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A Közép-Dunántúlon az elmúlt két évtizedben mélyült fúrások és a most befejeződött szeizmikus mérések alapján világossá vált, 
hogy a Külső-somogyi-tábla és a tolnai Hegyhát lösz-összletének feküjében nincsenek meg a legfiatalabb felsőpannóniai — Toronyi — 
formáció rétegei, hanem csak ettől a területtől D-re, Nagyatád és Görgeteg környékén jelennek meg. A terület pleisztocén összlete, 
amely itt a 2,4 millió évnél fiatalabb időkeretet tölti ki, három részre tagolódik. Alsó része vörös- és tarkaagyag-, homok-, bentonitos 
agyagrétegekből álló Tengelici Formáció. Középső részét a lösz-összlet bázisát alkotó PV]-Pv5 vörösagyag-rétegek, felső részét pedig a 
fosszilis talajrétegekkel tagolt lösz-összlet képviseli. A fosszilis talajrétegek a Közép-Dunántúlon viszonylag jól korrelálható 
vezetőszinteket alkotnak. A Tengelici Formáció bázisának időszintjét a nem sokkal felette települő K-gazdag bentonitnak a Bári Bazalt 
Formációval való párhuzamosítása és a bazalt radiometrikus kora alapján 2,4 millió évben lehet megadni.

1. Bevezetés

A Balaton, Belső-Somogy, illetve a Mecsek hegység, a 
Mezőföld és a Duna által közrefogott közép-dunántúli 
terület kevés jó felszíni feltárással dicsekedhet, s azokban is 
csak a felsőpannóniai és a pleisztocén képződmények egy- 
egy vékony szelete tanulmányozható. Az itteni fiatal kaino- 
zoos képződmények rétegtani felépítésének megismerésé
ben a mélyfúrásoké volt a főszerep. Ezek túlnyomó része 
az első világháború óta készített, viszonylag sekély 
(50-300 m) mélységű vízkút. A második világháború alatt 
és főként azt követően, ezen a területen 1000-3000 m 
mélységű szénhidrogén-kutató fúrásokat is sokfelé telepí
tettek a kutatók. Azonban ezeket a fúrásokat teljes szel
vénnyel készítették, így a felszín közeli képződmények ré
tegtanához azok kevés biztos adatot szolgáltattak. A legki
válóbb rétegsorokat a terület földtani alapfúrásai — Lajos- 
komárom-I, Som-1, Iharosberény-I, G örgeteg-1, Tenge- 
lic-2  — továbbá a paksi atomerőmű biztonságtechnikai 
kérdéseinek megválaszolása érdekében telepített fúrások, a 
nagy területet átfogó, a felsőpannóniai lignitet kutató fúrá
sok, és végül a paksi kis és közepes radioaktivitású hulla
dék telephelyének kiválasztása érdekében lemélyített Diós- 
berény-1A és Udvari-2A fúrások szolgáltatták (1. ábra). A 
legutóbbi tárta  fel az eddigi legteljesebb száraz térszíni 
(dombvidéki) pleisztocén rétegsort hazánkban.

A Közép-Dunántúl ezen fúrásainak jórészével volt al
kalmam megismerkedni dokumentációjuk tanulmányozása 
(víz- és szénhidrogén-kutató fúrások), maganyaguk helyszí
ni megtekintése és vázlatos rétegsoruk elkészítése, sőt jóré
szük maganyagának részletes feldolgozása és leírása alap
ján. A tolnai Hegyháton — amely a Közép-Dunántúl egyik 
része — telepített Diósberény-1A és Udvari-2A fúrások 
maganyagát mélyítés közben tekinthettem meg.

Az alábbiakban elsősorban a két utóbbi fúrás rétegso
rán szerzett tapasztalataim, továbbá a területről korábban 
szerzett ismereteim alapján röviden összefoglalom a fiatal 
felsőpannóniai és pleisztocén képződmények néhány, re
ményeim szerint a területet kutató szakemberek érdeklő
désére számot tartó kérdésről kialakult véleményemet.

2. Rétegtani észrevételek

A  Törökkoppánytól Paksig, illetve Lajoskomáromtól 
Nagyatádig telepített néhány, végig magvételes fúrás réteg
sora, továbbá a Balatontól Dél-Somogyig és Baranyáig 
húzódó szeizmikus reflexiós szelvények alapján (D á v id - 
G y . 1992) egyértelmű, hogy a területen érdemi felsőpannó
niai lignittelepek nem fejlődtek ki (D ukán J. 1978a-c). A z  
itteni felszínközeli felsőpannóniai összlete a Tihanyi For
mációhoz tartozik. Ebben vékonyabb, pár deciméteres lig
nit csíkok ugyan előfordulnak, de a „delta síkság' Víz alatti 
része” kifejlődés a nagy Taxodium mocsárerdők kialakulá
sára nem volt alkalmas. A  lignittelepes összletet (= Toronyi 
Formáció) telepes kifejlődésben a N agyatád-1 (H onig  
G y . 1978) és a még délebbre telepített G örgeteg-1 fúrás 
tárta fel (Jámbor Á. et al. 1991). A  közép-dunántúli lignit- 
kutató-fúrások túlnyomó többsége a Toronyi Formáció fe
küjében, a Tihanyi Formációban, s nem e legfiatalabb pan- 
nóniai képződményekben (Á dám  L. et al. 1962) mélyült.

A szeizmikus szelvények alapján megrajzolt kép 
(Dávid Gy. 1992) ezzel egyezik. A Balatontól D felé ha
ladva egyre fiatalabb felsőpannóniai rétegek jelennek meg 
a kvarter összlet alatt.

Ma még biztos korrelációs kapaszkodók hiányában 
nem tudjuk megítélni, vajon van-e a Toronyi Formációval 
egyidős, de lignit rétegeket nem tartalmazó felsőpannóniai 
formáció a Dunántúlon. Az Iharosberény-I és a Tenge- 
lic-2 fúrás legfiatalabb pannóniai rétegei esetében merült 
fel ez a gyanú.

A pleisztocén rétegtan szempontjából a két új hegyháti 
fúrásnak talán a leglényegesebb eredménye a paksi 
vörösagyag szintek (Pvj-Pv;) és a Tengelici Formáció 
viszonyának tisztázása. Áz Udvari-2A fúrás szelvényéből 
világosan látszik, hogy a Pécsi M. (1975) által a paksi lösz- 
összlet bázisán leírt és később térképezett (C hikán G. 
1992) öt vörösagyag szint (Pvj-Pv5) alatt települnek a 
Tengelici Formáció vörös-sárga-barna-szürke tarkaagyag-, 
agyagos homok-, homokrétegei, amelyek között itt bentoni
tos agyagbetelepülések is vannak. A Tengelici Formáció — 
M árton P éternek  a paksi és dunaföldvári Duna-parti



szelvényekből gyűjtött mintákon végzett mérései (in Pécsi 
M. 1982) alapján -  egyértelműen 700 000 évnél idősebb
nek bizonyult. Az udvari és a diósberényi fúrások maga
nyagát időközben M árton P. (ELTE Geofizikai Tanszék) 
megmintázta és a minták paleomágneses feldolgozását 
elvégezte. Mérései és szóbeli tájékoztatása szerint a 
B runhes-M atuyama határ az udvari fúrásban 71-72 m 
között van, s ez a paksi szelvénnyel jól egyező eredmény, 
míg a diósberényi rétegsorban ugyanez 38-39 m közé 
esne. A két fúrás közelsége és egyszerűnek tűnő korrelálha
tósága ennek ellentmond. Az ellentmondás talán a mag
anyag nem helyszíni mintázása miatt állt elő.

Összhangban van ez a Tengelic-2 fúrásból levezetett kor
adattal is. Itt a Tengelici Formációban települő K-gazdag 
bentonit réteget párhuzamosítottuk az ugyancsak K-gaz- 
dag, s ugyancsak egyértelműen a Tengelici Formációba be
települő Bári Bazalt Formációval (H almai J. et al 1982), 
amelynek korát Balogh  Kadosa  K/Ar módszerrel kere
ken 2 millió évesnek határozta meg (B alogh K. et al 1987).

Amennyiben csak a fúrási maganyagra támaszkodunk, 
úgy továbbra is nyitott kérdés marad azonban a paksi vö
rösagyagok (Pvr Pv5) és a Tengelici Formáció települési 
viszonya. Az eddig rendelkezésünkre álló adatokból, feltá
rásokból az előbbiek diszkordáns, vagy konkordáns telepü
lését nem lehet biztosan megállapítani.

Előbbi mellett látszik szólni az, hogy a 700 000 éves 
paksi löszszelvény kereken 100 m vastagságú, mig az 1,7 
millió évet képviselő Tengelici Formáció eddig tapasztalt 
legnagyobb vastagsága mindössze 45 m. A Tengelici For
máció talpának korát ugyanis Rónai A. (1981, 1982) által 
a pleisztocén alsó határául javasolt 2,4 millió éves időszint
tel korreláljuk, amire a Tengelici Formáció aljának ciklus
kezdet kifejlődése meg az előbbi — valamivel magasabb 
szintből származó — radiometrikus koradat együttes érté
kelése jogosít fel.

A Tengelici Formáció és a paksi vörösagyag-szintek 
(Pv,-Pv5) között tehát jelentős üledékhézagot valószínűsít
hetünk itt, az Alföldi-medence Ny-i peremén, a tolnai 
dombvidéken.

A Tengelici Formáció a Tengelic-2 és az Udvari-2A fú
rásban diszkordánsan települ a felsőpannóniai rétegek fe
lett: Ezt a pannóniai sorozat felső szakaszán kialakult, fent- 
ről lefelé csökkenő intenzitású mállási színelváltozás — a 
piritbomlás miatt ezek a pleisztocén eleji mállásnak kitett 
felsőpannóniai rétegek szürkéről sárgára színeződtek — 
egyértelműen bizonyítja. •

A tengelici szelvényben ez az elváltozási zóna 17,5 m, 
az Udvari-2A fúrásban kereken 5 m vastagságú volt. Úgy 
tűnik, azért vastagabb az előbbi szelvényben, mert itt a víz
vezető pleisztocén kőzetek (homokok) részaránya jóval na
gyobb, mint az udvari fúrásban, és többségük közvetlenül a 
felsőpannóniai sorozat felett települ.

A felsőpannóniai sorozat I. táblázat
pleisztocénben megsárgult részének adatai

Fúrás neve Elváltozott zóna Közvetlen 
fedő kora

helyzete vastagsága

Belecska-1 14,0-61,5 47,5 q3
Diósberény-IA 60,8-141,6 80;8 Q 2
Nagyszékely-1 ' 50,2-117,7 . 67,5 q2 ■
ToJnanémedi-2 27,2-27,2 0,0 Qj
Udvari-1 33,8-75,9 42,1 Qz

Ahol a Tengelici Formáció hiányában a felsőpannóniai 
sorozat felett közvetlenül fiatalabb pleisztocén rétegek 
települnek, ott ez az elváltozási zóna lényegesen vastagabb 
(1. táblázat).

A sorból egyedül a Tolnanémedi-2 fúrás adata lóg ki. 
Itt talán az erőteljes folyóvízi erózió (Kapós) vitte el az el- 
mállott zónát, de fúrástechnikai hibára is gyanakodhatunk. 
A pleisztocén összletből ugyanis csak törmelékanyag volt a 
magládákba kirakva, maganyagot nem hoztak felszínre 
(Jámbor Á. 1980).

A Tengelic-2 és az Udvari-2A fúrás rétegsorának köz
vetlenül a felsőpannóniai összlete feletti részét tekintve 
aligha célszerű itt megkerülni a felsőpliocén képződmé
nyek kérdését.

Mint már -  Rónai A. (1981, 1982) nyomdokain járva -  
ismételten javasoltam, a pliocén-pleisztocén határt a Kárpát
medencében a 2,4 millió éves időszintnél célszerű 
meghúzni, mert az e feletti üledékek lényegesen eltérnek az 
idősebbektől. Ez a szint a fentiek alapján a Közép-Dunán- 
túlon a Tengelici Formáció talpával párhuzamosítható. A 
Dunántúlon a felsőpliocénben (a 2,4-3,4 millió év közötti 
időben) lepusztulás volt. Ide tartozó üledéket — néhány 
dúsfaunás villányi-hegységi hasadékkitöltésen és a 
Görgeteg-1 fúrás 219,6-270,2 m közötti szakaszán (?) túl — 
még nem sikerült azonosítani a kutatóknak.

A Közép-Dunántúlon korábban sokszor idesorolt Unió 
wetzleri-s rétegek a Tihanyi Formáció felső részébe, s nem 
a felsőpannóniai legfelső részébe tartoznak. így idősebbek 
a Toronyi Formációnál, annak feküjét alkotják.

Amennyiben illetékes fórumokon sikerülne megegyezni 
a pliocén-pleisztocén korhatár 2,4 millió évnél fiatalabb 
voltában, úgy a Tengelici Formáció egy része (vagy egé
sze?) valóban a felsőpliocénbe lenne átcsúsztatható, de ez 
nálunk gyakorlati szempontból sok felesleges zavart okoz
na a fiatal képződményekkel való munkálkodás során.

A két hegyháti, végig magvételes fúrás, a paksi pleiszto
cén alapszelvény (P écsi M. 1982) és a törökkoppányi 
rétegsor (C hikán G., T omka Gy. 1984) tanulságai alapján 
megállapíthatjuk: a pleisztocén összlet fosszilis talajszintjei 
hosszan — több tucat négyzetkilométeres területen, talán 
az egész száraz térszíni pleisztocénünkben — követhetők, 
abban jó litosztratigráfiai vezetőszinteket alkotnak. Kétség
telen azonban, biztos párhuzamosításuk a pleisztocén össz- 
letben lévő, általában rejtett lepusztulások és a kifejlődés
változások miatt sokszor nem problémamentes, és. jó kor- 
reláláshoz a fosszilis talajok rétegsoron belüli helyzetének 
figyelembe vételén túl kifejlődésüket, feküjük ősmaradvá
nyait, valamint kőzettani jellegeit is ismételten mérlegelni 
kell(ene). Egy-egy feltárásban látható fosszilis talaj szintet 
általában csak a fúrásokkal lépésről-lépésre haladó mód
szerrel lehet biztosan követni.

Állításaim bizonyítására mellékelem a diósberényi 
(M arsi I. 1997) és az udvari fúrás (K oloszár F. 1997) 
szelvényét (Jámbor Á. 1996) (2-3 , ábra). Jól látható 
ezeken, hogy a Pécsi M. (1975, 1982) féle részletes száraz 
térszíni pleisztocén tagolás viszonylag jól alkalmazható itt 
is, bár Paks — ahol ezek a szintek jól kidolgozottak — 
25-30 km távolságban van innen. A két fúrás pleisztocén 
rétegsorának összehúzása fentről lefelé haladva a BA 
(Basaharc alsó) talajszint alatti lösz bázisáig szerintem 
vitathatatlan. A 10-12. sorszámú, az udvari szelvényből 
hiányzó, diósberényi homokréteg egyértelműen a 9. sorszá
mú udvari löszréteg alját helyettesíti.

A diósberényi fúrás pleisztocénjének ez alatti része jól lát
hatóan csonka, de úgy tűnik, minden meglévő két réteg közül



hiányzik az, amelyik az intraform lepusztulásnak könnye(bbe)n 
áldozatul esett, azaz az eredetileg lazább lösz, agyagos löszbe
település, vagyis a szelvény nem alulról csonka.

Ezen túlmenően azonban a diósberényi szelvényben lé
vő paksi lösz-összlethez tartozó egyes rétegek is jóval véko
nyabbak, mint az udvari vagy a paksi szelvényben.

Az alsópleisztocén Tengelici Formáció a diósberényi ré
tegsorból egyértelműen hiányzik. Az itteni felsőpannóniai 
megsárgult zóna nagy vastagságából következtetve, valószí
nűleg eredetileg sem rakódott le.

A száraz térszíni lösz-összletek kiváló tagolhatósága so
káig aligha halasztható elvi geológiai feladatot — sok eset
ben azonban az építési gyakorlat számára is nélkülözhetet
len munka elvégzését — jelöl ki számunkra: A száraz térszí
ni pleisztocén területek egy majdani részletes földtani fel- 
vételezése során az egyes fosszilis talaj- és löszszinteket 
egymástól elkülönítve kell ábrázolni. Természetesen ez 
csak nagyszámú, kismélységű, de végig magvételes fúrás 
segítségével lehetséges.

Két új magfúrásunk rétegsora egyértelműen cáfolja 
Á dám L. (1969) korábbi véleményét, miszerint „a Hegyhát 
lösze zömében az utolsó jégkorszakban képződött”. Téve
dése azonban érthető és tanulságos. Á dám L. egyéb lehető
ség hiányában csak a felszíni feltárásokkal és a teljes szel
vénnyel mélyített, így érdemi rétegtani vizsgálatokra majd
nem teljesen alkalmatlan vízkutató fúrásokkal dolgozhatott.

A terület feltárásainak túlnyomó többségében csak pár 
méter vastag löszt lehet látni. A fosszilis talajszintek túl
nyomóan a holocén talajtakaró alatt rejtőzködnek, s ha itt- 
ott a mélyebb szurdokvölgyekben egy-kettő meg is figyelhe
tő azok közül, a lösz-összleteknek a mostani magfúrások
ból elénk tárult részletes tagolódása nem rekonstruálható a 
felszíni feltárások bármely alapos feldolgozása során nyert 
mozaikdarabkákból.

A mozaikdarabok jó  összeillesztését alapvetően be
folyásolja a dombvidéki száraz térszíni pleisztocén összlet 
térszínének a glaciálisok-interglaciálisok váltakozása okoz
ta dinamikus változásai. Ennek során a löszképződési sza
kaszok (glaciálisok) során kialakult még oly vastag löszta
karókat is elkezdik feldarabolni a talajképződési csapadé
kos időszakban a folyóvizek által kialakított hátravágódó 
völgyek. A lösz-paleotalaj-lösz-paleotalaj stb. felépítésű 
blokkok peremeiről azonban az összlet korábbi kiszáradá
sa és a talajképződés során történő átnedvesedése miatt 
hatalmas darabok suvadnak le a völgyekbe, ahonnan az 
erózió aztán részben vagy egészben eltávolítja ezeket.

Könnyű belátni, hogy így a völgyek peremein elsősor
ban a legfiatalabb pleisztocén szelvény-részletek táródnak 
fel, s az idősebb rétegeket a blokkok peremein mindenkép
pen diszkordáns településű fiatalabb lösz, illetve fosszilis 
talaj rétegek ismételten elfedik. Ilyen területen még magfú
rások segítségével sem könnyű (vagy nem is lehet) valós ré
tegsort összeállítani.

Említést érdemel a két új rétegsorunk kapcsán, hogy 
ezekből az Á dám L. (1969) által említett középsőpleiszto
cén folyóvízi összlet teljes egészében hiányzik, annak elle
nére, hogy a Hegyháttól Ny-ra a lösz-összletben (M iháltz

I. 1953), továbbá a lösz alatti, többnyire vörös színű soro
zatban is ismerjük (E rdélyi M. 1961-1962) ezt a kifejlő
dést. Ennek mibenlétét, települési helyzetét eddigi adata
ink alapján nem lehetett vizsgálat tárgyává tenni. A Hegy
hát pleisztocén rétegsora kifejlődésének teljes megismerése 
végett még sokat kell a szakembereknek dolgozniuk.

Területünk kvarter rétegsorainak alsó részében a vörös 
agyagokkal kapcsolatban mindegyik kutató megemlítette a

„mészkőrétegeket”. Egybehangzó véleményük szerint ezek 
az eredetileg mészgazdag pélitek karbonátanyagának medi
terrán éghajlat alatt végbemenő talajosodás során kioldott, 
a felszín alá szivárgott és a talaj cementációs zónájában 
történt kiválása eredményeként keletkeztek.

Általában csomós, porózus szövetúek, egyenetlen ke- 
ménységűek, kriptokristályos kifejlődésűek. Előfordulnak 
azonban kimondottan szorosabb értelemben vett, párhuza
mos felszínek által harántolt réteg formájában is. Faunát 
ez ideig egyedül T elegdi Roth L. (in H orusitzky H. 
1901) említett a kistormási vörösagyag feltárásból (Helix 
sp. szárazföldi csiga maradványok egy mészkőrétegben).

Tárgyalás szempontjából ide illik a két végig magvételes 
fúrás vizsgálata során a lösz-összletben gyakran található 
mészkonkréciók szintbeli helyzethez kötődő tulajdonságai
nak ismertetése. Az udvari fúrásban a lösz-összlet felső 
részéből (mende-basaharci-dunaújvárosi szakasz) előke
rült konkréciók bányanedves állapotban kisebb keménysé- 
güek, a kéreg részük anyaga nem áttetsző, kriptokristályo- 
sak, fehér színűek, míg a paksi lösz-összletből előkerültek 
keményebbek, kérgük barnásszürke, aprókristályos, és 
kalcit ereik áttetszőek. Megfigyelésünk rétegtani értékét a 
további vizsgálatok döntik majd el.

Ugyancsak eltér a fiatal lösz bányanedves és kiszáradt 
állapotban is az idősebb (paksi) löszöktől. Előbbiek nedve
sen képlékenyebbek, kiszáradva porlóvá válnak, míg az 
idősebbek kevésbé képlékenyek, kiszáradva pedig .megke
ményednek.

3. Fejlődéstörténeti és tektonikai észrevételek

Területünknek az új fúrásokban is fogható két leglénye
gesebb fiatal fejlődéstörténeti momentuma egyrészt a fel
sőpannóniai összlet és a Tengelici Formáció lerakódása 
között lejátszódott kettős tektonikai esemény, másrészt a 
Tengelici Formáció és a lösz-összlet közötti — ugyancsak 
tektonikai mozgások hatására kialakult, valószínűleg regio
nális jellegű — diszkordancia létrejötte volt.

A felsőpannóniai üledékképződést valahol 3 millió év
vel ezelőtt erőteljes töréses jellegű tektonika zárta le. A du
nántúli terület ennek következtében differenciáltan kiemel
kedett, és rajta erőteljes lepusztulás ment végbe.

Mintegy 2,4 millió évvel ezelőtt területünk egyes blokk
jai süllyedni kezdtek, míg mások tovább emelkedtek. 
Előbbiek felett megkezdődött a Tengelici Formáció leülepe
dése, míg az utóbbiakon tovább folytatódott a lepusztulás.

Ezzel egy időben Bár, és talán Nagykarácsony mellett is 
(D ávid G y . 1992) káliumgazdag bázisos vulkáni működés 
kezdődött, melynek piroklasztikumai területünkre is elju
tottak, mert nyomai a T -2 és az U -2A  fúrás szelvényében 
is fellelhetők voltak.

Megjegyzést érdemel, hogy a bagi tefraszintet 
(H orváth E. 1992) egyik fúrásban sem sikerült meglel
nünk, bár tudatosan kerestük megjelenését a fiatal lösz- 
összletben.

Fejlődéstörténeti szempontból tanulságosak a Tengelici 
Formáció vastagságviszonyai. Ezek azt jelzik számunkra, 
hogy ahol a pleisztocén elején süllyedék alakult ki, ott ma 
is az van, s az egykor kiemelt területek ma is ilyen helyzet
ben vannak. A legvastagabb Tengelici Formációt a 
Tengelic-2 fúrás harántolta 55,7 m vastagságban. Az 
U-2A fúrásban vastagsága 44,6 m volt. A tőle nyugatabbra 
már a Hegyhát kiemelt Ny-i peremén települt D b - 1, a 
Tolnanémedi-2 és a Belecska-1 fúrások szelvényéből hi-



Galacsinos lösz előfordulása 2. táblázat
a hegyháti lösz-összletben

Fúrás Mélységköze, m Fedője

Diósberény- 1A 11,90-12,30 sárga lösz

Udvari-2A 33,10-33,30 agyagos lösz

35,17-35,37 vörösbarna erdei talaj

36,30-36,50 barna erdei talaj

72,10-72,70 sárgásvörös erdei talaj

80,00-80,20 barna erdei talaj

árryzik, míg az ismét mélyebb területre eső törökkoppányi 
szelvényben (C híkán G., Tomka G y. 1984) vastagsága is
mét elérte a 23,5 m-t.

Mintegy egymillió évvel ezelőtt a Hegyháton újabb töré- 
ses tektonikai események zajlottak le, amelyek eredménye
ként területünkön a süllyedés általánossá vált, és így a lösz- 
összlet már gyakorlatilag lefedte az egész Hegyhátot és tá- 
gabb környezetét.

Fúrásaink maganyagában megfigyelhetők az előbbi ese
mények nyomai. A lösz-összlet mindkét fúrásban gyakorla
tilag tektonikai szempontból zavartalan volt, míg az U -2A 
szelvényében a Tengelici Formációban Koloszár L. 
(1997) 4-5 esetben talált a magot elmetsző 30-50°-os 
csúszási síkokat.

Kizárólag pleisztocén fejlődéstörténeti eseménnyel függ 
össze a mindkét rétegsorunkban fellelhető galacsinos vagy 
pizoidos lösz rétegek (2. táblázat) megjelenése.

Jól látható, hogy mindegyik előfordulás egyértelműen a 
fosszilis talajokhoz kötődik. Az U -2A szelvényében mind
egyik egy-egy talajszint alatt volt, míg a D b -1 szelvényében 
talált egyetlen előfordulás, M arsi I. (1997) megfigyelése 
szerint, egy fosszilis talaj fedőjét alkotta.

Értelmezésem szerint a „galacsinos lösz” — azaz 2-10 mm 
átmérőjű, egykori záporpatakok által létrehozott „agyag”- 
kavicsokból keletkezett lösz — az eddig megfigyelteknél 
(K riván B. 1987, Jám bor  Á . 1988) valószínűleg sokkal 
gyakrabban fordul elő lösz-összletekben, de jelenlétük a 
szöveti jelleg gyors szétesése miatt csak ritkán észlelhető. 
Nevezetesen olyankor, ha legalább kétféle, eltérő színű kő
zet galacsinjai halmozódtak fel. Itt pontosan erről van szó. 
A fő talajképződés előtti illetve utáni időszak szélsőséges 
éghajlata kedvezett az ilyen záporüledékek kialakulásának. 4

4. Geotechnikai észrevételek

A két löszös fúrás mélyítése közben különös, eddig még 
nem tapasztalt és valószínűleg mások által sem leirt jelen
ségeket volt módomban megfigyelni.

A lösz-összlet két fő kőzettípusa, a tulajdonképpeni 
lösz és a benne települő lényegesen agyagosabb, viszonylag 
vékony fosszilis talajok a duplafalú magcsőből való kiépí
téskor teljesen eltérő módon viselkednek.

Az esetünkben 80-90 mm vastag lösz anyagú magokat

általában 0,5-1,3 m hosszú darabokban lehetett kiszedni a 
magcsőből. Állapotuk az idősebb pélites kőzetekétől telje
sen eltérő volt, kiválóan — miként valamilyen friss vastag
kolbász -  hajlíthatok, akár spirálisba lerakhatok, s törés 
nélkül ismét egyenes tengelyű rúddá visszahajlíthatók vol
tak. Néhány órás, vagy egy-két napos száradás után a felszí
ni löszfeltárásokban látható közepes keménységű kőzetté 
változtak.

Ezt a különleges viselkedést valószínűleg a lösznek a 
többi pélites kőzetekétől eltérő, vízzel szembeni viselkedé
se okozza. Fúrás közben ugyanis a mag körül felőrölt gyű
rűstér törmelékanyagát az áramló öblítőiszap távolítja el.

Eközben a lösz az öblítőiszapból vizet vesz fel (ellentét
ben a bányanedves állapotú agyagos kőzetekkel), amely a 
túlnyomórészt nem agyagásvány, hanem kvarc, kalcit és 
földpát anyagú szemcsék körül viszonylag vastag, dipól 
szerkezetű vízhártyát alkot, amely a szemcsék elég jelentős 
mértékű, szakadás nélküli el- és visszamozdulását teszi 
lehetővé.

Feltételezhetnénk, hogy löszkőzeteink bányanedves ál
lapotban — tehát az öblítővíz hozzájárulása nélkül — is ren
delkeznek ezzel a tulajdonsággal. Ellentmond ennek a ré
tegsor löszszakaszainak harántolása közben tapasztalt 
kismértékű (napi 113 mm-es átmérőjű lyukban 15 m előre
haladásnál 150 1-es) öblítőiszap-veszteség. Ilyen pontos
ságú megfigyelést a fúrásnál kialakított zárt öblítőrendszer 
tett lehetővé.

A vízzel telített lösz plasztikus kolloid rendszereként 
való viselkedése alapján a lösz általánosan elterjedt függő
leges oszlopos elválását a felszíni feltárásokban jelentős 
vízvesztésre vezethetjük vissza.

A jelenség az eddigieknél jobban megmagyarázza a 
löszfalaknak a vízfelvétel következtében létrejövő draszti
kus és az építmények szempontjából nagyon veszélyes állé
konyság romlását. A löszfalakat meg kell védeni a gyors 
vízbeszivárgástól, m ert ennek következtében átáznak és 
akkor a sűrű láváéhoz hasonló mozgásra képesek.

Lösz-összleteink második fő kőzettípusát az agyagásvá
nyokban viszonylag gazdag fosszilis talajok jelentik. Ezek a 
magcsőből Való kiépítésnél fahasábokhoz hasonlóan mere
vek, plasztikus alakváltozásuk alig észlelhető. Az agyagos 
kőzetek fúrás közben — mivel bányanedves állapotúak — 
vizet nem képesek felvenni. A kiszáradásuk utáni átnedve
sedés következtében azonban az olajjal megkent felületek
hez hasonló csúszási síkok alakulnak ki bennük. Ezek elke
rülése érdekében tehát a lösz-összletek kiszáradását és újra- 
nedvesedését kell növényzettel, talaj borítással, avarral va
ló befedés segítségével megakadályozni.

5. Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondok köszönetét Ballá Z oltánnak  és 
C híkán G ézának  azért a lehetőségért, hogy a Diós- 
berény-lA  és az Udvari-2A fúrás maganyagát mélyítésük 
közben tekinthettem meg.


