
Bevezetés

A Mórágyi-rög ÉK-i része földtani kutatásának
2002–2003. évi újabb szakasza (BALLA et al. 2003; 1. ábra)
számos tudományos eredményt hozott a Mórágyi Gránit ne-
gyedidőszaki fedőüledékeinek vonatkozásában is. Ez rész-
ben új vizsgálati módszerek — malakológiai, palinológiai és
szferulavizsgálatok — alkalmazásának köszönhető, részben
annak, hogy a negyedidőszaki képződmények műszeres
anyagvizsgálati — röntgendiffrakciós, termoanalitikai,

magnetosztratigráfiai — és mélyfúrás-geofizikai eredmé-
nyei is nagymértékben pontosabbá váltak. A jelen munkánk-
ban az új, részletes vizsgálatokon alapuló rétegtani vonat-
kozású tudományos eredmények közül elsősorban azokat
mutatjuk be, amelyek bővítik, módosítják a területről alko-
tott, korábban már publikált, részletes rétegtani fejlődés-
történeti képet (KOLOSZÁR et al. 2000; MARSI 2000; KOLO-
SZÁR, MARSI 2002). A rétegsort paleomágneses adatokkal
pontosítjuk, továbbá a tengeri izotópskálával és a kínai lösz-
plató horizontjaival vetjük össze.
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Összefoglalás

Az elmúlt években a Mórágyi-rög mintegy 60-70 km2-es területén közel 80 fúrásban és ásott kútban vizsgáltuk a Mórágyi Gránit negyedidősza-
ki fedőképződményeit. Ennek során a feltárt fedőképződmények több ezer rétegének párhuzamosítását és sokrétű vizsgálatát végeztük el. A jelen
dolgozatban összefoglaljuk a negyedidőszaki fedőképződmények terepi, geofizikai, laboratóriumi és őslénytani vizsgálatainak fontosabb ered-
ményeit, és ezekből a felépítésükre, rétegtani párhuzamosításukra, fejlődéstörténetükre vonatkozó fontosabb új következtetéseket.

Ismertetjük a Tengelici Vörösagyag Formáció és a Paksi Lösz Formáció földtani horizontjai, mint rétegtani egységek és az elektromos ellenál-
lás, a mágneses szuszceptibilitás, a természetes gamma és a neutronporozitás mérési eredményein alapuló mélyfúrás-geofizikai egységek között
lehetséges párhuzamosítást.

Az ásványtani, geokémiai vizsgálatoknak a Tolnai-Hegyhát kutatása során tapasztalt, az egyes képződményekre jellemző vizsgálati
értékhatárok alapján kialakított paraméterekkel a fedőképződmények különböző kifejlődései jól megkülönböztethetőek. Az így kapott adatok je-
lentősen segítik a rétegkorrelációt, valamint az üledékképződés és az epigén átalakulási, anyagvándorlási folyamatok felismerését.

Az új paleomágneses mérések megerősítik a terepi adatok alapján valószínűsített rétegkorrelációt a területen, vagyis a Tengelici Vörösagyag
Formáció képződésének a Paksi Dupla Talajhorizont keletkezési idejéig történő kiterjesztését.

A területen először 2002–2003-as kutatásban alkalmazott szferula-, palinológiai és malakológiai vizsgálatok részben új helyi, részben re-
gionális párhuzamosítási lehetőségeket teremtenek, amelyek pontosítják a képződményekről alkotott eddigi ismereteket. Néhány esetben a
képződmények különböző módszerekkel történő tagolása — kis adatsűrűség vagy más okok miatt — nem volt teljesen összeegyeztethető.

A különböző vizsgálatok, elemzések együttes értelmezésével kibővültek a fedőképződmények belső felépítéséről, talajosodásáról és másodla-
gos átalakulásáról alkotott ismeretek. Igen fontos új eredmény a Tengelici Vörösagyag Formáció korának kiterjesztése a középső-pleisztocén aljáig,
ami lehetővé teszi a terület negyedidőszaki fejlődéstörténetében korábban feltételezett mintegy 1 millió éves hiátus átértékelését. Rétegtani, fej-
lődéstörténeti szempontból fontos, hogy a Paksi Lösz Formáció a dombság peremi vagy egyes védett völgyoldali részein nemcsak abszolút
értelemben vastagabb, hanem rétegtani szempontból is teljesebb, továbbá hogy a formáció L7 Löszhorizont alatti szakaszát folyóvízi üledék is
helyettesítheti. A formáció vezető horizontjai korrelálhatóak a kínai löszplató megfelelő horizontjaival és a tengeri oxigénizotóp-skálával.
Ugyancsak fontos eredmény, hogy palinológiai adatokkal sikerült igazolni a terület egy nagyobb csuszamlásos pásztájának késő-pleisztocén korát. 



A negyedidőszaki üledékek fő egységei

Az elmúlt években a Mórágyi-rög mintegy 60-70 km2-es
területén közel 80, főleg dombtetői és völgyi helyzetben mé-
lyített fúrásban és ásott kútban vizsgáltuk a negyedidőszaki
fedőképződményeket. A negyedidőszaki fedőüledékeket a
Paksi Lösz Formációba, valamint az alatta lévő Tengelici
Vörösagyag Formációba és egy egyelőre litosztratigráfiailag
nem minősített folyóvízi összletbe soroljuk, amelyek lesu-
vadt, csuszamlásos részeit külön egységként tárgyaljuk. A
Paksi Lösz Formáció litosztratigráfiai tagolására a már ko-
rábban kidolgozott nevezéktant (KOLOSZÁR et al. 2000) al-
kalmazzuk (2. ábra). A Tengelici Vörösagyag Formációra új
jellemzést adunk. A lösz alatti folyóvízi összletet újonnan
felismert képződményként jellemezzük. 

Tengelici Vörösagyag Formáció, 
pliocén–középső-pleisztocén

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen és környékén
dombtetők és lejtők alatt az alaphegységre települő ter-
resztrikus bázisösszletet a Mórágyi-rög peremvidékein pan-
nóniai üledékekre települő Tengelici Vörösagyag Formá-
cióba tartozónak tekintjük (KOLOSZÁR et al. 2000; MARSI

2000). Ezt a besorolást a kifejlődés és a típusszelvényekéhez
(KOLOSZÁR, LANTOS 2001; MARSI 2000) hasonló keletkezési
körülmények indokolják. A formáció rétegeinek látszólagos
üledékképződési sebessége igen kicsi. A paleomágneses
adatok alapján számítva 100 ezer év alatt mintegy 1,5-2,0 m
vastag üledék keletkezett, valószínűleg nem folyamatos, sza-
kaszos üledékképződés során (LANTOS 2003). Az összletet
vörösagyag, szürkésbarna tarkaagyag, vörösesbarna paleo-
talaj alkotja. Az utóbbi egyes helyeken bolygatatlan, máshol
zavart vagy roncsolt szelvényű. A formáció alaphegységi és
előtéri kifejlődése közti fő különbség az üledékek anyagát
szolgáltató mállástermékek alaphegységi, illetve pannóniai
eredetéből származik.

A formáció feküjét a Mórágyi-rög központi részén főként
a Mórágyi Gránit Formáció különböző mértékben bontott
részei, néhol a granitoid kőzeteket áttörő kréta vulkanitok
alkotják. A Mórágyi-rög peremi részein a feküben pannóniai
üledékek települnek.

Fedőképződménye a legtöbb helyen a löszrétegsor L7
vagy valamelyik annál idősebb szintje, vagy lepusztulási ter-
méke (lejtőhordalék, csuszamlásos–suvadásos képződ-
mény), vagy a löszformációt helyettesítő folyóvízi képződ-
mény. A PD paleotalaj alhorizontjai és az L8 Löszhorizont is
helyettesítheti a formáció rétegeit. Alárendelten a magasabb
völgyoldalakban vagy a völgyfők környékén fedője az L7-nél
fiatalabb horizont, deluviális vagy proluviális–deluviális
üledék, esetleg recens talaj is lehet.

A pleisztocén bázison települő Tengelici Vörösagyag
Formáció a területen uralkodó hosszú idejű terresztrikus
mállás eredményeként a gránit mállási kérgének tetején
kialakult paleotalaj vagy annak rövid távolságon belül áthal-
mozódott, esetenként újra talajosodott terméke. A bázisössz-
let jellemző vastagsága a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely

környéki dombtetőkön és domboldalakon mélyült fúrások-
ban mindössze néhány méter, a 10 m-t általában nem éri el. Az
összlet a dombság peremi részei felé általában fokozatosan
kivastagszik, és több fúrásban is meghaladja a  20 m-t. 

Folyóvízi összlet, 
alsó–középső-pleisztocén

A K4 ásott kútban 16,1–17,5 m között folyóvízi összlet
települ. A közeli tájakon, pl. a Hegyháton és a Völgységben,
valamint a Szekszárdi- és Geresdi-dombságon ilyen, a lösz-
formáció alatti folyóvízi összlet eddig nem volt ismeretes
(ÁDÁM 1964; KOLOSZÁR, MARSI 1997). A képződmény erózi-
ós diszkordanciával települ a gránitra, és fedője a rétegkor-
reláció alapján az L7 Löszhorizont. A környező szelvények-
kel összevetve az Idős Löszsorozat Alsó Összletét és az L7
horizont alsó részét helyettesíti. Ennek alapján kora–közép-
ső-pleisztocén korú.

A képződmény alsó részén több a gránit eredetű, gyengén
koptatott, mállott törmeléket tartalmazó osztályozatlan kavi-
csos homok. Felfelé fokozatosan megy át gyengén vékony-
réteges kavicsos, durvahomok-zsinóros kőzetlisztbe. A kő-
zetliszt valószínűleg a lösz, a kavics pedig a mállott gránit
áthalmozódásából származik. 

Paksi Lösz Formáció, 
alsó–felső-pleisztocén

A Mórágyi-rög tetővidékén közel vízszintes településű,
jól tagolt, mély völgyoldalak által elmetszett, a somogy–tol-
nai-dombvidékinél vékonyabb, de a dombság peremei felé ki-
vastagodó, rétegtanilag is kiteljesedő (l. lentebb) lösz-összlet
fejlődött ki, amelyet a Paksi Lösz Formációval párhuzamosí-
tunk (KOLOSZÁR et al. 2000; KOLOSZÁR, MARSI 2002). 

A löszrétegsor feküképződménye a Bátaapáti (Üveg-
hutai)-telephelyen uralkodóan a Tengelici Vörösagyag For-
máció. A K4 ásott kútban a formáció feküjében folyóvízi össz-
letet tártunk fel. A fedőt a legtöbb helyen holocén talaj vagy az
areális és vonalas erózió változatos genetikájú képződményei
és suvadásos, csuszamlásos üledékek alkotják.

A Paksi Lösz Formáció két fő üledéktípusból, lösz- és a
paleotalaj-rétegekből áll, amelyek rétegsoron belüli ciklusos
váltakozását a pleisztocént jellemző éghajlati ingadozások
okozzák. A pleisztocén glaciális és stadiális szakaszaiban
gyors üledékképződés folyt, ezekben az időszakokban kelet-
keztek a löszváltozatok. Az interglaciálisokban és inter-
stadiálisokban szünetelt vagy erősen lelassult a löszkép-
ződés, és az üledékképződés fő folyamata a talajosodás lett.
A fő üledéktípusok között általában nem éles a határ, gyakran
a lösztől a paleotalaj-rétegek felé fokozatosan agyagosodó,
erősebben mállott átmeneti szint figyelhető meg (MARSI

2000). A formáció egészére a fentieken túl az is jellemző,
hogy a szelvényén belül az idősebb löszhorizontok általában
agyagosabbak, mállottabbak, mint a fiatalabbak. A paleota-
lajok fő típusai pedig összletenként váltakoznak, az Idős
Löszsorozatban alul mediterrán vörös talajok, felül barna
erdőtalajok települnek, a Fiatal Löszsorozat Alsó Összletét
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erdőssztyepp-, a felsőt csernozjom jellegű paleotalajok ta-
golják (2. ábra, MARSI 2000).

A teljes rétegsoron belül a löszhorizontok nagyrészt vi-
szonylag vastag, egyszerű felépítésű, jól követhető rétegtani
szinteket képeznek. Ezzel szemben a paleotalaj-horizontok
igen változatos felépítésűek, olykor vékony löszcsíkokat tar-
talmaznak, gyakran két, esetleg három — a megújuló tala-
josodási ciklusok hatására egymást részben átfedő szelvényű
— alhorizontra bomlanak. A löszrétegsorban a tényleges
löszrétegek néhol lejtőn átmozgatott, áttelepített vagy szer-
kezetükben átalakult változatokból állnak, amelyeket ugyan-
csak a lösz-összletekbe soroltunk. Összegezve, a löszformá-
cióba tartozónak tekintjük a pleisztocén időszakot jellemző
porhullásból keletkezett típusos és lejtőlöszváltozatokat és
ezek különböző, döntően éghajlati hatásra keletkezett epigén
átalakulási termékeit, a paleotalajokat és a tundraüledékeket.
A Mórágyi-rög legnagyobb részén 7, helyenként 8 lösz- és 7
paleotalaj-horizont különíthető el. A löszrétegsor jellem-
zően a PD1 paleotalajjal kezdődik a területen, de lokálisan, il-
letve a peremi területek felé egyre gyakrabban jelenik meg a
PDL alhorizont, a PD2 paleotalaj és az L8 Löszhorizont is. A
paleotalajok száma, ha a terepi tagolás során elkülönített al-
horizontokat is figyelembe vesszük, a formáción belül eléri a
15-öt, ami összhangban van a geofizikai adatokkal (l. len-
tebb). 

A képződmény jellemző vastagsága a telephely környe-
zetében 40-50, az előtéri területeken pedig valamivel na-
gyobb, 50-60 m. A formáció felépítésében lösz- és paleotalaj-
horizontok vesznek részt, s benne a fosszilis talajok együttes
vastagsága összemérhető a típusos löszrétegekével, vagyis a
paleotalajok hányada az összleten belül nagyobb, mint a
Délkelet-Dunántúl északabbra eső részein.

Suvadásos–csuszamlásos összlet, 
felső-pleisztocén–holocén

A kutatási területen és környékén a suvadásos–csuszam-
lásos képződmények a finomszemcsés fedőüledékeket, a
Paksi Lösz Formációt, a Tengelici Vörösagyag Formációt, a
pannóniai üledékeket és a negyedidőszaki völgyi és lejtő-
üledékeket helyettesíthetik. Keletkezésük szoros kapcsolat-
ban van a mindenkori felszínfejlődéssel, különösen a völgy-
képződéssel. Az összlet (KOLOSZÁR et al. 2000) vizsgálatával
kapcsolatos fontos új eredmény, hogy palinológiai adatokkal
sikerült igazolni a terület egy nagyobb csuszamlásos pász-
tájának késő-pleisztocén korát. Az Üh–36A fúrás palinoló-
giai vizsgálata alapján (l. lentebb) pontosan meg lehetett
határozni hogy a fúrás közelében történt csuszamlás mintegy
0,04 M évvel ezelőtt következett be, majd a lesuvadt, felboly-
gatott összlet helyi mélyedésében mintegy 0,01 M évig mo-
csári üledékképződés folyt, termékeit lösz anyagú lejtő-
üledék fedte be. Mivel ez a suvadás késő-pleisztocén korú,
megvolt a lehetőség arra, hogy a hasonló korú suvadásos
pásztákra típusos lösz rakódjon, leginkább a Fiatal Lösz-
sorozat L1 horizontja és a Humuszos Talajhorizont. Ezek
alapján a csuszamlásos üledékeket célszerű a Paksi Lösz
Formáció helyettesítő üledékének tekinteni.

A negyedidőszaki üledékek vizsgálata,
párhuzamosítása

A fedőképződmények, köztük löszrétegek és paleotala-
jok vizsgálatában az egyik legfontosabb elem a rétegtani
egységek párhuzamosítása, területi követése. A rétegkorrelá-
cióhoz alapvetően a terepi dokumentáció és a mélyfúrási
geofizika adja a legtöbb információt. A korreláció gerincét a
terepi dokumentációs egységek (KOLOSZÁR et al. 2000) és a
geofizikai mérések értelmezése során kialakított A1, A2, B,
C1, C2, D és E geofizikai egységek (ZILAHI-SEBESS et al.
2000) párhuzamosítása képezte. A feldolgozás során a két
módszer adatait összevetettük, és az őslénytani, valamint
anyagvizsgálati eredményekkel kiegészítve minősítettük az
egyes összleteket, illetve szinteket.

Mélyfúrás-geofizikai tagolás

A mélyfúrás-geofizikai adatok alapján történő korrelá-
ciót, illetve az újraértékelést az tette lehetővé, hogy az értel-
mezésbe bevonható fúrások száma jelentősen megnőtt.
Ennek eredményeként a korrelációba a dombtetői mélyfúrá-
sok többségét és néhány dombtetői sekélyfúrást is bevon-
tunk, és a korábbi eggyel szemben négy korrelációs felületet
követtünk (SZONGOTH et al. 2003, 3. ábra). Az új fúrások
értelmezését iterációs módszerrel végeztük, mert sok fúrás
felső szakaszán a hiányos méréseket csak többszörös korrelá-
cióval lehetett kiértékelni. Ez a korreláció néhány esetben (pl.
az Üh–36 és Üh–1 felső szintjeire) pusztán geofizikai alapon
erős szubjektivitást is tartalmaz, ezért ezek a határok földtani
információ segítségével húzhatók meg. A korábbi és az új
mérések összevetése során az Üh–3 szelvény értelmezésénél
kiderült, hogy a –1 és –2 jelű paleotalajok mellett szükséges
egy új, 0 jelű paleotalajszintet is bevezetni, amelyet később
több más fúrásban is azonosítottunk.

A pleisztocén terresztrikus üledékekben, közülük is
különösen a Paksi Lösz Formáción belül — így Mórágyi-
rög fedőüledékeiben is — az elektromos ellenállás cikliku-
san változik a mélység függvényében (ZILAHI-SEBESS et al.
2000). Ezek a ciklusok annyiban hasonlítanak a regressziós
ciklusokra, amennyiben egy adott cikluson belül itt is felfe-
lé nő az elektromos ellenállás. Figyelembe véve, hogy a lösz
eolikus képződésű, nem lehet szó a szemcseösszetétel —
hagyományos értelemben vett — felfelé durvulásáról, mint
a regressziós ciklusok esetében. Az elektromos ellenállás
alapvető ciklikus változásait a vastagabb löszök képződési
periódusaival (l. följebb) hozhatjuk kapcsolatba. Az ellen-
állás cikluson belüli felfelé való növekedését a vizsgált
képződmény fajlagos felületének csökkenése okozza. A
fajlagos felület csökkenését pedig általában a mésztartalom
növekedése, az agyagtartalom, illetve a víztelítettség
csökkenése okozhatja. A mésztartalom és az agyagtartalom
változása tekintetében a geofizikai mérések adatai jól kor-
relálnak a laboratóriumi adatokkal. A laboratóriumi elem-
zések szerint a kutatási terület paleotalajainak többségében
a feltalajszintek (a szint) agyagtartalma a legnagyobb,
onnan felfelé haladva az átmeneti talaj- és löszszint, illetve
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az altalaj felé csökken az agyag mennyisége. Ellenkező elő-
jellel ugyanez a tendencia vonatkozik a karbonáttartalomra
is, ennek lokális maximuma leggyakrabban a paleotalajok c
szintjében van (MARSI 2000). Az ellenállási ciklusok így
lényegében a pleisztocén fő éghajlatváltozásait tükrözik (l.
följebb). Ezek a periódusok megfelelhetnek egy-egy hosz-
szabb ideig tartó stadiálisnak vagy akár teljes glaciális idő-
szaknak is.

A pleisztocén löszök rétegtani tagolásához fontos a fosz-
szilis talajok azonosítása. A geoelektromos szelvényekben
az adott ellenállás-perióduson belül a talajosodott szakasz
mindig helyi minimumot képez. A paleotalajokban nagyobb
a mágnesezhető vasat tartalmazó ásványok mennyisége,
mint a löszben. Elsősorban az Fe3+-iont tartalmazó ásványok
dúsulnak bennük, ezérterősebben mágnesezhetőek is, mint a
löszformáció többi része, így a mágneses szuszceptibilitás
görbén jellegzetes maximumot adnak.

A mágneses szuszceptibilitás jól kirajzolódó helyi maxi-
mumai éppen az ellenállásgörbék helyi minimumainál je-
lentkeznek, ezért leginkább ez a mérés alkalmas a fosszilis ta-
lajok pontos kimutatására. Mivel egy interglaciálison vagy
interstadiálison belül több talajképződési ciklus is lehetett, a
paleotalajszintek — a horizontok és alhorizontok — együttes
száma jóval nagyobb, mint a fő löszképződési periódusoké.
A kutatási területen összességében több mint 15 paleotalaj
van. Az egy interglaciálisban képződött paleotalajok gyakor-
latilag egymásra halmozódhatnak, és az elektromos ellenál-
lásgörbén kijelölhető periódus alsó, kisebb elektromos el-
lenállású részét képezik. Bonyolítja a helyzetet, hogy a paleo-
talajok akkor is egymásra halmozódhatnak, ha a rétegsor
akár suvadás, akár rejtett lepusztulás miatt nem teljesen foly-
tonos. A rétegzavarokra gyakran csak a fúrások közti korrelá-
cióból lehet következtetni.

A földtani rétegsorokkal való egybevetés azt mutatja, hogy
a paleotalaj-szelvények feltalaja pozitív mágneses anomáliát
okoz. Ugyanakkor a paleotalajok altalajában a mészfelhal-
mozódási szintek mágnesezhetősége pedig nem különbözik
lényegesen a löszétől. A fentiek miatt a geofizikai szel-
vényeken a korrelációs határok legpontosabban az egyes paleo-
talajok al- és feltalaja között jelölhetők ki. A löszformáción
belül a földtani adatokkal összevethető geofizikai korrelációs
egységek határa így általában a paleotalajok közepén, a b és c
talajszintek határán húzódik. Kivétel a legfelső (A1) egység,
amelynek felső határa a recens talaj, alja pedig az L2 horizont
aljával egyezik meg. Ennek az az oka, hogy a Fiatal Lösz-
sorozat Alsó és Felső Összlete között az L2 horizont és az MF
paleotalaj között húzható meg a leginkább követhető geo-
fizikai határ. Így a geofizikai korrelációs egységek földtani
értelemben legtöbbször nem alkotják éghajlati vagy üledék-
ciklusok határát, mert az nem eshet egy paleotalaj közepére.

A 2002-ben mélyült fúrások tanúsága szerint zavartalan
település esetén még az egyes paleotalajok feltalaján belül is
jellemző a geofizikai mérésgörbék adta mintázat. Az e min-
tázattól való eltérést a rétegzavarok felismerésénél is jól lehet
használni.

A paleotalajok természetes gamma sugárzási szintje vi-
szonylag magasabb, mint a löszhorizontoké, azonban a pa-

leotalajok nem mindig különíthetők el jól a nem mészkonkré-
ciós lösztől. A mészkonkréciós szintek negatív anomáliával
különülnek el a környezetüktől, így a természetes gamma
módszer a paleotalajok szerinti tagolásnak kevésbé hatásos
eszköze, mint a mágneses szuszceptibilitás. 

A neutron-porozitás egy cikluson belül lefelé növekszik,
mivel az A1 kivételével a ciklus alján vannak a fosszilis talaj-
szintek felső, adott geofizikai egységbe tartozó szakaszai (a
és b szintek).

Összefoglalva: a paleotalajokat elsősorban a mágneses
szuszceptibilitás nagy értékei jelzik, de jellemző a termé-
szetes gamma sugárzás és a neutron-porozitás növekedése,
illetve az ellenállás csökkenése is. Ezeket az ismérveket jól
fel lehet használni a méréshiányos helyeken (csövezett vagy
száraz fúrási szakaszokon). A fenti kritériumokkal az elekt-
romos ellenállásmérés alapján minden fúrásban kijelöltük a
földtani, rétegtani egységekhez köthető A1, A2, B, C1, C2, D
és E geofizikai egységeket, közülük az E egység már döntően
nem a löszformációra, hanem a Tengelici Vörösagyag For-
mációra esik. A mágneses szuszceptibilitás mérése alapján
elkülönítettük és számokkal jelöltük a paleotalajokat.

A 3. ábra alapján a gránittető egyenetlenségeit és a fedő-
összlet települését összevetve kitűnik, hogy a teljes összlet
feküvonala egyenetlenebb, mint a rajta települő képződmé-
nyeké. Látható, hogy sem a C periódus paleotalajai, sem pe-
dig a 14. paleotalajszint nem követik pontosan a fekü nyom-
vonalát, ami bizonyos fokú kiegyenlítődésre utal a fedőüle-
dékek keletkezésének kezdeti szakaszán.

A két egymástól független adatállomány összevetése
kapcsán fontos körülmény, hogy a földtan alapvetően réteg-
tani egységeket különít el, a geofizika pedig a képződmények
fizikai tulajdonságával összefüggő jellegzetes görbesza-
kaszokat, vagyis a geofizikai és a földtani korreláció na-
gyobb egységeinek határa nem feltétlenül esik egybe. Az
adatok összevetése során megállapítottuk, hogy a kétfajta
módszer eredményei között néhány fúrás kisebb szakasza
kivételével valamennyi fúráson végig követhető, jó korrelá-
ció van (1. táblázat).

Az egyes korrelációs szakaszokon belül az A1 geofizikai
ciklus mentén a különböző fúrásokban a fúrómagon mért
földtani és a mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok során megál-
lapított geofizikai határok közötti különbség 0,0–1,0 m (±0,5
m) között volt, hozzá kell tenni, hogy csak néhány esetben
volt 1,0 m körüli eltérés közöttük, a jellemző szórás jóval
kisebb. Az A2, B, C1, C2, D és E ciklusoknál pedig 0,0–0,4 m
(±0,2 m) közötti a szórás (1. táblázat). Figyelembe véve a geo-
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1. táblázat. A dombtetői negyedidőszaki üledékek geofizikai
és földtani szintjeinek összevetése



fizikai mérések szondahosszakból adódó 0,1–0,2 m közötti
pontosságát, valamint a fúrási technológia esetleges pontat-
lanságait, az egyezés nagyon jónak mondható. A kétfajta kor-
reláció között mutatkozó eltérések véletlenszerűek, azok a
két munkamódszer elérhető pontosságának határain belül
vannak.

A negyedidőszaki üledékek 
ásványtani, geokémiai vizsgálata

A fedőüledékek ásvány-kőzettani jellemzésére a
2002–2003. évi kutatás során is elsősorban a röntgendiffrak-
ció (XRD) és a termoanalízis (TA) módszereit alkalmaztuk.
Eredményeit FÖLDVÁRI et al. (2003) foglalta össze. A fenti
módszerek jól alkalmazhatók a finomszemcsés kőzetek
(agyagok) vizsgálatakor, amikor sem vizuálisan, sem mikro-
szkóppal nem határozhatók meg a komponensek. A műsz-
eres vizsgálatok a minőségi és mennyiségi összetétel meg-
határozásán kívül az ásványok rendezettségi állapotának
jellemzésére is alkalmasak.

A fedőüledékeket az alábbi ásványcsoportok építik fel:
agyagásványok és rétegszilikátok (montmorillonit, vermiku-
lit, muszkovit, illit, klorit, kaolinit és kevert szerkezetű
agyagásványok), törmelékes ásványok (kvarc, plagioklász,
káliföldpát, amfibol), karbonátok (kalcit, dolomit), vas-oxi-
dok, -hidroxidok (goethit, hematit), gipsz és amorf fázis.

A képződmények ásványtani jellemzése két fontos ténye-
zőn alapult:

1. Az ásványos összetételben észlelhető különbségek
elemzésével megállapítottuk, hogy a két fő képződményben
ugyanazok az ásványok fordulnak elő, csak mennyiségi
arányaik különböznek (2. táblázat).

2. A fedőüledékek rendezettségi állapotában mutatkozó
különbségek a lösz eredeti ásványainak — elsősorban éghaj-
lati hatásokra — történő epigenetikus átalakulásaira, a mál-
lás, talajosodás mértékére utalnak.

Vizsgálataink során ezért különféle műszeresen mérhető
paraméterek segítségével igyekeztünk ezeket az ásványtani,
rendezettségi változásokat, átalakulásokat nyomon követni
és számszerűsíteni (FÖLDVÁRI et al. 2003). Az ásványok
mennyiségében bekövetkező változások csak a karbonátok
és a montmorillonit esetében szignifikánsak, egyébként csak
trendek megállapítására alkalmasak. Ezért a mennyiségi
adatok közül közvetlenül csak a karbonátokra vonatkozókat
használtuk a szintek jellemzésénél. A további vizsgált mi-
nőségi paraméterek közül jól használható volt a kalcit, illit,
klorit rendezettségi állapota, valamint az agyagásványok

mennyiségi arányait tükröző molekuláris víz és OH-tartalom
(FÖLDVÁRI et al. 2003).

Ezen adatok alapján több, a fedőüledékek jellemzésére,
tagolásának pontosítására alkalmas bélyeget, folyamatot
követtünk nyomon. A lösz–paleotalaj átalakulás egyik leg-
jellemzőbb folyamata a karbonátoknak a paleotalajok feltala-
jából történő kioldódása. Ugyancsak fontos bélyeg, hogy a pla-
gioklásztartalom a talajosodás előrehaladtával enyhén csök-
ken a szelvényben. A plagioklász/agyagásvány arány ala-
kulása arra utal, hogy az agyagásványok mennyiségének re-
latív és abszolút növekedése részben a plagioklász mállására
vezethető vissza. A talajosodás következő említésre méltó
folyamata a muszkovit fokozatos illitesedése, illetve összmen-
nyiségük csökkenése. Hasonló, de még inkább szembetűnő je-
lenség a löszrétegek talajosodása során a klorit mennyi-
ségének csökkenése, amelyhez a röntgendiffrakciós félérték-
szélességnövekedése társul (FÖLDVÁRI et al. 2003: 2. táblázat).
Az agyagásványok közül karakterisztikus szerepe a szmektit
(montmorillonit) ásványoknak van (2. táblázat). Ez az egyetlen
autigén ásvány a rendszerben (az újra kicsapódott kalciton és a
nyomokban jelenlévő gipszen kívül). Az egyes képződmények
a montmorillonittartalom alapján jól el is különülnek. A
Tengelici Vörösagyag 20-30%-os montmorillonittartalma
alapján legfeljebb gyenge vízáteresztőként viselkedik. A
szelvényekben végbemenő folyamatokra a montmorillonitok
közti különbség is utal. A felszín közeli fiatal üledékekben még
nem játszódott le a víz–kőzet kölcsönhatás Na-ot Ca-ra kicse-
rélő folyamata. A Mg megjelenése a rétegközi rácsban pedig
egy következő kationcsere-folyamat jelzése, amikor a rétegek
valamilyen oknál fogva tartósan Mg-dús vizekkel érintkeztek
(pl. talajvízzel való borítottság). A Mg a szelvényben található
Mg-tartalmú ásványok (főleg dolomit) kioldásából szár-
mazhat. Ugyancsak a Mg-dús vizek áramlásának tulajdonítjuk
a murvás gránitot tartalmazó szintekben a paligorszkit megje-
lenését (FÖLDVÁRIet al. 2003).

A fedőüledékek fő képződménycsoportjainak ásványtani
jellemzésére, mállási állapotának összehasonlítására a kémi-
ai elemzésekből a CIA indexet (Chemical Index of Alter-
ation, NESBITH, YOUNG 1982) használtuk (3. táblázat). Az
adatokból kitűnik, hogy a mállottság foka a szelvényekben a
mélyebb paleotalajok felé haladva fokozatosan nő.

A termoanalitikai görbékből kimért és az agyagosodás
mértékére jellemző molekuláris víz- és hidroxiltartalom
alapján a fúrási szelvényekre talajosodási görbét szerkesz-
tettünk (4. ábra), amely közvetve a pleisztocén paleoklímát is
tükrözi. A görbén látható,
hogy az idősebb löszök álta-
lában erősebben mállottak,
mint a fiatalok, továbbá az idő-
sebb löszökön keletkezett pa-
leotalajok talajosodása erőtel-
jesebb a fiatalokénál. Ez utób-
bi alapján valószínű, hogy az
idősebb talajképződési szaka-
szok melegebbek és átlagosan
csapadékosabbak voltak, mint
a fiatalabbak.
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2. táblázat. A lösz- és palaotalajszintek átlagos ásványos összetétele

3. táblázat. A CIA-index vál-
tozása a rétegsorban

CIA =
100×(Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O),
ahol a CaO kizárólag a szilikátok-
ban kötött CaO-t jelenti



Néhány fúrásban az ásványtani és geokémiai vizsgálatok
adatai alapján az azonos rétegtani szintekben a területi át-
lagtól eltérő mértékben talajosodott rétegek vannak. Egyes
fúrásokban (az Üh–23, Üh–25A és Üh–28 fúrásban és a K2
ásott kútban) már a fiatalabb paleotalajok átalakultsága is
magasabb a kutatási területen szokásosnál. Ez csak a kli-
matikus hatásokra történt átalakuláshoz hozzáadódó lokális
másodlagos folyamattal, utólagos mállással magyarázható.
Részben hasonló okokra vezethető vissza, hogy az idősebb
löszrétegek is gyakran mutatnak gyenge mállási jelensége-
ket, azaz anyagukban lényegében talajnak látszanak. A lösz-
től színében is eltérő, enyhén talajosodott rétegeket már a pa-
leotalajok átmeneti szintjének tartjuk.

Az ásványtani–geokémiai vizsgálatok alapján a szelvé-
nyekben az alábbi jellemző, a diagenezist követő epigenetikus
anyagátalakulási és transzportfolyamatok ismerhetők fel:

— Karbonátok fokozatos kioldódása a feltalajszintek-
ből. A kalcit az altalajban vagy mélyebb szintekben újra ki-
csapódik, a dolomit újrakicsapódását nem észleltük. A ki-
oldott Mg egy része az agyagásványokba épül be, kiszorítva
onnan a Ca-ot.

— Montmorillonitosodás. Víz-kőzet kölcsönhatási fo-
lyamat, amely a Na-nak Ca-al történő kicserélődésével jár.

A negyedidőszaki üledékek 
magnetosztratigráfiai vizsgálata

Paleomágneses vizsgálatot négy fúrás mintáin végeztünk,
az Üh–2 fúrásban a felszíntől a gránitig, az Üh–5, Üh–28A és
Üh–37 fúrásban a PD1 paleotalaj tetejétől a Tengelici
Vörösagyag Formáció aljáig. A mintázás módját, a feldolgo-
zást és a mérési adatokat LANTOS(1997, 2002, 2003) ismerteti.

A korábban készített magnetosztratigráfiai korreláció
során az Üh–2 és Üh–5 fúrás inklináció-szelvényét a Tolnai-
Hegyháton teljesebb rétegsort feltárt Udvari U–2A fúrás pa-
leomágneses szelvényével (MÁRTON 1998) párhuzamosítot-
tuk. A két üveghutai fúrásban harántolt Tengelici Vörös-
agyag Formáció normál polaritású intervallumát az U–2A
fúrás 124–136 m közötti szakaszával azonosítottuk, mert az
U–2A fúrásban a Tengelici Vörösagyag Formáció csak ezen
a szakaszon normál polaritású. A régebbi korreláció szerint a
formáció rétegei a telephely környékén 1,77–2,02 millió év
között képződtek, amelyet egy közel 1 millió éves diszkor-
dancia követett (FÖLDVÁRI et al. 1999; KOLOSZÁR, LANTOS

2001). A 2002–2003. évi kutatás eredményei alapján a
vörösagyag a telephely térségében fiatalabb lehet, mint az
U–2A fúrásban, és az üledékhiány eltűnik.

Az Üh–2 és Üh–28A fúrás vizsgált üledékei végig, akár-
csak az Üh–5 fúrás 50,2 m és az Üh–37 fúrás 52,9 m fölötti
rétegei, normál polaritásúak (5. ábra), és a Brunhes kronba
tartoznak, amit a területen meghatározott molluszkafauna is
megerősít (KROLOPP 2003). Az Üh–2 fúrásban kimutatott
vékony, fordított polaritású zónák a Brunhes kronon belüliek,
mert a kis vastagság olyan rövid időtartamokat jelez, hogy a
Matuyama kronba nem nyúlhat át. 

A Brunhes–Matuyama határ kora BERGGREN et al. (1995)
szerint 0,78 M év, SINGER et al. (2002) szerint 0,79 M év. Ez a

határ a kutatási terület fúrásaiban a PD1 paleotalaj alatt van,
egyezésben a többi délkelet-dunántúli szelvénnyel (KOLO-
SZÁR, LANTOS 2001).

Folyamatos vagy közel folyamatos üledékképződést
feltételezve az Üh–5 fúrás 50,2 m alatti és az Üh–37 fúrás 52,9
m alatti, fordított polaritású szakaszait a Matuyama kron leg-
fiatalabb részének feleltethetjük meg. A két fúrás alján kimu-
tatott két, vékony, normál polaritású intervallum párhuzamo-
sításához a SINGER et al. (2002) által publikált polaritás–idő
skálát használtuk fel, amely a Matuyama kron tetejénél több
rövid, normál polaritású zónát jelöl (5. ábra). A Tengelici
Vörösagyag Formáció aljának normál polaritású szakasza a
0,92 M évnél jelölt, Santa Rosa nevű rövid normál polaritású
intervallumnak felelhet meg, és a 0,89 M évnél lévő, igen
rövid normál polaritású zóna az üveghutai szelvényekben
valószínűleg nem jelentkezik. Ezek a vékony, normál polar-
itású szakaszok az U–2A fúrásban feltehetően a ritkább
mintavétel miatt nincsenek meg.

A Tengelici Vörösagyag Formáció a magnetosztratigrá-
fiai korreláció szerint az Üh–37 fúrásban a Matuyama kron
idején, az Üh–5 fúrásban a Brunhes–Matuyama határ körül,
az Üh–2 és Üh–28A fúrásban pedig a Brunhes kronban ke-
letkezett, és a Paksi Lösz Formáció legidősebb rétegeit
helyettesíti (5. ábra). Az új adatokkal kiegészített magneto-
sztratigráfiai korreláció alapján az Üh–37 és az Üh–5 fúrás
legidősebb fedőüledékeinek képződése 0,94–0,92 M évre
tehető, vagyis a pleisztocén bázisösszlet telephelyen feltárt
szakasza ezen adatok alapján a kora–középső-pleisztocén-
ben képződött.

A negyedidőszaki üledékek 
szferulavizsgálata

A 2002–2003. évi felszíni földtani kutatás során a pleisz-
tocén üledékek sztratigráfiai korrelációját támogató eljárás-
ként 3 ásott kút és egy fúrás mintáin (4. táblázat) végeztünk
szferulavizsgálatokat. A mikroszferulákat a saját kutatási
tapasztalataink alapján következő típusokba soroltuk (DON

2003): I — Fe-tartalmú kozmikus; II — vulkáni eredetű és III
— Fe–Ni tartalmú kozmikus.

Földtani korrelációra a területen azonosított mikroszfe-
rulák eloszlásdiagramját és kémiai összetételét használtuk
fel. Az ásott kutak terepi rétegtani szintjeit (GYALOG et al.
2003) összevetettük az egyes szelvényekben talált mikro-
szferulák számával és típusával, valamint a tefraszintek
(HORVÁTH 2001; HUM 2001) helyzetével (6. ábra).

A kiértékelés során az alábbi megállapításokra jutot-
tunk: 
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4. táblázat. Az üveghutai területen szferula-
vizsgálatra begyűjtött minták



1. AzL1 Löszhorizontban, a K2 ásott kút 2,2–4,6 m közöt-
ti szakaszán, kiugró kettős csúcsot mutatnak a Fe-tartalmú
kozmikus (I) szferulák. A periódus közepén (3,4 m) egy-
értelműen kozmikus eredetű Fe–Ni összetételű mikro-
szferulák (III) voltak. PÉCSI (1995) szerint az L1 horizont
kora nem haladja meg a 0,016 M évet. Megemlítjük, hogy
DONG BI et al. (1993) hasonló korú Fe–Ni szferulákat írt le
Kanadában. 

2. Az L2 Löszhorizontban, az MF1 paleotalaj-alhorizont
fedőjében, a K2 kút 10,8 m-ében vulkanikus eredetű (II)
mikroszferulát találtunk. Ez kapcsolatban lehet a 35 000 éves
Paks tefrahorizonttal (HORVÁTH 2001). 

3. A K2 ásott kútban (12,8–13,2 m) az MF2 paleotalaj
kettős szferulacsúccsal jellemezhető, amelynek fölső
részében a kozmikus eredetű mikroszferulák (I) dominálnak,
alsó részében Fe–Ni meteoritikus szferulák (III) jelennek
meg. A korreláció szempontjából lényeges, hogy a kettős pa-
leotalaj fölső részében (MF1) nem jelentkezik kozmikus ere-
detű mikroszferula-dúsulás.

4. Az L3 Löszhorizontra a K2 ásott kútban (16,0–16,4 m)
kisebb intenzitású kozmikus eredetű mikroszferula-szórás
jellemző.

5. A BD Talajhorizontbana K2 ásott kútban (18,4–19,4 m
között és 22,0–22,4 m között) kettős szferulamaximum mu-
tatkozik, de csak a 19,4 m-ben, az alsó és felső alhorizont
határán kimutatott szferulát elemeztük, amely Fe–Ni
összetételű, és lokálisan jó markerszintet adhat.

6. Az L5 Löszhorizontban a K2 (24,8–25,2 m) és K4 kút
(1,2–2,8 m) szferulaeloszlásában egyes, illetve kettős csúcs
mutatkozik (I típus), ugyanakkor a K3-ban az L5–L6 között
nem találtunk szferulát, ami valószínűleg lokális elmosódás-
sal magyarázható.

7. Az MB paleotalajban mikroszferula-dúsulás mu-
tatkozik a K2 (31,2–32,0 m) és K4 ásott kútban (4,8–5,6 m). A
PH paleotalajban mind a K3 (14,0–15,6 m), mind a K4 kút
(9,6–12,4 m) szelvényében hármas csúcs mutatkozik, ezek a
K3 szelvény középső csúcsa elemezése alapján meteoritikus
eredetű Fe–Ni szferulák, amelyek regionális markerszintet
alkothatnak.

8. Az L7 Löszhorizontbana K3 és K4 kutakban és az Üh–37
fúrásban egyaránt jelentős mikroszferula-dúsulás igazolódott.
Többnyire kozmikus Fe-szferulák (I) dominálnak, a K3 kútnál
Ca, Al, Si, Mg is megjelent. Az L7-ben tehát kozmikus és
vulkáni eredetű szferulák együttes megjelenésével számolha-
tunk. Ebben az esetben nem zárható ki a globális korreláció le-
hetősége a Brunhes–Matuyama paleomágneses váltás (BERGG-
REN et al. 1995 szerint 0,78 M év) fölött kimutatott kínai és
ausztrál–ázsiai mikrotektit-szinttel (LICHUN-LAIet al. 1993).

A felszíni kutatás során végzett szferulavizsgálatok
alapján lokális korrelációt mutattunk ki egyes paleotalaj- és
löszszintek között, továbbá néhány üveghutai rétegtani szin-
tet késő-pleisztocén és középső-pleisztocén üledékekben is-
mert globális szferulaszinttel korreláltunk (DON 2003).
Összességében megállapíthatjuk, hogy a pleisztocén lösz-
sorozatban a mikroszferula-vizsgálatok új párhuzamosítási
lehetőséget adnak, és jól kiegészítik a paleotalaj- és tefraho-
rizontokon alapuló korrelációs módszereket.

A negyedidőszaki üledékek 
palinológiai vizsgálata

A felszíni kutatások keretében 10 fúrás és egy ásott kút
anyagából palinológiai vizsgálatokat végeztünk (NAGYNÉ

BODOR 2003). A vizsgált szelvényekben a palinológiai kiér-
tékelést az éghajlatjelző taxonok és a Sporomorphák azon
kvantitatív és kvalitatív változásai tették lehetővé, amelyek
hőmérsékleti hatásokra, időnkénti vízbefolyásokra és em-
beri beavatkozásokra következtek be (DIGERFELDT 1972;
WILLIS 1997).

A palinológiai vizsgálatok célja elsősorban a paleoasszo-
ciációk kronoszratigráfiai besorolása volt LANG (1994),
ZÓLYOMI (1995) és FRENZEL et al. (1992) munkáira támasz-
kodva. A kutatófúrásokban és ásott kútban feltárt palinoló-
giai anyagok a kiértékelés alapján a holocénbe, felső-pleisz-
tocénbe és valószínűleg a középső-pleisztocénbe tartoznak.

A holocénnek a boreálistól (8000–9000 év) a szubat-
lantikusig (2500 év) terjedő fázisát az Üveghuta Üh–31C
fúrás 1,1–6,6 m közötti szakasza képviseli.

A felső-pleisztocénbe tartozó rétegsorok közül a legjob-
ban értékelhető az Üh–29 fúrás 0,2–4,0 m közötti riss-würm
és az Üh–36A fúrás 12,0–13,0 m közötti würm2 korú szakasza
volt. Az Üh–17 fúrás 0,0–2,75 m, az Üh–19 fúrás 3,8–5,3 m és
a Mórágy Mó–7B fúrás 2,8–4,7 m közötti szakaszát csak a
felosztatlan felső-pleisztocénbe lehet besorolni. 

A pollenek alapján lehetséges, hogy a K4 ásott kút
16,0–17,5 m közötti folyóvízi (l. feljebb) rétegeinek kora
középső-pleisztocén.

A palinológiai vizsgálati eredmények közül leginkább az
Üh–29 és az Üh–36A fúrás, továbbá a K4 ásott kút adatai
segítettek a kutatási terület negyedidőszaki éghajlati viszo-
nyainak és a fedőüledékek rétegtani besorolásának pon-
tosításában.

Az Üh–29 fúrás a Hutai-völgybe torkolló Cserdűlői-
völgyben, völgytalpi helyzetben mélyült. A fúrás fedőüle-
dékeinek Sporomorpha-együttese a rétegsor folyóvízi erede-
tét támasztja alá.

2,6–4,0 m között a csipkeharaszt (Selaginella selagi-
noides) és a szórványosan előforduló fás növényzet (Fraxi-
nus, Tilia cordata, Alnus glutinosa) hűvös, kontinentális
klímára utal, bár a Tilia platyphyllosmegjelenése (3,0 m) már
egy felmelegedés kezdetét jelezheti.

Ezt követően (1,4–2,4 m) feldúsult erdővegetáció követ-
kezik, amelyet majdnem teljesen (42%) nagylevelű (Tilia
platyphyllos), kislevelű (T. cordata) és molyhos hárs (T.
tometosa) alkot (7. ábra). A riss–würmben Európában sok
helyen az erdők majdnem teljesen hársból álltak. A Tilia
mellett előfordult tölgy (Quercus), juhar (Acer tataricum),
sőt harmadidőszaki szárnyasdió (Pterocarya) és Carya
pollenje is. A pleisztocénen belül az ilyen összetételű ele-
gyes tölgy és hárserdők az interglaciálisok klímaopti-
mumára voltak jellemzők. A hazánkban már kihalt,
melegkedvelő Azolla sekély, eutróf, lassú folyású folyó je-
lenlétére utal (MIHÁLTZNÉ FARAGÓ 1982). A továbbiakban
(0,2–1,0 m) a Tsuga canadensis és Juniperus communis
lehűlésre és a kontinentális hatás újbóli növekedésére, míg a
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Pinus és a vízi növényzet ritkulása csapadék csökkenésére
mutat.

Az Üh–36A fúrás a telephelytől K-re eső csuszamlásos
területen mélyült. A fúrásban 12,0–13,3 m között harántolt
mocsári üledék egy negyedidőszaki csuszamlás mögötti
védett helyzetben ülepedett le. 

A 12,75–13,0 m közötti rétegek leülepedése FRENZEL et
al. (1992) beosztása alapján a pleniglaciális B, würm2 idejére
tehető, itt a Polygonum aviculare, P. viviparum szárazabb,
hűvösebb, időként kissé nedvesebbé váló éghajlatot jelez. A
hőmérséklet és a csapadék még a Pinus silvestris spontán ter-
jedéséhez sem lehetett elegendő. 

Ezt követően (12,75 m) lassú hőmérséklet-emelkedés
hatására Scabiosa és Polygala jelent meg, a vízi élettérben el-
terjedt a Spirogyra és a Myriophyllum verticillatum. A fúrás
12,0–12,5 m közötti szakaszában már a nedvesebb körül-
ményeket kedvelő fás növényzet (Alnus, Betula, Salix) is elő-
fordult, de melegigényes lombos fák képviselői még nem, ez
az időintervallum egy interstadiális (denekamp) kezdete
lehetett. A fentiek alapján a vizsgált szakasz mocsári üledéke
mintegy 0,03–0,04 M év között keletkezett.

A K4 ásott kút domboldali helyzetben mélyült. A minta a
rétegkorreláció alapján az L7 Löszhorizont feküjében tele-
pülő folyóvízi összletet jellemzi. Itt a palinológiai vizsgálat
nyomán valószínű, hogy a löszrétegsor feküjében települő fi-
nomszemű, jól rétegzett összlet pleisztocén korú.

A 16,7–17,5 és 16,0–16,5 m közötti rétegekben előforduló
asszociáció hűvösebb időszakot jelez, mivel hiányoznak a
melegkedvelő lombos fák, és a gyér tűlevelű vegetáció mel-
lett szórványosan üröm (Artemisia), libatop (Chenopodium)
és kőtörőfű (Saxifraga) tenyészett.

A Carpinus, Ilex, Hederamegjelenése (16,5–16,7 m) már
felmelegedésre és kiegyenlítettebb klímára utal. A Hedera
terjedéséhez a leghidegebb hónap sem lehet –1,5 °C alatt. Az
Ilex terjedése pedig csak 20 °C-nál alacsonyabb évi hőmér-
sékletingadozás esetén következik be (JÁRAINÉ KOMLÓDI

1966), ezért a mai őshonos vegetációból nálunk már hiány-
zik. Valószínű, hogy spontán terjedéséhez csak a középső-
pleisztocénig lehettek meg az életfeltételek. Ugyanakkor a
gyér előfordulású (1-1 db) Sporomorpha miatt a fúrás rétegei
csak feltételesen sorolhatóak a középső-pleisztocénbe.

A negyedidőszaki üledékek 
malakológiai vizsgálata

Malakológiai vizsgálat céljára a területen mélyített há-
rom ásott kútból 40 cm-es mélységközökkel összesen 153
mintát gyűjtöttünk (K2: 0,0–35,2; K3: 0,0–18,4; K4:
10,0–17,6 m). A 153 mintából 106 minta tartalmazott érté-
kelhető malakológiai anyagot. A vizsgált malakológiai a-
nyag mind faunisztikai és paleoökológiai, mind pedig
rétegtani szempontból értékes információkat adott (KRO-
LOPP 2003).

A minták Mollusca-faunája kizárólag szárazföldi csi-
gafajokból áll. Az anyagban 39 pleisztocén taxont sikerült
felismerni. Többségük gyakori, a löszös képződményekből
az ország más területeiről is ismert faj.

Faunisztikai érdekesség viszont, hogy először sikerült
pleisztocén képződményeinkből a Vitrinobrachium breve
fajt kimutatni. Ez a csiga jelenleg DNy-Németországban, D-
Hollandiában és Svájcban, nedves erdei élőhelyeken, illetve
ártéri erdőkben fordul elő.

A magyarországi pleisztocén üledékekből eddig csak
valószínűnek lehetett tekinteni lehetett a kihalt Pupilla loes-
sica faj előfordulását. A K2 ásott kút 8,8–9,2 m közötti
mélységközében ez a faj domináns elem, példányai nagy
számban kerültek elő.

A minták Mollusca-faunája minden esetben szárazföldi
üledékképződést bizonyít. A csigahéjak megtartási állapo-
tából jelentősebb távolságról történt álhalmozódásra nem
lehet következtetni.

A különböző ökológiai igényű fajok előfordulásából és
egyedszámarányuk változásaiból a rétegsoroknak melegebb
és hűvösebb klíma alatt képződött, illetve nedvesebb és szá-
razabb környezetet jelző szakaszait lehet elkülöníteni (KRO-
LOPP 2003). 

Az üveghutai 3 ásott kút malakológiai anyaga azt igazolja,
hogy a rétegsor nem egyenletesen képződött, hiányok vannak
benne. Különösen szembetűnő a késő-pleisztocén korú lösz-
rétegsor hiányos volta. Ennek a szakasznak a malakológiai
tagolódását több lelőhelyről is kielégítően ismerjük, így megál-
lapíthatjuk, hogy a leírt 9 malakosztratigráfiai egységből
(SÜMEGI, KROLOPP1995) itt csak 2 zonulát lehetett kimutatni.

A K4 ásott kútban a legnagyobb mélységből (15,6 m)
származó értékelhető malakológiai anyag még pleisztocén
korúnak bizonyult. A fauna alapján itt az L6 vagy L7 Lösz-
horizontot lehet kimutatni, megerősítve ezzel a palinológiai
vizsgálatok eredményét.

Fontos rétegtani eredménynek számít, hogy jelentős
mélységközök (K2 kút 20,4–35,2 m, K3 kút 1,6–2,8 m)
mintáiban megtalálható a korjelző Neostyriaca corynodes
csiga (KROLOPP 1994), amely középső-pleisztocén besorolást
bizonyít (az alpi beosztás mindel, mindel–riss és riss sza-
kaszai). Az itteni példányok héjmorfológiai bélyegei alapján
az üledéksornak ez a része a riss glaciálisban képződött, és
nagy valószínűséggel a Mendei Bázis (MB) és a Basaharci
Alsó (BA) paleotalajok közé eső löszhorizonttal (HUM 2001)
párhuzamosítható. Ugyanakkor a földtani-geofizikai korrelá-
ció szerint ez a rétegtani szakasz a BA és az L6 közötti hori-
zontokat képviseli. Az eddigi ismeretek alapján a korjelző
Neostyriaca corynodes faj sem a Délkelet-dunántúli lösz-
szelvényekben, sem másutt nem fordul elő a Mendei Bázis pa-
leotalaj alatt (KROLOPP 2003), így a rétegkorreláció alapján itt
van a faj első ismert előfordulása az L6 horizontban.

Összegzés, következtetések

A kutatásoknak a negyedidőszaki üledékekre vonatkozó
fontos földtani eredménye több ezer réteg párhuzamosításán
alapuló rétegkorreláció, amit földtani, geofizikai és különböző
anyagvizsgálati adatok egyesítésével végeztünk el (8. ábra). 

A negyedidőszaki üledékek egészére, főként a Tengelici
Vörösagyag Formációra és a Paksi Lösz Formációra vonat-
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kozó új eredmény a mállottság mélység felé fokozódási trend-
je. A mállottság szelvényeken belüli menetét — egymás ered-
ményeit megerősítve — jól kirajzolják a terepi szedimentoló-
giai eredmények (MARSI 2000), a geofizikai értelmezési
(SZONGOTH et al. 2003) és az ásványtani–geokémiai adatok
(FÖLDVÁRI et al. 2003). A termikus és röntgendiffrakciós vizs-
gálatok segítségével felismerhetők az üledékképződést követő
mállás, talajosodás és a diagenezist követő epigenetikus vál-
tozásokhoz köthető anyagátalakulási folyamatok is.

A Tengelici Vörösagyag Formáció tekintetében a
2002–2003. évi felszíni kutatás új megvilágításba helyezte e
tipikus bázisképződmény képződési idejét a vizsgált terü-
leten. A rétegtani és paleomágneses adatok fontos új ered-
ménye a formáció korának kiterjesztése a középső-pleisz-
tocén aljáig, a PD talajig. Így az részben helyettesíti a Paksi
Lösz Formáció alját, annak heteropikus fáciese (l. fentebb).
Ez az értelmezés lehetővé teszi a Mórágyi-rög negyedidősza-
ki fejlődéstörténetében korábban feltételezett, adatokkal ne-
hezen igazolható mintegy 1 millió éves üledékhézag meg-
szüntetését (BALLA et al. 2003).

A bázisösszlet sok vonatkozásban különbözik a Tengelici
Vörösagyag Formáció típusterületeinek kifejlődéseitől (KO-
VÁCS-PÁLFFY et al. 2003). Agyagtartalma csak kevés helyen
éri el a Tolnai-Hegyháton mélyült Udvari–2A fúrás réteg-
sorában jellemző értéket. Karbonáttartalma szintén alacso-
nyabb az U–2A fúrás tarkaagyagának karbonáttartalmánál.
Mindez az eltérő feküképződmény (pannóniai összlet helyett
gránit) következménye.

A formáció agyagásványos spektruma és a mállott gránit
agyagásványai nem különböznek lényegesen egymástól,
ugyanakkor eltérnek a fedőben települő lösz alapú paleotala-
jokétól (FÖLDVÁRI et al. 2003).

A folyóvízi összlet települése alapján az alsó–középső-
pleisztocénbe sorolható, amit a pollen- és malakológiai vizs-
gálatok sem zárnak ki (NAGYNÉBODOR2003, KROLOPP2003).

A Paksi Lösz Formáció helyenként zavart települését,

néhol hiányos voltát a terepi bélyegek (KOLOSZÁR et al. 2000)
mellett a geofizikai tagolás (5. ábra) és a malakológiai ada-
tok, azaz a fiatal löszben máshol meglévő zonulák hiánya is
igazolják (KROLOPP 2003).

A formáció magas szintű ismeretessége lehetővé teszi,
hogy a délkelet-dunántúli jellemző kifejlődést korreláljuk a
kínai löszplató jellemző szelvényével, és összevessük a ten-
geri oxigénizotóp-skálával (KUKLA, AN 1989; SHACKLETON

1990). Látható, hogy horizont szinten igen jó egyezés van a
két kifejlődés között, ami lehetőséget teremt a globális kor-
relációra is (9. ábra).

A suvadásos–csuszamlásos összlet vizsgálatával kap-
csolatos fontos rétegtani eredmény, hogy palinológiai ada-
tokkal sikerült igazolni a terület egy nagyobb csuszamlásos
pásztájának késő-pleisztocén korát. Az Üh–36A fúrás pali-
nológiai vizsgálata alapján a fúrás közelében történt csu-
szamlás mintegy 0,04 millió évvel ezelőtt következett be,
majd a lesuvadt, felbolygatott összlet helyi mélyedésében
mintegy 0,01 millió évig mocsári üledékképződés folyt
(NAGYNÉ BODOR 2003), amelynek termékeit lösz anyagú
lejtőüledék fedte be. Mivel ez a suvadás késő-pleisztocén
korú, megvolt a lehetőség arra, hogy a hasonló korú suvadá-
sos pásztákra típusos lösz rakódjon. Ennek alapján a feltárt
késő-peisztocén csuszamlásos és mocsári üledékeket célsze-
rű a Paksi Lösz Formáció heteropikus fáciesének tekinteni.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Balla Zoltánnak, a Bátaapáti térségi kutatá-
sok vezetőjének, hogy az elmúlt évek során lehetőséget biz-
tosított számunkra a kutatómunkában való részvételre,
továbbá köszönjük a munkálatok során nyújtott sokrétű szak-
mai segítségét, cikkünk kritikus lektorálását. Köszönettel
tartozunk Piros Olgának és Simonyi Dezsőnek a szakmai,
technikai szerkesztésben nélkülözhetetlen segítségért is.
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