szelvényben megőrződött és talajtakaróval lezárt, kiegyen
lített térszínre és meleg éghajlatra valló üledéknek a képző
dése vélhetően a pliocénben kezdődött. Az üledékciklus 
záró szakaszát alkotó talaj felszíne a löszképződés idősza
káig ívelő diszkordancia-felületet képez. A hosszú száraz
földi szakasz meglétét támasztja alá az is (Jámbor Á. 
1997), hogy a pannóniai képződmények feloxidált szaka
sza a környéken itt a legvastagabb: mintegy 80 m-t tesz ki. 
A tarkaagyag az erősen hullámos, erodált pannóniai felszín 
lejtőpihenőin — feltételezésünk szerint — fokozatosan ki
vastagodik, ezt erősíti az udvari fúrás rétegsora is.

A tarkaagyaggal összefogazódva, majd rátelepülve a 
pannóniai térszín mélyebb részei felé fokozatosan vasta
godó, jól rétegzett folyóvízi összlet képződött. A két kuta
tófúrásunk egyike sem bizonyította, és a szakirodalomban 
is vitatott a térségben a lösz-összlet alatt települő nagyobb 
vastagságú folyóvízi üledék léte. A Kapós-völgy tárgyalt 
szakaszát és az attól délre eső területet térképező kutatók 
(T oborffy G. 1923, Rónai A. 1961, E rdélyi M. 
1961-1962) közül többen is kimutatták a folyóvízi képződ
ményeket. Ezeket pótlólagos terepi bejárás során Belecska 
és Csernyédpuszta környékén felszíni kibúvásokban mi is 
azonosítottuk. Ilyen, pleisztocén faunaelemeket (Succinea 
sp., Planorbis sp.) tartalmazó folyóvízi eredetű képződmé
nyeknek tartjuk a Regöly, Szárazd, Diósberény és Kalaznó 
vizes fúrásaiban a pannóniai és a lösz-összlet között tele
pülő, jól rétegzett, finomhomok és iszap váltakozásából 
álló, több tíz méter vastag rétegeket is. 4

A tarkaagyag alkotta térszínekre jelentős diszkórdanci- 
ával, a folyóvízi akkumuláció területein akár a fluviális 
képződményekkel összefogazódva települ a lösz-összlet. A 
talajosodási, lehordódási és folyóvízi, illetőleg futóhomok
képződéssel tagolt szakasza a diósberényi fúrásban csak
nem 60 m vastag. 11 különböző genetikájú és településű 
fosszilis talaj tagolja. Az összlet korának, párhuzamosításá
nak a problémáját részletező vizsgálatok nélkül csak korlá
tozott mértékben lehet megoldani, ehhez főként a lösz és a 
fosszilis talajok viszonyát vizsgáló kutatók (P écsi M. 1975, 
G eraszimov, I. P., 1974) munkái szolgáltattak szakmai 
kereteket.

Az udvari és diósberényi rétegsort összehasonlítva 
megállapíthatjuk, hogy a löszös szakaszok közti mintegy 
40 m vastagságkülönbség a diósberényi rétegsor csonkasá- 
gát mutatja. Mivel a diósberényi fúrásban a tarkaagyag 
talajtakarója megőrződött, ezen a paleofelszínen a lösz 
képződése kezdetétől felhalmozódhatott. A paleomágne- 
ses mérési eredmények alapján a diósberényi fúrás lösz- 
összletein belüli jelentősebb üledékhiánnyal inkább a 
würmi szakaszokon kell számolni. Amennyiben a paleo- 
mágneses mérések végleges kiértékelése megerősíti az 
előzetes adatokat, akkor a fúrásszelvény 32,7-53,2 m 
közötti szakaszát a paksi lösz-összletbe kell sorolni.




