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Magminták részletes szedimentológiai felvételezése, valamint 48 fúrás karotázsadatainak szedimentológiai értékelése alapján a 
terület negyedidőszakinál idősebb képződményeinek földtani felépítéséről alkottunk véleményt. Munkánk során a vízföldtanilag 
egységesen kezelhető, homokos ill. finomszemcsés rétegeket azonosítottuk és korreláltuk. A diósberényi és udvari szelvényeknél a 
pannóniai homokszintek karotázsgörbék segítségével jól összeköthetők. Felettük 50-70 m vastag finomszemcsés rétegek települnek, 
melyeket a P r o s o d a c n o m y a  faj alapján a pannóniaiba sorolunk. Ez az összlet a pliocénben vagy a pleisztocén elején részben lepusztult 
(pl. Regöly, Szárazd környékén). Az Udvari-2A magfúrás több mint 40 m vastag, feltehetően pliocén vagy pliocén-alsópleisztocén korú 
vörösagyagos összletet tárt fel. A Mórágyi Gránit mállott, töredezett felszínére a dombvidék peremén a pannóniai rétegsor jó vízvezető, 
homokos rétegekkel települ. A homokrétegek többsége a medence irányában vékonyodik. Néhány réteg azonban jelentős távolságon 
követhető, s így vízföldtani kapcsolatot teremt a gránit mállott burka és a medenceüledékek között.

1. Bevezetés

A kutatás keretében lemélyült fúrások magmintáinak 
részletes felvételezését, valamint összesen 48 fúrás karo
tázsadatainak együttes szedimentológiai szempontú értéke
lését végeztük el, s mindezek alapján a terület negyedidő
szakinál idősebb képződményeinek földtani felépítéséről 
alkottunk véleményt.

A területen fellelhető, nagy számú vízkutató fúrás karo- 
tázsszelvényeit digitalizáltuk, majd kijelölt szelvények men
tén korreláltuk egymással. A fúrások rétegeinek azonosítá
sakor nem csupán a rétegek szemcsenagysággal összefüggő 
fizikai jellegeit, hanem a jellemző változási tendenciákat és 
a jellegzetes ismétlődéseket is mérvadónak tekintettük. A 
víztermelő fúrások karotázsgörbéinek vizsgálatánál tapasz
talataink szerint elsősorban az ellenállás és a természetes 
gamma-görbe korrelál jól a szemcseeloszlással. Mivel mun
kánk fő szempontja a hidrogeológiai modellezés és értel
mezés segítése volt, ezért a szelvények szerkesztésénél a 
vízföldtanilag egységesen kezelhető, homokos, illetve kő
zetlisztes és agyagos rétegeket azonosítottuk, amelyeket az
tán laterálisán korreláltunk egymással. A szelvények közül 
a diósberényi és az udvari szelvény egymáshoz közel, a tol
nai Hegyhát területére esik, míg a harmadik a mórágyi 
gránitkibúvás területén, a Mecsektől K-re található.

A terület pannóniai rétegeiről átfogó jellemzés nem 
jelent meg. K leb B. (1968, 1969) írta le a közeli Mecsek 
környékén az itt találhatókhoz hasonló képződményeket. 
A szelvényeinken ábrázolt pannóniai rétegsor legnagyobb 
része a J ám bor  Á. (1980, lásd még K orpásné  H ód i M. 
1983) által javasolt Tihanyi Formációba sorolható, bár ko
ra mintegy 2 millió évvel fiatalabb, mint a formáció sztra- 
totípusa (M üller  P., M agyar I. 1992). A vízkutató fúrá
sok által már fel nem tárt, de a terület egyes mélyfúrásai
ból, valamint felszíni feltárásokból (Bátaszék és Mohács) 
ismert finomszemcsés rétegek viszont a szintén J ámbor Á. 
(1980) leírta Somlói Formáció részének tekintendők.

Külön kell még megemlítenünk a terület földtanának

egy régóta vitatott kérdését: van-e, és ha van, milyen vastag
ságú és elterjedésű a pliocén összlet a területen. A J uhász 
E. et al. (1996) által vizsgált dél-dunántúli fúrásokból 
(Tengelic-2, Paks-2, -3, Iharosberény-I, Tolnaném edi-2). 
a pliocén hiányzott, ellenben a Duna-Tisza közén általá
nos elterjedésűnek bizonyult. Az általunk vizsgált területen 
a vízkutató fúrások a fiatal rétegeket rendre harántolták, és 
sok fúrásban a lösz alatt vörösagyagos rétegeket találtak, 
melyeknek kora feltehetően, de nem bizonyítottan pliocén. 
A fiatal képződmények fácies-okokra visszavezethető 
nagyfokú változékonysága miatt azonban ezek a rétegek 
egymással se leírás, se karotázs alapján nagyobb területen 
nem korrelálhatok a jelenlegi feltártsági viszonyok között. 
Az újonnan mélyült magfúrások közül az Udvari-2A-ban 
találhatók ilyen rétegek, de a nagyfokú oxidáltság és az ere
deti képződési körülmények miatt korhatározásra alkalmas 
ősmaradványok nem várhatók.

2. A diósberényi szelvény

A szelvény elkészítéséhez a Regöly-KlO, Regöly-B7, 
Szárazd-Bl, Diósberény-B3, Kalaznó-Bl vízkutató fúrás 
karotázsszelvényét, valamint a Diósberény-1A új magfúrás 
rétegsorát és karotázsszelvényét használtuk fel. Figyelembe 
vettük a vízkutató fúrások furadékminta-leírásait is, ahol 
ezeknél pontosabb adatokkal nem rendelkeztünk.

A fúrások tszf. 102,3 és 202,5 m helyzetűek (1-2. 
ábra). Korábbi vizsgálataink alapján úgy találtuk, hogy a 
karotázsgörbék segítségével a biztosan pannóniaiba sorol
ható összlet jól korrelálható. Jelen szelvényünkben (2. 
ábra) ez a jó korreláció a Diósberény- 1A, Diósberény-B3 
és a Kalaznó-Bl fúrások között tszf. 75 és tsza. 25 m kö
zött látható. A szelvény mentén tszf. 75 (Diósberény-1 A) 
és tsza. 20 m (Kalaznó) alatt átlagosan 20 m vastagságú 
homokréteget találunk, amely Diósberény és Kalaznó kö
zött kitünően, Diósberény és a Regöly-KlO között Etoló
giái változással jól nyomon követhető, sőt a rétegek enyhe



domborulatát a felszín is követi. A mélység felé haladva 
vastagabb homokréteg (max. 10 m) jelenik meg kb. 0 m 
(tsz.) magasságban, mely az előző, vastagabb homokréteg
gel párhuzamos lefutású (Kalaznó irányába ez a homokos 
réteg a felette települő aleuritos homokréteg rovására ki
vastagszik). A D iósberény-IA , Diósberény-B3 és a 
K alaznó-1 fúrásokban a homok felett 50-70 m vastag
ságban finomabb szemcsés üledékeket találunk, a 
Diósberény-1A fúrásban ebben a szintben egy 12 m-es, 
minden irányban kiékelődő homoktest is mutatkozik. A 
magfúrás 88,6 m-éből típusos pannonjai ősmaradvány 
(Prosodacnomya) került elő, így ezeket a finomszemcsés 
rétegeket is a pannóniaiba soroljuk. Ez a finomszemcsés 
sorozat a regölyi és a szárazdi fúrásokból hiányzik, a plio- 
cén kori vagy pleisztocén eleji lepusztulás áldozata lett. A 
pannóniai felett a felszínig pleisztocén üledékeket talá
lunk.

3. Az udvari szelvény

A szelvény elkészítéséhez az alábbi fúrásokat vettük fi
gyelembe: Udvari-K5, Udvari-K3, Udvari-K6, Udvari-2A 
(új magfúrás), Udvari-K4, Sárszentlőrinc-K5 és Sárszent- 
lőrinc-K7 (3. ábra, helyszínrajz az 1. ábrán).

A szelvényben tszf. 70 (Udvari-K5, -K3, -K6) ill. 50 m 
(Sárszentlőrinc-K 5) alatt átlagosan 20-25, max. 30 m 
vastag homokréteg települ, amely az udvari fúrásokban jól, 
Udvari és Sárszentlőrinc között rosszabbul köthető össze. 
Alatta, tszf. 25 és 10 m között található egy max. 15 m vas
tag homokréteg, amely a felső, általában három osztatú 
homokrétegnél is biztosabban köthető össze a karotázs 
alapján. A szelvényben tsza. 5 és 15 m között települ a leg
alsó, karotázs alapján összeköthető homokréteg. A homok
rétegek között homokbetelepüléses aleuritos homok — ho
mokos aleurit rétegek vannak, amelyeket kifejezetten víz
földtani kiértékelésre való tekintettel V20_50 és V50_70 jelölés
sel láttunk el, ahol az alsó index-számok a homoktartalmat 
jelentik. V70(= 70% hom oktartalom ) felett a réteget ho
moknak tekintettük. Tsza. 15 m alatt kevés adatunk van, 
csak az Udvari-Kő és a Sárszentlőrinc-B7 hatol le mé
lyebbre a 7 fúrás közül. Általánosságban megállapíthatjuk, 
hogy az itt kijelölt, karotázzsal azonosítható szakaszok 
olyan, alulról felfelé durvuló homokos aleurit — homok 
rétegeket foglalnak magukba, melyek 3-4  kisebb ciklust 
tartalmaznak, kevés agyagréteggel.

A legfelső homokréteg az Udvari-2A fúrásban nem 
jelentkezik, illetve alacsony homoktartalmú aleurit települ 
helyette, az is a homoknál csekélyebb vastagságban. Mivel 
a szelvényirány nem egyezik meg a csapásiránnyal, és az 
Udvari-2A fúrás jelentősen északabbra esik a többi udvari 
fúráshoz képest, valamint magasabb térszíni helyzetű, le
hetséges, sőt a mérnökgeofizikai szondázás alapján való
színű, hogy észak felé haladva a homokot finomszemcsés 
pannóniai korú üledékek helyettesítik.

Nem vetítettük be szelvényünkbe a Donát-patak túlol
dalán, Alsópélpusztánál lévő feltárás adatát, mivel a koron 
kivül a pannóniaira vonatkozóan a mélyebb rétegekről ke
vés litológiai tájékoztatást ad. A feltárásban megismert 
lösz bázisa kb. azonos tszf. magasságban van az 
Udvari-2A fúrásból leírt lösszel. Az udvari vízkutató fúrá
sokban ebben a tszf. magasságban sárga színű iszapos 
agyag található, ami — furadék-leírásról lévén szó — akár 
lösz is lehet. Tekintetbe véve az alsópélpusztai feltárásokat 
(a Donát-patak völgyében ezen kívül még legalább egy,

pannóniait is elérő feltárás van), és azokat a szelvényekbe 
vetítve a következőket mondhatjuk: az új diósberényi és 
udvari magfúrások bizonyították, hogy ezen a területen a 
pannóniai vastag homokos rétegek felett még akár 70 m 
finomabb szemcsés, kisebb vastagságú homok-betelepü- 
léses, pannóniaiba sorolható összlet is található, amely 
néhol a pliocén korszakban erodálódott. Ezért a felszíni 
feltárás alapján — mindaddig, amíg későbbi vizsgálatok a 
pleisztocént ilyen magasságban egyértelműen bizonyítani 
nem tudják - ,  ezeket a finomszemcsés üledékeket Pannó
niáinak tekintjük.

A kérdés másik megközelítése, hogy az előbb említett 
finomabb szemcsés rétegeket nem a pannóniaiba soroljuk. 
Ez esetben azonban a vízkutató fúrásokban a pannóniai 
tető a tengerszinthez képest olyan mélyre kerül, hogy a 
pannóniai tetőszint hihető megrajzolásához a területen a 
Donát-patak völgyében fiatal, pannóniait elvető tektonikai 
vonalat kellene feltételezni. A területen ezért olyan fúrási 
rétegsorokat kerestünk, amelyek ennek a kérdésnek eldön
tését lehetővé teszik. Két ilyen fúráspárt választottunk ki. 
A Donát-patak völgyét keresztező, az U dvari-K4 és 
K ölesd-B ll fúrásokat összekötő szelvényben (4. ábra) a 
fiatalabb rétegek korrelációja jó, a pannóniai vastagabb 
homokszintek összekötése is megfelelő, bár nem minden 
rétegnél tökéletes. A Donát-patak völgyét szintén kereszte
ző Varsád-K2 és Varsád-K3 fúrások összeköthetősége a 
pannóniai rétegek esetében kitűnő, és ezek enyhe dőlését 
m utatja DK-i irányba (5. ábra), a fiatalabb rétegeknél 
viszont kérdéses a korreláció. Ezek a tények azt bizonyít
ják, hogy a Donát-patak völgyében fiatal, pannóniai rétege
ket is elvető jelentősebb tektonikai vonal nincs.

4. Az üveghutai szelvények

Az üveghutai körzetben feladatunk a gránitot minden 
oldalról körülvevő pannóniai üledékek és a gránit vízföldta
ni kapcsolatának tisztázása volt. Az elkészült 4 szelvény 
közül a G r-4 jelűt (6-7. ábra) választottuk ki a terület föld
tani felépítésének bemutatására. A gránitfelszín itt Ny-ról 
K felé egyenletesen süllyed. Felette 20-50 m vastag pannó
niait is feltüntetünk, mivel a Lajvér-patak völgyében és 
Várdomb határában pannóniai üledékek vannak a gránit 
felszínén.

A negyedidőszaki képződményeket a gránit felett ter- 
resztrikus agyag és lösz, a síksági részeken pedig allúvium 
képviseli. A várdomb-sárpilisi szelvényszakaszon a pannó
niai felső rétegeinek erózióját mutattuk ki.

A pannóniai jelentős része finomszemcsés kifejlődésű 
(kis homoktartalmú agyagos aleurit), K-i, DK-i dőlésű. A 
gránit felett az An-V2 és az S - 143 fúrások közötti terüle
ten a gránit murvásodott, homokszerú változata települ 
max. 20 m vastagságban. Ez érintkezik a pannóniaiban K- 
en megismert homokrétegekkel, és a szelvényben található 
legnagyobb vastagságú, valószínűleg összefüggő homoktes
tet adja. A homokrétegek egy része a dőlés irányában, te
hát a gránittal való érintkezés vonalától távolodva kiékelő
dik. A homoktestek egy része lencséket alkot, melyek gya
korisága a gránittól távolodva csökken.

A gránit mállott, töredezett felszínére tehát a dombvi
dék peremén a pannóniai jó vízvezető, homokos rétegekkel 
települ. A homokrétegek többsége a medence irányában 
vékonyodik. Néhány réteg azonban jelentős távolságon kö
vethető, s így vízföldtani kapcsolatot teremt a gránit mál
lott burka és a medenceüledékek között.



5. Összefoglalás

Megállapíthatjuk, hogy mind a magfúrások (különö
sen a Diósberény-1A és az Udvari-2A), mind pedig a tel
jesszelvényű (vízkutató) fúrások karotázsszelvényeinek 
elemzése jelentős új földtani eredményeket hozott. A pan- 
nóniai rétegek olyan vastag, esetenként akár a 30 m-t is 
elérő homoktesteket tartalmaznak, melyek a területen a 
karotázsszelvények segítségével megbízhatóan összeköthe- 
tők. Különösen az új magfúrások segítségével lehetett ki
mutatni, hogy a korábban biztosan pannóniainak tekintett 
és a terület nagy részén általános elterjedésű, legfelső, vas
tag homokréteg fölött települő, akár 70 m vastag finom
szemcsés rétegeket is még a pannóniaiba kell sorolnunk. 
Ezt bizonyítja a Diósberény-1A fúrás 88,6 m-éből elő
került típusos pannóniai ősmaradvány (Prosodacnomya). 
Ezek a finomszemcsés rétegek egyes szelvényszakaszokon, 
pl. Regöly és Szárazd környékén erózió miatt hiányoz
hatnak (2. ábra).

A pannóniai rétegsor legnagyobb része a J á m b o r  Á. 
(1980, lásd még K o r p á s n é  H ó d i M . 1983) által javasolt 
Tihanyi Formációba sorolható, bár mintegy 2 millió évvel 
fiatalabb a sztratotípusnál (M ü l l e r  R , M a g y a r  I. 1992). 
A szelvények által már el nem ért mélységben feltételez
hető agyagos sorozat viszont a szintén J á m b o r  Á. (1980) 
leírta Somlói Formáció részének tekintendő, bár a korkü
lönbség itt is hasonló nagyságrendű, mint a Tihanyi For
máció esetében.

Az Udvari-2A fúrásban feltárt vastag (81,6-128,8 m), 
vörösagyagos összlet (K o l o s z á r  L. 1997) a területen ez 
idáig kevéssé volt ismert. Előfordulása a fúrásban fontos 
tényezőt jelent a vízföldtani modellek, valamint a terület 
pliocén-negyedidőszaki története számára. Ez az összlet a 
pliocén-pleisztocén korhatár vitatott volta miatt pliocén- 
alsópleisztocén ( J á m b o r  Á. 1997) vagy pliocén korú 
(S c h w e it z e r  F., szóbeli közlés) egyaránt lehet. Felismeré
se tudományos szempontból is érdekes, bár korbesorolása 
biztos adatok hiányában még eldöntetlen.




