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1. Bevezetés és célkitűzés 
Közismert, hogy a későneogén folyamán több jelentős, néhány százezer-millió éves 

periódusú klímaingadozás történt, ami döntően meghatározta az üledék-, vagy talajképződési 

feltételeket. E periódusok abszolút koráról, intervallumáról még ha nincs is teljes szakmai 

konszenzus, a vörös,- vöröses agyagok, valamint a hideg löszök felé való átmeneti típusok 

képződési körülményei tisztázottnak tekinthetők, szakirodalmuk jelentős. A dél-dunántúli 

területek karsztos formakincsei gyakran kitűnő megtartású fosszíliákkal együtt megőrizték e 

klímaperiódusok jellemző üledékeit. 

Értekezésemben a Dél-Dunántúl karsztterületeiről, a Villányi-hegységből és a Mecsek 

abaligeti területéről származó barlangi kitöltések és a velük genetikai kapcsolatban álló 

talajok, paleotalajok, kőzetek, karsztformák vizsgálata szerepel. Vizsgálataim során olyan 

mintákat is tanulmányoztam, amik a karsztos területek fejlődéstörténetéhez szolgáltattak 

megoldást, de nem a karsztokon találhatók.  

A karszt-fejlődéstörténeti kérdések tisztázásakor a területen foltokban, barlangi 

teraszokon, hasadékokban megtalált üledékek eredetére kíváncsiak vagyunk abban az esetben 

is, mikor nincs lehetőség biosztratigráfiai korrelációra, pollenanalízisre, abszolút 

kormeghatározásra. A többé-kevésbé szakmai konszenzuson nyugvó (paleo)pedológiai és 

földtani nevezéktan alkalmazásának nehézségei a karsztos kitöltések, barlangi üledékek 

vizsgálatakor hatványozottan jelentkeznek, erre néhány példa. 

Egy villányi barlang mélyebb szintjéről származó agyagos kitöltés ásványtani 

összetételét tekintve a kevésbé mállott mediterrán vörösesagyagokhoz hasonlítható, viszont a 

mai terra rossa talajokra jellemző rubefikáció a mikromorfológiai képletében nem észlelhető. 

Az áthalmozódás folyamán a szemcseösszetétele egymoduszú jellegűvé vált, ami az extrém 

mállott agyagok tulajdonsága.  

Egy karsztos hasadékban talált erősen mállott kitöltés ásványtanilag bauxitos agyag és 

a recens, délkelet-ázsiai talajokhoz, a ferralsolokhoz hasonlít. Mikromorfológiai 

tulajdonságait tekintve azonban egyáltalán nem bauxit, talajtani tulajdonságai sincsenek. 

Szemcseösszetételét vizsgálva származtatható a hullóporos üledékből is, amely visszatükrözi 

az ülepedést követő jelentős mállást. A háromféle vizsgálat és nevezéktani besorolás 

háromféle genetikai következtetést vonhat maga után.  

A szűkebb kutatási területen mintázott, szórványosan fennmaradt karsztos üledékek 

értelmezése megkívánta, hogy más éghajlati területekről származó mintákat is vizsgáljak. 

Maguk a „karsztos üledékek” a tanulmányozott dél-dunántúli területen rendkívül sokfélék, 
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méréstechnikai értelemben fiktív csoportot képeznek, egy részük a kiindulási kőzetre többé-

kevésbé hasonlít. Számtalan kérdés vetődhet fel a vörösagyagokkal és más barlangi 

üledékekkel kapcsolatban, ha a karsztfejlődési rekonstrukció egyik biztos, vagy annak vélt 

támpontjának tekintjük ezeket a kitöltéseket. Valóban „agyagos” minden vörösagyag, azaz a 

makroszkópikusan „egyformá”-nak leírt vörös hasadékkitöltések különböznek-e 

mikromorfológiai képletükben? Ha áthalmozódnak ezek a finomszemcsés üledékek, akkor 

kétmóduszúakká válnak és fordítva: ha kétmoduszú gyakorisági eloszlás mutatható ki, akkor 

azok áthalmozottak? Létezik-e „mediterrán”, vagy „délkelet-ázsiai”-hoz hasonlító üledék a 

hazai karsztterületen; ha igen, akkor mely paraméterek alapján sorolhatjuk be azokat az egyes 

katagóriákba? Az egykori rubefikáció mikromorfológiai nyomai láthatók-e képletükben – 

vagy csak vassal, karbonáttal fedettek? A dél-dunántúli karsztos hasadékkitöltések anyagát 

mikromorfológiai módszerekkel és lézeres szemcseméret-eloszlás mérővel, valamint 

kiegészítő ásványtani vizsgálatok segítségével kutatva, a következő kérdések fogalmaztam 

meg, amire az értekezésemben keresem a választ: 

• tovább tagolhatók-e a vörös- illetve vöröses agyagok az új, vagy ritkán használt 

vizsgálati módszerekkel, 

• milyen közös jellemzők, különbségek fedezhetők fel azokkal a recens mintákkal, 

amelyekre a szakirodalomban gyakran azonosítják ezeket az plio-pleisztocén 

üledékeket, 

• szemcseeloszlási görbéik mennyiben hasonlítanak a különböző, közeli típusterületekhez,  

• az említett vizsgálatok, valamint a langyos víz hatására létrejött formaelemek, 

szpeleotémák genetikai értelmezése mennyiben segíti a kasztfejlődési kérdések 

tisztázását? 

Értekezésem fő célkitűzése az, hogy a Dél-Dunántúl karsztjain található barlangi 

kitöltések texturális, mikromorfológiai, ásványtani jellemzőit hasonlítsam össze a velük 

közeli rokonságban álló (ártéri, fluviális, recens mediterrán és délkelet-ázsiai, stb.) 

üledékekkel. Ezekben a vizsgált üledékekben közös az, hogy szemcseeloszlásuk döntően a 

kőzetliszt-agyag kategóriába tartozik, ami méréstechnikailag megkönnyíti a szemcseeloszlási 

paraméterekből származtatható csoportosításukat.  

Értekezésemben az üledékek vizsgálatából levont következtetéseket beépítettem a 

karsztfejlődési modellbe – e kettő, a szedimentológiai és a morfológiai kutatás nem 

választható el egymástól. A vizsgált dél-dunántúli karsztterület fejlődéstörténeti sajátosságait 

nem lehetett egységesen kezelni. A Villányi-hegység esetében a langyos karsztvíz hatására 
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kialakult formakincs felhasználása a fejlődéstörténeti rekonstrukciókban kézenfekvő volt. Az 

Abaligeti-karszton dokumentált teljesen más barlangi formakincs és eltérő üledéktípusok 

értelmezése más logikát igényelt. 

2. Kutatási előzmények, irodalmi áttekintés 

2.1. A karsztterületek üledékeinek kutatástörténete 

A dél-dunántúli karsztos területek barlangjainak, hasadékainak kutatása az 1800-as 

évek közepén kezdődött a Villányi-hegység területén. Köztudott, hogy a villányi-hegységi kis 

kiterjedésű karsztobjektumok kisemlős-leletei révén igen jelentős szerepet játszottak a 

kisemlőssztratigráfia megalkotásában (KUBINYI 1863, KORMOS 1937, KRETZOI 1956, JÁNOSSY 

1979, KORDOS 1991 a, b, c). KRETZOI (1956) szerint a Villányi-hegységben két karsztfejlődési 

fázis állapítható meg. Az elsőre jellemzők a „trópusi ... mállásnak kitett mélykarszt-formák”, 

amelyeket azonban nem tölt ki vörös agyag. Ezt a fázist a másodiktól töréses tektonika 

választja el, az így keletkezett hasadékokban a „hegység nem kiemelt részeiben kalcitos 

kitöltés ... keletkezett”. A második fázisban egy új, fiatalabb karsztos formakincs jött létre, 

ezzel egy időben az egész karsztterületet a tömeges vörösagyag-képződés befedte. Az időben 

eltérő ütemben tektonikus hatásra megnyílt hasadékok kitöltései faunisztikailag megfelelnek a 

villányi és bihari szakaszoknak. A szárazföldi eredetű, kevéssé mállott agyagásvány-

együttesek kialakulását jó összhangba lehet hozni a gerinces őslénytani vizsgálatok 

őskörnyezeti értékelésének eredményeivel (PAZONYI 2004). Eszerint a pliocén második 

felében és a pleisztocén elején, 3,2 millió évtől kezdve 0,95 millió évig a Pannon-medence 

területén uralkodóan száraz éghajlat volt jellemző, amelynek megfelelően a vegetáció 

általában nyílt, füves volt, és ezt csak kétszer váltotta fel beerdősödési szakasz. Az erre az 

időszakra jellemző vörös vagy vöröses üledékek kialakulásához is száraz, félszáraz 

körülmények szükségesek Ezt a vörös agyagot most a Tengelici Formációba soroljuk. 

A Nyugat-Mecsek területén lényegesen több barlang, karsztjelenség található, mint a 

Villányi-hegységben. Formakincse a földtani-szerkezeti adottságaiból adódóan nagyobbrészt 

fedetlen támaszkodó karszt, kisebb-nagyobb allogén blokkokkal. A barlangjáratok 

összhosszúsága az elmúlt 15 év feltárásainak köszönhetően kb. 1 km-rel növekedett. A 

feltárások során gyakran egyveretű, áthalmozott löszös-talajos üledékek kerültek elő. Az 

ezektől eltérő kitöltések ritkák, foltokban, színlőkön, eróziótól védett zugokban maradtak 

fenn. A Nyugat-Mecsek barlangi üledékeinek vizsgálatával csak kevesen foglalkoztak, a 

mecseki karszt barlangi kitöltéseiről tanulmány még nem jelent meg. Az ország más 
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karsztterületeiről származó, a barlangi üledékek vizsgálatával foglalkozó tanulmányok száma 

szintén elenyésző más kutatási témákhoz képest. A jelen dolgozatnak nem célja összefoglalót 

készíteni Magyarország barlangi üledékeinek vizsgálatáról. A néhány említésre kerülő 

cikkben a szerzők olyan kutatási-metodikai problémákat, kérdéseket vetnek fel, amelyek a 

jelen dolgozat témájául is szolgálnak.  

BERÉNYI ÜVEGES et al. (2004) a Baradla-barlang kitöltéseiből végeztek üledékföldtani 

vizsgálatokat. E barlangban a kavicsos részek vizsgálatával metamorf lepusztulási térszínt 

feltételeznek, megállapították, hogy a patakmeder üledékei főleg kvarcból állnak (BERÉNYI 

ÜVEGES et al. 2006). A barlangi agyaggal kapcsolatban a szerzők kifejtik, hogy a 2 µm alatti 

fizikai agyagfrakció aránya alárendelt. 

Kaolinites-montmorillonitos, több méter vastag tisztázatlan eredetű mangános kiválást 

is tartalmazó kitöltést ír le LEÉL-ŐSSY (1997) a József-hegyi-barlangból. SÁSDI (1993) szerint 

pannon agyagos-homokos-kavicsos üledékek találhatók a Ferenc-hegyi-barlang üregesedése 

folyamán feltárult hasadékokban. SZABLYÁR (1983, 1985) egymás mellett következetesen 

használta az ásványtani és a szemcseeloszlási vizsgálatokat a pilisi, valamint a bihari Pestera 

din Gruiul Pietrelor barlangokban. A Bükk-hegység Létrási-Vizes-barlangja Y-ági 

üledékeinek korszerű feldolgozását végezte el KOVÁCS (1991), ahol a szemcseméret-eloszlási 

paraméterek kombinálásával áramlási-hordalékszállítási viszonyokra következtetett. A Leány-

Legény-barlangrendszer agyagos kitöltéseinek eredetét az anyakőzetből, a Dachsteini Mészkő 

oldási maradékából származtatják (DEÁK et al. 2008). LEÉL-ŐSSY et al. (2007) a Citadella-

kristálybarlang márgás üledékeiből végeznek ásványtani- és vékonycsiszolat vizsgálatokat. A 

vékonycsiszolat-vizsgálatok lehetővé tették egyes genetikai kérdések eldöntését; a márga 

mélyvízi eredetét igazolták e módszerrel.  

Számos ásványtani vizsgálat, kitöltés megfigyelése kötődik az őslénytani 

(aprógerinces) feltárásokhoz, melyeknél a fosszíliák befoglaló anyaga és biosztratigráfiai 

besorolása jól összeegyeztethető volt (HÍR és JÁNOSSY 1989). HÍR (1985) illit-montmorillonit 

kevert szerkezetű, illetve kaolinites, goethites alsó-pleisztocén vörösagyagokat ír le a 

Hajnóczy-barlang üledékeiből. Közli az alsó- és felső pleisztocén üledékek szemcseösszetételi 

görbéit is: külön értelmezte az egy-, illetve kétmaximumos jellegűeket. KORDOS (1974) plio-

pleisztocén barlangképződési és akkumulációs fázisokat különböztetett meg az Esztramos-

hegyen. A gömbfülkés felépítés teljes hiánya miatt a barlangok falán található homorú 

gömbfelületeket karsztvízszint alatti járattágulás folyamán kialakult formáknak ítélte meg.  
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2.2. A gömbfülkék kutatástörténetének rövid áttekintése 

A gömbfülke-formák, hasonlóan az édesvízi mészkövekhez, travertínószintekhez 

(SCHEUER és SCHWEITZER 1988), a karszthegységek kiemelkedési periódusainak 

rekonstruálásánál fontos támpontként szolgálhatnak. A meteorikus és termál(langyos)vizek 

keveredési zónájában létrejövő formák a hegységek, sasbércek megcsapolási pontjainál, 

és/vagy a dinamikus karsztvízszint közelében keletkeznek, így az egykori 

(paleo)karsztvízszint jelzői.  

A kutatók egységes álláspontot képviselnek a tekintetben, hogy a gömbfülkék 

genetikailag, morfológiailag különböznek az áramló (turbulens) víz által létrehozott evorziós 

üstöktől. A gömbalakzatok osztályozása során informálisan több elnevezés is bevezetésre 

került (VERESS 2004). A fülkékhez hasonló gömbsüveg létrejöhet hideg- és melegvizes 

barlangok mennyezetén, köztük számos átmeneti típus ismert (KRAUS 2001). MÜLLER (1974) 

a kőzet (hasadékfal) és a szabad karsztvízszint közt kialakuló szabadlégteres képződési 

környezetet vázolta fel, amelynek mozgatórugója a hőmérsékletkülönbségből eredő 

kondenzvíz-korrózió, bár később ezt a folyamatot nem tartotta valószínűnek (MÜLLER 1983). 

ERNST (1974) véleménye szerint így nem alakulhat ki gömbforma, mivel a korróziósebesség 

(különböző elméleti megfontolások alapján) nem lehet minden irányban azonos. KRAUS 

(1993) szerint a kialakuló gömbfülke falán a kondenzvíz az esetenként több centiméter 

vastagságú puha málladékban szivárog el, vagy kerül ismét a légtérbe. A gömbfülkék falából 

kiálló rétegfejek és kalcittelérek a víz alatti oldódásnál lemaródnak. Megállapítja, hogy 

egyaránt keletkezhetnek víz alatt és vízfelszín felett e formák, a különbség köztük az említett 

kiszögellések meglétében, vagy hiányában mutatkozik meg.  

A gömbformák keletkezésének értelmezésekor tehát a nehézséget a freatikus 

keletkezési módtól való elkülönítés jelenti. Elméletileg mindkettő lehetséges (SZUNYOGH 

1984, DUBLANSZKIJ in SZUNYOGH 1987). A mélységi, lassan áramló, gázt is tartalmazó vizek 

szintén hasonló formákat hoznak létre. A melegvizes eredetű barlangok vízfelszín alatti 

formáinak kialakításában szerepet játszott még a keveredési korrózió, ami a forrásközeli 

zónában lép fel. A feláramló vizek a diagenezis következtében tartalmaznak mélységi 

széndioxidot (MÜLLER 1971), ami segíti az üregek kialakulását a víztükör felett is; más 

karsztterületen kutatók szintén erre a megállapításra jutottak (AUDRA et al. 2005).  

TAKÁCSNÉ BOLNER. (1984) szerint a Beremendi-kristálybarlangban a gömbfülkék a 

langyos (19,5–24,7 °C-os) karsztvíz hatására ma is fejlődnek hasonlóan a siklósi Váraljai-

barlanghoz, ahol a barlangi tó vize 20 °C-os (DEZSŐ 2001.; DEZSŐ és TÓTH 2006). A 
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beremendi kőfejtő területén a bányászati állapotoktól függően számos gömfülke-sorozat 

tanulmányozható.  

2.3. Vörösagyagok, paleotalajok osztályozása ásványtani-geokémiai adatok 

alapján 

A talajokat számos szerző definiálta. Elvileg minden képződmény talaj, illetve tárgya 

valamilyen talajosztályozási rendszernek, ami a földfelszíni mállás következtében jött létre. 

BÁRDOSSY & ALEVA (1990) a bauxitot is talajképződménynek tartja. STEFANOVITS et al. 

(1999) szerint a talaj a Föld legkülső szilárd kérge, amely a növények termőhelyül szolgál, 

alapvető tulajdonsága a termékenysége. Ez alapján az arenitek, regolitok, de az intenzív 

kilúgozáson átesett plinhitek nem kaphatnának helyet a talajosztályozásban. Természetesen a 

talaj kategória határai nem vonhatók meg kizárólag egy-két kritérium alapján. Az 

értekezésemben szereplő többféle talajosztályozási rendszer használata abból a 

kényszerűségből ered, hogy a hivatkozott irodalomi cikkekben és térképeken területenként és 

koronként különböző osztályozásokat alkalmaztak, attól eltérni („magyarosítani”) hiba lenne 

és pontatlansághoz vezetne. Az értekezéstől viszont elvárható, hogy egységes legyen a talaj-

osztályozási rendszer tekintetében. Ezt az ellentmondást a Mellékletben szereplő függelékkel 

igyekeztem feloldani. 

A magyarországi üledékes kőzetekben agyagásványok elterjedéséről átfogó elemzést 

adott VICZIÁN (1987). A Villányi-hegységben a vörös, lila, sárgásvörös színű agyagok 

lehetnek idős triász, júra, kréta mállástermékek is. Ezeknek az agyagoknak (paleotalajoknak?) 

a kiindulási anyaga azonban eltér az értekezésemben tárgyalt hullóporos, löszszerű kőzetek 

mállott formáitól (PÉCSI 1991). Az alsókréta bazaltintrúziók (MOLNÁR és SZEDERKÉNYI 1996, 

NÉDLI és TÓTH 1999), a bauxitok keletkezése, áthalmozódási folyamata egyik lehetséges 

származási vonal a vörösagyagokat illetően. A Villányi nagyszerkezeti zóna bauxitjainak 

jellemző ásványa a böhmit, másodlagosan a diaszpor, ez utóbbi jellemzően a bihari 

bauxitokban uralkodó mennyiségű (DUDICH és MINDSZENTY 1984) és jellemző még a gibbsit 

hiánya.  

A Villányi-hegység vörös, vöröses kitöltéseiről IFJ. LÓCZY (1912) írt. A vörösagyag 5-

6 m-es vastagságot elérő rétegeit a vokányi és a tótfalusi, illetve Vokány – Bisse közti 

helyekről (a hegység É-i részéről) írja le, fiatal pliocén korúnak besorolva. E feltárások 

anyagát azonosnak tekinti az akkor már jól ismert középső/felső pliocén idején keletkezett 

(„csarnótai” és „beremendi”) agyagokkal. Véleménye szerint a „babérc”, a vas- és 
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mangánborsók jelenléte az agyagban a forrástevékenységhez köthető: a víz kilúgozza és 

márgává tömöríti az anyagot. 

CSÁSZÁR és FARKAS (1984) „második bauxit-szint” keletkezését feltételezik a késő-

kréta idején. Megállapításukat a Beremendi-kőfejtő vörös karsztos kitöltéseinek mintáira 

alapozzák, bár azok a gibbsit tartalmuk alapján nem sorolhatók egy csoportba és magas az 

illit, montmorillonit tartalmuk is. 

Fontos felismerés volt, hogy a kaolinitet nagyobb arányban tartalmazó, idősebb, vörös 

agyagoktól (ezek a pliocén közepén keletkezett, Csarnotanum MN16-os zónával korrelálható) 

elkülöníthetők a mérsékeltebben mállott, illites-montmorillonitos, fiatalabb, vöröses agyagok 

(SZÖŐR 1996, 1997, SCHWEITZER 1993). Ennek a két típusnak a létezését már VADÁSZ (1968) 

is felismerte FÖLDVÁRINÉ VOGL DTA vizsgálatai alapján. Néhány karsztos üregkitöltésben a 

kaolinit nagyfokú rendezetlenségét BIDLÓ (1980, 1983, 1985) állapította meg először. 

A barlangi üledékek vizsgálata igen fontos a pliocén, pleisztocén ősföldrajzi 

kutatásokban (KORDOS 1978). A Villányi-hegység biosztratigráfiailag is korrelálható vörös 

agyagának ismertetése KRETZOI (1969) csarnótai őslénytani kutatásaihoz köthető. Véleménye 

és szárazföldi biokronológiai felosztása szerint a Csarnotanum idején keletkezett meggypiros, 

míg a középső, „beremendi” (felső-pliocén, Villányium alsó szakaszába tartozó Beremendi 

faunaszinttel korrelálható), átmeneti, végül a felső, világos piros színű agyagok, kőzetlisztes 

kitöltések a Villányium idején keletkeztek. KRETZOI (1956) a Villány település Templom-

hegy É-i kőfejtőjének triász „trópusi” mélykarszt jellegű karsztosodást különválasztja a 

„töréses tektonika” utáni „vörösagyag-tömegek” (villányi, bihari faunaszakasszal 

korrelálható) képződésétől, vagy áthalmozódásától. A Tengelici Formáció legidősebb 

képződménye a Csarnóta melletti Cser-hegyen, karsztos kitöltésekben található, mely 

faunisztikai adatok alapján az MN 16-os neogén emlős rétegtani zónába tartozik 

(Csarnotanum gerinces rétegtani emelet, KRETZOI 1969), a középső-felső-pliocén határral 

korrelálható, mintegy 3,2–3,0 millió éve keletkezett és Murida dominanciával jellemezhető 

(KORDOS 1991a). A Tengelici Formáció a pliocén idején és a negyedidőszak elején 

keletkezett (KOLOSZÁR 2004), ebbe a formációba sorolható minták ásványtani vizsgálatával 

már sokan foglalkoztak. KOLOSZÁR és MARSI (1999) szerint a Mórágyi-rög K-i részén, a 

gránitmurván kialakult „tengelici talaj” a vertisolok talajrendjébe tartozik (átmeneti 

bélyegekkel a luvisolok irányába), ami recens körülmények közt a szavanna-arid övben 

keletkezik (1. Táblázat). Az itt leírt legidősebb lösz vörös talaja az alfisolok rendjébe tartozó, 

mediterrán hatásokat tükröző talaj. Az eredményeket VICZIÁN (2002, 2007) foglalta össze, 

ahol az ásványfázisokat a mállottsági foknak megfelelő kategóriákat állított fel: detriális, 
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gyengén-, illetve erősen mállott ásványok, valamint a karbonátok csoportjai. E módszert 

később a villányi karszt hasadékkitöltéseire is alkalmazták (DEZSŐ et al. 2007/b). 

SZEMETHY ÉS FÖLDVÁRI (1978) a Sommsich-hegy 2. sz. feltárásának kitöltéseit 

dolgozta fel, mely JÁNOSSY (1979) szerint átfogja a teljes alsó-pleisztocént. A vörösagyagok 

képződése meleg-nedves szubtrópusi klímán történt néhány százezer év alatt, kb. 3,2-3,5 

millió évvel ezelőtt (KAISER 2001; KORDOS 1991b, SCHWEITZER 1993). Az őslénytani 

vizsgálatok alapján KORDOS (In KOLOSZÁR L., MARSI I. szerk. 2001) ezt a periódust 3,3-3,1 

millió év közötti, illetve közvetlen azelőtti szakaszra teszi. MARSI és KOLOSZÁR (2004) a 

beremendi, általuk 26. számúnak nevezett lelőhelyen meghatározott agyagásvány társulások 

alapján szintén egykori monszun, illetve nedves mediterrán éghajlati viszonyokra 

következtetnek. A gibbsitet a bauxitból áthalmozottnak gondolják. A vizsgált vörösagyagok 

véleményük szerint egy hosszas, hegylábfelszínen történt szállítódási folyamat 

következményeként kerültek a karszthasadékokba. A Villányi-hegység É-i és D-i területén 

több helyen orientálatlan kaolinitet tartalmazó vörös agyag található, melyek azonosak a fenn 

említettekkel. (BIDLÓ 1980, 1985). DARAB et al. (1971) a különböző szemcseösszetételi 

intervallumok és ásványfázisok közötti összefüggést vizsgálták.  

FEKETE és STEFANOVITS (2002) a dunántúli vöröasagyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságait vizsgálta. A Dunántúl vörösagyagos képződményeit földrajzi beosztásban 

kategórizálták. A bauxitos képződményeknél jelöltek kort, de nem használtak formációnevet.  

A vörösagyagok ásványtani, talajtani és mikromorfológiai jellemzőinek összehasonlítását 

fizikai és kémiai sajátosságok alapján FEKETE et al. (2005) végezték. A vörös agyagokat a 

vizsgálatok eredménye alapján szintén földrajzi tájegységekhez kötve csoportosították; 

úgymint Tokaj-hegyalja, Szekszárdi-dombság, vagy Mecsek és Villányi-hegység stb. vörös 

agyagai. Tanulmányukban a 17 vizsgált szelvényt reprezentatívnak tekintik a szűkebb 

környezetükre nézve, de sajnos nem térnek ki a mintavételi helyek geomorfológiai vagy 

rétegtani helyzetére. A vörösagyagokat talajtani kategóriákhoz kötik: Plinthosolok, 

Ferralsolok, Cambisolok. Kiemelik az agyagfrakció vizsgálatának elsőbbségét, mivel így 

kiszűrhető az áthalmozódás közben hozzákeveredett idegen anyag zavaró hatása. Véleményük 

szerint az általuk gyűjtött máriagyűdi minta a „Villányi-hegység mészkővonulatának vörös 

talajait képviselik”, jelentős földpát mennyiséggel, továbbá: „aluminium ásványai közül 

előfordul a gibbsit”; valamint: „a Mecsek hegységben keletkezett hasadékbarlangok és kűrtők 

gyakran hasonló, vörös talajjal temetődtek be”, ez utóbbi megállapításhoz a szerzők nem 

rendelnek hivatkozást. A mállás megítéléséhez a teljes kémiai elemzésből az agyagos rész 

molekuláris viszonyszámait használták fel.  
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JÁMBOR (1998) morfológiai alapon, de földrajzi tájegységek használata nélkül hegy-, 

domb-, és síkvidéki kifejlődésű felosztásban tárgyalja a kvarter képződményeket. FÖLDVÁRI 

et al. (1999) az Udvari 2A és az Üveghuta-22-es fúrás lösz-összleteit és a Tengelici 

Formációba tartozó vörösagyagokat dolgozták fel és ábrázolták karbonát-agyag-törmelék 

háromszögdiagramban.  

MARSI et al. (2004) a CIA indexet (NESBITH & YOUNG 1982) használták fel a Mórágyi 

rög vörösagyagjainak és pleisztocén paleotalajainak az elkülönítésére. A fúrásokból származó 

minták közül a lösznek 73,4; a barna paleotalajra 77,4; a vörös paleotalajra 78,01; a tarka 

agyagokra 83,5 átlagos értéket kaptak. A délkelt-dunántúli löszök geokémiai összetételéről 

nagy mintaszámú statisztikai kiértékelést végzett HUM (2001). 
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1. Táblázat A Dél-Dunántúl területéről származó vöröasagyagok, paleotalajok szerzők szerinti besorolása 

és a WRB (World Reference Base) kritériumai. 
 

A karsztos felszínt borító vörös, vörösbarna képződmények vizsgálata szintén nagy múltú, bár 

a Mecsek területérő származó ilyen tanulmányok száma csekély. HOYK (2004) a Nyugati-
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Mecsek karsztterületén talaj típusossági vizsgálatokat végzett. A 73 mintavételi pont 

kiválasztása a morfológiai típusterületekhez igazodott, úgymint: völgy, lejtő, plató, gerinc, 

dolina. Többek közt megállapította, hogy a dolinákban, mint helyi üledékgyűjtőkben extrém 

magas a szervesanyag-tartalom, magas az iszapfrakció aránya, ami a gravitációs és víz által 

szállított tömegmozgásnak tudható be. ZÁMBÓ (1970) szerint az Aggteleki-karszt 

töbörüledékei kevert, áthalmozott üledékek, amelyben a tipikus allitos, sziallitos terra 

rossákon kívül keverednek a fosszilis terra rossa rendzinák és a terra fuscák. A kitöltések 

0,001 mm alatti frakciójából meghatározott SiO2/Al2O3 hányadosa alapján a sötét színű 

agyagok 2,63-2,79 értékei a pliocén végi, a sziallitos terra rossák 2,52-es értéke ennnél kissé 

korábbi, a humuszos szintek magasabb (3,0 feletti) értéke a pleisztocén mállásfolyamatokra 

utal.  

2.4. Talajok és vörösagyagok mikromorfológiai vizsgálatának 

kutatástörténete 

A mikromorfológiai vizsgálatok célja az anyagi szerveződések, struktúrák kutatása. 

Segítségével az egyes képződési folyamatok rekonstruálhatók. A talaj-mikromorfológiai 

kutatások egy-két jelentősebb munka után (ARANY 1943) az 1960-as évektől kezdődtek 

Magyarországon (RÓZSAVÖLGYI és STEFANOVITS 1960). Legelőször a szikes területek 

(SZENDREI 1970, GEREI & SZENDREI 1974), köztük a szologyosodási folyamatok kutatásával 

(SZENDREI 1980, 1982, 1999) kapcsolatban alkalmazták a módszer. A paleotalajok és lösz 

szelvények mikromorfológiai vizsgálata szintén az 1960-as években indult (STEFANOVITS és 

RÓZSAVÖLGYI 1962) majd szorosan kapcsolódott a kvarterkutatásokhoz. MOROZOVA (in PÉCSI 

& VELICHENKO eds. 1987) a basaharci és mendei paleotalajok fejlettségi szintjét 

mikromorfológiai módszerek segítségével határozta meg. MOROZOVA (1988) a karbonát-

akkumulációk morfológiai vizsgálata során felhívta a figyelmet a karbonátok megjelenésének 

sokféleségére.  

Az idők folyamán a talaj-mikromorfológiában számos leíró rendszert dolgoztak ki 

(KUBIENA 1938, BREWER 1964., BULLOCK et al. 1985). A leíró terminológiák nem egységesek 

és gyakran szerzőnként változnak. A talaj-mikromorfológia használata napjainkban sem nyert 

megfelelő teret ahhoz képest, amit a használatával kapható többletinformációkból nyerhetünk. 

Az értekezésben szereplő talaj-mikromorfológiai szakkifejezésekből a Mellékletben 

függeléket állítottam össze. Magyarországon SZENDREI (1994, 2000, 2001) nevéhez fűződik a 

tudományágat bemutató rendszerező-összefoglaló mű és a hazai talajtípusok 

mikromorfológiai jellemzése. A hazai talajrendszertan 39 típusának vizsgálata alapján 
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megállapította, hogy a közepes-erős agyagmobilizálódásra utaló jelek a legtöbb hazai barna 

erdőtalaj-talajtípusban előfordulnak. A magyarországi talajok legjellemzőbb alapszövet-típusa 

a porfíros típus.  

Az értekezésemben szereplő, egyes erősen mállott minták rokonságot mutatnak a 

bauxitokkal. A bauxitok mikromorfológiai szöveti jellegeit JUHÁSZ (1988), JUHÁSZ & 

BÁRDOSSY (1989) különböző fáciesekkel párhuzamosította. A bauxitok minőségét a 

mikromorfológiai képük (ooidok jellege, alapanyag, stb) alapján MINDSZENTY et al. (1984) 

kategórizálták.  

A barlangi laza, kőzetlisztes, agyagos üledékekből eddig nagyon kevés 

vékonycsiszolat készült, pedig a paleotalajok kutatását a mikromorfológia nagymértékben 

segíti (WRIGHT 1986, RETALLACK 2001, KEMP 1998). A beremendi bányaüzem területének 

26. sz. hasadékának vörösagyag-kitöltéséből MARSI és KOLOSZÁR (2004) karsztfeltöltődési 

ciklusokat mutattak ki, itt rétegenként készült mikromorfológiai vizsgálat, ezek ismertetése 

azonban a talajtanban használatos leíró terminológiától eltér. FEKETE  et al. (2005) vizsgálták 

a magyarországi vörösagyagok tulajdonságait. E munkában több minta (Kakasd, Szekszárd, 

Máriagyűd) a Dél-Dunántúl területéről származik, de közös mikromorfológiai jegyek alapján 

egy csoportba nem sorolhatók. A Mátra-előtér környezetrekontstrukciós célú kutatásakor a 

vörösagyag mikromorfológiai vizsgálatok segítségével HORVÁTH et al. (2002) a szögletes 

pedoreliktum-szemcsék meglétével az áthalmozódás tényét, a magas biológiai aktivitás 

nyomai alapján pedig a többszöri talajosodási fázist valószínűsítették.  

A szemcseméret-eloszlás a mikromorfológiai jellemzőkkel szoros összefüggésben van, 

célszerűen a két vizsgálat egymás kiegészítője (BREWER 1979, MCKEAGUE & GUERTIN 1982). 
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1. ábra Kanadai talajok mikromorfológiai, szöveti jellemzőinek és texturális tulajdonságainak viszonya 

(MCKEGAUE & GUERTIN 1982). 
(A szöveti jellemzők részletes magyarázatát ld. a Mellékletben)  

 

MCKEAGUE & GUERTIN (1982) a kanadai talajok szemcseméret-eloszlását hasonlította össze 

más faktorokkal (1. ábra). A mediterrán talajok vizsgálatakor FEDOROFF (1997) felvázolta az 

alapvető szöveti struktúrákat. STOOPS & JONGERIUS (1975) foglalkozott a mikromorfológiai 

osztályozás és a durva-finom vázszemcsék kapcsolatával. A magyarországi talajmintákból az 

alapszövet - fizikai tulajdonság összehasonlítását SZENDREI (2001) végezte el (2. ábra).  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ábra Az alapszövet és a talajok fizikai féleségének összefüggése a hazai talajokban.  
Jelkulcs:  szemcsehalmazszerű;  átmeneti; *: porfíros alapszövet (SZENDREI 2001) 
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Több szerző is felhívja a figyelmet arra, hogy egy-egy mikromorfológiai tulajdonság megléte 

nem feltétlenül párhuzamosítható konkrét paleokörnyezettel (FEDOROFF & COURTY 1987; 

FEDOROFF 1997; KEMP 1998). 

2.5. Szemcseméret-eloszlás vizsgálatok lézeres szemcseméret-meghatározó 

készülékkel 

A szemcseeloszlási vizsgálatok faciológiai célú interpretálásához új lehetőséget 

nyújtanak a nyolcvanas években kifejlesztett lézeres szemcseméret-meghatározó készülékek 

és a szoftvereik által szolgáltatott nagy mennyiségű adat. A módszer még nem terjedt el 

széleskörűen, de a löszök szemcseeloszlási görbéinek hasonló felvételével és statisztikai 

elemzésével több cikk is foglalkozott (BUURMAN et al. 2001, SUN et al. 2002, SHILING et al 

2006, YOUBIN et al. 2006, JINGTAI et al. 2007, KOVÁCS et al. 2008).  

A lézeres szemcseméret-meghatározási módszerrel mért minták frakcióarányai az 

ülepítéses módszerrel vizsgált mintákkal összehasonlítva rendre kevesebb agyag és finom-

kőzetliszt mennyiséget tartalmaznak. Hasonló eredményekre jutottak az összehasonlító 

vizsgálatokat végzők is (BUURMAN et al. 2001, BEUSELINCK et al. 1998, KONERT & 

VANDENBERGHE 1997, VANDECASTEELE & DE VOS 2001, WU et al. 2007). A szakirodalomban 

túlnyomórészt a klasszikus, ülepítéses módszerrel mért vizsgálati eredményekkel 

találkozhatunk, ami most még megnehezíti az eredményeim összevetését más munkákkal.  

2.6. Az XRF linescan módszer  

Az XRF linescan berendezések a fúrómagminták roncsolásmentes vizsgálatára 

alkalmas készülékek. A minta palástján (vagy metszetén) egy robotberendezés által 

mozgatott, röntgenfluoreszcencia elvén működö mérőfej detektálja a kiválasztott elemeket. A 

mérés során röntgenforrásból és detektorból álló mérőfej a fúrómagminták palástja, vagy a 

félbevágott mag sík felülete felett, néhány mm magasságban végighaladva begyűjti az 

adatokat. Magának a mérőfejnek a haladása méréstechnikai értelemben nem „folyamatos”, 

bár kifejezhető sebesség dimenzióval: általában cm/min nagyságrendű.  

A mérőfej gyorsaságát, végső soron a munka intenzitását a kielégítő mennyiségű 

beütésszám gyűjtése határozza meg. A beütés-intenzitást a gerjesztés erősségével lehet 

szabályozni, ennek felső határa az alkalmazott detektor paramétere. A kvantitatív XRF 

analízis ideális mintája három fő feltételt kell, hogy kielégítsen: száraz, viszonylag homogén 

(durvahomok-méret alatti, de inkább kőzetlisztes agyagos) legyen, lehetőleg sima felülettel. 

Ez az egy-két évtizedes múltra visszatekintő, a Netherlands Institute of Sea Research által 
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fejlesztett módszert először a tengeri üledékek vizsgálatánál alkalmazták (JANSEN et al. 1998). 

A pleisztocén, holocén tavi (MORENO et al. 2007) és tengeri üledékképződés, klímaváltozás 

kutatásában egyre gyakoribb az alkalmazásuk. A leggyakrabban használt beállítás a cm-ként 

léptetett mérőfej pontszerű mérése. A diszkrét mintavételi pontok így is rendkívül nagy 

mennyiségű adatot szolgáltatnak. Méréstechnikailag és a kiértékelés szempontjából a 

pontmérés egyszerűbb. Található példa a 2 mm-kénti és a 2 cm-kénti spot-szerű szkennelésre 

(RÖHL & ABRAMS 2000, GRAZIELLA et al. 2002, BAHR et al. 2005, ROTHWELL et al. 2005, 

GELFORT 2006). A legjelentősebb európai kutatóközpont a brémai egyetemen található 

(Research Center for Ocean Margins, University of Bremen, Germany). A méréstechnikai 

problémákról újabban WELJE & TJALLINGII (2008) közölt részletes értekezést.  

Magyarországon fúrómagminta vizsgálatára is alkalmas XRF linescan berendezést 

először DEZSŐ et al. (2008) alkalmazták geoarcheológiai kutatásoknál ártéri üledékek, 

pedológiai képződmények vizsgálatára (3. ábra). A módszer az ércindikációk kutatásakor is 

hasznosnak bizonyult (FÖLDESSY et al. 2009). Az általunk fejleszett berendezés előnye, hogy 

a detektálás egy viszonylag kicsi, de ásványtanilag még reprezentatív területen, megnövellt 

intenzitással történik. A szkennelés (adatgyűjtés) folyamatos, így az észleléskor nem 

keletkezik információhiány, a ritka és randomszerűen elhelyezkedő ásványok (pl: 

kvarchomok-szemcsék, hajszálrepedésekben kivált fémek) nem maradnak ki az észlelésből. A 

berendezés röntgenforrása OXFORD ECLIPSE-III rtg típusú generátor. Az egyes elemek 

detektálását a diszkriminátor teszi lehetővé. Az XRF linescan berendezés képes Na-tól U-ig 

detektálni az elemeket, mivel a SiPin detektor ablaka 12µm-vastagságú berílium. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
3. ábra Az XRF linescan készülék (2008), tervezte és megépítette: Kaposvári Ferenc 
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3. Kutatási módszerek 
Az alkalmazott kutatási módszereket a 4. ábra tartalmazza. Az ásványtani (XRD) 

vizsgálatok a Magyar Állami Földtani Intézetben (mérést végezte: Kovács Pálffy-Péter, 

kiértékelést végezte: Viczián István) a Veszprémi Egyetemen (mérést végezte: Raucsik Béla, 

kiértékelést végezte: Viczián István), a Duna-Dráva Cement Kft Beremendi Gyáregységében 

(mérést végezte: Molnár Ádám, kiértékelést végezte: Viczián István), valamint a MTA 

Kémiai Kutatóintézetében (mérést és kiértékelést végezte: Sajó István) készültek. A saját 

mintáim ásványtani vizsgálatainak eredményeit összevetettem az elemszámra sokkal nagyobb 

terjedelmű irodalmi adatokkal (CSÁSZÁR és FARKAS 1984, SZEMETHY és FÖLDVÁRI 1978, 

MARSI és KOLOSZÁR 2004). Az ásványtani vizsgálatokból csak a teljes mintára vonatkozó 

eredményeket dolgoztam fel. Az XRD mérések között több-kevesebb metodikai különbségek 

vannak, de lényegében a MÁFI laboratóriumában használt mérési módszerrel készültek a 

vizsgálatok.  

A szemcseméret-eloszlás-vizsgálatokat a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi 

Intézetében Fritsch Analysette 22 Compact (Idar Oberstein, Germany) gépen végeztem. A 

szemcseeloszlási mérés előkészítésekor alkalmaztam 10%-os sósavat mésztelenítéshez, 15-

20%-os hidrogén-peroxidot a szerves anyag roncsolására és 0,5 mol-os nátrium-acetátot a 

szemcsék újbóli aggregációjának a megakadályozására. A mintákat a gépi mérés előtt 

krémszerű állapotban, üvegedényben ultrahanggal egy percig kezeltem. Ezután a lézeres 

szemcseméret-meghatározó készülékben modelltől független értékelési környezetben kerül 

sor a mérésre. A lézeres szemcseméret-meghatározás elve a Mie és a Fraunhoffer-féle 

törvényen alapul. A valóságban a kiértékelés folyamán a gömbalaktól erősen eltérő 

részecskék méretét (pontosabban: a szemcseméret intervallumokat) ideális gömbalakra 

transzformált adatokkal elemezzük.  

A mikromorfológiai analízishez vékonycsiszolatokat készítettem. A bolygatatlan 

mintákat összetételüktől függően többféleképpen kezeltem. Magas agyagtartalomnál több 

lépcsőben lecseréltem a víztartalmat és az acetonnal átitatott mintát impregnáltam. A 

kőzetlisztes mintánál erre nem volt szükség, ott 48 óráig tartó, 40, esetenként 60 °C-os 

szárítás után -0,4, illetve -0,8 bar vákuumban itatódott át műgyantával. A talajblokkból 

szeleteket vágtam le és MINOSIX félautomata csiszológéppel és kézzel csiszoltam a Bomix 

Kft telephelyén (Kővágószöllős). 

A vékonycsiszolatok mérete változó, igyekeztem a 8,5 x 6,7 cm-es méretet tartani (ez a 

csiszológép maximális befogadó képessége), de több mintánál erre nem volt lehetőség. A kész 
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vékonycsiszolatokat 3-as pH-júra beállított ammónium-oxalátos oldatban, zárt, fénytől védett 

edényzetben négy órán keresztül rázógépen rázattam, így eltávolítottam az aktív Fe-tartalmat, 

a ferrihidritet, a szerves anyaggal kötésben lévő Fe-t, ami legtöbbször zavarja a 

mikromorfológiai tulajdonságok észlelését (AROCENA et al. 1989). A felvétel elkészítése után 

a szín-intervallumok kijelölésével lehatároltam a formaelemeket, majd megmértem területi 

kiterjedésüket. A talaj-mikromorfológiában használt képfeldolgozási technikák célja legtöbb 

esetben az, hogy egyes mikromorfológiai tulajdonságok területi kiterjedéséről információkat 

gyűjtsünk. Gyakran a főbb mikromorfológiai paraméterek a c/f (coarse/fine) érték 

meghatározására irányulnak (REATTO et al. 2009, AYDEMIR et al. 2004, LIMA et al. 2006). A 

területrészek identifikálására és lehatárolására használt módszek igen változatosak, a 

fotózással az ásványtani tulajdonságok sprektális jelekké válnak. Az ásványtani és 

szemeloszlási vizsgálatokkal való teljes egyezés csak ideális esetben érhető el, viszont az 

eltérések értékes többletinformációkat is szolgáltathatnak a minták jellegéről. Célom ezzel a 

1. vázrészek, alapanyag-típusok, opak részek területi arányainak meghatározása,  

2. c/f (coarse/fine) arány meghatározása, 

3. talaj alapszövet –típusok meghatározása, 

4. a talaj alapanyag orientációjának, konkréciók, borsók, göbecsek, pórusok 

morfológiai vizsgálata volt. 

A szerves anyagot a képanalízis során kis mennyisége miatt a legtöbb esetben háttérnek 

tekintettem és nem tartottam releváns információnak. 

XRF linescan vizsgálatok. 

Az új fejlesztésű géppel az elemek szelvény menti eloszlását lehetett nyomonkövetni. Két 

helyszínről származó bolygatatlan mintákon alkalmaztam a módszert. 

Az első a szemelyi körárokrendszer (DEZSŐ et al. 2009) árok vörösesbarna kitöltése 

2,6±0,25ka – 1,77±0,18ka BP közt képződött szakasza (68. ábra). A vizsgálatakor a kitöltés 

homogeintására voltam kíváncsi és arra, hogy az elemeloszlásokat összevethessem a barlangi 

üledékekkel. A másik bolygatatlan mintasorozat az Abaligeti-barlang Mésztufás-termének 

kitöltéséből származik (69. ábra). A finoman rétegzett barlangi mintákon részletes 

szemeloszlási és mikromorfológiai vizsgálatot is végeztem.  
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4. Kutatási területek és mintavételi helyek  

4.1. A villányi-hegységi karszt 
A Villányi-hegység a Tisza nagyszerkezeti egység Villány-Bihari zónájának a felszíni 

kibúvási területe, melyet D-DK felé dőlő monoklinális pikkelyek alkotnak (5. ábra). A 

hegység földtani kutatását HOFMANN (1876) kezdte meg. A felszínen öt pikkely 

tanulmányozható, amelyeket a középső-triásztól az alsó-krétáig terjedő karbonátos rétegsorok 

építenek fel. A pikkelyeződés, takaróképződés idejét WEIN (1969) késő-kréta (pregosaui, 

szubhercini), újabban BENKOVICS (1997) fiatalabb, miocén idejű eseménynek tartja. A 

hegyvonulat jelenlegi formája a fiatal, negyedidőszaki, balos oldaleltolódások hatására 

létrejött pozitív virágszerkezetként értelmezhető (BERGERAT & CSONTOS 1988). 

 
 

5. ábra A Villányi-hegység földtani térképvázlata FÜLÖP (1966) nyomán egyszerűsítve (VÖRÖS 2004) 
 

A középső-kréta hemipelágikus Bissei Márga, és flis jellegű Bólyi Homokkő 

leülepedése után a késő-krétában hosszú szárazföldi lepusztulási szakasz kezdődött, amely 

egészen a késő-neogénig tartott. A pannóniai korszakban a beltenger üledékei elfedték a 

hegységet, de ennek nyomai a későbbi lepusztulás miatt csak néhány bizonytalan foltban 

maradtak meg (MARSI és KOLOSZÁR 2004). Az egykor megvolt pannóniai fedő bizonyítéka, 
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hogy a karszthasadékokban ritkán, de előfordulnak mésszel átcementált agyagos-kőzetlisztes 

kitöltések, homokkövek és málladékaik, illetve konkréciók (DEZSŐ et al. 2007/b.). 

A hegység déli előterének medencekitöltései közül a legidősebb képződményeket nem 

ismerjük, mivel a fúrások nem érték el a mezozóos alaphegységet. A miocén végi, vagy az az 

utáni időre tehető a hegységelőteri, folyamatosan süllyedő medencék kialakulása, amelyek 

neogén és nagyrészt negyedidőszaki üledékekkel töltődtek fel. A Nagyharsány, Kistapolca és 

Beremend térségben az 1987-es bauxitkutató fúrások közül a Nah-1-es a településtől mintegy 

2,5 km-re DK-re mélyült, és 173 m-nél érte el az alsó-kréta (apti) mészkövet (JÁMBOR és 

CZABALAY 1987). Kistapolca és Beremend között geofizikai mérések alapján max. 450 m 

mély medencét valószínűsíthetünk. Pontosan nem megállapított korúak az említett felső-

pannóniai képződmények és a Tengelici Formáció közé települt, hosszú idejű ciklikus 

bepárlódásra utaló iszapos, gumós mészpados rétegek, melyeket az említett fúrások mellett a 

beremendi kőbányában mélyült F. 1. sz. fúrásból is ismerünk (DEÁK et al. 1968). 

A hegység jelenlegi morfológiáját a negyedidőszaki balos oldaleltolódások 

(BERGERAT & CSONTOS 1988) és a lösz alapanyagául szolgáló porhullás határozzák meg (6. 

ábra). A hegység déli előterében húzódó sík területet a felszínre bukkanó mészkőrögök 

szakítják meg. A sík tovább tagolható ártéri területre, ami 100 mBf-nél alacsonyabb, és egy 

magasabb térszínre (100-110 mBf). A hegylábak kiterjedése lényegesen kisebb, mint a 

síkoké, ezek a tanulmányozott területen a fiatalabb pleisztocén és holocén felszínfejlődési 

szakaszt képviselik. A hegylábfelszíneket felépítő lösz és paleotalajok sorozatokat alkotnak 

(MARSI és KOLOSZÁR 2004), a peremeken valószínűleg összefogazódnak a fiatalabb 

medencekitöltésekkel.  

A hegységelőteri karsztos rögök szerkezetileg kapcsolatban állnak a központi 

vonulattal, melytől a távolságuk 2–9 km, a köztük mélyülő neogén üledékekkel kitöltött 

medencék becsült mélysége 400–600 m körüli (DEÁK et al. 1968). A változatos karsztosodási 

folyamatokat és periódusokat a központi részeken a juvenilis, a hegységelőteri, félig, vagy 

egészen eltemetett sasbérceken (Siklós, Kistapolca, Beremend) a vadózus vizek is segítették. 

A hegység korlátozott vízcirkulációjú terület (LORBERER és RÓNAKI 1978). A felemelkedő 

kevert, langyos vizek e sasbércekben valamint a hegységperemeken (Nagyharsány) speciális 

oldás- és kiválásformákat alkotott.  

A minták főként karszthasadékokból, barlangokból származnak (7. ábra), csak egy-két 

feltárásban találtam több üledéktípust is tartalmazó, összetettebb kitöltést. 

A területen nyolc helyszínen gyűjtröttünk mintákat, ezek többnyire barlangok, 

bányaterületek karszthasadékai (7. ábra). 
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6. ábra A Villányi-hegység földtani térképe.  

(MÁFI 1: 100 000-es térképsorozat, szerk: Chikán G., Budai T. 2003-05.) 
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7. ábra Mintavételi helyek a Villányi-hegység területén. 

 Zárójelben: gyűjtött minták sorszáma. 
 

4.1.1. Máriagyűd, Máriagyüdi-barlang (Macska-lyuk-barlang) 
Máriagyűdtől Ny-i irányban mintegy 1 km-re található Máriagyüdi-barlang (kat.sz.: 

4150-17) a völgytalpon nyílik; függőleges bejárati aknája ennek ellenére nem töltődött fel. 

Két termének morfológiáját a befoglaló kőzet dőlésviszonyai határozzák meg. A barlang alján 

egy üledékkel feltöltött járat anyagának nagy része vörösagyag (8. ábra).  

 
8. ábra A Máriagyüdi-barlang térképe (1.) a mintavételi hely jelölésével és a mintavétel helyszíne (2.) 
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4.1.2. Váraljai-barlang, Siklós 

Siklós belterületén található a Vár-hegy D-i részén +115 mBf. nyíló Váraljai-barlang 

(9. ábra, 10. ábra, kataszteri száma: 4150-18, DEZSŐ et al. 2002). Több hasadéka is eléri a 

langyos karsztvizet. A karsztvízszint fiatalabb időszakos ingadozásait a vízközeli fekete, 

mangános, füstszerűen hintett bevonatok jelzik. A dolomitban (Csukmai Formáció) kialakult 

barlang valójában egy ÉNy–DK-i csapásirányú hasadékra felfűződött gömbfülkesor, 1–3 m 

átmérőjű gömbfülkékkel. A gömbfülkék langyos (20°C körüli) karsztvízszint felett, szabad 

légtérben, agresszív aeroszol hatására jelenleg is fejlődnek. Ennek hatására a gömbfülkék 

alján, az üregtágulás folyamán a dolomit mállásával keletkezett kőzetlisztes, finomszemű, 

homokos anyag halmozódott fel (2. minta). A barlang bejárati részénél lévő nagyméretű 

gömbfülke dolomitporos kitöltése csaknem a mennyezetéig ért. A 2000–04-es feltárások 

alkalmával a több, mint 3 m vastag ilyen kitöltőanyagot távolítottunk el, ami után a befoglaló 

kőzet hasadékká keskenyedve érte el a karsztvízszintet 

áció) kialakult 

barlang valójában egy ÉNy–DK-i csapásirányú hasadékra felfűződött gömbfülkesor, 1–3 m 

átmérőjű gömbfülkékkel. A gömbfülkék langyos (20°C körüli) karsztvízszint felett, szabad 

légtérben, agresszív aeroszol hatására jelenleg is fejlődnek. Ennek hatására a gömbfülkék 

alján, az üregtágulás folyamán a dolomit mállásával keletkezett kőzetlisztes, finomszemű, 

homokos anyag halmozódott fel (2. minta). A barlang bejárati részénél lévő nagyméretű 

gömbfülke dolomitporos kitöltése csaknem a mennyezetéig ért. A 2000–04-es feltárások 

alkalmával a több, mint 3 m vastag ilyen kitöltőanyagot távolítottunk el, ami után a befoglaló 

kőzet hasadékká keskenyedve érte el a karsztvízszintet 
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1. 3. 

9. ábra A Váraljai-barlang elhelyezkedése (1.), gömbfülkéje (2.) és a barlangi tó feletti fekete kiválások (3.) 9. ábra A Váraljai-barlang elhelyezkedése (1.), gömbfülkéje (2.) és a barlangi tó feletti fekete kiválások (3.) 
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10. ábra A Váraljai-barlang térképe és a szpeleotémák elhelyezkedései. 

 (felmérte: Dezső J. és Mangult I. 2005) 
 

4.1.3. Kenderesi völgyi-barlang, Kisharsány 
Az Országos Barlangnyilvántartás 4150-25 sz. barlangja egészen 2006-ig ismeretlen 

volt, Mangult István hívta fel rá a figyelmet (11. ábra). A tektonikailag részben preformált, 

dolomitban (Csukmai F.) kifejlődött barlang egyes részein szintén dolomitpor halmozódott 

fel.  



Dezső József: A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg 
képződményekkel. PhD disszertáció 2011. 

 

 31

 
11. ábra Kenderesi völgyi-barlang térképe (1., felmérte Tegzes Z. és Nagy A. 2008) és bejárata (2.) a 

mintavételi hely jelölésével 

4.1.4. Nagyharsány, bányaterület karszthasadékai 
A hegy neogén fejlődéstörténetének fontosabb eseményeiről több szerző is értekezett. 

A Harsány-hegyen mintegy 500 m-es K–Ny-i jobbos oldalelmozdulás mutatható ki 

(BENKOVICS 1997), ami a pikkelyek képződése után, valószínűleg a pannon idején működött, 

de lehetséges, hogy még a pleisztocén idején is aktív volt. Ifj. LÓCZY (1912) szerint foltokban 

megtalálhatók a tömött, szürkés, glaukonittartalmú „mediterrán” homokkövek a Harsány-

hegy csúcsközeli, déli lejtőterületén. Korábban észlelhetők voltak a kőfejtő üregeiben 

világosbarna kvarchomok lerakódások, melyeket a felső-pannon alemeletbe soroltak, és az 

egykori tó partmenti képződményeiként írtak le (LOVÁSZ és WEIN 1974). A hegy karsztos 

hasadékkitöltései közül említésre méltó a csúcsközeli zsomboly és a Szoborpark 

zsombolyából származó leletanyag: a bennük talált fosszíliák kiértékelése önálló faunisztikai 

szint, a Bihari szakaszba tartozó Nagyharsányhegyi szint megalkotását tette lehetővé 

(JÁNOSSY 1979). 
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12. ábra 1. A Duna-Dráva Cement Kft Nagyharsányi Bányaüzeme. 

 (2004-es légifotó, Horváth Gábor) és a területén feldolgozott két feltárás, valamint (2.) az I-es feltárás 
szelvénye. Jelkulcs: I. : szürke mészkő (Nagyharsányi Mészkő); II. kalcitkéreg; III.: talaj (fekete 

rendzina); 4-9: minták száma 
 

 A Nagyharsány I-es feltárás (12. ábra) a bánya DK-i részén a két művelési szintet 

összekötő mintegy + 163 m Bf. található út falában, 8-10 m magas és az alján kb. 12 m széles, 

305-125°-os irányítottságú hasadék. Teteje nyesett, a D-i karrmező fekete rendzina talaja fedi. 

A hasadékban háromféle homokkőtípus található, mindegyikük 10–40 cm átmérőjű 

tömbökben, málladékaik mátrixába ágyazódva. A vöröses és a világossárga homokkő a 

hasadék É-i, alsó szegletében található. Az egyes részeken a tömbök váltakoznak, keverednek 

egymással, miközben a köztük lévő kitöltést gyakran a málladékaik adják. Erről a 

hasadékkitöltésről FÜLÖP (1966) is említést tesz (30. old.), és szelvényén ábrázolja is. Szerinte 

a homokkő kora miocén. Hasonlóképpen CSÁSZÁR (2002) monográfiája is említi (43. old.) és 

ábrázolja (30. ábra), a homokkő kora szerinte pliocén (néha miocén). A gyűjtött és vizsgált 

minták közül egy homokkő, a többi a hasadékkitöltést adó homokkövek mállott, keveredett, 

átkalcitosodott anyaga. A kőtömbök felülete enyhén gömbölyített, a tömbök felületén enyhe 

kéregszerű oxidációból eredő elszíneződés tapasztalható. A tömbök alakja a görgetett 

szállítási módra utal. A világossárga homokkövön nem tapasztalható rétegzettség. A tömbök 

közti részeket vöröses-rózsaszínű, agyagos kőzetliszt tölti ki, amely még képlékeny 

állapotában helyenként lassú folyással mozgott, keveredett a rendelkezésére álló térben, majd 

később kalcittal keményre cementálódott.  

A Nagyharsány II-es feltárás a bánya DK-i, (+240 mBf.) szintjén található, 10-190° 

irányítottságú hasadék, irodalmi említését nem találtam. A hasadékot teljes egészében sárga 

márgás-kőzetlisztes, kalcitos mátrix tölti ki, amelyben nagyméretű (20–40 cm-es) konkréciók 

találhatók. A sárga, meszes konkréciók felülete fekete foltos, többnyire száradásos 

repedésekkel borított. Belsejük érdes-kagylós törésű, kemény, homogén. Alakjukra jellemző, 
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hogy felületükön (látszólagos) párhuzamos rétegzettség észlelhető, de ez a forma nem tagolja 

a konkréció belsejét (10. minta).  

4.1.5. Beremend 
A beremendi Szőlő-hegyet (13. ábra) fiatal üledékekkel kitöltött medencék választják 

el a hegység központi vonulatától, amelyek közül a Kistapolca és Beremend közötti mintegy 

450 m mély (DEÁK et al. 1968), de a Nagyharsány és Beremend közötti medencerész nem 

ismert pontosan. Beremenden döntő többségben vörös agyagok és változataik töltik ki a 

hasadékokat (14. ábra, 15. ábra). Az alsó-kréta mészkőből felépülő beremendi Szőlő-hegyen 

legalább 26 pliocén, pleisztocén korú feltárás vált ismertté (CHIKÁN et al 2004). Néhány 

gerinces lelőhely faunájából meleg-nedves klímára, bizonyos fajok hiánya miatt zárt 

erdőségre lehet következtetni, azaz a Csarnotanumhoz hasonló ökológiai környezet 

valószínűsíthető (JÁNOSSY 1986). A legsokoldalúbban feldolgozottnak a Beremend 26. sz. 

őslénytani feltárás tekinthető. A Beremendről tudományosan feldolgozott faunák 

legidősebbikét tartalmazza és a csarnótai faunaszinttel idején kialakulthoz hasonló ősföldrajzi 

környezet valószinűsíthető (KORDOS In KOLOSZÁR L. és MARSI I. szerk 2001, MARSI et al. 

2004, MARSI és KOLOSZÁR 2004). A vörös pélitek Kordos szerint kb. 3,3-2,4 millió év között 

gyors, szakaszos ütemben halmozódtak fel (KORDOS In MARSI & KOLOSZÁR 2004). 

Üledékanyaguk legnagyobb részét a beremendi rög kiemelkedése és a pannon fedőüledékek 

lepusztulása utáni időből származtatják, amikor a területen nedves, meleg, mediterrán jellegű 

éghajlaton ment végbe a mállás. Emellett feltételezték, hogy a hasadékkitöltések egy 

részéhez, amelyekben gibbsitet is találtak, kisebb részben a régebbi, felső-kréta-eocén korú 

bauxitos üledékanyag (CSÁSZÁR és FARKAS 1984) is hozzákeveredett.  

 

 

 

 

 

 

 

 
13. ábra A beremendi Szőlő-hegy. 

 2004-es légifelvétel, készítette: Horváth Gábor; a fontosabb lelőhelyek: 1: egykori völgy (delle), 
vörösesagyaggal, löszsorozattal kitöltve; 2. a 26. sz. lelőhely; 3. a Beremendi-kristálybarlang védőpillére 
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14. ábra. A beremendi Szőlő-hegy (DDC Kft. bányaudvar) a minta-lelőhelyek feltüntetésével. 
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15. ábra Karsztos hasadékkitöltések a beremendi kőfejtőben. 

1.a. bauxitos agyag elhelyezkedése, makromorfológiai (1.b.) és mikromorfológiai képe (1.c.); 2. +100 m. 
tszf-i művelési szint É-i fala (2003-ban); 3.a. fiatal vörösesagyag a völgytalpon és mikromorfológiai képe 
(3.b.c.); vörösagyagba települt löszkitöltés (4.a.), a vörösagyag (4.b.) és lösz (4.c.) mikromorfológiai képe; 
5.a. vörösagyag a +100 m tszf-i művelési szint ÉK-i részén (2008-ban), mikromorfológiai képe (5.b., 5.c.). 
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A karsztos formakincs kizárólagosan langyos vizes, stagnáló víz közelében kialakult 

formákat mutat. A Beremendi-kristálybarlang (kataszteri száma 4180-1) tektonikailag 

preformált gömbfülkékből álló barlang, amely üregesedésének egy előrehaladottabb 

állapotában a felszínre nyílt (TAKÁCSNÉ BOLNER 1985). Sem a barlangban, sem a bányaterület 

más karsztobjektumaiban mindeddig nem sikerült áramló víz által létrehozott formaelemeket 

találni. A terület karsztformakincsére jellemző, hullámzó felületű, felül összezáródó 

hasadékok létrejöttében a szabadlégteres képződési mód valószínűsíthető (DEZSŐ 2001).Az 

ívelt, harmad- fél gömbfülkévé fejlődő karszthasadékok felületét később kivált 

kalcitképződmények borítják. A +100 mBf.-i művelési szinten volt dokumentálható a 

kisemlősfosszíliákat (többek közt Desmana nehringi-t) tartalmazó gömbfülkesorozat (16. 

ábra). A gömbfülkék alsóbb falrészein jó megtartású kisemlősfosszliák cementálódtak a 

borsókövekre és kalcitlemezekre. A borsókövek képződése a kisemlősfosszíliák behullásával 

egyidőben történt. A bánya területén megfigyelhető volt egy vörösagyaggal kitöltött hasadék, 

amelyben a hasadékfal és a vörösagyag kitöltés közé később gömbfülke fejlődött, mutatva a 

folyamatok időrendiségét (DEZSŐ 2001). 

 
16. ábra A kőbányászat által feltárt gömbfülke. 

A gömbfülke alján kisemlős (Desmana nehringi) állkapocs (GASPARIK 2000)  
 

A szabad légtérben történő, karbonátra nézve agresszív aerosol előidézte oldás 

intenzitásának az egyenletes csökkenése alakítja ki azokat a felfelé összeszűkülő, hullámzó 

felületű hasadékokat, amelyek vakkürtőben végződnek (DEZSŐ et al. 2002). A hegyet egy 

DNy-ÉK irányú törészóna osztja ketté. A törészóna két oldalán eltérő hőmérsékletű (24 ˚C-os 

illetve 18 ˚C-os) és összetételű karsztvíztípusok találhatók (DEZSŐ et al 2007/a). 
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4.1.6. A palkonyai barlangok 
Az üregeket feltáró elhagyott, kis bányaterület a Villányi-hegység É-i, középső részén, 

Palkonya falu határától egy kilométerre D-re a hegy északi oldalán, +135 mBf.-i 

magasságban, a Villány-Pogányi-vízfolyás ártéri szintjénél 30–40 méterrel magasabban 

fekszik (MANGULT I. 2003). Befoglaló kőzetük a Váraljai-barlanghoz hasonlóan Csukmai 

Dolomit Formáció. A bányászat következtében feltárt gömbfülke-roncsok (melyek a bánya 

egykori művelési szintjén találhatók), de leginkább a kis barlang morfológiailag sok 

hasonlóságot mutat a Váraljai-barlang formakincsével. Az üregek a felszínnel nem 

kommunikáltak, a bányaművelés a fosszilis formákat tárta fel, a barlangban idegen üledék 

nem található. 

 
17 ábra 1. A palkonyai barlangmaradványok legnagyobb ürege. 

1. térkép, jelmagyarázat: I. alaprajz,  II. oldalnézet (A’- A metszet); 2. fotó a mintavételi helyről. A nyilak 
a mintavétel helyét jelölik (felmérte: Dezső J. 2006) 

 

4.1.7. Villány 
A villányi Templom-hegy (18. ábra) felső kőfejtőjében (Gerinckőfejtő) alsó- és 

középső-pleisztocén korú ősgerinces lelőhelyek találhatók (KORMOS 1937, KRETZOI 1956, 

JÁNOSSY 1979, KORDOS 1991c). A hegy mezozoós rétegtanával számos kutató foglalkozott 

(IFJ LÓCZY 1915, KASZAP 1962, RADWANSKI & SZULCZEWSKY 1966, GÉCZY 1982, RÁLISCHNÉ 

FELGENHAUER 1985; GÉCZY & GALÁCZ 1998; VÖRÖS 1990, 1997).  
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18. ábra A villányi Templom-hegy és környezete ( DEZSŐ 2001). 

A földtani szelvény RÁLISCHNÉ FELGENHAUER (1985) alapján készült;műholdfelvétel (Google Earth) a 
szelvény jelölésével 

 

A rétegsor a ladin Csukmai Dolomit Formáció Villányi-hegységi kifejlődésével, a 

Templom-hegyi Dolomit Tagozattal kezdődik, melynek egyre agyagosabb rétegei 

fokozatosan fejlődnek a homokos, tarkaagyagos, felső-triász Mészhegyi Formációba. Ezt 

követik a pliensbachi Somsichhegyi Formáció sekélytengeri üledékei. Mindezekre 

üledékhézaggal települve, megmaradt önálló sekélytengeri üledékképződési periódus 

nyomaként lokális lencsét képez a Villányi Formáció. Alsó része a késő-bath korú Altárói 

Tagozat, mindössze 8-10 cm vastag és egy sekélytengeri üledékképződés eredménye. 

Ammonoidea faunája igen gazdag. Kisebb üldékhézag után következik a callovi 

ammoniteszes pad, mely heterogén kondenzáció eredménye. A parakonform módon települő 

jól karsztosodó felső-jura oxfordi Szársomlyói Mészkő Formáció zárja a Templom-hegy jura 

rétegsorát. KRETZOI (1956, 1969) a Villányi és Bihari faunakomplexumok felállítása és a 

pliocén-pleisztocén biokronológiai rendszer megalkotása során a Villány 3. lelőhelyet a 
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Villanyium biosztratotípusává jelölte ki. A Biharium (sztratotípusa a Betfia-2 lelőhely) déli 

karsztfácieseként pedig a Villány 6. és 8. lelőhelyet ajánlotta. Tovább tagolva rendszerét az 

alsó-bihari alemelet három faunaszintje közül az egyik szintet a Villány 8. feltárás alapján 

nevezte el Templom-hegyi szintnek. A későbbi őslénytani kutatások (JÁNOSSY 1979) során és 

az eredmények újbóli feldolgozásakor, újraértékelésekor a lelőhelyek jelentősége nem 

csökkent, de a biosztratigráfiában elfoglalt helyük a korszerűbb ismeretek szerint módosult. 

(KORDOS 1991c, 1994). Az Avricolida faunafejlődésre alapozva a Mimomys pliocaenicus 

részleges taxon tartomány („Partial Range”) Zóna típuslelőhelye Villány 5-ös lelőhely; a 

Mimomys pliocaenicus – Allophaiomys deucalion Zóna típuslelőhelye Villány 5.  

A jelenlegi regionális erózióbázis a település K-i részén a Karasicába folyó Villány-

Pogányi-vízfolyás mintegy +95-97 m Bf.-i magasságban. Több kisebb-nagyobb, a 

kőbányászat hatására megnyílt zsomboly ismert a hegy területén. Csapásirányuk főként É-D-i, 

kitöltésanyaguk vörösesagyag („terra rossa”), valamint halványvörös kőzetlisztes agyag. A 

barlangokban, hasadékokban igen gyakoriak a mésszel, kalcittal keményre cementált 

kitöltések. Kretzoi (1956) kettő karsztosodási fázist különített el, az idősebb a „mállásnak 

kitett mélykarszt formák” -at hozta létre. A fiatalabbaktól „…a germán tektonika, … minden 

valószínűség szerint a rodani törésrendszer”  választja el, amikor a vörösagyag fedte be a 

területet. A hegység kiemelkedését a vörösagyag képződése utáni eseménynek tartotta. 

Borpince-barlang 
A Templom-hegyet +108 mBf. átszelő Fehér-ág a villányi borpince része (korábban: 

Villányi Borászati Rt, ma: Csányi-pincészet). A Borpince-barlang (kataszteri száma: 4150-13) 

falán harmad és fél-gömbfülkék képződtek (19. ábra). A barlang közepén mintegy 12 m 

magasra felnyúló vakkürtő morfológiai megjelenésében a beremendi kőfejtőben 

dokumentáltakkal azonos. A barlang talpán a vörös és sárga agyagok 40–70 cm-es 

kőgombákat rejtettek (20. ábra). A képződményeket felépítő kalcitlemezek az egykori meleg 

(vagy langyos) szabad karsztvízszint felületén, túltelített vízből váltak ki és sűlyedtek a 

barlangi tó fenekére. Valószínűleg e barlangi térben is megindult a hőmérsékletkülönbségből 

eredő konvekciós áramlás, így a másodlagos üregformáló folyamatoknak köszönhetik létüket 

a gömbfülke-kezdemények. Az egykori karsztvízszintet jelző kőgombák gallérja és a terem 

falán végigfutó kalcit anyagú apadási színlő jelenleg +113 mBf. található. Az apadási színlő 

települési helyzetben van.  
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19. ábra A Borpince-barlang a villányi Templom-hegyen (felmérte: Dezső J. és Mangult I. 2004). 

Jelmagyarázat: világos szürke folt a rajzon: a barlang vörösagyagos kitöltése (30. minta). 
I. oldalnézet, ,A–A’ metszet, S: harmad- és fél gömbfülke formákkal tagolt felület. 

II. felülnézet E: bejárat, mellette nyíló járatban sárga, meszes agyag (31. minta), Z: kőgombák, rajtuk 
sárga, mésszel cementált agyag konkréciók (32. minta). 
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20. ábra A Borpince-barlang.  

A kőgombákra települt sárga meszes konkréciók (1.), a barlang terme (2.), a vörösagyag kitöltése fehér 
szaggatott vonallal jelezve; a vörösagyag mikromorfológiai képe (4. +N, 5. IN) és szemcseeloszlása (6.); 

mészkonkréció (7.), mikromorfológiai képe (8., +N); szemcseeloszlása (9.) 
 

Templom-hegyi-zsomboly  
Az Országos barlangnyilvántartásban 4150-11-es számon szereplő, egyetlen 15 m-es 

aknából álló zsomboly oldalfalán a cseppkőkérgek között halványsárga, meszes-agyagos-

kőzetlisztes bevonatok észlelhetők. Minden bizonnyal a lassan szivárgó, a barlang falán 

csorgó vizek szállíthatták be az üledéket a barlangba, mely valószínűleg a felszíni 

lösztakaróból származtatható (33. minta).  
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Somssich-hegy 

A Somssich-hegy ÉK-i részén, útépítéskor feltárult szelvényből származó minták 

(melyeket Mangult István gyűjtött), színében háromféle, a lejtőmozgás miatt keveredett 

anyagot tartalmaz. Alkotórészeinek szemcseeloszlási görbéit a szétválogatás után külön-külön 

vizsgáltuk. Az egyik vörös(es) agyag, a másik zöldes agyagos pélit, a harmadik pedig laza 

meszes kőzetliszt (34., 35., 36. minták).  

4.1.8. Vokány 

A településtől D-re két feltárásban található vörösagyag betelepülés, illetve 

hasadékkitöltés. A Vokány 1. feltárás a Siklóst Vókánnyal összekötő út K-i oldalán a 

Gombás-hegy Ny-i talpánál 5 m-rel a völgytalp feletti feltárás, ahol mészkőfelszínen 

(Csukmai F.), lösszel fedetten található az oszlopos-hasábos elvállású egy méter vastagságú 

vörösagyag-réteg. A „pálinkaház”-i karszthasadék a név nélküli völgyben, Ny felé haladva, a 

földúttól D-i irányban 10 m-re található sziklakibúvás hasadékában található lilásvörös 

hasadékkitöltés (37-38. minták).  

4.2. Kozármisleny 
A településtől Ny-ra, platóhelyzetben lévő löszös területen agyagbemosódásos barna 

erdőtalaj B szintjét mintáztuk mikromorfológiai vizsgálatokra (39. minta). A terület csaknem 

sík, a környező völgyekhez képest 15-20 m-el magasabban helyezkedik el. A sötétbarna B 

horizont bővelkedik mikromorfológiai talajtani tulajdonságokban („pedofatures”), ezek 

különféle koncentrálódások, szeparálódások, bioturbált mikroformák. 

4.3. Az Abaligeti-karszt 

A vizsgált terület a Nyugat-Mecsek É-i részén található és középső triász (Lapisi 

Mészkő) karsztosodott mészkőből és a rá települő miocén képződményekből épül fel (21. 

ábra). A kréta időszaki ausztriai hegységképződést követően intenzív lepusztulás folyt e 

területen. Délről, a kiemelkedett Görcsönyi-hátság és környéke felől szállított hordalék 

legkorábbi megjelenése mintegy 20 millió évvel ezelőtt történt és a szávai fázishoz köthető. A 

Szászvári Formáció durva törmelékét szállító folyók két helyen, Bükkösdnél és a Remete-

rétnél keresztezték a mai Mecsek területét. Az eggenburgi – alsó-bádeni emelet kifejlődése 

folyamán az előtér süllyedése miatt nőtt a reliefenergia, a sakktáblaszerűen mozgó 

egységeken történt az üledékképződés (HÁMOR 1970). 

A középső miocén idején történt üledékszállításban jelentős szerep jutott már az Árpád 

tetőnek és környezetének is. A kárpáti emelet kifejlődésekor, mintegy 16 millió éve a 
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transzgresszió É felől érte el a területet, ekkor normál sósvízi üledékek képződtek (Tekeresi 

Slír, Fertőrákosi Mészkő). Abaligetnél meszes-agyagos kötőanyagú, a középső triász mészkő 

durva törmelékét tartalmazó partszegélyi fácies fejlődött ki („felső konglomerátum”, Budafai 

Homokkő Tagozat, korábban: Budafai Formáció Pécsváradi Tagozat), főként sárgásszürke, 

partszegélyi-abráziósparti, néhol delta fáciesű homok, kavics, homokkő, konglomerátum 

részekkel. E szakaszban a medence süllyedésének és a déli hegyvidék lepusztulásának 

következtében a fáciesövek D-i irányba tolódtak el (BARABÁS 1993). A vizsgált abaligeti 

területen az idősebb miocén folyamán partszegélyi, vagy terresztikus fáciesek alakultak ki.  

A felső miocén idején megkezdődött a medence vizének kiédesedése, a csökkent 

sósvízre utaló faunát tartalmazó agyagmárga lerakódása, ezek a szarmata, mintegy 12 milló 

éves Tinnyei és a Kozárdi Formációk).  

Az rhodáni fázis során a Mecsek környékén intenzív transzgresszió következett be 

(JÁMBOR 1988). Az alsó-pannóniai üledékek jellemző kifejlődése a Csákvári Agyagmárga 

Formáció, mely döntően csökkentsósvízi lagúna fáciesű és a partszegélyi törmelékes 

kifejlődésű Zámori Kavics Formáció.  

A felső-pannóniai elején a transzgredáló, csökkenő sótartalmú víz mind nagyobb 

területet öntött el, ennek síkparti kifejlődése feltételezhetően az abaligeti peremig tartott. A 

kisebb mértékű regressszióval tarkított periódus medence feltöltődéssel járt. A 

hegységperemeken a Kállai Kavics Formáció partszegélyi törmelékes összletei, a nyíltvízi 

területeken a Somlói Formáció üledékei keletkeztek (BARABÁS 1993).  

A pliocén kor néhány százezer éves szakaszában a trópusi klíma hatására vörösagyag 

képződött. A pliocén végén, a pleisztocén elején az éghajlat száraz-meleg, időnként nedves 

kilengésekkel fokozatosan hűvösödött, ekkor kevésbé mállott vöröses agyagok, majd 

rózsaszínű homokos lösztípusok keletkeztek (SCHWEITZER 1993). A valódi, típusos löszök 

első megjelenése a Donau glaciális idejére tehető, a paksi löszfeltárásban mintegy 0,9 millió 

évesek (PÉCSI 1993). 
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21. ábra Abaliget környezetének földtani térképe CHIKÁN (1991) alapján. 

 

A negyedidőszak román és passadénai fázisaiban intenzív kiemelkedés történt. 

CSONTOS et al. (1990) szerint a feszültségmező 90°-al elfordult, így az oldalirányú 

elmozdulások iránya az ellenkezőjére változott. LOVÁSZ (1969) a felsőpliocén-ópleisztocén 

idejére teszi az Abaligeti-barlangot is magában foglaló Bükkösdi-vízfolyás és a Nyárás-völgy 

által határolt karsztos tömb kialakulását. 

Az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területének É-i határa az Abaligeti- illetve a Bükkösdi-

patak völgye. DNy-i határa a Nyárás-völgy alsó harmadát is magába foglalja, D-i határa maga 

a hegység fő vízválasztója, területe 6,37 km2 (RÓNAKI 1972). A kelet felőli lehatárolást a 

víznyomjelzéses vizsgálatok erősítették meg. Az Abaligeti-barlang feletti platón található 

zsombolyok közül néhány (Szajha-barlang, Csikalyuka-víznyelőbarlang, Sózó-

víznyelőbarlang) szintén összeköttetésben lehet a barlanggal. A Nyárás-patak völgyében 

található Aktív-nyelő-barlang és az Abaligeti-barlang Fő-ága között a hidrológiai kapcsolat 

bizonyított (SZABÓ 1961).  

A vízgyűjtő területén lévő kisebb barlangok kitöltéseinek alapanyaga döntően az 

áthalmozott lösz. Az aktív vízfolyásos helyeken (pl: Aktív-nyelő) homokkőkavicsokat, 

görgetegeket tartalmaznak. Több esetben, jellemzően az egyes kis zsombolyok párkányain 

vörösek (Inaktív-barlang, Meglepetés-barlang), e képződmények igen mállottak.  
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A bejárt barlangok közül említésre méltó kitöltést csak az Inaktív-, és a Meglepetés-

barlangban találtam. Ezek vörös, meszes agyagféleségek (42, 43-as minták). A Nyárás-völgy 

talpán létrejött fiatal töbrök kitöltésének anyagát vizsgáltam mikromorfológiai szempontból. 

A töbrökben, jellemzően a recens folyamatokra, a homokkőből (Jakabhegyi Homokkő) 

származó nagyméretű kavicsok, görgetegek találhatók. Mindezek mátrixa a töbör mélyén 

felhalmozódó vörösesbarna talaj (22. ábra).  

 
22. ábra A Nyárás-völgy töbre (1.) és vörösesbarna kitöltése (2.). A kitöltés mikromorfológiai jellemzői. 

3. vasas-agyagos alapanyag foltokban, 4. porfíros szövet, 5. mangános-vasas göbecs, körülötte 
vasas-agyagos udvarszerű szeparálódás. 

 

A Bükkösdi-vízfolyás és a Nyárás-völgy által határolt karsztos tömb kialakulása, ami a 

barlangot is magában foglalja, LOVÁSZ (1969) szerint felsőpliocén-ópleisztocén idejére tehető 

(24. ábra).  
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500 m 

23. ábra Az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területénének É-i részén tanulmányozott kisebb barlangok 
elhelyezkedése (készítette: Ország J., 2004). 

 

Az Abaligeti-barlang 
Az aktív vízfolyásokat magába foglaló barlang keletkezését többen a pleisztocén 

különböző periódusaira helyezik (24. ábra). LOVÁSZ (1971) szerint a barlang egészen fiatal 

képződmény, mivel a mai óholocén, holocén teraszhoz kötött, kialakulásának kezdetét pedig 

nem lehet a +250 m tszf.-i szinten kivésődött középső pleisztocén szintnél idősebbre tenni. A 

ma is látható morfológia kialakulása a würm glaciális utolsó harmadára tehető. SZABÓ (1961) 

a Nagy-teremben található vörös hasadékkitöltés alapján egy alsó-pleisztocén 

barlangképződési fázist feltételezett.  
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24. ábra Az Abaligeti-barlang feltárásai, mintavételi helyei.  

 

A Nagy-terem üledékei közt megtalálhatók az erősen mállott meggypiros agyagok. A Fő-

ágban nem ritkák az összetett, fekete todorokitos, barnássárga kalcitos-meszes alapanyagú 

aprókavicsos konglomerátumok (25. ábra) és a csigahéjakat tartalmazó világossárga 

kőzetlisztes kitöltések. A Fő-ág I-es feltárásának agyagos kavicsait vizsgálva kiderült, hogy 

van közöttük kizárólag apatitból álló is. 
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Bt1 Bt2 Bt3
Al 13,08 11,31 11,62
Si 56,70 52,50 56,27
Cl 0.356 0,38 0,37
K 6,15 5,16 5,05
Ca 3,55 3,44 3,24
Ti 2,34 3,52 1,61

Mn 11,70 14,09 13,88
Fe 5,69 5,71 4,32
Mg x 3,25 3,42
Zr 0,36 0,60 0,17
Sr 0,08 x x  

2. Táblázat A Főág 2. feltárásban található fekete üledékek elemösszetétele (XRF vizsgálat) 
 

Az ilyen fekete-vöröses üledéktípusokok, melyek todorokitot tartalmaznak, csak a Ny-i 2-es 

oldalág becsatlakozása után, a patak folyásirányában találhatók (Zalán Béla szóbeli közlése). 

A todorokit, másnéven „10 Å-ös manganit” {(Ca, Na, K, Mn).(Mn4+, Mn3+, Mg)6O12 3H2O} 

különböző vegyületek keveréke, a benne lévő Mn4+ ionoknak megfelelő kationok felvételére 

képes (GIOVANOLI 1976). Üledékes kőzetekben gyakori ásvány. 

 
 

25. ábra Abaligeti-barlang (1.) Fő-ága és (2.) a mennyezeten fennmaradt todorokitos, kalcittal cementált 
konglomerátum (57. minta) 
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A Ny-i 2. oldalág és üledékei 

A miocén konglomerátumba fejlődött Török Pince-barlang felől ismeretlen járaton 

keresztül aktív vízfolyás éri el a Ny-i 2.-es oldalágat, és folyik keresztül a részletesebben 

vizsgált termek alján. A vízfolyás mentén néha magasabb (0,3–1 m) helyzetben mésszel 

gyengén cementált aprókavicsos üledékek maradtak fenn (26. ábra). 

 
26. ábra A Ny-i 2-es oldalág breccsás agyagkavicsos üledéke (64. minta) (1.) és klasztjai (2.) 

 
A Ny-i 2. oldalág felszín felől is megközelíthető az Akácos-víznyelőn keresztül, melynek a 

bejárathoz közeli aknája homokkőben (Budafai Homokkő?) alakult ki. 

A Ny-i 2-es oldalág teremcsoportja 

Az Abaligeti-barlang Ny-i 2-es oldalágának utolsó szakasza három elkülönült, de 

többé-kevésbé egymásba nyíló termet rejt (27. ábra). A 2003-04-es térképezés során (SZABÓ 

et al. 2004) e termek nem kaptak nevet. Az oldalágból a tetarátalépcsőn keresztül bejutva a 

Mésztufás-terem tárul fel. A teatrátalépcső kalcittal cementált mennyezeti anyagából 

pleisztocén gyapjas orrszarvú foga került elő (28. ábra, Gasparik Mihály szíves 

meghatározása). A Felső-terem mennyezetének és oldalfalának anyaga az alapkőzetből 

származó, a Mésztufás-terem mennyezeti anyagához képest kevésbé koptatott klaszt, meszes, 

saját anyagú mátrixxal. A terem D-i falán rétegzett szerkezet, gradált rétegződés 

tapasztalható. A terem alját több irányból érkező nagy vastagságban finom kőzetlisztes 

agyagos, legyezőszerű betelepülések alkotják. A Mésztufás-terem (29. ábra) mennyezetét 

breccsás-konglomerátumos anyag alkotja, ahol a klasztok egy része szürke triász (Misinai 

Formáció), másik része sárgásbarna (miocén?) alig-jól koptatott kavics, görgeteg (100-200 

mm) mátrixuk sárga meszes kötőanyag. A mennyezeten vályúszerű képződmények láthatók, 

melyek 20-30 cm-re mélyednek a mennyezetbe. A mennyezet zugaiban barnás agyag 

található. A termet a patak által mélyített bevágódás szeli ketté, melynek méternyi széles 

medrében feltárul a befoglaló kőzet, a triász mészkő (Misinai F.). 
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27. ábra A Ny-i 2. oldalág teremcsoportja (térkép forrása: SZABÓ et al. 2004). 
Jelkulcs: 1. anizuszi mészkő (Misinai F.) 2. sárga cementált kalcit csigakőbelekkel (miocén?); 3. kalcittal 

cementált mészkőkonglomerátum; 4. kalcittal cementált, vastagpados, gradált rétegek; 5. kőzetlisztes 
kitöltés (pleisztocén) 
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28. ábra Mésztufagát a Ny-i 2-es oldalág és a teremcsoport határán. 

2. A mésztufagát mennyezeti anyagában megtalált gyapjas orrszarvú fogtöredéke.  
 

A terem nagy vastagságban töltődött fel különböző finomszemcsés üledékekkel. A 

kitöltés több irányból szállítódott, felső részei magasabb helyzetben vannak, mint a terembe 

jelenleg belépő patak folyosójának mennyezete.  

A kitöltés három nagyobb egységre osztható, melyek határait kalcitkérgek is jelölik. A 

XII–essel jelölt rétegsor alján polimikt kavicsokat, görgetegeket is tartalmazó, kőzetlisztes 

mátrixú rétegek találhatók. Ezekben a rétegekben is lehet találni agyag anyagú kavicsokat. A 

klaszt anyagából kitűnik a szürke-halványzöldes, mészmentes, gyengén cementált, helyenként 

imrikált rétegzettségű kőzetlisztes alkotórész. A pollenanalitikai vizsgálat szerint kvarter 

képződmény Betula, Tília, stb. pollenekkel (Medzihradszki Zsófia szíves meghatározása).  

A középső egység (VII.-X.) rétegeinek szemcseösszetételi jellemzői az egykori eltérő 

áramlási és ülepedési viszonyok miatt változatosabb képet mutatnak. Nagyobb kavics-

részarány mellett gyakoriak a kalcittal cementált rétegek. 
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29. ábra A Mésztufás-terem patakbevágódása (1.), feltárása (2); a terem szelvénye a mintavételi helyekkel. 

Az I-es feltárás szelvénye (felmérte: Dezső J. és Ország J. 2008.).  
Jelkulcs: 1: triász mészkő (Misinai F.); 2. miocén (?) konglomerátum; 3: agyagos kavicsos szürke aleuritos 

réteg; 4: áthalmozott pleisztocén lösz 
 

A kitöltés felső része a harmadik egység homokos kőzetliszt finoman rétegzett 

egységeiből épül fel, többnyire szabályos rétegzettséggel, helyenként eróziós 

diszkordanciával, vagy intraklaszt-szerűen áthalmozódott darabokkal. 

Állkapocs-terem 

A Mésztufás-terem végén a patak folyásirányában fölfelé, mintegy 10 m hosszú 

szűkebb járat után található az Állkapocs-terem, alján kőtömbök közt folyik el a patak. Az 

Állkapocs-terem mennyezete a barlangi aerosol által oldott, egyenetlen felszíne foglalta 

magába egy „miocén orrszarvúféle” (Kordos László szóbeli közlése) állkapcsát (30. ábra). E 

leletre a figyelmet Zalán Béla hívta fel, de a mecseki barlangkutatók körében évek óta ismert 

volt. Tafonómiai helyzetét tekintve kis szállításon átesett, vagy in situ helyzetű fosszília, a 

felső állkapocs fogazata épen megmaradt. A mennyezet anyaga keményen cementált meszes 
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anyag, csigakőbelekkel, melyek kora sajnos nem meghatározható (Krolopp E. szóbeli 

közlése). Itt a fiatalabb (miocén) mennyezetet alkotó kőzet a triász mészkő nyesett felszínére 

települ. Vékonycsiszolati képén törmelékesen összehordott bioklasztok építik fel. alárendelten 

kvarcszemcséket is tartalmaz, alapanyaga mikrites mészkitöltés, nem sorolható be az ismert 

miocén képződmények közé.  

 
30. ábra Az Állkapocs-terem (1.); „miocén orrszarvúféle” állkapcsa (2.); foga (3.); befoglaló kőzete (4. 

képszélesség: 5 cm). 
A befoglaló kőzet vékonycsiszolati képe (5., IN, képszélesség: 1,3 cm) 

 

A harmadik terem a Felső-terem, amelynek alja vastagon kitöltött fiatal, áthalmozott 

üledékkel. Mennyezeti anyaga nagyméretű triász görgetegeket is tartalmazó breccsa, 

kötőanyaga sárgás kalcit. A terem ÉK-i falán néhol rétegződés is megfigyelhető.  
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4.4. Dráva-sík 
A Dráva által kialakított terület talajainak alapkőzete lényegében fluviális üledék. Az 

erdőtelepítési tervekhez készített talajvizsgálati eredményekből 13 helyszínt választottam ki 

összehasonlító vizsgálatokra (31. ábra). A terület talajai a WRB Soil Atlas of Europa (2005) 

besorolása szerint Phaeozemek calcic tulajdonságokkal (ez megfelel a magyar meszes 

mezőségi talajok kategóriájának), melyek nyilvánvalóan mozaikosan váltakoznak más 

talajfélségekkel (mint például: Fluvisols, magyar kategórizálás szerint: e területen nyers vagy 

humuszos öntéstalajok). Uralkodóan finomhomok-iszap frakciójúak, gyenge humusz, 

magasabb mésztartalommal. 

 

 
31. ábra A Dráva-mellék mintavételi helyei. 

 Mintavételi helyek jelölése:  ;térkép forrása: Google Earth 2009 
 

4.5. Újvár (Románia)  

A Béga árterén durvaszemű homokon kialakult csernozjom és árokkitöltés mintavétele 

az újvári neolit tell feltárás munkájához kapcsolódik (KADEREIT et al. 2006). A mintaterület, 

hasonlóan a Dráva árteréhez, szintén folyóvízi, de a rajta kifejlődött talajtípusban eltérő. 

2008-ban a területen magnetométeres vizsgálatokkal kimutatott külső árok kitöltésének 

szelvényénél három fúrást mélyítettünk (32. ábra). Az árok betöltésének kora ≤4,8±0,3ka az 

alluvium legfiatalabb rétege is ≤1,67±0,3ka, vagy fiatalabb.  
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32. ábra Újvár, késő neolit - kora rézkori tell a Béga árterén.  

A feltárás elhelyezkedése (Goggle Earth 2009), magnetométeres térképe (KADEREIT et al. 2006) a 
mintavételi helyekkel 

4.6. Szemely  

A település melletti lösz-magaslat mint a száraztérszíni löszön kialakult Ramann-féle 

barna erdőtalaj típusterülete. E helyről egy geoarcheológiai munka kapcsán (DEZSŐ et al 

2009) számos vizsgálat készült. A 33. ábra a fontosabb és az értekezésben sorszámozott 

minták helyét jelzi. A szemcseeloszlási statisztikai vizsgálatokhoz és a szelvények 

vizsgálatához szükséges 231 db mérést is felhasználtam az értekezésemhez, mint a típusos 

löszök reprezentánsait, amelyeket külön nem sorszámoztam be. Az SZM1-9 jelű árok 

vörösesbarna kitöltése 2,6±0,25ka – 1,77±0,18ka BP közt (vaskor-római kor) temetődött 

vissza. E kitöltésből, az SZM3-as fúrás egy szakaszából XRF linescan vizsgálat is készült. A 

kiemelt morfológiai helyzetű D-i kitettségű területet a beszivárgás, kismértékű areális erózió 

jellemzi.  
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33. ábra Szemely, késő neolitikus körárokrendszer és környezete.  

Űrfelvétel (Google Earth), magnetométeres felvétel, fúrásszelvények helyei és jelentősebb fúrásszelvények. 
Jelkulcs: 1: sötétbarna recens talaj; 2: vörösesbarna idősebb talaj; 3: szürkés-világossárga árokkitöltés; 4 
világossárga meszes típusos lösz változatai . 5. világosbarna árokkitöltés; 6. mintavétel mikromorfológiai 

vizsgálatra 

4.7. Szederkény 

A Szederkény, Kukorica-dűlőtől K-re fekvő ártér vizsgálata az M60-as autópálya-

nyomvonal építését megelőző régészeti feltárási tevékenységhez kapcsolódik. A helyszín az 

erózió, folyóvizi szállítás hatására áthalmozott löszök típusterülete. Az ártér feltöltődése az 

OSL adatok alapján 9,39 ± 1,52 ka (BP) körül kezdődött (34. ábra). Az ártér teljes kitöltésére 

jellemző, hogy kizárólag finomszemcséjű üledékekből épül fel, kiindulási anyaguk lösz, vagy 

(paleo)talaj. A képződéskori ökológiai-morfológiai körülményektől függően az egyes rétegek 

különböző mikromorfológiai-texturális tulajdonságokban térnek el. Hasonlóan a szemelyi 

területhez, itt is csak a fontosabb mintákat sorszámoztam, a szemcseeloszlási-statisztikai 

vizsgálathoz felhasznált 212 db mintát nem. Ettől a helyszínről Ny-ra, 400 m-re a dombtetőn 

több fúrás is létesült, ami harántolta a paleotalajt. Innen is történt mikromorfológiai vizsgálat 

(112-115, Sed15-Sed18-as minták), mivel ez a paleotalajréteg nem áll többletvíz hatás alatt.  
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34. ábra Szederkény, Kukorica-dűlő melletti ártér szelvénye. 

Piros négyzet: a mikromorfológiai vizsgálatokhoz felhasznált minták. Jelkulcs: L: lösz, GLtr: szürke 
aleurit-lösz keveréke; Gr: szürke finomszemcsés aleurit vöröses kiválásokkal; G: szürke finomszemcsés 

aleurit, P: paleotalaj; B: humuszos öntéstalaj B szint; F/o: humuszos öntéstalaj. 

4.8. Mediterrán területek  

A mediterrán területek talajai nem egységesek (YAALON 1997, FELHI et al. 2008, RIGHI 

et al 1999). Az általam vizsgált minták éghajlatilag (WILSON 1967), pedológiailag (KUBIENA 

1962) és a vegetáció elterjedése szempontjából is (EMBERGER 1930) tipikus mediterrán 

területekről származnak. YAALON (1997) számításai szerint e területen nem képződhetnek 

talajok pusztán a mészkövek mállási maradékából: a Szaharát tartják a „leghatékonyabb por-

kibocsátó”-nak más szerzők is (MORALES 1979, COUDE-GAUSSEN 1991, MATTSON & NIHLEN 

1996).  

A görögországi minták a FAO-talajosztályozást használó Soil Atlas of Europa WRB 

(2005) szerint meszes, sekély vastagságú talajrégiókból származnak (35. ábra). A 

görögországi minták egy részét, a Patra környékéről származókat Kovács János (PTE TTK 

Földtani Tanszék) gyűjtötte. 

A libanoni minták a Libanoni-hegység Ny-i oldalának három, eltérő tengerszint-feletti 

magasságú helyszínéről valók. Libanon területén a magasság emelkedésével különböző 

tulajdonságú talajok alakultak ki (DARWISH & ZURAYK 1997). 2006-ban Baala (Lib1, +1500 

m. tszf.), Tannourin (Lib2, +1790 m. tszf.) Qoozhaya (Lib3, +976 m. tszf.) és a tengerparti 

Byblos (Lib4-7, +80-170 m. tszf.) mészkőfelszínein kialakult talajait mintáztam.  
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35. ábra  A görögországi területek mintavételi helyei.  
Forrás: Google Earth és Soil Atlas of Europe (2005). 

Jelkulcs: Ic: calcaric Leptosol; Ie: euri-lithic Leptosol; Lc: chromic Luvisol; Lcr: rhodic Luvisol; Rc: 
calcaric Regosol; Bd: dystric Cambisol; Bv: vertic Cambisol; Be: eutric Cambisol ; Jc: calcaric Fluvisol 

 

A jelenlegi ismeretek szerint a klímaváltozás és a kb. 9-10 ezer éves neolitikus 

állattartó gazdálkodás egyaránt hatott a „terra rossák” kialakulására, ezek tehát poligenetikus 

talajok (BRONGER & BRUHN-LOBIN 1997, FEDOROFF 1997, GOLDBERG & BAR-YOSEF, 1990; 

YAALON 1997). A „terra rossa” típusú talajok texturális tulajdonságai közt jelentős eltérés is 

lehet. Az agyagfelhalmozódási horizonttal rendelkezők alapanyaga rovátkált kettőstörő. A 

vertisolokhoz hasonlóan a magas szmektit tartalom a száradás-repedés hatására blokkos 

struktúrájúak. A „mediterrán” talajokban elismerik az illuviáció döntő szerepét a talaj 

képződésében. Agyag mállása esetén a kettőstörés jelensége és az agyagszemcsék 

orientációjának csökkenése történik. A libanoni vertisolokban agyagbevonatok 

szétdarabolódása és az alapanyagba asszimilálása a duzzadás zsugorodás hatására történik 

(OSMAN & ESWARAN 1974). 

A csapadék szezonális eloszlásánál kitüntetett szerepe van a háromszoros téli 

csapadéktöbbletnek. A talajszelvények fejlődése, a 2:1 szilikátásványok, a mérsékelt mállás 

kialakulása a téli csapadékos nedves periódusban történik (FEDOROFF 1997), amikor az 

argillic horizontban kifejlődnek az agyagbevonatok. A rubefikáció mikromorfológiai 

jellemzői: a finom oxihidroxidos kettőstörő alapanyag, amely a vázrészeket vonja be, és ami 

különbözik a lessivage folyamán létrejött, a csatornákban megjelenő finoman lamellált 

agyagbevonatoktól. Az ilyen vázrész bevonat igen jellemző mintáimra. A „terra rossa” és 
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rendzina talajok a vas-oxid ásványokban és mikromorfológiai tulajdonságaikban 

különböznek, bár mindkettő fejlődését befolyásolta az eolikus finomhomok hatása (YAALON 

& GANOR, 1973). Közös tulajdonságuk a szmektit uralkodó részaránya, valamint az azonos 

goethit/hematit arány.  

A Közel-Kelet talajtani térképén keveredik az USDA- és a FAO-talajosztályozás. A 

térképen megjelenő osztályozás szerint Entisolok, Inceptisolok lithic, xeric tulajdonságokkal 

(36. ábra).  

 
36. ábra Libanon, Szíria mintavételi helyeinek áttekintő térképe.  

Forrás: Google Earth 2009 és ACSAD 1985 (The Arab Center for the studies of arid zones and dry lands - 
Soil Science Division; szerk: Ilaiwi, M.) M: 1:1000000 Jelkulcs: 1-9: calcic, xeric Aridisols; 10: cambic 
Aridisols; 11-19: gypsic Aridisols; 20: idősebb Aridisols; 21: Szoloncsák (Salorthids) talajok; 22: entic, 
xeric Vertisols; 23, 24: Entisols, főként torrenseken kialakult változatok; 27-29: xeric Entisols; 30-43: 

xeric Inceptisols; 44-45: haplic, xeric Mollisols; 46: Vertisols, főként torrenseken kialakult változatok; 47-
49: chromic Vertisols; 50: Andosols 

(a felhasznált talajosztályozási elnevezések részletes magyarázatát ld. a Mellékletben)  
 

Az Entisolok (U.S. Departement of Agriculture, USDA talajosztályozási rendszer) 

tulajdonképpen váztalajok, az A szinten kívül nem rendelkeznek diagnosztikai horizonttal. Az 

Inceptisolok lényegében gyengén fejlett (az Entisoloknál fejlettebb) kőzethatású talajok. Az 

előzőekhez hasonló környezetből de északabból származik a Szir1-es minta. Már arid 
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kontinentális hatásokat tükröz a Szir2-es minta területe, itt gyengén fejlett mollisolok a 

jellemzőek (Haplic Mollisols, ami megfelel az olyan gyengén fejlett préri, vagy más néven 

sztyepptalajnak, melynek bázistelítettsége >50%). A Szir3 és Szir4 minták sivatagi 

finomhomokok. 

4.9. Délkelet-Ázsia  

A délkelet-ázsiai mintacsoport egy éghajlati terület (38. ábra) talajmintáit tartalmazza, 

azonban heterogenitásuk rámutat arra, hogy a mediterránhoz hasonlóan pedológiai értelemben 

e terület sem egységes, egyes talajtani régiók besorolása forrásonként igen eltérő (38. ábra). A 

monszun területeken a csapadék területi eloszlásában igen nagy szerepe van az orografikus 

tényezőknek. Érdekességként említem meg, hogy az 1975-ös indonéziai talajtérkép (39. ábra) 

az egyes területek talajait a „mediterrán” típusba sorolja. Indonéziában gyakoriak a száraz 

szavanna térségek talajai a grumusolok (morgalitok), a Fe, Mn, Ca és a humusz 

kapcsolódásától fekete színű morzsás szerkezetű talajok, melyek tipikus képződménye a 

„gilgai” mikrorelief. Az indonéz szigetvilág talajainak vertikális tagozódását a tengerparttól a 

hegységek felé a hőmérséklet csökkenése, csapadék szerves anyag, amorf ásványok növekvő 

mennyisége jellemzi. A tengerpari régióban a pirites dystric (pH<5,5) és eutric (pH>5,5) 

histosolok (szerves talajok), 200-400 m között az ustic nedvességforgalmú humic latosolok, 

400-750 m között a kaolinites barnás latosolok, 750 m felett a vulkanikus kőzeteken gyakori 

az allofán dominanciájú udic andosolok alakulnak ki (DUDAL & SOEPRAPTOHARDJO 1960). 

A thaiföldi talajok (40. ábra) az ország területének 47 %-án kaolinit dominanciával 

jellemezhetők, elterjedésük inkább a K-i, DK-i régióban és a félszigeten a gyakoribb; ezek 

kandiustults, kandiudults, paleustults, paleudults talajok (Soil Survey Staff 1992, 

PRAKONGKEP et al. 2008). A thaiföldi humid (száraz évszak nélküli) területeken a kaolinit és a 

gibbsit dominál (ESWARAN et al. 1990, YOOTHONG et al. 1997), a száraz évszakkal is 

jellemezhető régiókban a kaolinit változékony mennyiségű klorittal, vermikulittal, illittel 

kombinálódik. A brakkvizes tengerparti régiókban a magas pH-nak és a sziliciumban, 

kalciumban, magnéziumban gazdag víznek köszönhetően in situ szmektit keletkezik. A 

kaolinit-illit dominanciával jellemzettek a Mekongtól északra és az ÉK-i platótól D-re eső 

sávban foglalnak helyet, amely mintegy 5 %-a a teljes területnek. E talajok a csillámban 

gazdag területeken jönnek létre (ustifluvents, udifluvents, epiaquults talajtípusok). Az ország 

9 %-nyi területrészén kaolinit-illit-szmektit dominanciájú talajok a folyóvölgyek, régóta 

öntözött rizstermelő területek talajai („paddy soils” epiaquults, haplustalfs SSS 1992). A 

szmektit-kaolinit-illit asszociáció főként az árapálysíkok, deltasíkok talajaiban jelentkezik és 
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4 %-a a területnek (epiaquepts vagy endoaquepts). A Ny-i részeken (Mae Klong medence) az 

alfisolok kialakulását az anyakőzet és a topográfiai helyzet határozta meg (KHEORUENROMNE 

& SUDDHIPRAKARN 1984). TRAKOONYINGCHAROEN et al. (2006) a thaiföldi talajokban lévő 

kaolinit kristály morfológiáját vetették össze képződési környezetük viszonyaival. Az udic és 

ustic vízforgalmú területen a kaolinit többnyire tubus alakú. Összefüggést találnak a növekvő 

kristályméret az alapkőzet és a talaj vízforgalma között. A bazalton igen magas éves csapadék 

mellett alakulnak ki a legnagyobb CEC értékű és aktív felületű kaolinit típusok.  

A mállási és mikromorfológiai viszonyok kialakulását vizsgálta FAUZI & STOOPS 

(2004) Jáva szigetének Ny-i, a Krakatau vulkánhoz közel eső részén. Az 1883-as kitörés óta a 

vulkáni hamun agyagban gazdag, mélyebb szintjeiben kettőstörő alapanyagú talajok 

keletkeztek. 

Szintén Ny-Jáva területén andezit blokkokon megfigyelt mállási folyamatok vizsgálata 

során kiderült, hogy a vas gyorsan szabaddá válik és a gibbsit a plagioklász-

pszeudomorfózákban akkumulálódik (MULYANTO et al. 1999). Dél-Szumátra területén vörös 

acid talajok alakulnak ki a morfológiai helyzet eredményeként (SARNO et al. 2004). Szintén 

Szumátrán az évi 3000 mm/év csapadékellátottságú monszun területeken, Oxic, Lithic, Typic 

Dystropept talajok keletkeznek (RACHMAN et al. 1997). A síkságokon gyakoriak a magas 

szervesanyagtartalmú savanyú szulfátos talajok (ANDA et al. 2009). 

 
37. ábra A délkelet-ázsiai minták gyűjtési helyei (térkép forrása: Google Earth 2009). 
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38. ábra A Maláj-félsziget talajtérképe a mintavételi helyek feltüntetésével.  

Szerk: Panton, W.P., Mezőgazdasági Minisztérium Talajtudományi Divíziójának bizottsága, Kuala 
Lumpur, 1962. Méretarány 1:1500000 Jelkulcs: 1. litosolok, gyengén fejlett latosolok, többnyire művelés 

alatt; 2. vörös, sárga latosolok és vörös, sárga podzolos talajok, savanyú kőzeteken; 3. mint 2.-es, 
változatos üledékes kőzeteken; 4. mint 2.-es, teraszokon, idősebb alluviumokon; 5. vörösesbarna latosolok, 
bázikus és intermedier kőzeteken; 6. lateritek; 7. alacsony humusztartalmú glejes talajok, ártereken, parti 
síkságokon; 8. gyengén drénezett azonális partmenti, kevésbé művelt talajok; 9. durva texturájú szürke-
barna podzolok; fiatal parti akkumulációs területeken; 10. szerves talajok, kevésbé műveltek; 11. zavart 

(emberi hatás alatt álló) területek 

 
39. ábra Borneo talajtérképe és a mintavételi helyek.  

Térkép forrása: FAO-UNESCO soil map of SE-Asia, 1964, kiegészítve: Nemzeti Téképészeti és Kutatási 
Koordinációs Ügynökség és a Gadjah Mada Egyetem, Geográfus Szak, Dzsakarta (1975). Jelkulcs: 1: 

Litosols, rendzinák, Latosols és vörös-sárga podzoltalajok; 2: Andosols, Latosols, 3: vörösesbarna 
mediterrán talajok, Litosols, vörös-sárga podzoltalajok, trópusi laterit talajok, mélyvörös latoszolok, 4: 

Regosols (parti homok, vulkáni hamu, Grumosols és rendzinák; 5: Grumusols; 6: Alluviális talajok, 
alacsony humusztartalmú glejes talajok, sós talajok, savanyú szulfátos talajok, 7: szerves talajok és 

podzolok 
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40. ábra Thaiföld talajainak jellemző agyagásvány-társulásai (YOOTHONG et al. 1997).  
Vörös Oxisols és Ultisols mintavételi helyei Thaiföld földrajzi tájegységeiből (TRAKOONYINGCHAROEN et 

al. 2006), a saját minták jelölésével. 
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5. Eredmények 

Az eredményeim egyrészt a metodikailag újszerű vizsgálatokból és a velük elérhető 

többletinformációkból, másrészt a karsztfejlődést tisztázandó morfológiai megállapításokból 

születtek. A Villányi-hegység területén végzett karszt- és barlangmorfológiai vizsgálatok 

többsége az új feltárásokhoz köthető. Az Abaligeti-karszt esetében az újabb eredményeket 

nagyobbrészt a barlangi üledékek keletkezésének az értelmezése jelentette, azonban 

elhelyezkedésük legalább olyan fontos; tehát e két kutatási munka nem választható szét teljes 

mértékben. Az alkalmazott vizsgálati módszerekből származó többletinformációk elsősorban 

a minták, mintacsoportok tulajdonságainak a precízebb jellemzését teszik lehetővé. Ezáltal a 

statisztikai vizsgálatokhoz szükséges bemenő paraméterek javítják a barlangi üledékek 

csoportosítására szolgáló analízis megbízhatóságát.  

5.1. Karsztmorfológiai vizsgálatok  

5.1.1. Villányi-hegység 

A Villányi-hegység tanulmányozott területén nem találhatók áramló hidegvíz révén 

keletkezett karsztformák. A langyos karsztvíztükör-közeli hasadéktágulásban, gömbfülke-

képződésben az agresszív aeroszolnak jelentős szerepe volt és van, ez a recens folyamat a 

siklósi Váraljai-barlangban tanulmányozható. Ott és a dolomitban így keletkezett palkonyai 

kisbarlangokban, gömbfülkékben a felhalmozódott mállási terméknek tipikus 

szemcseeloszlási görbéje van. 

Beremend plio-pleisztocén karsztgenetikai fejlődéstörténetének egyik kérdése, hogy a 

rög az egykori hegylábfelszínek révén kapcsolódott-e a központi vonulathoz, vagy tőle 

függetlenül fejlődött. Ez utóbbi esetben a későneogén idején történt vörös-, vörösesagyag 

felhalmozódási folyamatokat nem lehet hosszas, hegylábfelszínen lezajlott áthalmozódással 

magyarázni. A beremendi Szőlő-hegy üledékgyűjtő csapdáinak kialakulásában jelentős 

szerepet játszott a 3,2 millió évnél fiatalabb, de 0,8-1,1 millió évnél idősebb ÉNy-DK-i irányú 

törésvonal létrejötte. A rekonstruált geomorfológiai képen (41. ábra) két idősebb felszín 

rajzolódik ki. Az egyik a félig exhumált sasbérc korai szakaszában keletkezett. Ezt a periódust 

a pliocén korai szakaszára, vagy még korábbra helyezem, de csak közvetett bizonyítékok 

alapján. Ez a legmagasabb, viszonylag planált szint a sabércen, kéződése összefügg a 

szemiarid klímán keletkező hegylábfelszínek kialakulásával. A sasbércek kiskiterjedésű 

területén az elegyengetett, a planált felszínek szemiarid klíma hatására lassan, több millió év 



Dezső József: A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg 
képződményekkel. PhD disszertáció 2011. 

 

 65

alatt, a hegylábfelszínek gyarapodásával együtt fejlődtek. Mindezek kialakulása a 

Sümegiumtól indulhatott, optimuma a Bérbaltavárium idején volt, a képződésüket a pliocén 

végi meleg-humid klímaperiódus (melyet a Murida túlsúlyú csarnótai faunaszint jelez) 

felszínt is átalakító szakasza zárja (KRETZOI 1987., KRETZOI és PÉCSI 1982, SCHWEITZER és 

SZÖŐR 1992). A második, alacsonyabb térszín a deráziós lépcső. A hegység két sasbérce: a 

Nagyharsányi-hegy (Szársomlyó) és a tőle É-ra lévő Fekete-hegy hasonló morfológiájú: a 

csúcstönktől Ny-i irányban elhelyezkedő deráziós lépcső miatt nagy az alakbeli hasonlóság. 

Ez utóbbi felszín kialakulásának kora feltételezésem szerint a késő-pliocénre, kora-

pleisztocénre tehető. A felszínformák kialakulásának oka egyrészt klimatológiai, de a hegy 

ma látható formájának kialakításában szerepet játszott az ÉNy-DK irányú törészóna létrejötte 

is. 

 
41. ábra Beremend rekonstruált geomorfológiai térképe (DEZSŐ 2001). 

 
A villányi Templom-hegy Borpince-barlangjának morfológiai képe arról tanúskodik, 

hogy a kialakulásának első szakaszában tektonikai hatásra formálódtak a barlangi terek. 

Valószínűleg ezzel egy időben az egykori meleg víz közelségének hatására megindult egy 

hőmérsékletkülönbségből eredő konvekciós áramlás. Az undulált, hullámzó felületű 

hasadékok, gömbfülke kezdemények másodlagos formák. Később, miután az alsóbb járatok 

feltöltődtek sárga agyaggal (31. minta), a vízzáró rétegen barlangi tavacska keletkezett. Az 

egykori karsztvízszintet jelző kőgombák gallérja jelenleg +113 mBf. található. A kőgombákat 
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befedő, a mész által keményre cementált agyag mikromorfológiai képén kvarcszemcsékből 

álló mikrorétegzettség tapasztalható. A folyamat a vörösessagyagok keletkezése alapján 

legkorábban a pleisztocén kezdetén, de még az idős löszök betelepülése előtt történt. A 

villányi Templom-hegy jelenleg egy ÉK-DNy-i, valószínűleg kora-pleisztocén idejű 

törésvonal mentén elkülönül a Somssich-hegytől, valamint a hegység többi részétől (42. ábra).  

 
42. ábra A villányi Templom-hegy geomorfológiai térképe. 

5.1.2. Nyugat-Mecsek, Abaligeti-barlang és vízgyűjtő területe 

A Mecsek vizsgált karsztterületén az intenzív átöblítés miatt csak nyomokban, 

foltokban maradtak fenn egy-egy periódust jelző üledékek. A vízgyűjtő területen csak két 

kisebb zsomboly anyaga tartalmazott érdekesebb kitöltést, ezek vörös színű pélitek (42., 43. 

minták) Az Abaligeti-barlangban talált üledékeket az alábbiak szerint csoportosítottam. 

Az első csoport a barlang Nagy-termében található szürke, valamint meggypiros 

hasadékkitöltések. Az Abaligeti-barlang Nagy-termének vörös és szürke-fehér 

hasadékkitöltései igen mállottak, magas kaolinit-tartalommal. A második csoportot az 

összetett, fekete, cementált foltokban, vagy rétegekben fennmaradt kitöltéstípus mintái 
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alkotják. Finoman rétegzett metszetein gyakran vöröses (hematitos?) sávok figyelhetők meg. 

A fekete rétegekben hintve sárga kiválások észlelhetők, zsinórokban polimikt kavicsokat 

tartalmaznak. A Főág 3 m magasan elhelyezkedő színlőjének két rétegében maradt fenn (Fő-

ág I., II. feltárás: 50-52., és 53-55. minták), valamint egy helyen mennyezeti foltot képez ez a 

kitöltéstípus. A harmadik csoport a sárgásbarna, finomszemcsés üledékek. Az aktívpatakos 

járatok áradmányvizektől mentes részein, hasadékkitöltéseiben, párkányokon, kőhídon 

maradtak fenn (43. ábra). Mikromorfológiai jellemzőikben közös a kvarcszemcsék magas 

aránya és az, hogy hiányzik, vagy kevés a szemcsék közi alapanyag (mátrix), ami az 

áthalmozásnak tulajdonítható. Természetesen hiányoznak azok a talajtani tulajdonságok 

(bioturbáció, aktív gyökérzóna által keletkezett formaelemek) amelyek megkülönböztetik a 

hasonló ásványos összetételű felszíni képződményektől, melyek pleisztocén idején keletkezett 

löszszerű üledékek és többé-kevésbé mállott változataik. 

 
43. ábra Törmelékes löszszerű üledék a Fő-ág Sóhajok Hídján (59. minta). 

A Nagy-terem magasabban helyezkedik el a Fő-ághoz képest és a Fő-ágban nem 

találtam vörösagyagos kitöltést. A kialakult járatok teraszán, mennyezetén megmaradt 

mangános todorokitos üledékek a barlangfejlődési periódus inaktív szakaszában jöttek létre. 

A kizárólag apatit anyagú agyagkavicsok eredete lehet guano-telep anyaga. 

A Mésztufás-, az Állkapocs- és a Harmadik-terem a Ny-i 2. oldalág végén a miocén 

képződmények és a triász mészkő határán fejlődtek ki. A miocén képződmények egymáshoz 

viszonyított helyzetét nem ismerjük pontosan és kifejlődésük mindegyik teremben más és 

más. Az Állkapocs-teremben a triász fekü erodált felületére települt, rétegzetlen, kalcit által 

keményre cementált sárgás porózus, csigakőbeleket bőségesen tartalmazó anyag. 

Mikromorfológiai képe bioklasztos packstone, mikrites mészkitöltéssel. Valószínűleg egykori 

töbörbe, vagy karsztos mélyedésbe, esetleg valódi barlangba deponálódott anyag, tehát 

szélesebb értelemben karsztos kitöltés. A megtalált miocén orrszarvúféle a Magyarországon 



Dezső József: A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg 
képződményekkel. PhD disszertáció 2011. 

 

 68

megtalált legidősebb, barlangi kitöltésből előkerült emlős fosszília. A Mésztufás-terem 

mennyezete lehet az egykori terrigén lepusztulásra utaló breccsás, konglomerátumos 

képződmény. Anyaga a D-i kiemelt szárazulatról érkezett jól koptatott triász mészkő (Lapisi 

F.) és világossárga porózus meszes kalcit-agglomerátum, a durvatörmelékes része monomikt. 

Lehetséges, hogy bádeni abráziós parti kifejlődés. Nem lehet tudni, hogy a legalább 10-15 

millió éves hiátus ideje alatt az éppen meglévő barlangi járatokat milyen mértékben és 

hányszor töltötte fel üledék. A Mésztufás-terem mennyezetén megtalált agyag alapján ez a 

folyamat nem lehetett ritka jelenség.  

A feltárás alsóbb részén a XII. réteg fényes vasas-mangános bevonatú klasztjai 

azonosak az aktív patakos járat (Ny-i 2. oldalág) színlőin található anyaggal. Ezek egy része 

csaknem teljesen goethit, ami többféle mállási folyamat eredményét tükrözheti. A 

részletesebben vizsgált Mésztufás-terem több méter vastagságú üledéke is a pleisztocén idején 

keletkezett. A barlangrészt ekkor igen korlátozott, hidraulikailag a lassú vízelszivárgás 

jellemezte. A makroszkópikusan agyagos finomrétegnek tartott rétegek csillámok. A valódi 

finom agyagfrakció, jellemzően gumóvá aggregálódva szállítódtak. A pollenanalitikai 

vizsgálatok alapján a XII-es réteg szürke- szürkésbarna felszakadt klasztjai negyedidőszaki 

üledékek, a karsztfejlődés azon periódusát sejtetik, mikor a terület e részén korlátozott 

vízforgalmú, anoxikus állapotokat kiváltó környezeti feltételek jutottak túlsúlyra. Ásványtani 

összetétele és mikromorfológiai képe szerint valamilyen terrigén törmelékes üledék, magas 

illittartalommal. 

A Ny-i 2. oldalág és a Főág feltárás színlőjén talált üledékek szemcséinek minőségi 

összetételét hasonlítottam össze kavics (2–8 mm) tartományban (3. táblázat). Ez a sorrend 

egyben megfelel a patak folyási irányának, tehát a hordalék-szállítási iránynak is. Az öt 

üledék durvafrakciója volt leginkább polimikt jellegű a vizsgáltak közül. Főágban 

megváltozik a minták minőségi összetétele, eltűnik a fosszíliatöredék, a kalcit, a szürke 

aleurit. A kvarckavics és a homokkő jól jelzi a Ny-i 2.-es oldalágban az Akácos-víznyelő felől 

érkező homokköves hordalékot. 

minta száma helyszín kvarckavics fosszília 
töredék

mészkő 
(Lapisi F.) kalcit agyagkavics 

(limonitos)
szürke 
aleurit homokkő

m (vegyes, 
többnyire 
aggregált)

84_Abb41 Mésztufás-terem  XI 1,58 2,85 33,21 32,35 10,64 5,19 0,00 14,18

85_Abb42 Mésztufás-terem XII 0,00 0,90 49,55 16,81 17,61 4,94 0,00 10,19
63_Abb20 Ny-i 2. oldalág 42,86 0,00 0,00 0,00 43,56 0,00 10,09 3,49
54_Abb11 Főág feltárás 12 15,86 0,00 0,00 0,00 26,19 0,00 0,00 57,95
58_Abb15 Főág feltárás 15 17,21 0,00 12,90 0,00 32,50 0,00 0,00 37,40  
3. táblázat. Az Abaligeti-barlang eltérő helyeiről származó minták kavicsanyagának (2-8 mm) minőségi 

összetétele 
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5.1.3. Gömbfülkék keletkezése 

A gömbfülkék a hegységperemek, vagy hegységelőtéri sasbércek kevertvizes zónája 

közelében jöttek létre, amennyiben teljesülnek a forma kialakulásához szükséges, ma még 

csak részben tisztázott feltételek. Az egykori keletkezési zónához mindig egy magasabb 

beszivárgási térszín is tartozik, mivel a vízhőfok-különbség („hőlift elv”) mellett a 

magasságkülönbségből adódó hidrosztatikai nyomáskülönbség a mélységi feláramlások egyik 

mozgatórugója. A gömbfülkék bármelyik földtörténeti időszakban keletkezhetnek, ha az 

említett hidraulikai rendszer erre lehetőséget ad. 

A Palkonya melletti barlangi üregek +135 mBf. található reliktum formák; akkor 

keletkezhettek, mikor a hidrogeológiai rendszer kevertvizes zónájához, a hideg és a felszálló 

meleg vizek keveredési és megcsapolási zónájához tartozott a terület. 

Beremenden e formák létrejöttét az is segítette, hogy a rög a villányi karsztvízrendszer 

megcsapolási pontjaként (kevertvizes hegységelőtéri sasbérc) valószínűleg már régóta, a 

pliocéntől kezdve működött. Szerencsés felfedezés a gömbfülkekitöltésben kalcitlemezek és a 

későbbi borsóköves kiválások közt megtalált Desmana Nehringi állkapocs a Villanyium 

szintet jelző kisemlős.  

A siklósi Váraljai-barlang a recens, szabadlégterű, langyos karsztvízszintközeli 

gömbfülkeképződést reprezentálja. Az aerosolos mállási termék a járatok alján 

felhalmozódott dolomitpor. A kis bejárati nyílással rendelkező, saját befoglaló kőzetük 

málladékát tartalmazó gömbfülkék a meleg-langyos, kevertvizes zóna karsztvízszint-közeli 

formakincsének tekinthetők. Fekete bevonatának összetételében a mangán dominál. 

Elterjedése alapján biztos, hogy a karsztvízből vált ki: a felülről zárt, levegőbuborékot 

megtartani képes vízszintközeli gömbfülke felső harmadában hiányzik e bevonat. 

A gömbfülkék anyagából származó dolomit-málladék szemcse-összetételi görbéje (2., 

3., 21. minta) leginkább a 3-6φ (125-15μm) közötti intervallumba eső aszimmetrikus 

csúcsosság-jelleg miatt ad egy jellegzetes típust. A gömbfülkék növekedési határát az oldott-

elmállott anyag transzportja határozza meg. Ha elegendő a langyos víz hozzáférése a 

málladékhoz, akkor idővel elszállítja azt, ha nem, akkor a fülketér egyre inkább telítődik, 

csökkentve ezzel a langyos víz hatását, az agresszív aerosol transzportot. 

5.2. A szemcseeloszlási vizsgálatok eredményei. 
A többségében löszbázisú, ártéri, valamint agyagos üledékek és talajtípusok 

szemcseeloszlásainak vizsgálatánál arra a következtetésre jutottam, hogy a mállási, 

talajképződési, átalakulási folyamatokat tükröző gyakorisági diagramok számos típusa 
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identifikálható a burkológörbék segítségével. Természetesen a kiinduló kőzet hatásától és 

mállási folyamatoktól függ a folyamat kimenetele, azonkívül számtalan átmeneti típus létezik. 

Nem csupán az általános agyagosodási folyamatot lehet kiolvasni ezekből az „ujjlenyomat”-

szerű görbékből.  

A lézeres szemcseméret-meghatározó készülék alkalmazása mellett a lényegi, 

kőzetliszt-durva agyag intervallum igen jó felbontóképessége és reprodukálhatósága szól. A 

szemcseeloszlási statisztikában megjelenő D (átmérő) értékek idealizált, gömb alakú 

szemcsék, sajnos nem adnak információt szemcsék szfericitásáról. Ez az egyszerűsítés 

gyakorlati okokból kívánatos. A szemcseméretek finomodásával, különösen a finomhomok 

frakciótól kisebb méretekben e rejtett probléma azonban fokozottan jelentkezik és ez okozza a 

különböző (pipettás, ülepítéses, ultrahangos) mérési technikák eredményei közötti 

különbséget.  

Vizsgálataim során a gyakran alkalmazott statisztikai módszerek (SAHU 1964) nem 

vezettek eredményre (DEZSŐ et al. 2007/b), így új szemcseeloszlási paramétereket 

alkalmaztam, ezek a később ismertetésre kerülő m%<7φ; α1 α2 értékek. A szemcseeloszlások 

jellemzésére felhasználtam a gyakorisági oszlopdiagramokra illeszthető burkológörbét (44. 

ábra). A szemcseméretek kifejezésénél a phi (φ) skálát használtam (KRUMBEIN 1934).  

 

 
44. ábra A szemcseeloszlási-vizsgálat megjelenítése. 
X tengely: φ skála (KRUMBEIN 1934), φ = -log2Dmm, 

kumulatív görbe (folyamatos vonal) és a hozzá tartozó Y tengely (Q3(x)), valamint a 
hisztogram oszlopok (oszlopdiagram) és a hozzájuk tartozó Y tengely (dQ3(x)). 

5.2.1. Az m%<7φ (a 7,81 µm alatti tömegszázalék) 
Azt tapasztaltam, hogy a 7φ-es (7,81µm) szemcseméret határnál rendre megváltozik a 

minták gyakorisági diagramjának jellege, ami a diagram oszlopait burkoló görbe futásával 

szemléltethető leginkább (45. ábra). Ez a 7,81µm (7φ) alatti, finom kőzetliszt-agyag frakció a 
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mikromorfológiai képletben az alapanyagot (groundmass) reprezentálja. Ez mindegyik 

üledéktípusnál tapasztalható  

 

 
45. ábra Különböző talajok és barlangi kitöltések szemcseeloszlási-, és gyakorisági görbéje a 7φ 

jelölésével.  
1. Szemely, Ramann-féle barna erdőtalaj /195 Sz4/; 2. Újvár, csernozjom /116 Uj1/;  

3. Beremend, paleotalaj /13 Ber3/; 4. Beremend, sárga finoman rétegzett kőzetlisztes agyag /15 Ber5/; 5. 
Beremend, vörösagyag /22 Ber12/; 6. Beremend, bauxitos agyag /11 Ber1/; 7. Borneo, recens talaj A szint 

/242 Bor1/ 8. Villány, agyagos meszes barlangi üledék /32 Vil3/; 8. Máriagyűd, barlangi mállott 
vörösagyag /1 Mgy1/ 

 
Az e fölötti (közepes-durva) kőzetliszt frakció többnyire a klaszt, melynek ásványos 

összetétele többnyire csillám és kvarc. E paraméterek tehát összefüggenek a mikromorfológiai 

tulajdonságokkal, nevezetesen az alapanyag és a vázrészek arányával, jellemzőivel, így a 

szemcseeloszlási jellemzők visszatükrözik a természetes üledékek, talajok mikromorfológiai 

értelemben vett szerveződési fokát, a durva és finom alkotórészek viszonyát kifejező 

szemcseeloszlási paraméterek genetikai viszonyait. Nyilvánvaló az összefüggés a 

szemcseeloszlási és a mikromorfológiai (alapanyag dúsulása, a c/f arány alakulása) 

paraméterek között. A minták jobban különválaszthatók e paraméterek alkalmazásával (46. 

ábra). 
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46. ábra A dráva-melléki, homokon kialakult talajok texturális paramétereinek ábrázolása hagyományos 

(1.) és az újabb (2.) statisztikai paraméterekkel.  
Az A,B,C csoportok a szinteket jelölik. 

5.2.2. Az α1 α2 értékek 

Az új, bevezett paraméter(pár) az α1; α2 szögértékek, a gyakorisági diagram 

származtatott értékei. Az α1, α2 szögek csúcsai a hisztogram burkológörbéjének inflexiós 

pontjaira illeszkednek. A szögek egyik szára párhuzamos az x tengellyel, a másik pedig (α1 

esetén) a moduszon, az α2 esetén a 2.-es inflexiós ponton keresztül vezet (47. ábra).  

 

 
47. ábra Az α1 , α2 értékek képzése 

 
A szögértékek és a mikromorfológiai tulajdonságok között számos összefüggést 

találtam. Ha az α1 értéke nő, akkor a klaszt szemcseméret-tartományán belül a moduszhoz 

közel eső méretű alkotók uralkodóak: a vázrészek, klasztok „egyveretűbbé” válnak, 

szemcseváz-szerkezet alakul ki, a mikromorfológiai képen többnyire a „kimerülés” jelei 

mutatkoznak. Ha csökken α1 értéke, akkor az alkotórészek közt több a klaszt komponens, apró 

törmelék. Az α2 az alapanyag mennyiségi változásait jelző érték; csökkenése az alapanyag 

dúsulását jelzi (48. ábra). E páros paraméter használatának az az előnye, hogy a 

kétmaximumos görbék esetén a α1>0 és α2<0 ( 49. ábra, 50. ábra). 
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48. ábra A szemelyi száraztérszíni löszök (1.) és a dráva-melléki, homokon kialakult talajok (2.) α1 α2 

értékeinek ábrázolása. A, B, C a talajszinteket jelző jelölések 
 

 
49. ábra Szemcseeloszlási paraméterek ábrázolása (1.) hagyományos, (2.) újabb statisztikai paraméterek 

valamint az α1 α2 paraméterek (3.) használatával a vörös agyagos pélites üledékek esetében. 
Jelölések: 1 villányi vörösagyagok; 2. mecseki vörösagyagok; 3. mediterrán területek vörös talajai; 4. 

délkelet-ázsiai talajok. A + α1 és – α2 értékekkel rendelkező minták a kétmaximumosak. 
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50. ábra Szemcseeloszlási α1 α2 paraméterek értékei különböző mintacsoportok esetén.  

1. Villányi-hg., törmelékes üledékek; 2. Villányi-hg., vörösagyagok; 3. Nyugat-Mecsek, vörösagyagos 
üledékek; 4. Nyugat-Mecsek, törmelékes üledékek; 5. Szemely, lösz; 6. Szederkény, ártéri üledékek 
(áthalmozott löszök); 7. Dráva-mellék, homokon képződött talajok; 8. mediterrán recens talajok; 9. 

délkelet-ázsiai recens talajok. 

5.2.3. Homok és homokkövek mállásából keletkezett üledékek 

Jellemző a finomodó frakciók irányában a gyakorisági oszlopok magasságának 

egyenletes csökkenése, ami feltételezhetően a kvarcszemcsék fizikai aprózódásával hozható 

kapcsolatba. A folyóvízi hordalékszállítás következtében felhalmozódott üledékeken (durva-

finom-szemcsés homokon) létrejött talajszelvények szemcseeloszlási hisztogramjai a karsztos 

területekre áthalmozott mállott és mállatlan homokköveivel azonosak. A szíriai sivatagi 

homokminták is ilyenek, bár a két minta alapján nem lehet messzemenő következtetéseket 

levonni. Az Abaligeti-barlang Ny-i 2-es oldalágának párkányán és a Főág magasabb 

hasadékkitöltéséből vett minták szintén homokkövek málladékai, ma már „barlangi agyag”-ra 

jellemző texturális állapotban. A moduszuk átlagosan 26 µm azaz 5 φ körüli, ami a mállás 

hatására veszít a csúcsosságából és 6 φ-hez közelít. Amennyiben az az α1; α2 szögértékek 

azonosak, akkor a gyakorisági diagram oszlopainak magassági pontjait összekötő görbe 

(burkológörbe) egy egyenessé áll össze, illetve közelít az egyeneshez (51. ábra). 
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51. ábra Homokok, homokkövek és homokos üledékek szemcseeloszlási görbéi(görbe) és gyakorisági 

diagramjai (oszlopok). 
 1. Drávasztára -20 cm (135 Dr13); 2. Szíria, Palmyra, sivatagi homok (216 Szír4); 3. Nagyharsány I.-es 

feltárás szürkéssárga homokkő (4 Nh1); 4. Nagyharsány, mállott homokkő (5 Nh2); 5. 6. : Abaligeti-
barlang mintáinak (50. Abb7) (62 Abb19),  

5.2.4. A bimodális görbék kialakulása 
A szakirodalomban a bimodális görbe kialakulását legtöbbször a fluviális szállításhoz 

kötik. A függőleges karszthasadékba történő bemosódás azonban egy sajátos folyamat. 

Természetesen a folyóvíz által szállított üledékek nagyobb szemcseméretű komponenseket is 

magukba foglalnak. A vizsgált minták szemcséi viszont döntően a kőzetliszt-agyag (4-12φ) 

tartományba esnek. A második, a finomabb szemcsékhez tartozó helyi maximum (értéke: 8–9 

φ-nél) kialakulása a mállással függ össze, amire a beremendi erősen mállott és részben 

bauxitos mintákat lehet példaként felhozni. A minták ásványtani vizsgálatokból ismert 

kvarctartalma is ezt a trendet tükrözi: a relatív kvarctartalom fokozatosan csökken, ha a 

mállás előrehalad. A szekunder agyagásványok egyre nagyobb arányban vannak jelen a 

mintában, viszont a környezeti feltételek (pH érték, mállás időtartama, erőssége, stb.) mindig 

fennmarad egy durva frakció-rész, amelynek anyaga többnyire kvarc. Nyilvánvalóan a 

könnyebben málló ásványok (földpátok, csillámok, biotit) tűnnek el, illetve alakulnak át 

hamarabb.  
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A kétmaximumos görbék az ártéri üledékeknél (szederkényi mintacsoport) is csak igen ritkán 

alakultak ki, ha mégis, akkor a másodmaximum csak igen kicsi. Az Abaligeti-barlang 

Mésztufás-termének finoman rétegzett üledékei többféle mintázási méret megválasztása 

mellett is megmaradtak egymoduszúnak (52. ábra). 

 
 

52. ábra Finomrétegtani vizsgálatok az Abaligeti-barlang Mésztufás-terem I. feltárásának bolygatatlan 
mintáján. A gyakorisági eloszlások az egyes finomrétegekben (cm), valamint a teljes mintahosszra (Σ, 

ismét összekevert mintára). 
 

A bimodális minták, mint azt az érzékeny mérési módszer kimutatta, egyáltalán nem 

egységesek. Ezért rendszerezésükre egy olyan ábrázolási módot alkalmaztam, amely a 

gyakorisági eloszlás (oszlopdiagram) adatsorait felhasználva a két helyi maximum és a 

közrefogott helyi minimum egymáshoz viszonyított %-os arányait érzékelteti (53. ábra). A 

koordinátarendszerben történő ábrázolás azon az egyszerű matematikai törvényszerűségen 

alapul, hogy: 

Dhmax(1) > Dhmin(1) és Dhmax(2) > Dhmin(1), 

ahol:  Dhmax(1) az első, 

Dhmax(2) a második helyi gyakorisági maximum, 
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Dhmin(1): az első helyi gyakorisági minimum, ami bimodális görbe esetén azonos a 

helyi gyakorisági minimummal (53. ábra). 

A fenti gyakorisági mérőszámokból képezzük a 

(Dhmax(1)-Dhmin(1)) – (Dhmax(2)-Dhmin(1)) 

különbségeket (%-os formában) 

Dhmax(1)   

Dhmin(1)   

Dhmax(2)   

100%

 

53. ábra A bimodális eloszlás helyi gyakorisági maximumai és minimuma 
 
Az így kapott különbségek összefüggését kétváltozós diagramban ábrázoltam (54. ábra).  

 
54. ábra. A bimodális eloszlású minták rendszerezése a Dhmax(1) -Dhmin(1) és Dhmax(2) -Dhmin(1) 

összefüggését ábrázoló diagramban. 
Jelölés: fekete: Dél-dunántúli területéről, piros: mediterrán, lila: délkelet-ázsiai mintacsoport. 11: 

bauxitos agyag, Beremend; 21: vörösagyag, Beremend; 35: agyag, Villány; 66: barlangi agyag, Abaligeti-
barlang; 205: recens talaj, Görögország. 
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Az ábrázolási mód előnye az, hogy a bimodális diagram jellegzetességei közül 

figyelembe veszi a két módusznak megfelelő helyi maximumok közötti különbségeket, ezzel 

a mállottság szemcsefrakciók gyakorisága formájában kifejezett értékét. A diagram Y=X 

tengelyére esnek a szimmetrikus eloszlású bimodális üledékek. Az ábrázolási módból 

kiolvasható még a második maximum mérete alapján a mállottság mértéke.  

A hisztogramok pozícióján az eredetileg uralkodó mennyiségben meglevő kőzetliszt-

frakció mennyiségi változásait is nyomon követhetjük, amely a mállás során aprózódott. A 

szemcsékről levált és elmálló apró részecskék (mint például a csillámoknál) megnövelték az 

agyagfrakció részarányát, amelyek most a második maximumot adják.  

A fő paraméterek csoportképzésre gyakorolt hatását az 55. ábra (klaszter analízis) 

fejezi ki. A hierarchia 1. szintjén egyértelműen elkülönülnek az erősen mállott, egymóduszú, 

negatív ferdeségű minták a lösz-, vagy „homok(kő)szerű”, negatív ferdeségű kőzetlisztes 

mintáktól. A hierarchia 2. szintjén kialakuló négy csoport közül az elsőben (Ber2–Abb1) az 

igen mállott, bimodális minták, a Vil2–Mgy1 pedig egymóduszú szabályos eloszlású 

gyakorisággal rendelkeznek, annak ellenére, hogy közepesen mállottak. A recens Sz2, Sz4 

talaj elkülönülése nem igényel különösebb magyarázatot. A Lib3–Ber14 minták közt az 

összes homokköves, löszszerű, mediterrán minta jelen van. 
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   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  Ber13   14   ─┐ 
     29   ─┤ 
    32   ─┤ 
   27   ─┼─┐ 
  30   ─┤ │ 
     28   ─┤ ├───────┐ 
  Tai2    33   ─┘ │       │ 
  Ber14   15   ───┘       │ 
   1   ─┐         ├─────────────────────────────────────┐ 
  Ber4     7   ─┤         │                                     │ 
  Ber3     6   ─┤         │                                     │ 
  Ber11   12   ─┤         │                                     │ 
  Ber5     8   ─┼─────────┘                                     │ 
      2   ─┤                                               │ 
  Vok1    21   ─┤                                               │ 
  Ind1    36   ─┘                                               │ 
  Mgy1     3   ─┬─────────┐                                     │ 
  Abb1    24   ─┘         │                                     │ 
  Vil1    17   ─┐         │                                     │ 
  Abb23   26   ─┤         │                                     │ 
  Tai3    34   ─┤         │                                     │ 
  Ber9    11   ─┤         │                                     │ 
  Ber12   13   ─┤         ├─────────────────────────────────────┘ 
    31   ─┤         │ 
  Lao1    40   ─┼─────┐   │ 
  Ber7    10   ─┤     │   │ 
  Vil2    18   ─┤     │   │ 
  Vok2    22   ─┤     │   │ 
  Vil3    19   ─┤     ├───┘ 
  Vil4    20   ─┘     │ 
  Ber15   16   ─┐     │ 
  Abb3    25   ─┤     │ 
  Bor1    41   ─┤     │ 
  Ber2     5   ─┼─────┘ 
  Ber6     9   ─┤ 
  Me4     23   ─┤ 
  Tai4    35   ─┤ 
  Ind3    37   ─┤ 
  Ber1     4   ─┤ 
  Mal1    38   ─┤ 
  Mal7    39   ─┘ 

Go4  
Lib5  
Go2    
Lib2    
Go3  

Sz2     

Sz1  

Lib3  

 
55. ábra A vizsgált vöröagyag minták és törmelékes hasadékkitöltések dendrogramja (hierarchikus 

klaszterezés).  
A vizsgálatba bevont szemcseeloszlási paraméterek: α1; α2 ; m%<7φ; m%<2µm; m%<63µm; modusz. 

Kék szín: délkelet-ázsiai minták, piros: mediterrán minták. 
 

5.2.5. Gömbfülkék kitöltései 

A dolomitban kifejlődött gömbfülkék szabad légtérben, aeroszol hatására képződött 

málladékainak szemcseösszetételi görbéje igen jellegzetes lefutású. A maximum 4φ 

környezetében található, ugyanakkor a 6φ és a 9φ közti frakció közel azonos arányban van 

jelen (56. ábra), így az α2 szögértékek igen kicsik. Az ilyen típusú minták 

szemcseösszetételének jellemzését csak több paraméterrel lehet jellemezni. 
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56. ábra A barlangi üregekből gyűjtött dolomitpor jellemző szemcseeloszlási görbéje és hisztogramja 
(Siklós, Váraljai-barlang, gömbfülke-kitöltés /2 Vár1/) 

 

5.2.6. A „mediterrán” típusú talajok szemcseeloszlása 
A mediterrán térségből származó 14 vörösagyagos mintából 13 esetben hasonló 

megjelenésű gyakorisági eloszlást kaptam a lézeres szemcseeloszlás méréskor. Ez a meglepő 

azonosság nem lehet a véletlen eredménye, a mediterrán leptoslolok („rendzinák”) típus-

szemcseeloszlásának tartom. A mikromorfológiai képletükben is fellelhető nagyméretű (100 

µm körüli) kvarcszemcsék gyakran egy külön másod-, vagy harmadmaximumot alakítanak ki 

a hisztogram képén, bár ettől függetlenül lényegében kétmóduszúnak tekinthetők. A vörös, 

barnásvörös kettőstörő alapanyag, mely a rubefikációs folyamatokat jelzi, 9φ értéknél (1,98 

µm-nél) kialakuló helyi maximum értéke jellemzően alig magasabb, mint a 7φ helyi 

minimuma (57. ábra). A magas α1 és kicsi, de negatív α2 szögértékek azt jelzik, hogy a minta 

egy olyan területen alakult ki, ahol az intenzív mállás kedvezett a másodmaximum 

kialakulásának, de nem volt olyan erőteljes, hogy a durvafrakció arányát jelentősen 

csökkentse. 

 
57. ábra A „mediterrán” típusú jellegzetes szemeloszlás (210 Lib6) 
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5.2.7. A délkelet-ázsiai minták szemcseeloszlási jellemzői 
Természetesen, ezek a minták a legmállottabbak, ez a tulajdonság megmutatkozik a 

szemeloszlási görbéiken (58. ábra). Ennek ellenére nem képeznek olyan egységes típust, mint 

a mediterrán, a homok, vagy a típusos löszminták. A terület talajtípusai változatosak. Az 

egymoduszos típusoknál gyakori a modusz körüli aszimmetrikus eloszlás. Ha a modusz a 

durva kőzetliszt frakció intervallumában alakul ki, a 6-7φ-nél finomabb szemcsék 

tömegaránya jelentős marad. Néhány hazai vöröagyagminta szemcseeloszlása hasonlít ezekre 

a görbékre, viszont a minták hasonló görbealak esetén kevésbé mállottak. A villányi-hegységi 

és a délkelet-ázsiai minták több esetben a mállottság mértéke és a szemeloszlás jellege alapján 

(1., 32., 239. és a 11., 12., 220. mintáknál) igen hasonlóak. A 229-es alig mállott minta inkább 

az azonos mállottsági fokú fiatalabb beremendi agyagokéra hasonlít. A különbözőségek okát 

a kiinduló kőzet ásványtani eltérésében látom és azt feltételem, hogy azonos intenzitású és 

idejű mállás a kiindulási kőzettől függően eltérő mennyiségű (részarányú) finom alkotórészt 

(7,81µm (7φ) alatti, finom kőzetliszt-agyag frakciót) hoz létre.  

 
 

58. ábra A délkelet-ázsiai minták szecseeloszlásának jellemző alakjai. 
1.: Indonézia, Kalimantan, talaj (229); 2. Malájzia, Taman, talaj (233); 3. Thaiföld, Krabi, talaj (220); 4. 

Malájzia, Taman, talaj (239) 
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5.3. Mikromorfológiai vizsgálatok  
Az ammónium-oxalátos kezeléssel a délkelet-ázsiai mintáknál alig volt tapasztalható 

változás. Viszont a szöveti tulajdonságok közül a kettőstörő, különböző orientációjú 

agyagokat, bevonatokat, illetve egyes aggregátumokat jobban el lehetett különíteni a 

környezetüktől. A minták relatív goethit-tartalma 5-15%, valószínűleg a kristályosodási fokuk 

az, ami ellenállt az oldásos kísérletnek. A vokányi (38-as) mintánál jelentős kioldódás volt 

tapasztalható, itt egy korábbi szerkezeti stádiumban keletkezett bevonatos kiválások váltak 

láthatóvá (59. ábra) 

 
59. ábra A 38-as minta (vokányi karszthasadék-kitöltés) szöveti jellemzői. 

Ammónium-oxalátos-kezelés előtt (1.) és után (2.). Inzenzív agyagvándorlásra utaló vassal színezett, 
meszes-goethites kitöltés (3.); ugyanaz ammonium-oxalátos kezelés után (4.), amikor láthatóvá válik a 

kalcitos repedéshálózat (képek szélessége: 0,8 cm) 
 

A vékonycsiszolatokat Nikon Eclipse 400 típusú mikroszkóppal vizsgáltam. A minták 

mikromorfológiai jellemzőit a Melléklet tartalmazza. A mikromorfológiai tulajdonságok 

mennyiségi jellemzőinek (kevés, gyakori, sok, stb.) számszerűsítéséhez a jellemző szín-

intervallumokat választottam ki. A célok eléréséhez a képanalízisben számos megoldás ismert 

(ZANIEWSKY & VAN DER MEER 2005, JONGMANS et al. 2003, KHORMALI et al. 2006), de 

tökéletes megoldás nem létezik, mindegyik lépés kompromisszumokkal jár. Általános 

szabály, hogy az alkalmazott műveleteket és a képelemezéshez szükséges beállításokat egy 

vizsgálati protokollban lehetőleg változatlanul kell hagyni, bár a vékonycsiszolat minősége 

miatt gyakran kényszerülhetünk változtatásokra. A vizsgálat leggyakoribb menete:  
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1 szegmentáció: szűrőkkel, határérték, stb. változtatással,  

2 színgyűjtő (color range) használatával a formaelem jellemző szín-intervallumainak 

kiválasztása, 

3 a kiválasztott formaelemekből esetleg további transzformálásokkal bináris kép 

készítése,  

4 a bináris kép statisztikai feldolgozása,  

5 matematikai műveletek két kép között (AND, OR, SUBSTRACT, stb.),  

6 területmérés. 

Számos probléma merült fel még a jó minőségű vékonycsiszolatok és fotók esetén is. A 

csillámok, főként a muszkovit mállása szintén a vörös, vagy ahhoz közeli spektrum 

megjelenését okozza. Sokszor nehéz eldönteni, hogy a terület kijelölésekor a képen mi 

tartozik a vázrészhez és mit tekinthetünk mállásterméknek, alapanyagnak (60. ábra).  

 
60. ábra Szegmentálási problémák.  

A vázrész (muszkovit) (1.) és a felületén kialakult alapanyag (mállástermék) szegmentálása színtartomány 
alapján (2.), a képek szélessége 250 µm. 

 

Gyakran folyamatos az átmenet a törmelékes vázrészek és a szemcsék közti teret 

kitöltő mállott anyag között. Gyakori a kettőstörő alapanyag is, főként a mállott mintáknál. 

Általában a gibbsit sárga, a hematit vörös színű. A vas-mangán bevonatok mélyvörös-barna 

színűek (HUANG et al. 2008). A szöveti elemek többféle anyagból állhatnak (LIMA et al. 

2006). A képek feldolgozásakor első lépésként olyan szűrési módszereket választottam, ami a 

képalkotásból eredő zajt csökkenti. Ilyen pl. a nemlineáris Kuwahara szűrő (61. ábra). 
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61. ábra A kvarc (fehér) – finomanyag (színes) – opak (sötét) határ adjusztálás nélkül (1.) és Kuwahara 

szűrővel (2.), valamint intenzitásgörbéik (a képek átmérője (50 µm) 
 

A négy leggyakoribb formaelem, aminek a szétválasztását elvégeztem a „háttér”, a 

vázrészek, az opak kiválások és az alapanyag (62. ábra).  

„Háttér”: A „háttér”-nek nevezett területrész lehet természetes repedés, hólyagüreg, 

csatorna. Lehet a vékonycsiszolat hibája is: a gyakori „kitörés” „kikopás”. A +N állásban a 

kioltási fázisban lévő (többnyire kvarc) és az opak ásványoktól is el kell különíteni e 

területrészt. A háttér képi megjelenése a képanalízis szempontjából ugyanaz, mint a 

csatornák, hólyagüregek, repedések. A repedések, hólyagüregek, csatornák elválasztása a 

hibáktól szubjektív módon, vagy műgyanta festéssel oldható meg. 

Vázrészek: A legszembetűnőbb vázrész a kvarcszemcse. A törmelékes üledékeknél 

annyira változatos a vázrészek anyaga, hogy csak számítással, különböző műveletekkel 

lehetett meghatározni területét. Lehetséges megoldások: IN állásban színtelen területek és 

+N-nál fekete területek kivonva egymásból („substract”). 

Fekete (opak) kiválások: elkülönítésük egyszerű. 

Alapanyag (szinoním kifejezések: groundmass, plasma, fine area). A vörösagyagoknál 

gyakran fedi a vázrészeket is. Leginkább az agyag-vas kötés teszi felismerhetővé a finom 

részeket. A barnásvörös, vörös, élénkvörös spektrumú területek lehatárolása könnyen 

megoldható, de ezek értelmezésekor (kizárólag a spektrum alapján) sok a bizonytalanság. A 

képek színtartomány-szerinti felbontását matematikai műveletekkel lehet kiegészíteni (63. 

ábra). 
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62. ábra  Összetett mikromorfológiai képlet felbontása főbb elemeire a 106 Uj1 minta (csernozjom) 

példáján.  
Képek szélessége: 0,75 mm. 1. minta +N; 2. vázrészek; 3.sárga-vörös finomanyag; 4. opak részek 

 

 
63. ábra Matematikai műveletek képekkel: a kvarc területi elterjedésének meghatározása. 

 

Meghatároztam a fő alkotórészek arányát (Melléklet, 10. Táblázat). A durva/finom 

alkotórészek arányát, tekintettel a minták változatos felépítésére, log(c/f) értékben fejeztem ki. 

Ezeket az értékeket az m%<7φ értékkel vetettem össze (64. ábra), a tendencia világosan 

kivehető: a finom alapanyag tertületi részarányának növekedése és a m%<7φ tömeg-részarány 

növekedését vonja maga után. Az ettől eltérő értékek (amelyek nem biztos, hogy hibás 

meghatározások), többféleképpen magyarázhatók: lehetnek méréstechnikai problémák, ezek: 

az átmeneti színtartományok sokfélesége, vékonycsiszolat minősége. A vázolt összefüggéstől 

való eltérést az alapanyag fedettsége is okozhatja: ekkor magas a képanalízis segítségével 

kimutatott finom alkotórészek aránya, de az m%<7φ értéke alacsony. A fedettséget a vasas 

(goethites, hematitos), vagy karbonátos finom alkotórészek okozzák a legtöbb esetben. Tehát 

a valóságban (pontosabban: más mérési módszerekkel) kevesebb a finomanyag (finom iszap, 

agyag) részaránya, mint azt a képanalízis eredménye jelzi (alacsony c/f arány); csak a 

többnyire röntgenamorf, kolloid állapotban lévő fázisok nem teszik lehetővé ennek valósághű 

mérését. 



Dezső József: A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg 
képződményekkel. PhD disszertáció 2011. 

 

 86

 

 
64. ábra A log(c/f) és az m%<7φ érték összehasonlítása. Képek szélessége: 0,8 mm. 

5.4. Ásványtani vizsgálatok 

A paleotalajokkal és vörös agyagokkal kapcsolatos egységes és pontos terminológia 

használatát nehézkessé teszi az a tény, hogy genetikailag nem választhatók szét egymástól és  

nem született még meg a megkülönböztetésüket szolgáló definíció (NEMECZ 2006. 110. old.) 

A JAMES et al. (1998, in NEMECZ 2006) által közölt paleotalaj osztályozás recens talaj-

főrendeket tartalmaz, mint például az oxisolok, spodosolok, histosolok, stb. Számos esetben 

természetesen szétválaszthatók a paleotalaj típusok. Azonban ha egy paleotalaj-típust 

áthalmozott formában karszthasadékban találunk meg, akkor igen nehéz eldönteni hogy 

eredetileg milyen talajtípusba tartozó lehetett. A rekonstruálandó paleokörnyezet feltételezett 

idejétől és morfológiai helyzetétől függetlenül ez a visszatérő probléma a barlangi 

üledékekkel kapcsolatban. A hasonló megjelenésű agyagok ásvány- és 

szemcseösszetételükben jelentős mértékben különbözhetnek egymástól. A színük nem 

feltétlenül határozza meg mállottsági fokukat, jellemző texturájuk érzékelhető terepen is, de 
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egy adott texturaosztályon belüli szemcseeloszlási paramétereik (egymóduszú, bimodális 

jobbra, vagy balra dőlő, stb.) természetesen nem.  

Jónéhány kérdést felvet a paleotalajok konzerválódása során fellépő változások 

módosító hatása, amely megnehezíti az eredeti talaj képződési körülményeinek tisztázását 

(GERASZIMOV 1974). Számos kiindulási kőzet szolgálhatott a pliocén-pleisztocén vörös agyag 

alapjául (SCHWEITZER & SZÖŐR 1996, 199, VICZIÁN 2007). 

A statisztikai feldolgozás és rendszerezés alapjául VICZIÁN (In DEZSŐ et al. 2007/b) 

munkáiban használt csoportosítások szolgáltak. Ásványtani vizsgálatok során kapott fázisok 

csoportosítására hat kategóriát alakítottam ki, ezek a következők.  

Kvarc (Q): elkülönítendő a törmelékes ásványoktól a genetikai értelmezésnél, ezért 

szerepel külön csoportban. Mállása lassúbb egyéb törmelékes ásványokénál. A kiindulási 

kőzet kvarctartalma is eltérő, példaként a Mórágyi-rög gránitján és a karsztterületekre 

porhullással került pannóniai üledékek hozhatók fel. A karsztterületen enyhén lúgos, a 

gránitos területeken savanyú környezetben ugyanolyan klimatikus viszonyok közt a mállás 

iránya és mértéke, ennek eredményeként a kvarc részaránya is más lesz. A kvarc mennyisége 

inkább a kiindulási kőzet hatását tükrözi. 

Primer (elsődleges, detritális) ásványok (D): pedológiai értelemben többnyire a 

vázrészeket alkotják, mállatlan alkotók, többnyire jól értékelhető, éles röntgen reflexiókkal 

(VICZIÁN 2007), ezek: muszkovit, földpátok (K-földpátok, plagioklászok), biotit, illit, 

muszkovit, klorit.  

Gyenge mállást jelző ásványok (LW): szmektit, illit/szmektit, vermikulit.  

Erős mállottságot jelző ásványok (HW): kaolinit, kaolinit/szmektit.  

Mállási végtermékek (TW): Ti-oxidok (rutil, anatáz),  (vas-, alumínium-oxi-

hidroxidok) gibbsit, böhmit, diaszpor, todorokit, Fe-ásványok (goethit, hematit) amorf 

hidroxidok.  

Karbonátok (C): kalcit, dolomit, sziderit. A karsztokon kalcit a leggyakoribb, ami 

nincs genetikai összefüggésben az agyagféleségekkel, gyakran keveredik a vizsgált anyaghoz, 

ezért nem segíti elő a mállottsági fok meghatározását.  

A kategóriahatárok kijelölése természetesen vitatható. Több esetben ki lehetett 

mutatni, hogy az illit egy része tulajdonképpen aprózódott 2M-muszkovit (DEZSŐ et al. 

2007/b). Bizonyos fokú mállás eredményének lehet tekinteni a szmektitet, az illit/szmektit 

kevert szerkezetet és a vermikulitot, amelyek valószínűleg az illit és a klorit kezdődő bontása 

révén jöttek létre. A „mállási végtermékek” (TW) csoportba besorolt vasásványok a bazalt és 

a gránit mállásakor az elsők közt szabadulnak fel akár mérsékelt klímán is. Az egyes 
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agyagásványok kristályosodottsági foka eltérő, ezt a röntgendiffrakciós bázisreflexiójuk 

félérték-szélességével lehet jellemezni. A kevert szerkezeteken belüli arányok meghatározása 

részletesebb vizsgálatokat igényelne.  

Az említett genetikai és mállottsági osztályozást felhasználva boxdiagram segítségével 

tekintettem át az eltérő területekről, vagy különböző szerzőktől származó vörösagyag 

mintákat (65. ábra). A boxdiagramok használata leíró statisztikai módszer, amelyek segítséget 

nyújt a minták tulajdonságainak áttekintéséhez. A minták box-diagram csoportosításánál 

kijelölhetők a további adatfeldolgozási irányok. Fontos megjegyeznem, hogy lényegében 

minden minta a MÁFI-ban kialakított mennyiségi módszerrel lett meghatározva.  

Az A, B, C, G, H diagramokon ábrázolt csoportok mind karsztos területekről származó 

minták. A kvarctartalom nem tűnik el laterites mállásnál sem, mivel magának a kvarcnak a 

mállása igen lassú. Ráadásul a DK-Dunántúlon a mállás sohasem érte el a vizsgált időszakban 

a laterites mállás erősségét, csak az első időszakban, a középső pliocénben megközelítette azt. 

Részaránya magas (20 rel% körüli) a karsztokról gyűjtött vörösagyagokban. A C csoportban 

talán azért nincs magas kvarctartalom, mert CSÁSZÁR ÉS FARKAS (1984) célirányosan a 

legmállottabb „bauxitindikációt jelző” mintákat gyűjtötték.  

Az, hogy a paleotalajokban és rokon képződményekben a magas kvarctartalom 

elsősorban a kiindulási kőzettől függ, jól látható a következő példákból: relatíve sok (40 rel% 

feletti) a kvarc a mórágyi vörös paleotalajokban (D diagram), a tarkaagyagokban (E diagram) 

és a mórágyi vörös agyagokban (F diagram). 

Valószínűleg a hasonló, eolikus eredetű kiindulási anyag miatt azonos a kvarc 

mennyisége a beremendi 26-os lelőhelynél (A diagram), a Somssich-hegy és a mediterrán 

minták (G diagram) közt. 

Nagy a kvarctartalom a délkelet-ázsiai recens talajmintákban is (I diagram), igaz, ez 

utóbbiban éppen heterogén jellege miatt nagy szórással. Mindezeket figyelembe véve a kvarc 

részaránya a fiatal üledékeknél nem szerepelhet a mállottság mértékének meghatározásakor, 

bár fontos lehet más genetikai kérdéseknek, pl. az üledékanyag eredetének tisztázásában.  

A törmelékes ásványok relatív mennyisége általában igen alacsony a beremendi (A 

diagram), somssich-hegyi (B diagram) és a mediterrán (G diagram) mintákban, de a Mórágyi-

rög területéről (D, E és F diagramok) származó mintákban magas (15-20 rel%). A gyengén 

(LW) mállott csoport részaránya uralkodó néhány karsztos mintacsoport (A, B, H diagramok) 

esetén. Az erősen mállott ásványcsoportot tekintve (HW) a gyűjtött villányi-hegységi és 

abaligeti karsztos kitöltések (H diagram) inkább hasonlítanak a „monszun” területek recens 

talajaihoz (I diagram), mint a mediterrán mintákhoz (G diagram). A végső mállástermékek 
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(TW) közül a beremendi (A, C diagramok) és villányi-hegységi (részben beremendi) minták 

(H diagram) középértéke a nagyobb a Mórágyi-rög mintákhoz képest (D, E, F diagramok). 

 
65. ábra Eltérő területekről és szerzőktől származó vörösagyagok és rokon képződmények (lösz, 

tarkaagyag stb.) ásvány-csoportjainak boxdiagramjai. 
A: Beremend, 26. sz lelőhely (KOLOSZÁR és MARSI 2001) B: Somssich-hegy 2. sz. lelőhely (SZEMETHY-
FÖLDVÁRI 1978); C: Beremend (CSÁSZÁR, FARKAS 1984) D: Mórágyi-rög „mediterrán típusú” vörös 

paleotalaj*; E: Mórágyi-rög gránitmurvára települt tarkaagyagai (Tengelici Vörösagyag Formáció)*; F: 
Mórágyi-rög, vörösagyag*; G: mediterrán recens talajok; H: saját gyűjtésű vörösagyagok a Villányi-

hegységből és az abaligeti karsztterületről; I: DK-Ázsia, recens talajok, J: DK-dunántúli löszök* 
* (FÖLDVÁRI, KOVÁCS-PÁLFFY 2002, KOLOSZÁR és MARSI 1999) 

X tengely: Q: kvarc rel.%; D:törmelékes rel.%; LW: gyengén mállott rel.%; HW: erősen mállott rel.%; 
TW: végső mállástermék rel.%. A diagramokban a %-os értékek relatív értékek, a karbonátok (dolomit, 

kalcit, sziderit) figyelmen kívül hagyásával történtek. 
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A fentiek alapján megállapítható, hogy gyűjtéseim folyamán a villányi és mecseki 

helyekről mállottabb mintákat gyűjtöttem (H diagram), mint más, hivatkozott szerzők és 

kevésbé mállottakat (C diagram), mint CSÁSZÁR és FARKAS (1984). Az általam a dél-

dunántúli karsztról gyűjtött minták (H) boxdiagramja megerősíti azt a terepen is megállapított 

tényt, hogy igen heterogének, nagy a szórásuk.  

A teljes minta elemeinek mállottsági mértékének ábrázolása szempontjából egy olyan 

3D ábrázolási módot alkalmaztam (OriginPro 7,5-ös szoftverkörnyezetben), ahol a kvarc (X 

tengely) és a karbonát (Y tengely) mennyisége nem befolyásolja a törmelékes és mállott 

ásványok viszonyát, csupán kijelöli a minta horizontális helyét (66. ábra). Karbonát- és 

kvarcmentes anyagra vonatkoztatom a D, LW, HW és TW értékeket. 

Azokban az esetekben, amikor eltérő genetikájú kőzettel (lösz, homokkő) és átmeneti 

mállástermékeivel vetem össze a mállott mintákat, szélesebb intervallumban kell a mállási 

folyamatokat értelmezni. Ilyenkor a mállottságot egy paraméterrel igyekszünk kifejezni. Az 

egyik lehetőség az, hogy az összes mállott ásvány mennyiségből kivonjuk a törmelékes 

ásványok (D) mennyiségét:  

 
ZD= (LW+HW+TW) - D 
 

Így ha a törmelékes ásványok %-os mennyisége magasabb, mint az összes mállotté, akkor a  

mintát jelölő szám a ZD tengely negatív tartományába esik. A D index azt jelzi, hogy kevésbé 

mállott, törmelékes ásványfázisokat jelentős arányban tartalmazó mintákat vizsgálunk. 
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66. ábra A különböző helyekről származó minták ábrázolása kvarc-, karbonát-tartalom és mállottság 

(ZD=(LW+HW+TW)-D) alapján.  
A: Beremend, 26. sz lelőhely (KOLOSZÁR és MARSI 2004); B: Sommsich-hegy 2. sz. lelőhely (SZEMETHY, 
FÖLDVÁRI 1978); C: Beremend (Császár, Farkas 1984) D: Mórágyi-rög, vörös paleotalaj (KOLOSZÁR és 

MARSI 1999); E: Mórágyi-rög, tarkaagyag (KOLOSZÁR és MARSI 1999); F: Mórágyi-rög, vörösagyag 
(KOVÁCS, PÁLFFY 2002); G: mediterrán recens talajok, H: saját gyűjtésű vörösagyagok a dél-dunántúli 
karsztterületekről; I: DK-Ázsia, recens talajok; J: löszök (KOLOSZÁR és MARSI 1999); K: homokkövek 

Nagyharsány I. es feltárás (DEZSŐ et al. 2007/b).  
D:törmelékes alkotórészek rel.%; LW: gyengén mállott alkotórészek rel.%; HW: erősen mállott 

alkotórészek rel.%; TW: végső mállástermék rel.%. 
 

A vörösagyagok típusainak ábrázolásakor jobbnak látszott a függőleges tengelyen egy 

másik mállottsági mutatót ábrázolni. Ebben az esetben a törmelékes és a kevésbé mállott 

csoportok összegét (D+LW) vontam ki az erősen mállott csoport és a végső mállástermékek 

összegéből (HW+TW, lásd 67. ábra):  
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ZW= (HW+TW) - (D+LW) 

 
 
 C A S E    0         5        10        15        20        25 
Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
192 Sz1      ─┐ 
 66 Abb23    ─┤ 
193 Sz2      ─┼─────┐ 
 16 Ber6     ─┘     │ 
 37 Vok1     ─┐     │ 
233 Mal1     ─┤     │ 
 14 Ber4     ─┤     ├─────────────┐ 
229 Ind1     ─┤     │             │ 
 23 Ber13    ─┼───┐ │             │ 
231 Ind3     ─┤   │ │             │ 
242 Bor1     ─┘   ├─┘             │ 
 15 Ber5     ─┬─┐ │               │ 
 24 Ber14    ─┘ ├─┘               │ 
 13 Ber3     ─┐ │                 ├───────────────────────────┐ 
220 Tai4     ─┼─┘                 │                           │ 
 30 Vil1     ─┘                   │                           │ 
 32 Vil3     ─┐                   │                           │ 
 33 Vil4     ─┤                   │                           │ 
 31 Vil2     ─┼───────────┐       │                           │ 
219 Tai3     ─┘           │       │                           │ 

    ─┐           ├───────┘                           │ 
   ─┤           │                                   │ 
   ─┤           │                                   │ 
    ─┼───────────┘                                   │ 

     ─┘                                               │ 
 12 Ber2     ─┐                                               │ 

 Ber12    ─┼───────┐                                       │ 
y1     ─┤       │                                       │ 

38 Vok2     ─┘       │                                       │ 
r9     ─┐       ├───────────────────────────────────────┘ 

240 Lao1     ─┼─┐     │ 
 44 Abb1     ─┤ │     │ 
239 Mal7     ─┤ │     │ 
 17 Ber7     ─┤ ├─────┘ 
 21 Ber11    ─┤ │ 
 46 Abb3     ─┘ │ 
 11 Ber1     ─┐ │ 
218 Tai2     ─┼─┘ 
 25 Ber15    ─┤ 
 43 Me4      ─┤ 

   ─┘ 

 

202 Go3  
210 Lib5  
201 Go2   
203 Go4  
207 Lib2

 22
  1 Mg
 
 19 Be

208 Lib3  

 

 
67. ábra A A vörös-, vörösessagyagok, talajok mállotsági mértékének (Zw), kvarc-, és 

karbonáttartalmának ábrázolása XYZ diagramon.  
D: törmelékes alkotórészek rel.%; LW: gyengén mállott alkotórészek rel.%; HW: erősen mállott 

alkotórészek rel.%; TW: végső mállástermék rel.%. 
B Ásványi tulajdonságok hierarchikus klaszteranalízis eredményének ábrázolása dendrogramon, két 

recens barnatalaj-mintával(Sz1, Sz2) kiegészítve; Ward módszer, nem standardizált, felhasznált 
paraméterek: D, LW, HW, TW. Jelmagyarázat: 1, fekete: saját gyűjtésű, a villányi és a Nyugat-Mecsek 
karsztterületről származó minták 2, piros: mediterrán terület recens talajai (Görögország, Libanon) 3, 

kék: délkelet-ázsiai recens talajok. 
 

A Z tengelyen magasan elhelyezkedő minták a legmállottabbak. Az értekezésemben 

központi helyet elfoglaló, villányi és mecseki karsztos területekről származó heterogén 

minták és a délkelet-ázsiai minták elemeinek szórása nagy. A mállottság előrehaladásával 

csökken kvarc- és mésztartalmuk.  

A ZW {-75 - -45} rel% közé tartoznak a 14., 15., 16.-os beremendi vörösesagyagok, 

amit KOLOSZÁR és MARSI (2004) 0,8 millió évesnek írt le. A fiatal beremendi törészónában 

akkumulálódott a 23-as minta is (DEZSŐ et al. 2007/b). A mediterrán minták meglehetősen 

egységesek, ZW {-40 - 0}, de többnyire a -10-es érték köré csoportosulnak. A ZW {0 - +40} 

rel% kategóriában már nem találhatók meg a mediterrán minták, e sávban különböző 

karsztmorfológiai helyzetben megmaradt vörösagyagok csoportosulnak. A Z tengely 

magasabb értékein helyet foglaló (néha a bauxittal rokon) minták, bár látható némi 

elkülönülés, egységesen erősen mállottak.  
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Az ismertetett ábrázolási módszerekkel felmértem, hogy az egyes mért, vagy 

származtatott paraméterek mennyire alkalmasak a minták genetikai csoportosítására. Ha 

megfelelően osztályozódnak, akkor nagy valószínűséggel megfelelő bemeneti paraméterei az 

analitikus statisztikai vizsgálatoknak. 

A hiearchikus klaszterezés célja a kiválasztott algoritmus szerint az elemek csoportba 

rendezése. Az ásványfázisok mennyiségének a csoportképzésre gyakorolt hatását a 67.B ábra 

fejezi ki, ahol a szemelyi, löszön kialakult recens talajok mintáit mint jól definiált, ismert 

genetikájú képződményeket is (Sz1, Sz2) bevontam a klaszter-analízisbe. Látható, hogy a 

mediterrán minták itt is meglehetősen egységesek. A hierarchia harmadik szintjén három 

csoport különül el, a dendrogram felső harmadában vannak a legkevésbé mállott, a legalsó 

részén a legmállottabb vizsgált minták. A délkelt-ázsiai minták feltűnő szórására nincs 

egyértelmű magyarázat. A 213 Tai3-es talajminta a thaiföldi Krabi-ból származik. Szerencsés 

módon TRAKOONYINGCHAROEN et al. (2006) is innen mintáztak; e terület besorolásukban 

2600 mm/év és 28°C-os középhőmérsékletű területen kialakult Typic kandiudult, vegetációja 

tipikus trópusi esőerdő. A teljesség végett jegyzem meg, hogy a 218 Tai2-es minta is e helyről 

származik, de az karbonátos felszínről. Az Udult talajrend udic nedvességforgalmú (a száraz 

időszak legfeljebb három hónapon át tart) a „kandi” név a kaolinites Oxisols és Ultisols 

talajok kategóriájával azonos. A 242 Bor1; 229 Ind1; 231 Ind3 fluviális üledéken keletkezett 

talajok.  

5.5. XRF-linescan vizsgálatok 

 A műszer újszerűségét az adja, hogy  

• az általa detektált elemek gyakoriságából ásványos összetételre lehet következtetni, 

mindezek az értékek váltakozása egy vonal mentén történik,  

• a vonalmenti elem(csoport)-gyakoriságot ki lehet terjeszteni a fúrómagpalást, vagy 

szelvény egy-egy területére , 

• ezzel a vizsgált képződmény részei jól jellemezhetők még akkor is (és főleg akkor), ha 

azok makroszkopikusan egyveretűek. 

A mérés folyamán a röntgenfluoreszcens detektor 0,2–0,5 mm/sec sebességgel halad a 

félbevágott minta felett, így gyűjti be a karakterisztikus sugárzásból származó beütéseket. Az 

elemek relatív gyakoriságát kifejező beütésszám magasabb értéke (500-1000 c/s vagy feletti) 

az ideális, ami a főelemek esetében nem ritka. Az adatok kiértékelésekor figyelembe kell 

venni a detektor által észlelt terület átmérőjét, a detektor egy másodperc alatti elmozdulását 

(megtett utat) és a beütésszám-integrálás gyakoriságát. Így meg lehet állapítani, hogy egy-egy 
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szakaszon milyen relatív gyakorisággal fordul elő a kérdéses elem. Spot üzemmódban 

D=0,2-1mm átmérőjű felületet képes detektálni a berendezés. Pontossága nagymértékben 

függ a minta felületétől és a standardok kristály-, és elemösszetételétől valamint az elemek 

beütésszámától.  

A szemelyi SZM3-as magfúrás mintáinak linescan vizsgálati eredményei alapján a 

rétegben periodicitás nem mutatható ki, de az egyes anomáliák jól jelzik a kitöltés struktúráját 

(68. ábra)). A kitöltés a szomszédos SZM9-es fúrás OSL adatai szerint 2,6±0,25ka – 

1,77±0,18 ka BP közt temetődött vissza. A mintegy ezer éves periódus nyilvánvalóan nem 

egyszeri, gyors betemetés eredménye. Valószínűleg természetes folyamatként játszódott le, a 

környezeti hatásoktól, területhasználattól függően hol gyorsabb, hol lassabb ütemben, de 

folyamatos bioturbációs hatás mellett. A makroszkóposan teljes homogén vörösesbarna réteg 

további tagolása így lehetővé vált, azonkívül az eredmények összevethetők a máshonnan 

származó azonos kitöltéstípussal.  

Az Abaligeti-barlang Mésztufás-termének kitöltéséből származó finoman rétegzett 

üledék öt szakaszán történtek XRF linescan vizsgálatok, ennek egyik szakaszát példaként a 

69. ábra mutatja be. Az egyes elemek változása bizonyos periodicitást mutat, idő-sor 

analízissel (SPSS 16. szoftverkörnyezetben) ezek erőssége számszerűsíthető és 

periodogramon ábrázolható (70. ábra). Az analízis további lépéseként a mérési 

eredményekből a szilíciumot, alumíniumot és káliumot választottam ki. Ez a három elem a fő 

alkotója a csillámoknak, melyek a kvarc mellett jelentős arányban alkotóelemei az 

áthalmozott löszöknek. Azonban a szilícium megjelenése függ a kvarcszemcsék rétegen belüli 

elhelyezkedésétől is. Azokat a csúcsokat (periódusokat) kerestem, ahol a szilikátokra 

jellemzően a Si-Al és vele együtt az Al-K között az összefüggés (kovariancia) erős. Ilyenkor 

leginkább a muszkovit, KAl2{AlSi3O10(OH)2}, kevésbé az ortoklász/mikrolin, K(AlSi3O8) 

észlelhető.  

Az elemi összetétel, főleg a kálium gyakorisága, valamint a mikroszkópos ásványtani 

vizsgálatok segítségével ezek az ásványfázisok jól beazonosíthatók. E két eredménysornak 

ismét megvizsgáltam a kovarianciáját és az ezzel kapott periódusokat, melyet az 70. ábra 

kovariancia: Si-Al – Al-K periodogramja ábrázol. A műveletsor lényege, hogy ne csak a 

főelemek, hanem az egyes ásványfázisok legvalószínűbb ismétlődését is megismerjük. 

Használata akkor indokolt, ha a szedimentációs körülményekről szeretnénk minél több 

információt kapni. A vizsgálat ellenőrzése végett a csúcsokat összevetettem a szkennelt síkok 

mikromorfológiai képével.  
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68. ábra A főelemek, valamint a mangán és kálium szelvény menti eloszlása az SZM3-as fúrás 30-146-os 

szakaszáról. 
 

 
69. ábra Főelemek, valamint a mangán és kálium vonalmenti eloszlása az Abaligeti barlang Mésztufás-

termének feltárásából (cps: count per secundum) 
 

Azt tapasztaltam, hogy ahol a kovariancia értéke magas, ott a mikrorétegzettség igen 

finommá, kőzetliszt-szerűvé válik a durvahomokos részekhez képest (71. ábra). A 
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mikromorfológiai vizsgálatok igazolták, hogy ezek a finom rétegek muszkovitok, az egyes 

mikrociklusok azaz az ülepedési fázisok utolsó szakaszai (72. ábra). 

 
70. ábra Többszörös kovariancia-analízis az Abb34-35-ös minta példáján.  

A szilícium, aluminium és kálium periodogramja, az Al-Si és Al-K kovarianciája, valamint e kettő ismételt 
kovarianciája. A diagrammok az egyes elemek és ezek kovarianciáinak legjellemzőbb periódusait adják 

meg.  21,5 érték azonos egy centiméterrel. 
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71. ábra Az Abb34-35-ös mintán végzett XRF linescan vizsgálat eredménye. 
 A Ca, Si, Fe, Mn, Al, K elemek gyakorisága, ezek többszörös kovarianciái. Részletes magyarázat a szövegben. 
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72. ábra Az Abaligeti-barlang Mésztufás-termének I.-es feltárásból származó üledéktípusok. 

1., vázszemcsehalmazú, kőzetlisztes, uralkodóan kvarcszemcsékből álló; 2., finomréteg határát kijelölő 
csillám (muszkovit). 

 

6. Az eredmények értelmezése 

6.1. A villányi-hegységi karszt területén végzett morfológiai kutatások 
A Villányi-hegységi karsztterület (jelenleg) korlátozott vízcirkulációval rendelkező 

alacsony karsztvidék, a vízgyűjtő területen a beszivárgás a meghatározó, állandó vízfolyás 

pedig egyáltalán nem létezik. A környező területekről (gránit, homokkő) származható kőzetek 

csaknem teljes hiánya alapján feltételezhető, hogy a pliocén-pleisztocén folyamán, a hegység 

kiemelkedése után ez a morfológiai állapot folyamatosan fennállt. A két-három helyszínen 

korlátozottan megtalálható (4., 5., 26. minták) homokkövek származását csak további 

részletes vizsgálatok dönthetik el. Annyi azonban feltételezhető, hogy ezek a kiemelkedést 

megelőző idősebb pannóniai, esetleg régebbi miocén üledékek maradványai, amelyek 

befedték a hegység mezozóos kőzeteit, majd a kiemelkedést követően lepusztultak. A 

barlangjáratok fejlődése, elhalása, aktivizálódása a kitöltési viszonyokat és a formakincset 

teljesen átrendezi, „felülírja”, az üregtágulás utáni kisebb léptékű és időintervallumú 

karsztfejlődési rekonstrukcióhoz viszont a foltokban, kis kiterjedésben fennmaradt markáns 

üledéknyomok is jól felhasználhatók.  

1. A beremendi sasbérc a pleisztocén előtt a mainál jobban kiemelkedett 

környezetéből. A nagyharsányi sasbérc felől Beremendig érő hegylábfelszín létezésére 

véleményem szerint nincs karsztmorfológiai, üledékföldtani bizonyíték, így a 

sasbércet a későneogéntől önállóan fejlődőnek tekintem. 

2. A beremendi kőfejtőben a fiatalabb vörösesagyagok (paleotalajok) az ÉNY-

DK-i törészóna köré csoportosulnak. A törészónával azonos csapásirányú hasadékban 

idős vörösagyag-kitöltésébe (17. minta) áthalmozott idősebb lösz (18. minta) települt 
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még a felszíni paleotalaj-sorozat kialakulása előtt. Tehát a hasadékok tágulása, az É-

D-i hasadékokat létrehozó mozgások a pleisztocén első felében már biztosan léteztek. 

3. A villányi templom-hegyi Borpince-barlangban a kőgombákra mész által 

keményre cementált agyag, majd a vöröses agyag települt be. A folyamat a 

vörösessagyagok keletkezése alapján legkorábban a pleisztocén kezdetén, de még az 

idős löszök betelepülése előtt történt. A kőgombák vízszintet jelző gallérja és a falon 

körbefutó apadási színlők +113 m tszf. helyezkednek el, a jelenlegi erózióbázis, a 

Villány-Pogányi-vízfolyás pedig a hegytől É-ra, legközelebb + 105 m tszf.-en. A 

kőgombák keletkezési ideje a pleisztocén közepére, a Paksi Lösz Formáció vörös 

paleotalaj rétegeinek keletkezési idejére (0,7–1,1 millió évre) tehető, az itt megtalált 

legidősebb vörösagyagok ezzel korrelatív üledékek. E periódusban, a késő-pleisztocén 

idején történt löszhullás előtt a hegység és a sasbércek relatív magassága a jelenlegi 

morfológiai helyzethez képest nagyobb volt. Az egykori erózióbázis, amit esetleg a 

karszttömben a gömbfülkék, a felszínen édesvízi mészkövek jelezhetnek, most 

mélyebb szinten, eltemetve helyezkednek el. Erre utalnak azok az eltömődött, szűk 

járatok, amelyek miatt a villányi Borpince-barlangban nem volt érdemes tovább 

folytatni a barlangfeltárást. 

3. A karsztfejlődés aktivitásának nyugalmi periódusait különböző területeken 

eltérően kell megítélni. Ilyenkor a kilépő vízhozam csökken. A sémától eltér a 

hegységelőtéri rögök, hidrogeológiai értelemben feláramlási cellák karsztos 

formakincsének fejlődése. Itt üregtágulás történik, ami többek közt a gömbfülkék és 

hullámzó felületű hasadékok fejlődével jár. A feláramlási és termálvíz kilépési 

pontokat a víztartó hegység szerkezete határozza meg elsősorban. A csapadékosabb 

periódusok és beszivárgások a hozamnövekedés mellett csökkentik a mélységi vizek 

hőmérsékletét. 

4. A Villányi-hegységben tanulmányozott dolomitkarsztokon létrejött 

kisbarlangok, gömbfülkék langyos (20 °C körüli) karsztvízszint felett, szabad 

légtérben, agresszív aeroszol hatására fejlődnek. Ennek hatására a gömbfülkék alján, 

az üregtágulás folyamán a dolomit mállásával keletkezett kőzetlisztes, finomszemű, 

homokos anyag halmozódott fel.  

5.  A hasadékokkal közel azonos idejű kitöltések, kiválások megmaradására csak a 

korlátozott vízforgalmú karsztokon van lehetőség. Ilyen területek főként a Villányi-

hegységre jellemzők. 
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6.2. Az Abaligeti-barlang és vízgyűjtő területén végzett morfológiai 
kutatások 

A Mecsek e részterületén a zsombolyok, hasadékok védett zugaiban maradnak fenn 

idősebb üledékek. Az Abaligeti-barlangon kívül a 16 vizsgált barlangból csak kettőben, az 

Inaktív-, és a Meglepetés-barlangban találtam vösöagyagos kitöltést (42., 43. minták). Ezek a 

zsombolyok morfológiájukban nem térnek el más zsombolyoktól. Az idős vörösagyag 

fennmaradása és a jelenlegi barlangi formák közt nincs egyértelmű összefüggés, helyüket 

többszörös áthalmozódással is elfoglalhatták. 

Az Abaligeti-barlang Nagy-termének és előterének vörös, szürke hasadékkitöltései az 

erősen mállott csoportba tartoznak, különösen az utóbbi (46-os) minta. Markáns oldalirányú 

elmozdulás téríti el a patakot a Fő-ág Nagy-terem felé vezető kilépőjénél. A Fő-ágban erősen 

mállott minták nem találhatók, viszont gyakoriak a foltokban, a teraszok egyes rétegeiben és a 

mennyezeten fennmaradt fekete breccsás, kalcittal cementált, todorokitos üledékek. A Fő-ág 

kialakulását így kettő szakaszra lehet osztani: a teljes kitöltődés előttit és az ismételt 

bevágódást, ami azután a párkányok kialakulásához is vezetett. A legfiatalabb generációt a 

löszből származtatható kitöltések, akkumulációk jelentik. Néhol szintén párkányokra 

települtek. További kutatások tisztázhatják, hogy ez egyetlen feltöltődési periódus nyomai 

vagy a késő pleisztocén során történt több feltöltődés és kiürülés sorozata. A több méter 

magasan fekvő, hidakon, párkányokon megmaradt üledékek akkumulációját azért gondolom a 

holocénnél idősebbnek, mert egy fiatal (holocénnél nem régebbi) pusztító árvíz a fiatal 

kalcitos képződményeket is megsemmisítette volna. 

 
A teremcsoport kialakulásának története. 
 

Szerencsés esetben, mint amilyen például az Abaligeti-barlang tanulmányozott hármas 

teremcsoportja, az üledékek tanulmányozása kiegészítheti a karsztfejlődési ismereteket. A 

barlang e része a triász és miocén kőzetek határán alakult ki (73. ábra). Az Állkapocs-terem 

mennyezeti anyagának mikromorfológiai képe alapján valószínű, hogy az egyenetlen 

mélyedésekbe halmozódott az üledék és a miocén orrszarvúféle állkapcsa. Mivel a felszínen 

nem található ilyen üledéktípus, azt feltételezem, hogy az állkapcsot befoglaló kőzet valódi 

barlangi kitöltés. Az sem, kizárt hogy a megismert, miocénnek tartott üledékek egymás 

heteropikus fáciesei (I.-IV. periódus).  

Az említett kőzettípusok kialakulása után hosszú karsztfejlődési periódus következett, 

amelyről semmilyen információ nem maradt fenn. A Mésztufás-terem legkorábbi kitöltései a 

pollenadatok alapján a pleisztocén idején jöhettek létre; az eddigi vizsgálatok alapján a 
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betelepülést pontosabban nem lehet meghatározni. A szürke kőzetlisztes anyag klasztjai a 

közeli keletkezési helyükről felszakadva kerültek helyükre. A Mésztufás-terem szelvényének 

magasabb rétegeiből ez az üledék már hiányzik. Lehetséges, hogy a goethit és apatit anyagú 

mázas kavicsok szintén az oxigéntől elzárt periódusban keletkeztek a todorokitos üledékekhez 

hasonlóan (V. periódus).  

Egy rövidke üledékfelhalmozódási szünet után (melyet a Mésztufás-terem I-es feltárás 

rétegsorában az alsó kalcitlemez jelez) a kitöltés anyaga megváltozott. Finomabb 

szemcsézettségű a löszös áthalmozott üledékek kerültek a terembe, amely eltömítették a 

járatokat (VI. periódus).  

Az abaligeti karszt peremén egy teljes feltöltődési periódus után tektonikai mozgás 

hatására indult meg ismét a járatok anyagának kimosódása, a mozgás bizonyítéka a tetaráta 

gát létrejötte, melynek korát a gyapjas orrszarvú lelet alapján a késő-pleisztocénre lehet tenni. 

Felvetődhet a klimatikus hatásra bekövetkező járatkimosódás lehetősége is. Ezt azért nem 

látom valószínűnek, mert a tetaráta gát létrejöttéhez szintkülönbség kialakulása szükséges.  

 

 
73. ábra Abaligeti-barlang, Ny-i 2. oldalág végi teremcsoport fejlődéstörténete.  

Jelmagyarázat: I-VI. karsztfejlődési periódusok; 1: triász alapkőzet (Misinai F.); 2: feltételezett miocén 
üledékek; 3: barlangi üregek; 4: csigakőbeles, kalcittal cementált miocén (?) üledék; 5: kékesszürke 

kőzetliszes pleisztocén üledék; 6. lösz. A: Állkapocs-terem; B: Mésztufás-terem 
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A barlangi termekben megindult a felhalmozott üledék eróziója és az aerosol hatására 

a mennyezeti járatbővülés. Ez a kíméletes oldási folyamat feltárta a miocén orrszarvúféle 

állkapcsát. 

6.3. A karsztot fedő üledékek, talajok áthalmozódása 
Véleményem szerint a vöröses agyagok alapjául szolgáló üledékek döntően széllel 

szállítva kerültek a karsztos térszínekre, ahol a klímától függően talajosodáson, málláson 

estek át, mielőtt a hasadékokba áthalmozódtak volna. A gondolat, hogy magasabb térszínekre 

porhullással jutott el a vörös agyagok kiindulási kőzete, a lösz, nem új (LÓCZY 1886, TREITZ 

1903). A szemcseeloszlási intervallumokat korszerű módon vizsgálva a hisztogramok 

burkológörbéiről és más statisztikai paraméterekből genetikai kategóriákat állíthatunk fel.  

A viszonylag változatlan formában fennmaradtak a közelről, a karsztfelszínről 

bemosott talajok, mállástermékek, kétmaximumos eloszlása nagymértékben hasonló lehet az 

egykori felszíni mállott anyag, talaj szemcseeloszlásához. A recens ártéri üledékekkel 

összevetve: ott lényegében nincs kétmaximumos görbe, az Abaligeti-barlang Mésztufa-

termének fiatalabb üledéksorozatában szintén igen ritka. A kétmaximumos görbék 

„kialakulását” a beremendi vörösagyagokon lehet megfigyelni. A villányi-hegységi területen 

minden vörösagyag áthalmozott, ezért elvileg mindegyiknek kétmaximumos eloszlással 

kellene rendelkeznie. A vizsgált kétmaximumos mintáknál az egyik maximumot a kőzetliszt 

frakcióban a kiindulási anyag légi szállításának és nem az alapkőzet rezidumának, a másikat a 

finom agyag tartományában az egykori felszínen a leülepedést követő mállásnak 

tulajdonítom. Természetesen a szemcseeloszlást az egykori felszíni mállott anyag 

szemcseösszetétele, valamint a barlangi szállítás módja befolyásolja. 

A szűk karszthasadékok szűrőként viselkedhetnek a szállított képződményekkel 

szemben, így a szivárgó vizekkel csak a finomabb frakciók szállítódnak tovább. Ilyenkor a 

durvább frakció (ha létezett is) visszamaradt. A durvább frakció teljes hiánya azonban 

viszonylag ritka, és általában maradt a mintákban több-kevesebb kőzetliszt. A vizsgált 

mintákban a szemcseméret felső határa legtöbbször a 3-4φ érték (egymoduszú agyagoknál 5φ, 

mállott-porlott dolomitnál 2φ). Ez azt mutatja, hogy a durvább frakció kiszűrése csak néhány 

esetben következett be, és a legtöbb gyűjtött, különböző kiindulási kőzetből származó üledék 

esetében a kiindulási kőzet szemcseeloszlási karakterisztikája főbb jellegzetességeiben 

megőrződött.  

A beremendi karszthasadék-kitöltések mésztörmelék anyaga kizárólag a hegy anyagát 

is adó alsó-kréta Nagyharsányi Mészkő. A beremendi Szőlőhegy karszthasadékai a késő-
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neogéntől kezdve biztosan nem szolgáltak a távolabbi területekről származó üledék 

csapdájaként. Ritka kivétel az egyetlen helyen megtalált szürkésfehér meszes kőzetliszt (26. 

minta), ami lehet a hegyet fedő korábbi (pannon?) üledék. 

Ha a minta valóban mállott és kétmaximumos görbével rendelkezik, akkor az 

alapanyag mennyiségének növekedése az, ami a mikromorfológiai képen nyomon követhető. 

Nagyon nehezen képzelhető el, hogy a bimodális, vagy rejtett bimodális görbével 

jellemezhető minták anyaga a moduszok alapján felosztható és visszavezethető két eltérő 

származási területre.  

Az XRF linescan vizsgálatoknak nagy a létjogosultsága a barlangi finomrétegtani 

vizsgálatoknál, a berendezés képes vonal mentén az elemi összetételt mm-es felbontásban 

detektálni. Az elemgyakoriság-analízissel a szedimentáció tulajdonságai feltérképezhetők. Az 

elemek együttes változásának (kovarianciájának) kombinálásával ásványfázisokra 

következtethetünk. 

6.4. A nem mállott, pozitív ferdeségű, vázszemcsehalmaz típusú üledékek 

A kategória felszíni megfelelője a száraztérszíni löszökből azok, amelyekben nem 

dúsul alapanyagként a szénsavas mész (196-199. minták). A Villányi-hegység néhány 

nagyharsányi és siklósi hasadékaiban léteznek olyan durvatörmelékes üledékek, amelyek 

eredete bizonytalan (DEZSŐ et al. 2007/b, POZSGAI 2009). A tanulmányozott nagyharsányi 

hasadékkitöltések anyaga összetett, többféle vöröses, sárgás homokkő, és az egykori 

pannóniai, de lehet, hogy még idősebb fedő beomlott anyagából származik. A vörös színű 

homokkőtömbök közötti anyag származhat a későbbi (pliocén, vagy alsó pleisztocén) mállás 

termékeiből, bár a szemcseösszetételi görbe karakterisztikája alapján ezek a kőzetlisztes 

anyagok a homokkövek málladékai (4–9. minták). A nagyharsányi I-es feltárás felsőbb részén 

a sárga kőzetlisztes (9. minta) anyag klorit tartalma jelentős, illit/szmektit kissé duzzadó, 

hasonlít a DK-dunántúli löszök ásványos összetételére; nyilvánvalóan a hegyet egykor fedő 

lösz anyagából származtatható. Az említett feltárás és a Dráva-mellék talajainak gyakorisági 

diagramjai alapján, ásványtani vizsgálat nélkül nagy valószínűséggel szétválaszthatók a 

löszszerű üledékek és a homokkövek barlangba áthalmozódott kőzetlisztes szemcseméretűvé 

mállott-aprózódott üledékei. Az Abaligeti-barlang járataiban megtalált néhány ilyen mintának 

így azonosítottam kiindulási kőzetét (49., 50., 62. minták).  

Az abaligeti karsztterületen a törmelékes barlangi üledékek a jellemzőek, de ezek ott a 

legfiatalabb, löszszerű üledékekből származnak, uralkodóan kvarc, illit fázisokkal. 

Természetesen ide tartozik a recens barlangi patakhordalék (48. minta) és az Abaligeti-
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barlang Mésztufás-termének kitöltésének magasabb részei is (67.-79. minták). Mállottsági 

értékük (ZD) a legkisebb a teljes vizsgált mintamennyiségben (66. ábra). Mikromorfológiai 

képletükben eltérés a felszíni képződményekhez képest az, hogy a kismennyiségű alapanyag a 

szállítódás hatására agyaggumókként szeparálódott. Jellemzően áthalmozott löszszerű 

üledékek még a Fő-ág védettebb helyein fennmaradt sárgásbarna kőzetlisztes kitöltések (53., 

59., 60. minták, 74. ábra).  

 
74. ábra A nem mállott barlangi üledék mikromorfológiai képe (1.), 

szemcseeloszlása (2.) és ásványi összetétele (3.), Abaligeti-barlang, Fő-ág, 59. minta. 
 

A fekete, helyenként sárga hintésekkel színezett, mállott agyagkavicsokat tartalmazó 

terasz-, és mennyezeti üledékek egy speciális barlangfejlődési periódus üledékei, kavicsos, 

cementált, todorokittal hintett összetett földtani képződmények. Ennél fogva a szemeloszlási-

mikromorfológiai vizsgálatok kiértékelési rendszerében nem értelmezhetők.  

Említést érdemel még a hullóporos eredetű, relatív kor meghatározást segítő 

beremendi, vörösagyag közé települt löszös üledék (18. minta), mely szintén a nem mállott 

kategóriába sorolható. 

Genetikailag teljes eltérnek azok a dolomitpor anyagú kitöltések (2., 3., 29. minták), 

melyek a gömbfülkék tágulása során a földtörténeti múltban, vagy in situ jelenleg is 

képződnek a langyos víz közelségének köszönhetően.  

A karszton kívül tipikusan kimosódott alapanyagú vázszemcse-halmazú üledékek 

jönnek létre az árterek süllyedő területein, ahol a folyóvízi szállítás a finom alapanyagot 

elszállította, a talajfejlődés ütemét pedig meghaladta az üledékfelhalmozódás: ilyen a 

szederkényi (98-115. minták) mintasorozat.  

A vázszemcsehalmazú nem mállott üledékek fő csoportjai a típusos löszök, az ártéri 

üledékek, melyek áthalmozott (ártéri) löszök és folyóvízi finomszemcsés-homokos üledékek, 
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lényegében azonos szemcseméret-tartományban, de eltérő gyakorisági eloszlással. 

Csoportjaik között határozott különbség tapasztalható, ha szemeloszlási tulajdonságok (α1, α2, 

m%>7φ , és modusz) alapján vizsgáljuk azokat (75. ábra). Az n=406-ból 92 db volt a nem 

besorolható elemek száma, ez utóbbi az átmeneti típusok mennyiségét jelzi, ami a homokos 

lösz, löszös homok típusú minták meglétének tudható be. A csoportképzés sikerességét a 

76,2%-os korrekt csoportosítási érték fejezi ki.  

 

 
75. ábra A szemelyi típusos lösz (6), szederkényi ártéri üledékek (7) drávamenti homoktalajok (8) 

diszkriminancia analízise szemeloszlási tulajdonságok (α1, α2, m%>7φ , és modusz) alapján. 
 

6.5. Igen gyengén mállott, alapanyagában dúsuló üledékek 

A felszínen e folyamat inkább a konszolidálódó ártéri üledékeken, vagy a kialakuló 

teraszokon következik be, tulajdonképpeni talajosodási folyamat. A durvább szemcséjű 

vázrészek közti nagyobb pórustérfogat lehetőséget ad az alapanyag-dúsulásra, ilyenek a 

szintén ártéri, újvári mintaterület mélyebb rétegeiből származó (118-122.) minták. 

Az összehasonlítás alapjául szolgáló néhány szederkényi területről származó 

paleotalajokra is jellemző az előrehaladott mállottsági fok és dúsuló alapanyag (101., 104., 

113–116. minták). A szemelyi recens (192., 195.-es) Ramann-típusú talajoknál, vagy ugyanott 

a néhány ezer éves fedett talajoknál (193., 194. minták) is megtalálhatók a valamilyen szinten 
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már szerveződött szemcsés mikroszerkezetű, bevonatos, vagy érintkezési pontoknál dúsuló 

alapszövetű struktúrák.  

A barlangi üledékek közül néhány ilyen, tipikusan az Abaligeti-barlang Mésztufás 

termének mennyezeten fennmaradt üledéke (66. minta), de mikromorfológiai képletük alapján 

a Nyárás-völgy töbréből származó kitöltést is és a beremendi a vörösagyag közt megtalált 

áthalmozott idős löszt (18. minta) e csoportba sorolom.  

 
76 ábra A gyengén mállott barlangi kitöltésre példa az Abaligeti-barlang Mésztufás-termének mennyezeti 

anyaga (Abb23-as minta). 
1., a minta mikromorfológiai képe; 2. gyakorisági diagramja; 3. ásványi összetétele 

6.6. A kevésbé mállott, morzsás mikroszövetű vörösesagyagok és recens 

megfelelőik 

Ásványtanilag a kevésbé mállott csoportba sorolhatók Beremenden a középső-

pleisztocén lösz-összlet alját képviselő vöröses paleotalajok (13., 14. minták), és azok a 

hasadékkitöltések, melyek az ÉNy-DK-i irányú törésvonal mentén helyezkednek el (15., 16., 

23.). Jellemző vas-ásvány a goethit. A relatív mállottsági Z értékük többnyire Z {-40 - +10} 

közé esik, de többnyire -10-es érték köré csoportosulnak. E paleotalaj MARSI és KOLOSZÁR 

(2004) szerint a Paksi Lösz Formáció vörös paleotalaj alaprétegeivel azonosítható, amelyek 

kora általában a Mórágyi-rög és a Tolnai Hegyhát térségében kb. 0,7-1,1 millió év 

(KOLOSZÁR és MARSI 2002), de ezen a helyen a kora kb. 0,8 millió évnél nem idősebb. A 

Tengelici Vörös Agyag elterjedtebb, szmektitben gazdagabb változatán kialakult paleotalaj 

KOLOSZÁR és MARSI (1999) szerint szavanna és arid éghajlati öv határán jött létre, a lösz 

legidősebb, vörös talaja pedig mediterrán klímát tükröz. MARSI (2000) szerint mindkettő 

szemiarid mediterrán éghajlaton keletkezett. Ekkor az üledék szilikátos része kevéssé 

változik, csak a vastartalmú ásványok egy része bomlik és oxidálódik, amelynek révén 
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elsősorban goethit keletkezik. Véleményem szerint e folyamat nemcsak a mediterrán 

térségben, hanem számos más helyen, például a trópusi övezetben is jellemző. 

A villányi templom-hegyi Borpince-barlang és a Templom-hegyi-zsomboly agyagos 

kitöltései (30., 31. ill. 33. minták) ásványtanilag szintén a kevésbé mállott csoportba 

tartoznak. Vas-ásványuk a goethit, agyagásványaik az eddig ismertetett Tengelici Vörös 

Agyag és Paksi paleotalaj összetételéhez hasonlítanak, azon belül szintén a szmektitben és 

kaolinitben gazdagabb változathoz. Mikromorfológiai képletükre jellemző az igen apró 

morzsás szerkezet, néha blokkos mélyvörös és sárgás kettőstörő elemek (77. ábra). A barlangi 

kitöltés ezek valamelyikének bemosódásával jöhetett létre. A villányi barlangi konkréció (32. 

minta) összetételében jól beleillik a többi barlangi agyag közé.  

A finom szemcseméret és a mállott ásvány-együttes együttes jelenléte nem mindig 

egymást feltételező tulajdonság; a barlangi szállítás során bekövetkező kiiszapolódás is 

elősegítheti az agyagos, de kis-közepes mállottsággal jellemezhető barlangi üledékek 

kialakulását. Számos barlangi üledék ásványos összetétele inkább a fiatalabb, kevéssé mállott 

vörösagyagokkal mutat rokonságot, mégis normális eloszlásúak, egymoduszúak, maximumuk 

7-7,5φ-nél van (31., 32. minták). E csoportban koherens csoportot alkotva szerepelnek a 

mediterrán minták; valamint a mikromorfológiai képlet és Zw mállottsági érték alapján néhány 

délkelet-ázsiai minta is ide tartozik (220., 229., 231., 233. minták). 

A mediterrán mintáknál a gyengén-közepesen mállott ásványok (vermikulit, szmektit, 

illit/szmektit, illit, klorit) mennyisége némileg több, mint az erősen mállott (kaolinit+k/sz 

kevert szerkezetű) ásványoké. YAALON (1997) szerint a négy fő tulajdonság, amely a 

mediterrán talajtípusok kialakulását befolyásolta: a klíma, a domborzat hatása, valamint a 

sivatagi por és a hosszú periódusú emberi beavatkozás.  
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77. ábra Példa a kevésbé mállott karsztos kitöltésre Beremendről (16 Ber6) és Libanonból (210 lib6). 

Mikromorfológiai képük (1., 2.); ásványtani összetételük (3., 4.) és gyakorisági görbéik (5., 6.) 

6.7. Az igen mállott, negatív ferdeségű, porfíros szövetű karsztos üledékek 

Magas mállottsági értéket mutató (Zw {40-100}), észlelhető vázszemcsék nélküli (igen 

alacsony C/F hányadosú), és határozottan bimodális, vagy egymoduszú, de magas m%<7φ 

értékű agyagok. A vörös agyagok közül azok tartoznak ide, amelyek feltehetően már 

keletkezésükkor a klíma hatására nagymértékű málláson átestek, vagy pedig az igen lassú 

vízszivárgás által szállítódtak. Mikromorfológiai képletük hematitos, uralkodóan mélyvörös 

és sárgásbarna, sőt aranysárga kettőstörő alapanyagú porfíros szövettel.  

Gyakoriak a bimodális szemeloszlásúak, e görbék már a felszínen, a talajféleségek 

keletkezésekor alakultak ki. Az erősen mállott ásványegyüttesek a Dél-Dunántúlon kevésbé 

elterjedtek, és a karszthasadékokban sem gyakoriak. Jellemzőjük a relatív magas (30-50%) 

rendezetlen kaolinit tartalom. A detriális ásványok hiányoznak. Gyakori a kevert 

kaolinit/szmektit szerkezet, ami jelzi, hogy a teljes mállottsági állapotba még nem jutottak el 

(11., 12., 17., 21., 22. minták). Mindenesetre a mállás intenzív volt, a beremendi 11-es minta 

bauxitos agyagnak minősíthető (BÁRDOSSY 1977). Az Abaligeti-karszton megtalált 

legmállottabb minták (44., 46. minták, 78. ábra) a mállottsági értéket kifejező Z érték alapján 
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kissé elmaradnak az előzőektől, mint ahogy a 219., 220., 239., 239., 240., 242. délkelet-ázsiai 

minták is.  

Hasonlóan magas (20-50 %, kvarcot és karbonátot nem számítva pedig abszolút 

uralkodó) a DK-Ázsiából származó minták kaolinit tartalma. Itt a montmorillonit csupán 10 

%, jellemző hogy az illit is csak két mintában 10 %-os. A villányi-hegységi üledékek 

mállottsági fokának ásványtani jellemzője a kaolinit mellett a gibbsit, ami a mediterrán és 

délkelet-ázsiai mintákban pedig lényegében nem található.  

 
78. ábra Meggypiros hasadékkitöltés (44 Abb1 minta) a Nagyteremben (1.), szemcseeloszlási görbéje (2.), 

mikromorfológiai képe (3. +N és 4. IN, valamint ásványos összetétele; a képek szélessége: 0,8 mm) 
 

6.8. A mállás, talajosodás összefüggései a recens talajok, a barlangi 
üledékek és a vörös-, illetve vörösesagyagok között 

A mállás-aprózódás fizikai folyamata során az anyagminőségtől függően többnyire a 

szemcse felületéről levelesen, héjasan, vagy kémiai úton, illetve a hidrolízis során leváló kis 

darabok, kolloidok megnövelik a kisebb szemcseméret-intervallumok arányát, miközben a 

mállás törzseként szereplő részecske nagyságrendileg közel azonos méretű marad. Általában 

elmondható, hogy a málláson átesett kőzetek esetén a kiindulási kőzet minőségétől függően a 

finom kőzetliszt és az agyag aránya megnő, a szemcse-összetételi görbe „torzul”, de még 
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hasonlóságot mutat a kiindulási kőzettel. Ez lehet az oka a mállással keletkező bimodális 

üledékek létrejöttéhez. 

Szemcseeloszlásuk a nem mállott (75. ábra) csoporthoz hasonlóan (79. ábra) gyenge 

(62,5%-os) elkülönülést kapunk, ami azt jelenti hogy a minták egyharmada e tulajdonságok 

alapján bármelyik csoportba tartozhat. Igaz, itt kevesebb (n=67) elemszámmal lehetett a 

feldolgozást elvégezni. E felhasznált szemeloszlási paraméterek csoportképzésre gyakorolt 

hatásai inkább a nem mállott mintákra sikeresebbek. 

 

 
79. ábra A dél-dunántúli (2), mediterrán (9) és a délkelet-ázsiai (10) minták elkülönülése a 

szemcseeloszlási paraméterek (α1, α2, m%>7φ , és modusz) alapján. 
(diszkriminancia analízis a csoportok centrális helyzetének jelölésével) 

 

A vörös agyagok esetében a mállás elsősorban az eredeti felszínen, a klímától függően 

történt. A villányi-hegységi vörösagyag mintákra jellemző heterogenitás mellett 

megállapítható, hogy mállottsági fokuk előrehaladtával csökken a kvarctartalmuk. Ez 

valószínűleg a karbonátos közegnek az eredménye. Mikromorfológiai képletükben a 

kvarcszemcsék mérete megegyezik a löszök kvarcszemcse-méretével, amit a gyakorisági 

eloszlás első, 2-4φ körüli maximuma is jelez.  

A barlangi mintáknál, áthalmozott üledékekről lévén szó szemcseeloszlási vizsgálatok 

eredményeiként így mindenhol bimodális eloszlást kellett volna kapni. Ez azonban nincs így, 

sem a barlangokban, sem a felszíni bizonyítottan áthalmozott fiatal üledékeknél. Sőt létezik 

olyan minta is (32. minta), mely mikromorfológiai képletében a vázrészek és az alapanyag 

gumók rétegzettek, de szemeloszlása egymóduszú.  
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A barlangi terekben a mállási folyamatok lassabbak, mint a felszínen, annak ellenére, 

hogy ott állandó nedvesség uralkodik. A hasadékban, nedves környezetben végbement 

összetett geokémiai folyamatok elvileg tovább növelhetik a finom kőzetliszt- és agyagfrakció 

szemcseösszetételi arányát. Azonban számos vörösagyagminta esetében tapasztaltam, hogy a 

szénsavas mész, kalcitosodás inkább konzerválja az eredeti struktúrát és összetételt. A 

vizsgált mállott, vörös barlangi üledékek és karszthasadék-kitöltések koráról kizárólag a 

mállottságuk alapján nem lehet újat elmondani, csak annyit, amit már a korábbi szerzők 

leírtak a középső/felső pliocén és a plio-pleisztocén klímaváltozások hatására végbement 

mállási folyamatokkal összefüggésben: a pliocén idején több olyan, egy-két százezer éves 

periódusú klímaingadozás történt, amikor lehetőség volt közepesen, illetve erősen mállott 

talajtípusok kialakulásásra.  

A magyarországi plio-pleisztocén paleotalajok és változatainak megítélésekor használt 

főbb földrajzi-éghajlati („mediterrán”, „szubtrópusi”, „délkelet-ázsiai”) jelzők nem veszik 

figyelembe a terület talajtípusainak rendkívüli változatosságát. A mediterrán régió mintegy 

4,3 millió km2-es terület, maga a Földközi-tenger 2,5 millió km2, különböző talaj- és 

ökoszisztémákkal. A talajtaxonómiai kutatások (YAALON 1995, TSATSKIN & GENDLER 2001, 

ANTIPOLIS 2003, és az ISRIC World Soil Information) alapján a legtöbb, más éghajlati 

területen is fellelhető diagnosztikai szint megtalálható a mediterrán térségben. Léteznek idős 

mediterrán talajok is, amit egy korábbi klímaperiódusban kialakultnak tartanak. A vörös 

(barna) „mediterrán”, vagy „terra rossa” talaj kifejezést túllépték a diagnosztikai szintek 

definícóján alapuló talajosztályozási rendszerek, legfeljebb összefoglaló névként 

használhatók. 

Leginkább a biosztratigráfiai vizsgálatok eredményei azok, amelyek alapján 

őskörnyezeti viszonyokra következtethetünk és amiket kiegészítve az ásványtani 

vizsgálatokkal az akkori talaj típusát meg kívánjuk határozni. A mállottság mértékét kifejező 

ásványtani vizsgálatok főbb vonalakban utalnak a paleoklímára, ami csak durva, fő-

övezetességi kategórizálást eredményezhet. Az áthalmozott paleotalajokon végzett 

laboratóriumi vizsgálatok nyilvánvalóan diagnosztikai jellegűek, tehát harmónizálnak a nem 

genetikai, hanem diagnosztikai alapokon nyugvó talajosztályozási rendszerekkel, viszont 

bizonyos vizsgálatok teljesen félrevezetőek lehetnek. A horizontok azonosításához szükséges 

kritériumok, a mért mobilis alkáli fölfémek (Na, K), határfelületi reakciók (CEC), nem 

maradnak változatlanok. E paraméterek a barlangi, védett helyzetben is átalakulnak, mivel az 

üledékek jó része szénsavas mésszel, kalcittal cementálódik, vagy akár kilúgozódik. Ebből a 
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szempontból tehát a paleotalajok és a barlangi üledékek nem tekinthetők geokémiai 

értelemben zárt rendszernek. 

E paleotalajok hasonlóan a recens képződményekhez, egykor szintekre tagolódtak, 

vagy, ha nem is, legalább talajtani tulajdonságokkal („pedofeatures”) bírtak. Áthalmozott 

állapotukban egyes mikromorfológiai tulajdonságok még utalhatnak egy-egy korábbi 

diagnosztikai horizontra.  

Meglepő módon a vizsgált minták döntő többségében nem találtam olyan bevonatokat, 

kitöltéseket, mikrorétegzett agyagfragmentumokat, vagy illuviációs nyomokat, amelyek egyik 

(de nem kizárólagos) jellemzői lehetnének az egykori illuviációs szintnek. Felvetődik a 

kérdés, ha vertisolokra jellemző argic szint kialakult, akkor miért nem lehet ilyen 

fragmentumokat találni egyetlen vékonycsiszolatban sem? Lehetséges, hogy ezek idővel 

átalakultak, fedetté váltak. A duzzadás-zsugorodás eltünteti ezeket a formaelemeket, viszont 

ebben az esetben más formaelemnek is át kellett volna alakulnia. Valószínűbb azonban, hogy 

ki sem alakultak a hazai karsztokon.  

A finom alkotórészek vagy gömbölyű aggregátumokká álltak össze, vagy összeolvadó 

halmazokká alakultak, szivacsszerű struktúrákba szerveződtek. A mikroaggregátumos, 

morzsás, gumós textúra a jól levegőzött, laza szerkezetű képződményt valószínűsíti, ami a 

kevésbé mállott vörösagyagoknál és a mediterrán térségből gyűjtött, de még jónéhány 

délkelet-ázsiai mintáknál is jellemző volt. COOPER et al. (2005) szerint a mikroaggregátumok 

képződését többféle folyamat is befolyásolja. A ferralic szinteket jól jellemző 

mikroaggregátumok kialakulását a fizikai, geokémiai és/vagy a biológiai okokkal 

magyarázzák. A brazíliai Ferralic Nitisolokon végzett vizsgálatok alapján három 

kiroaggregátum típust különítettek el, ezek: 1., ovális alakúak, jól osztályozott kvarc 

szemcsékkel belsejükben; 2., ugyanaz gyengén osztályozott kvarc szemcsékkel; 3. sűrű 

poliéderes mikraggregátumok. A fizikai hatással, azaz a mezofauna tevékenységével az első, 

a geokémiai-biológiai hatással a második, a tágulás, nyomás eredményeként kialakuló 

repedéshálózat a harmadik csoport létrejöttét segíti. Tehát nem lehet a mikroaggregátumok 

létrejöttét az áthalmozódási folyamatokhoz kötni. Nagy valószínűséggel, a mikrobiológiai 

aktivitás peremfeltételeitől fűggően alapvetően biológiai folyamatok eredményeként 

értelmezhetők. BULLOCK & THOMSON (1985) szerint az alfisolok A szintjében töredékek, 

morzsák, szivacsos, aggregálatlan mikroszerkezetek egyaránt jellemzőek. A szerzők 

megkülönböztetnek idős és fiatal argillic szinteket. A vertisolok felszíni szintjének 

mikroszerkezete szemcsés, összetett illeszkedési pórusokkal.  
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A vizsgált mediterrán recens talajok (200-213. minták) mészkövön fejlődtek ki. A 

goethit tartalmuk 10-15%, hematit lényegében nincs. A szmektit (montmorillonit) tartalom 

bennük négyszer magasabb (35-40%) mint a kaolinit. Különösen a libanoni mintáknál igen 

jellemzőek a rubefikáció nyomai. A hazai karsztokon gyűjtött kevésbé-alig mállott vöröses 

agyagokra az említett mediterrán mintákról leírt mikromorfológiai tulajdonságok 

megjelenését vártam, a legszembetűnőbb különbség a rubefikáció hiánya volt. A tenger 

távolsága, a magas páratartalom hiánya az, ami a hazai (Dél-dunántúli) egykori képződési 

környezet és a recens mediterrán minták közötti különbséget eredményezhette. Az elsődleges 

talajtani tulajdonságok (pórusok, hozzájuk tartozó koncentrálódások és szeparálódások) az 

áthalmozódás folyamán részben vagy egészben megsemmisülnek. Az oxic szint (Us Soil 

Taxonomy), vagy a FAO-UNESCO szerinti Oxic B szint jellemzője kvarc és vasoxid és 

helyben maradt 1:1 típusú agyagásvány. Szerkezetük szemcsés, diós. ESWARAN & SYS (1979) 

szerint az agyagbevonat megléte vagy hiánya különíti el az argillic és az oxic szintet 

egymástól. A leginkább ezek az agyagbevonat-hiányos formák jellemzők a szerkezettel 

rendelkező vörösagyagokra.  

A hazai vörösagyagos-kőzetlisztes minták mikromorfológiai képletében feltűnő (a 

mediterrán recens mintákban gyakran megtalálható) a nagyobb kvarcszemcsék hiánya; ami a 

gyakorisági diagramokon is megmutatkozik. Ennek okát a hullóporos üledékek eolikus 

differenciálódásában látom. Felszíni, torrens vízfolyások által szállított üledék esetén többféle 

méretű kvarc keveredett volna az anyaghoz.  

A délkelt-ázsiai minták a monszun területet reprezentálják, amennyiben el lehet ezt 

mondani ilyen kevés elemszámú csoportról. A morzsás szerkezet kialakulása e mintáknál sem 

ritka, mint ahogyan a kettőstörő alapanyagban dús, porfíros alapszövet is. Ez a szövettípus 

gyorsan kialakul, a fiatal területek durva (homok)vázú talajaiban is megtalálható.  

A trópusi, kaolinit képződéssel jellemezhető területen elvetődött az a gondolat, hogy a 

felszínen található trópusi erősen mállott kaolinites talajok nem a recens mállás termékei igen 

idősek, ebből a szempontból paleotalajok (BRONGER et al. 2000). Az alapanyag változásai 

alapján rendszerbe foglaltam a vizsgált területek mintáinak mikromorfológiai jellemzőit(80. 

ábra). A főbb fejlődési irányok a következők.  
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A típusos löszöknek, mint diagenizálódott hullóporos üledékeknek texturája többnyire 

vázszemcsehalmazú (135 Sz5-ös minta). E területeken  a szénsavas mész aránya a 

„löszbabás” szintekben gyakran megnő. Amennyiben a szemcseközi teret kitöltő szénsvas 

mész mikrokristályos, amit, ha alapanyagnak minősítünk, akkor ezek a löszök porfíros 

alapszövetűek. Ez a kategórizálás azonban zavart okozna a statisztikai kiértékelésnél.  

A hullóporos üledékek alapanyaga a talajosodás folyamán megnő, gyakran morzsás 

mikroszerkezet alakul ki, vagy megindul az alapanyag koncentrálódása, esetenként blokkos 

struktúrák keletkeznek. Ha a kialakult talajok az erózió révén áthalmozódnak, akkor a 

vázszemcsehalmazban megjelenik az alapanyag-csomósodás (a 77 Abb34-es minta egyes 

részei). Jelentősebb szétiszapolódás, lassú hidraulikai ülepedés hatására kialakulnak a 

mikrorétegek, amit a vázrészek differenciálódása jelez (15 Ber5 és 77 Abb34-es minták). E 

struktúrák gyakran megőrződnek a barlangokban. 

Az ártereken a váltakozó talajvízszint által kialakított hidromorf  struktúrák (vas-, és 

mangánborsók) a jellemző szerkezeti bélyegek; ezek a barlangokból hiányoznak. Időszakosan 

átnedvesedő rétegekben beindul az alapanyag-koncentrálódás folyamata ami talajtani 

jelenség, a barlangok állandóan nedves környezetéből származó mintáknál ilyen formát nem 

tapasztaltam. A mediterrán térségből származó leptosolok morzsás mikroszerkezetűek (202 

Go3). A rubefikáció nyomai a szerkezeti elemeket körülvevő kettőstörő vasas-agyagos 

bevonatok. A délkelet-ázsiai mintákra jellemző a durvább kőzetliszt, finomhomok jelenléte és 

a vázrészeket körülvevő, porfíros szövet (245 Bor4). A vázrészek durvábbak, mint a löszszerű 

üledékeknél, de a szemcseeloszlásban ezt a bőséges alapanyag kompenzálja. A magasabb 

térszínek talajaiban az alapanyag orientációja egyre inkább gyakoribb, egyben a vázrészek 

közötti távolság egyre növekvő (231 Ind3).  

A legmállottabb barlangi üledékek, hasadékkitöltések alapanyaga kettőstörő, vagy 

vassal fedett. A legtöbb homogénnek tűnő vörösagyag mikromorfológiai képe aprómorzsás-

gumós szerkezetű (21 Ber11), nagy nagyításnál szintén ezek a mikroaggregátumok 

figyelhetők meg, többé-kevésbé eltérő elrendeződésben. A forma eredete az áthalmozódási 

aggregáláson kívül döntően bakteriális tevékenység eredménye. A teljesen átstruktúrálódott, 

kettőstörő alapanyagú, vázrészeket alig tartalmazó, gyakran blokkokban elkülönülő vörös, 

vörösesbarna, sárgásbarna színű agyagok a legmállottabbak (44 Abb1).  

A folyóvízi szállítás és talajosodás vizsgálatát a szederkényi, az újvári és a Dráva-

mellék üledékein, talajain végeztem el. A szederkényi ártér szürkésbarna anyagát felépítő 

üledékek a lösz áthalmozásából keletkeztek (98-112. minták), ezek genetikailag ártéri löszök, 
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fiatal humuszos öntéstalajjal. Mikromorfológiájukra jellemző, hogy a texturális változásokat 

az alapanyag elvesztése, kimosódása, mélyebb szinteken a vázszemcsék kompakciója jelenti. 

A hidromorf hatás eredménye az elmosódó határvonalú diffúz gumók, göbecsek. Az itteni 

fúrásokból származó barna paleotalaj áthalmozott, vagy helyben maradt rétegeit a mészgumók 

megléte vagy hiánya alapján lehet elkülöníteni. A különbség a lösz alapanyagú és a 

homokosabb ártéri (újvári, Dráva-melléki) üledékek között abban nyilvánul meg, hogy a 

nagyobb (finomhomok) méretű vázszemcsék kevésbé akadályozzák az alapanyag dúsulását és 

az aerob folyamatokat, bár ez utóbbiban szerepet játszik a talajvízhatás mértéke is. Fiatal 

öntéstalajok még a borneói (242-244.) minták, itt azonban a durva vázrészek közti teret 

teljesen kitölti az alapanyag, porfíros jellegűek. 

A mecseki Nyárás-völgy völgytalpi („fiatal”) töbrének vörösesbarna kitöltéséből vett 

minta (41.) bővelkedik talajtani jelenségekben és mangánbevonatok kialakulását is okozó 

többletvízhatás tapasztalható a kozármislenyi (39.) mintánál is. A 1,5-2 m mély szintet 

reprezentáló minta talajtani tulajdonságokban is bővelkedő mikromorfológiája az újvári 

mintákhoz hasonlít leginkább. A barna talajok, löszök áthalmozódása magával hozza a 

kisebb-nagyobb méretű agyagmorzsák kialakulását. Ez a forma a bioturbáció-mentes karsztos 

hasadékkitölésekben (Beremenden) jól tanulmányozható. A töbrökben a hagyományos 

talajképződési területektől eltérően olyan, az akkumukláció és a vízgazdálkodás 

szempontjából is eltérő talajszerű képződmények alakulnak ki, amelyeket nem lehet 

azonosítani más talajképződményekhez. Az alapszövetben bekövetkező változás az Abaligeti-

barlang Fő-ágának löszszerű üledékeire is jellemző az „alapanyag-csomósodás”, itt az 

alkotórészek dúsabb alapanyagú gumókká koncentrálódnak. A bolygatatlan (Mésztufás-

terem, I-es feltárás, 67-79.) minták finomrétegzettségén a legfinomabb szemcsézettségű 

rétegek valójában muszkovitcsillámok lassú leüllepedéséből keletkezett mikrorétegek. 

Alapanyaguk többnyire vasas-agyagos, néha barna humuszos; jellemző, hogy gumókká állnak 

össze. Az „alapanyag-csomósodás”, mikrorétegzettség megtalálható egyes villányi mintáknál 

is (13., 30.). A talajtani tulajdonságok azonban mindenhol teljesen eltűnnek. 

A mediterrán térségben gyűjtött, mészköveken kifejlődött talajmintákat a rubefikáció, 

a morzsás szerkezet jellemzi. A gumókat, morzsákat körülvevő, vasas kettőstörő bevonatok, 

alapanyag-koncentrálódások, melyek a rubefikáció nyomai; leginkább a tengermelléki 

(Byblos, 209-212.) mintáknál jellemzőek. Ez a tulajdonság meglepő módon ritka, vagy igen 

gyengén kifejlődött a villányi-hegységi, gyakran „terra rossa”-ként ismertetett 

hasadékkkitöltésekben. Itt, különösen a beremendi kőfejtőben, számos konkréció a 

többletvízhatás és az eredeti morzsás szerkezet hatásaként alakult ki (például: 21., 23. 
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minták). Arra a kérdésre, hogy a mállottság és főbb szemeloszlási paraméterek alapján mi a 

különbség a többnyire vörös karsztos üledékek, paleotalajok közt, csak több tulajdonság 

együttes vizsgálatával lehet kielégítő választ adni (81. ábra).  
 
  C A S E    0         5        10        15        20        25 
 Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
      ─┐ 
 240 Lao1    ─┤ 
 219 Tai3    ─┤ 
 220 Tai4    ─┤ 
 231 Ind3    ─┼─┐ 
  43 Me4     ─┤ │ 
  46 Abb3    ─┘ ├───┐ 
  17 Ber7    ─┐ │   │ 
  21 Ber11   ─┤ │   │ 
      ─┼─┘   │ 
  19 Ber9    ─┤     │ 
  22 Ber12   ─┤     │ 
  12 Ber2    ─┘     ├───────────────┐ 
    ─┐     │               │ 
    ─┤     │               │ 
       ─┤     │               │ 
 218 Tai2    ─┼───┐ │               │ 
   ─┘   │ │               │ 
  33 Vil4    ─┐   ├─┘               │ 
 229 Ind1    ─┼─┐ │                 ├─────────────────────────┐ 
  30 Vil1    ─┘ │ │                 │                         │ 
  13 Ber3    ─┐ ├─┘                 │                         │ 
  14 Ber4    ─┤ │                   │                         │ 
  37 Vok1    ─┤ │                   │                         │ 
  23 Ber13   ─┼─┘                   │                         │ 
  24 Ber14   ─┘                     │                         │ 
  16 Ber6    ─┬─┐                   │                         │ 
  66 Abb23   ─┘ ├───────────────────┘                         │ 
 193 Sz2     ─┐ │                                             │ 
 192 Sz1     ─┼─┘                                             │ 
  15 Ber5    ─┘                                               │ 
   1 Mgy1    ─┐                                               │ 
  32 Vil3    ─┼───────────────┐                               │ 
  31 Vil2    ─┘               │                               │ 
  25 Ber15   ─┐               ├───────────────────────────────┘ 
 242 Bor1    ─┤               │ 
  11 Ber1    ─┤               │ 
  38 Vok2    ─┼───────────────┘ 
 239 Mal7    ─┤ 
 233 Mal1    ─┤ 
  44 Abb1    ─┘ 
 

208 Lib3

210 Lib5

201 Go2  
202 Go3  
203 Go4

207 Lib2  

 
81. ábra A vizsgált pélitek és a szemelyi barnatalaj minták dendrogramja (hierarchikus klaszterezés). 

Ward módszer, {-1 - +1} intervallumra standardizált értékek.Vizsgált tulajdonságok: mállottsági érték 
(Zw); α1; α2; m%<7φ; modusz paraméterek. Színek: fekete: dél-dunántúli terület, piros: mediterrán 

térség, kék: délkelet-ázsiai minták 
 

A klaszterezés kifejezi, hogy melyek azok a szerveződési szintek, amik alapján 

megfogalmazhatjuk, hogy egyes minták mely társaikkal mutatnak hasonlóságot és melyekhez 

hasonlítanak kevésbé. Ebben az értelemben tökéletes elkülönülésekről nem beszélhetünk, 

hiszen akkor a mérések is fölöslegesek lennének. A hierarchia 2. szintjén az elkülönülésre az 

ásványtani értékek és főként a 7φ alatti tömeg%, mint a mállottságot kifejező értékek 

felelősek. A modusz e mintákban szintén jellemzően a kis tartományokba esik.  
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Ha a mintákon a párhuzamosan elvégzett vizsgálatokból a minták elkülönüléséért 

leginkább felelős tulajdonságokat vesszük figyelembe (ezek Zw; α1; α2; m%<7φ és logc/f), 

akkor a vizsgált minták a 82. ábra szerint hierarchizálódnak. Az hierarchia 2. szintjén a 

kialakuló két csoport egyikébe (1 Mgy1–218 Tai2) az igen mállott minták kerültek. A mállott 

mintákon belül a harmadik szinten az egymoduszú minták (1 Mgy1–31Vil2) alkotnak külön 

osztályt. A mállott csoport másik részére sorolódtak be többek közt a beremendi bauxitos 

agyagok. A másik kis mállottsági fokkal jellemezhető csoport nem tartalmaz egyetlen 

délkelet-ázsiai mintát sem. A referenciaként a vizsgálatba vont szemelyi minták (193, 194-es) 

elkülönülése példaszerű: e minták állnak legközelebb a típusos löszökhöz főleg, ha a 

mikromorfológiai képletüket (c/f arányt) vizsgáljuk. Jónéhány fiatalabb vörösesagyag is ide 

sorolódik, viszont a kaolinites szürke abaligeti agyag a magas kaolinittartalma ellenére helye 

meglepő.  
 
 C A S E    0         5        10        15        20        25 
Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
193 Sz2     ─┬─────────────────────────┐ 
195 Sz4     ─┘                         │ 
 48 Abb5    ─┬───┐                     │ 
 59 Abb16   ─┘   │                     │ 
 14 Ber4    ─┐   │                     ├─────────────────────┐ 

  ─┤   ├─┐                   │                     │ 
 25 Ber5    ─┤   │ │                   │                     │ 

  ─┤   │ │                   │                     │ 
  ─┤   │ │                   │                     │ 

 23 Ber13   ─┼───┘ ├───────────────────┘                     │ 
     ─┤     │                                         │ 

 13 Ber3    ─┤     │                                         │ 
 24 Ber14   ─┘     │                                         │ 
 10 Nh7     ───────┘                                         │ 
  1 Mgy1    ─┬─┐                                             │ 
 32 Vil3    ─┘ ├─────────────────────────┐                   │ 
 31 Vil2    ───┘                         │                   │ 
233 Mal1    ─┐                           │                   │ 
242 Bor1    ─┼─┐                         ├───────────────────┘ 
219 Tai3    ─┘ ├─────────┐               │ 

   ─┐ │         │               │ 
  ─┼─┘         │               │ 

 30 Vil1    ─┘           ├───────────────┘ 
 11 Ber1    ─┬─────┐     │ 
 44 Abb1    ─┘     │     │ 
 17 Ber7    ─┐     ├─────┘ 
 21 Ber11   ─┼─┐   │ 
 22 Ber12   ─┘ ├───┘ 
218 Tai2    ───┘ 

210 Lib5  

202 Go3   
207 Lib2  

201 Go2

 66 Abb23
208 Lib3  

 
 

82. ábra A vizsgált minták osztályokba sorolása (dendrogramja). 
A legfontosabb szemeloszlási α1; α2; m%<7φ ásványtani (mállottsági Zw) és mikromorfológiai (c/f) 

értékek alapján  
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Összességében elmondható, hogy a beremendi, kevésbé mállott minták erős 

hasonlóságot mutatnak a mediterrán minták egyes tagjaival, a délkelet-ázsiai minták többsége 

pedig a hierarchia harmadik szintjén válik szét a legmállottabb beremendi, abaligeti 

agyagoktól. Ugyanakkor az Abaligeti-barlang meggypiros mintája (44. Abb1) a vizsgált 

tulajdonságok alapján leginkább a beremendi bauxitos agyagra (11 Ber1) hasonlít.  

 

7. Az eredmények összefoglalása 

Eredményeim a karsztgenetikai megállapítások mellett metodikai-módszertani 

eredményeket is tartalmaznak. Viszonylag új (XRF-linescan, lézeres szemcseméret-

meghatározás), vagy ritkán alkalmazott (mikromorfológiai) vizsgálati módszereket 

használtam a barlangi kitöltések vizsgálatára, ami azzal a hátránnyal járt, hogy kevés 

szakirodalmi adat állt rendelkezésemre (ez alól csak az ásványtani vizsgálatok képeztek 

kivételt). Fontosnak tartottam a különböző éghajlati területek és üledékképződési környezetek 

(referenciaterületek) vizsgálatát, melyek a barlangi üledékektől eltérően ismertek a képződési 

környezetük. A barlangi üledékek csoportosítását megnehezíti, hogy még alcsoportjaik (pl.: 

homokos üledékek, vörös pélitek) sem jellemezhetők kizárólag egy-két paraméterrel. A mért 

jellemzőkből első lépésként azokat választottam ki, melyek alapján a leginkább elkülönülnek 

a minták, amelyeket azután felhasználtam a főkomponens és diszkriminancia analízishez. 

Minden vizsgálatról elmondható, hogy az alacsony mintaszám csökkenti az eredmény 

hitelességét. A kisszámú mintán végzett mérések azonos eredménye (mint például a 

mediterrán minták szemcseeloszlása) viszont megerősít abban, hogy a véletlenszerűnek 

tekinthető mintavétel bizonyos esetekben sikeresnek tekinthető a típus jellemzése 

szempontjából.  

Karsztgenetikai következtetések 

A karsztos területeken az üledékfelhalmozódás mértéke és minősége szoros 

kapcsolatban áll a karsztterület hidraulikai jellemzőivel. A karsztjelenségek genetikai 

vizsgálata közül a gömbfülkéket szabadlégteres képződésű, langyos vízfelület-közeli 

oldásformának tartom, melynek tipikus kifejlődése a siklósi Váraljai-barlang. A gömbfülkék 

ilyenformán jelzik az egykori karsztvízszintet, melyek keletkezése nem köthető konkrét 

földtani korhoz. A gömbfülkék fejlődésének határt szab a lepergő mállott anyag 

felhalmozódása/transzportja.  

Az Abaligeti-barlangban feltárt üledékek és morfológiai jelenségek öt fő 

karsztfejlődési fázist valószínűsítenek:  
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1. Az Állkapocs-terem mennyezeti anyagának felhalmozódása karsztos üledékgyűjtőben, 

zárt barlangi részben a fosszíliával együtt.  

2. Vélhetően a középső/felső pliocén határán (Csarnotanum) képződtek azok a kaolinites 

mállott agyagok, melyek a jelenlegi aktív járatnál magasabb szinten, a Nagy-teremben és 

környezetében helyezkednek el. Mikromorfológiai képletük és szemcseméret eloszlásuk 

alapján valódi barlangi agyagok. 

3. Anoxikus környezeti feltételek mellett alakultak ki a barlang Fő-ág mennyezetén, 

párkányain megtalált todorokitos fekete üledékek. Korukat, képződési intervallumukat csak a 

relatív morfológiai helyzetük alapján lehet megbecsülni. Gyakran kalcittal cementáltak, 

melyekben fellelhetők azok az apatitos kavicsok, melyek denevérguanóból származhattak.  

4.  Egy későbbi periódusban a karszt ismét aktivizálódhatott, mert a kékesszürke aleuritok 

egyes darabjai az eredeti keletkezési helyükről felszakadva továbbszállítódtak, a felszakadt 

darabjai megtalálhatók a Mésztufás-terem feltárásának XII. rétegében. A todorokit, a 

halványkék aleuritos anyag keletkezése és áthalmozódása valószínűleg már a pleisztocén 

egyik középső fázisa, amely homokos törmelékes kitöltés betelepülésével ért véget (a 

Mésztufás terem VII. rétege). 

5.  A finomabb üledékek (Mésztufás-terem, VI-I-es rétegek) felhalmozódása az 

agyagdugó hatására. 

6. A tektonikai esemény hatására kialakult tetaráta lépcső, mely a pleisztocén masztodon 

fogat zárta magába.  

A villányi karszt vizsgált területén a barlangi- és hasadék-kitöltések rövid szállítódás-

bemosódás után kerültek a jelenlegi helyükre. Az abaligeti terület barlangi kitöltései vagy 

igen mállottak, vagy törmelékesek, nincsenek átmeneti típusok. Mindkét helyszínen a 

kitöltések csak egy-egy esetben köthetők egy-egy kitüntetett tektonikai irányhoz, vagy 

morfológiai helyzethez, legtöbbször randomszerűen helyezkednek el. Beremenden a fiatal, 

kevésbé mállott vöröses agyagok a hegyet átszelő ÉNy-DK-i, törészóna környezetében 

csoportosulnak. 

Szemcseeloszlási vizsgálatok  

A mérések kiértékelésekor három új statisztikai paramétert vezettem be, ezek az α1 α2 

és az m%<7φ számok. A mérések során kirajzolódtak azok a gyakorisági-eloszlás típusok, 

melyek „ujjlenyomat”-szerűen használhatók az azonos szemcseméret-intervallumba tartozó, 

túlnyomórészt löszszerű üledékek genetikai szétválasztásásnál, ezek a következők. 

A homokvázú, homokköves, fluviális üledékek gyakorisági eloszlására jellemző az 

oszlopok egyenletes csökkenése a finomabb méretek felé. A nagyharsányi homokköves 



Dezső József: A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg 
képződményekkel. PhD disszertáció 2011. 

 

 121

hasadékkitöltések és málladékainak gyakorisági diagramjai a Dráva-melléki talajok laza 

homokos üledékekhez, többnyire C szintjeihez hasonlítanak. A Abaligeti-barlang egyes 

üledékeinél az ilyen hisztogram-típusok nagymértékben megkönnyítik a minta származásának 

értelmezését. Jellegzetes gyakorisági eloszlás mutatható ki az dolomitkarsztok aerosol 

hatására mállott kitöltéseiből (dolomitporból), valamint a mediterrán minták esetén. 

A szemcseeloszlást a pliocén–pleisztocén hasadék- és barlangi kitöltések esetén az 

egykori felszíni mállott anyag szemcseösszetétele, valamint a barlangi szállítás módja 

befolyásolja. A felszínről helyben bemosódott kitöltések kétmaximumos eloszlása 

nagymértékben hasonlít az egykori felszíni mállott anyag szemcsenagysági eloszlásához. 

Ebben az egyik maximumot a kőzetliszt frakcióban a kiindulási anyag légi szállításának, a 

másikat a finom agyag tartományában az egykori felszínen a leülepedést követő mállásnak 

tulajdonítom. Az eolikus szállítást a vörösagyagok 5,5φ körüli maximumú, típusos löszökhöz 

való nagyfokú hasonlóság igazolja a szemeloszlási vizsgálatok oldaláról.  

Ásványtani, mikromorfológiai vizsgálatok 

Az ásványtani adatoknál a mállottsági fok megítélése szempontjából a karbonát és a 

kvarctartalmat nem vettem figyelembe, a D (detriális), LW (alig mállott), HW (erősen 

mállott) és TW (végső mállástermékek) ásványfázisok adatait kombinálva igyekeztem a 

mintákat elkülöníteni, csoportosítani. Ennek oka az, hogy azonos klímán az eltérő összetételű 

kiindulási kőzetek eltérő mennyiségű és kristályosodási fokú kvarctartalma a mállás után 

mennyiségileg más lesz. Így a kvarc részarányából csak feltételesen következtethetünk a 

mállás intenzitására. 

A vörös színű pélites kitöltések közül azok tekinthetők a legidősebbnek, amelyek a 

legmállottabbak, vagy bimodálisak, vagy egymoduszúak és a modusz értékük 7-8φ értéknél 

van. Mikromorfológiai tulajdonságaik közös jellemzője az, hogy porfírosak, sokszor vasas 

anyag fedi az alapszövetet, az alapanyag kétféle részből áll: sárgásvöröses kettőstörő, és egy 

sötétvörös, barnásvörös nem-kettőstörő részből, melyek sokszor struktúra nélküliek, nincs 

vagy igen kevés a durva alkotórészük. A c/f arányuk igen alacsony. Lehetnek többszörösen 

áthalmozott pliocén mállástermékek is. A villányi-hegységi mintáknál feltűnő, hogy klasztjaik 

egyáltalán nem tartalmaznak karsztidegen, a helyszíni ágyazati kőzetnél különböző 

anyagot/mészkavicsot, ami utalna a távolabbi származási helyükre. A vizsgált jellemzők 

alapján e mintákat nem lehet besorolni valamilyen „paleotalaj” kategóriába, sem 

szemcseeloszlási, sem mikromorfológiai tulajdonságai nem indokolják ezt, de a bauxitokra 

sem hasonlítanak. Ásványtani jellegzetességük a nagyon rendezetlen kaolinit és a 

kaolinit/szmektit kevert szerkezet. A pliocén közepén a pannóniai fedő lepusztulása után, 
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meleg, nedves éghajlaton megindult felszíni mállás termékeinek a hasadékokba bemosott 

anyaga. Ezek a vörös agyagok kevés, néha közepes mennyiségű gibbsitet tartalmaznak, 

amelyet nem lehet az alsó-kréta Nagyharsányi Bauxit Formációból származtatni, és az sem 

valószínű, hogy ezek a felső-kréta mállástermékei lennének, mivel a jellemző bauxitásvány a 

diaszpor hiányzik belőlük. Ásványtani összetételételükben a kaolinit alapján rokoníthatók a 

délkelet-ázsiai mintákkal, de csak a kaolinit-tartalom és a vörös szín nem idokolja, hogy 

bármilyen (recens) talajtani főcsoporttal azonosíthatók legyenek e karsztos üledékek. Eltérően 

számos karszthasadéktól, ezek a minták fosszíliamentesek. A Máriagyüdi-barlangból 

származó (1.), a beremendi „bauxitos agyagok” (11., 12. minták) a vokányi (38) és a mecseki 

(43, 44, 46,) minták tartoznak e csoportba. A délkelet-ázsiai minták a magas kaolinit-tartalom 

miatt leginkább ehhez az első csoporthoz tartoznak, de mikromorfológiai képük szerint szerint 

nem, a recens mintákban több a durvább anyag. Nem alkotnak egy csoportot, mállottságuk, 

miként a terület talajainak a sokfélesége is, tág határok közt mozog.  

A nagyharsányi áthalmozott homokkövek és az Abaligeti-barlang miocén üledékei 

tekinthetők az értekezésemben vizsgált legidősebb törmelékes karsztos kitöltéseinek, biztosan 

a pannon előtt keletkeztek. Ez utóbbiak azonban lehet, hogy fedőüledékek csak a jelenlegi 

feltártsági állapotok alapján sem egyiket, sem másikat nem lehet bizonyítani. Az Állkapocs-

terem sárgásbarna keményre cementálódott csigakőbeles mennyezeti anyaga unikális, az 

eddig ismert harmadidőszaki üledékek közé nem sorolható be.  

A közepesen mállott minták, a vörösesagyagok, ha a karbonát fázis arányát nem 

vesszük figyelembe, a kvarctartalmuk magas (15% feletti) és némi törmelékes ásványt is 

tartalmaznak. A kvarc tartalma és mikromorfológiai megjelenése (eloszlása, mérete) alapján 

eredeti anyaguk eolikus por lehetett, ezek alapján közepes-erős málláson átesett löszszerű 

üledékek. C/f hányadosuk alacsony-közepes, sokszor a durva részek nem is észlelhetők. 

Mikromorfológiai képletük igen változatos, a löszhöz hasonlító sárga-törmelékes típustól 

egészen a magas f aránnyal jellemezhetőig. A mediterrán területeken jellemző bevonat 

(rubefikáció) mikromorfológiai jelensége hiányzik, helyette inkább fedésben, 

aggregátumokban találhatók a finom alkotórészek. Ezek a hullóporos, löszszerű üledékek 

klíma hatására továbbmállott anyagából helyben keletkezett rendzina-típusok (leptosolok, 

calcisolok), melyek azután a felszínfejlődésnek megfelelő ütemben kitöltötték a fejlődő 

hasadékokat.  

A „mediterrán” recens talajok közepesen mállottak, az egy-két szíriai mintától 

eltekintve kialakulásuknál figyelembe kell venni a tenger közelségét: ebben az egy talajképző 

tényezőben biztos hogy eltérés van a dél-dunántúli karsztok mintáihoz képest. Szemcseméret-
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eloszlási görbéik annyiban különbözik a hazai vizsgált vörös pélitektől, hogy 3-4φ–nél a 

durva kvarctartalom jelentős, amit a szaharai, vagy a közép-keleti száraz területek felől érkező 

por hatásának tulajdonítok. A Paksi Lösz Formáció alján megjelenő vörös paleotalaj 

képviselője a Beremendi-kőfejtőben az alsó-kréta mészkövet fedi. A képződmények félszáraz 

éghajlaton végbement kismértékű mállás és vörös elszíneződés (rubefikáció) révén jönnek 

létre, de a mikromorfólógiai jegyek alapján nem hasonlítanak a mediterrán bevonatos 

mintákra, amelyeknél a gumókat, morzsákat körülvevő, alapanyag-koncentrálódások, vasas 

kettőstörő bevonatok, melyek a rubefikáció nyomai, jellemzőek. A klasszikus mediterrán 

területekről származó minták közepesen-jól mállottak. Jellemző még rájuk, de a délkelet-

ázsiai kaolinites mintáknál is gyakori, hogy a finom frakció eloszlása egyenletes. Ez a 

tulajdonság igen ritka a hazai vörösagyag előfordulásokban. A színező vastartalom sok 

esetben a goethit, de a minták színét a mésztartalom is befolyásolja. A mikromorfológiai 

képletükben a szénsavas mész gyakran összekeveredik az agyaggal.  

A barlangi üledékek mikromorfológiai képében közös, hogy az elsődleges talajtani 

tulajdonságok (csatornák, diffúz határvonalak az egyes alkotórészek körül) a legritkább 

esetben jelentkeznek. Az áthalmozódás sokszor finom szűréssel is jár, bár léteznek olyan 

minták is, hogy az ásványtani tulajdonságok alapján kevésbé mállottak, mikromorfológiai és 

szemcseösszetételi tulajdonságuk alapján tömörödöttek, porfírosak, egymoduszúak. A 

legnehezebb azoknak a barlangi agyagoknak az eredetének megítélése amelyek magas 

mállottsági fokúak, magas (70 %) m%<7φ értékűek, kis, vagy negatív α2 értékkel 

jellemezhetőek, továbbá mikromorfológiai képletükben vázrészeket alig tartalmazó, 

kettőstörő alapanyagú, blokkos mikroszövetű kitöltések.  

8. Lehetséges kutatási irányok 

A karsztmorfológiai vizsgálatok kiterjeszthetők a villányi és mecseki karszt más 

területeire is. Számos más vizsgálatot lehet elvégezni a vörösagyagokkal kapcsolatban. 

Részletesebb és teljesebb morfológiai térkép készíthető így a Villányi-hegység 

törzsterületéről, valamint Csarnóta környezetéről, azaz a K-i részekről. Az újabb 

barlangfeltárások folytán számos érdekes barlangi kitöltés érkezik be folyamatosan a 

Természetföldrajzi Laboratóriumba, melyek feldolgozása még várat magára. A távoli 

területek mintáinak gyűjtése nem csak elhatározás kérdése. Az ásványtani vizsgálatok közül a 

legfontosabb lehet a közeljövőben: a 2 µm alatti frakció ásványos vizsgálata, geokémiai 

vizsgálatok. A mikromorfológiai vizsgálatoknál a vasborsók, konkréciók, opak részek 

szerkezetének elektronmikroszkópos vizsgálata sok mindent elárulhat a képződési 
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környezetükről. A vékonycsiszolat készítésekor számos további festési technika 

alkalmazható.  

Az XRF-linescan műszer, mint méréstechnikai megoldás igen perspektívikus az 

üledékek vizsgálata szempontjából. Területszkennelése a viszonylag nagyméretű (8 x 10 cm-

es) vékonycsiszolatok esetén számos információval szolgálhat az elemek eloszlása 

tanulmányozása tekintetében. 

A fiatal löszszerű üledékek vizsgálatából számos tudományág profitálhat, ezek közül 

néhányak: geoarcheológia, felszínfejlődési modelleket igénylő kutatások, környezetvédelem, 

műszaki tudományok.  

9. Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, Dr Schweitzer Ferenc professor 

emeritus úrnak valamint a Pécsi Földtudományok Doktoriskola régebbi és új vezetőinek, Dr 

Tóth József emeritus professzornak és Dr Dövényi Zoltán professzor úrnak, a Földrajzi 

Intézet volt vezetőjének, amiért éveken keresztül szakmai segítséget, biztos hátteret nyújtottak 

munkámhoz. Részben a Természetföldrajzi Laboratórium által biztosított eszközállomány is 

lehetővé tette a nagyszámú mérések elvégzését. Köszönöm Dr Viczián Istvánnak (Magyar 

Állami Földtani Intézet) Dr Szendrei Gézának (Magyar Természettudományi Múzeum) 

azokat a meghatározó gondolatokat, amelyek segítették a kutatási módszereim kialakítását. 

Külön köszönet Sajó Istvánnak (MTA Kémiai Kutatóintézet) a vizsgálatokon túl az 

eredményekkel kapcsolatos konzultációkért. Az ásványtani vizsgálatok kiértékelései és a 

mikromorfológiai képletek értelmezésében nyújtott segítség nélkül már a szakmai út legelején 

eltévedtem volna az egy emberélet munkáját, tapasztalatait megkívánó tudományágak 

művelésében.  

Köszönettel tartozom Dr Konrád Gyula egyetemi docensnek, a PTE TTK Földtani 

Tanszék vezetőjének, hogy a Nagyaktivitású Radioaktív Hulladéklerakó telephelyének 

kijelölését célzó kutatásokba vevonva lehetőségem nyílt terepi munka végzésére. Ugyanebben 

a munkában a tudományos munkák alapját megteremtő nehéz barlangi felvételezéseknél 

szakmai társammá vált Ország János (Mecsekérc Zrt), akinek kitartása és precízsége 

lelkesítően hatott még a legnehezebb órákban is. Pályám elején inspirációt nyertem a magyar 

karsztkutatás meghatározó személyiségeitől. Nevük felsorolása nélkül említem meg, hogy 

szerencsésnek tartom magam amiatt, hogy hoszabb-rövidebb ideig, vagy egy-egy terepi 

feltárás alkalmából együtt dolgozhattam Velük. Mesteremnek tekintem Kaposvári Ferencet, 

aki energiáit nem kímélve elvégezte az XRF linescan készülék megépítését és validálását. A 
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Villányi-hegység karsztterületéről kitűnő szakmai ráérzéssel éveken keresztül jelezte az új 

feltárásokat Mangult István egykori évfolyamtársam; nélküle számos fontos feltárás 

feldolgozása elmaradt volna. A feltárások során előkerült fosszíliák, vizsgálatra szánt 

pollenek meghatározása, azok eredménye és biosztratigráfiai besorolásuk a kutatási 

eredmények kimenetelét nagymértékben meghatározzák. Ezért külön köszönetemet szeretném 

kifejezni Dr Gasparik Mihálynak, Dr Kordos Lászlónak és Dr Medzihradszky Zsófiának a 

fosszíliák, pollenek szíves meghatározásáért. A Villányi-hegység területére szervezett 

barlangkutató táborokban számításaim szerint mintegy 120 hallgató fordult meg 10 év alatt, 

azóta közülük többen tudományos fokozatot szereztek, vagy folyamatban van minősítésük. 

Köszönettel tartozom Halász Amadénak (PTE TTK Környezettudományi Intézet) és Török 

Patriknak (Mecsekérc Zrt), akik távol-keleti útjaik során mintát gyűjtöttek vizsgálataimhoz. 

Köszönet Dr Kovács Jánosnak a görögországi mintagyűjtésért, a vörösagyagokkal 

kapcsolatos kötetlen laboratóriumi beszélgetésekért. 

Végezetül, de nem utolsó sorban, hálás köszönettel tartozom szüleimnek, 

családomnak, akik türelemükkel támogatták munkámat. Feleségem, gyermekeim, mást nem 

tehetvén, „igazolt hiányzásnak” fogadták el azt az időt, amit (hárítva a közös programokat, 

vagy az íróasztalomnál ülve, kivonulva a körülöttem zajló eseményekből) számukra 

megszűnve éltem meg – mellettük. 
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Melléklet 
 

Függelék talajosztályozási rendszerekhez* 
MICHÉLI (in Stefanovits et al. 1999), BUOL et al. (1997), FEKETE (1988) felhasználásával 

*csak az értekezésben említett kategóriák szerepelnek a felsorolásban 
 

Talajrendek 

 

Acrisols (lat.: acer: savanyú): felhalmozódási szintjük agyagtartalma alacsony 

bázistelítettségű, erősebben kilúgozódtak, mint a luvisolok, gyengén mállott a kőzetük. 

Argillic B szintjük van, de az 1:1 agyagásványok dominálnak. Szelvényfelépítésük: AbtC. 

Szavanna zónában gyakoriak az orthic acrisolok (normál); a ferric acrisolok (ferric 

tulajdonságok); plinthic acrisolok (kemény plinthie réteggel). Magyarországi recens 

megfelelőjük nincs. 

 

Andosols (jap: an: sötét do: talaj): könnyen málló vulkáni anyagon kialalkult talajok. A 

kationok egy része lemosódik a felszíni szintekből, a vas és az aluminium ionok a szerves 

anyaggal kelátokat képeznek, ezért a felszíni szint szervesanyag-tartalma magas. 

Szelvényfelépítésük: AC, AbwC. 

 

Aridisols (USDA): száraz régiók talajainak összefoglaló neve. Legalább az év felében 

szárazság jellemzi a területet, jellemző a sófelhalmozódás, szélhatás.  

 

Cambisols (lat.: cambiare: változni): olyan fiatal talajok, melyeknek nincs argillic szintjük, de 

van cambic B szintjük, ami a szintekre tagozódás kezdetét jelzi. A magyarországi 

osztályozásban: barnaföldek, de lehetnek részben humuszos homokok, részben réti talajok is, 

AbwC szelvényfelépítéssel. 

 

Entisols (UDSA): konszolidálatlan területek talajai, gyengén fejlett A szinttel. Többféle 

morfológiai helyzetben és éghajlati övezetben kifejlődhetnek. 

 

Fluvisols (lat.: fluvius: folyó): fiatal talajok az időszakosan kiöntő folyók hordalékán. 

Textúrájuk a hordalékanyag szerint változó. Magyar osztályozásban: öntéstalajok, AC 

szelvényfelépítéssel.  
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Grumusols (lat: grumus: morzsa): sötét színű fekete trópusi agyagtalaj-típus, a vertisol-nak 

felel meg. Az elnevezés a felső szint morzsás szerkezetése utal. Erősen duzzadó és zsugorodó 

talajtípus, néha gilgai jelenséggel. Több kontinensen is előfordulnak, így nevük is változik, 

pl.: India: „regur”, „fekete gyapotföld”; Marokkó: „tirs”;  Szudán: „bardol”; Indonézia: 

„margalit”; Nicaragua: „sonsocuit”. Sötét színük sajátos humifikációval kapcsolatos: e 

talajtípus a vizet rosszul áteresztő kőzeten képződik, így a Fe-, Mn-, és Ca-ionok nem 

mosódnak ki, hanem a humuszvegyületekkel kapcsolódnak. Illuviális és eluviális szintjeik 

nincsenek. Adszorpciós kapacitásuk nagy, Ca2+ túlsúllyal. Enyhén lúgos kémhatásúak. 

 

Histosols (gör.: histos: szövet): legalább 40 cm vastag szerves talajanyagot tartalmazó szerves 

(nem ásványi) talajok. A szerves anyag lebontását akadályozza a vízhatás, savanyúság, 

sótartalom, alacsony hőmérséklet. Magyar osztályozásban: láptalajok, H, HCr 

szelvényfelépítéssel.  

 

Inceptisols (USDA), (lat: inceptum: kezdet): embrionális állapotban lévő talajok, amelyekben 

nem, vagy csak ritkán alakultak ki diagnosztikai horizontok, ezek: ochric epipedon, albic 

horizon.  

 

Latosols (USDA: Oxisols, FAO: Ferraisols; lat.: ferrum:vas, alumen: aluminium): 

laterittalajok, Sárgás, vörös, trópusi talajok, melyek rendelkeznek „ferralic” B szinttel. A 

ferralic szint legalább 30 cm vastag. A talaj felső rétegében kaolinit és igen mállott ásványok 

dominálnak. A mállás következtében összeomlik a kristályszerkezet, kiszabadul az aluminium 

és a szilicium, csak a kevésbé oldható vas- aluminium-oxidok és –hidroxidok maradnak 

helyben (deszilikáció). A helyben maradó szilicium és aluminium kaolinitet épít. A negatív 

töltésű kaolinit és a pozitív töltésű vasvegyületek stabil mikroaggregártumokat képeznek, 

ezért a a talajtípus jó fizikai tulajdonsággal rendelkezik. Szelvényük: ABC. 

 

Leptosols (gör: leptos: vékony, sekély): kemény, cementált kőzeten kialakult, 30 cm-nél 

sekélyebb talajok. Lehetnek kíváló termőképességűek, de a sekélysége és a kemény alapkőzet 

miatt kiszáradásra hajlamosak. A magyar osztályozásban: rendzinák, nyirok- ranker talajok 

sorolhatók ide, A(B)R, A(B)C szelvényfelépítéssel.  

 

Lithosols (a FAO-UNESCO-osztályozásban 1985-től nem használják): A10 cm-nél nagyobb 

mélységben kemény kőzet található. A felső 10 cm nagyon kevert, alatta, ha van mód a 
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kialakulására, legalább 30%-ot tartalmazó agyagos réteg található. Szelvényükben 50 cm-nél 

kezdődik a tömör sziklás, vagy köves kőzet. 

 

Luvisols (lat.: luere: kimosás): legfontosabb tulajdonságuk a szelvényen belüli 

textúradifferenciálódás. Argic B szintjük van 50% feletti telítettségi értékkel. Az 

agyagfelhalmozódási szint kationcsere-kapacitása meghaladja a 24 cmol(+)/kg-ot, itt a 

szerkezeti elemeket agyaghártya vonja be. Jellemzőek a humid, szubhumid, és mérsékelt öv 

csapadékosabb zónáira, a magyar osztályozásban megfelelnek az agyagbemosódásos barna 

erdőtalajoknak (ABET). USSTax szerint megfelelnek az Alfisols-oknak. Ha a B szint 

telítettsége 50%-nál nagyobb, akkor luvisoloknak, ha kisebb, akkor acrisoloknak nevezzük a 

talajokat. 

 

Mollisols (USDA): lágyszárú vegetáció alatt fejlődött sötét talaj, felső szintjében magas 

szervesanyag-tartalommal, fejlett szintekkel.  

 

Regosols: (gör.: rhegos: takaró): puha kőzeten (márgán, löszön) kialakult, gyengén fejlett 

talajok. Fejlődésüket gátolják az extrém éghajlati tényezők, erózió. A magyar osztályozásból 

a homok- és öntéstalajok nem, a földeskopárok és a humuszkarbonát talajok idetartoznak. 

Szelvényfelépítésük: AC.  

 

Vertisols (lat.: vertere: „átfordul” „átforgat”): magas szmektit tartalmú talajok, A(B)C 

kifejlődéssel, felső 50 cm-ben legalább 30% agyagtartalommal. A zsugorodás-tágulás 

hatására a száraz évszakban mély repedések nyílnak, a felszínen hullámos „gilgai” mikrorelief 

alakul ki. A magyar talajosztályozásban az agyagos réti és fekete nyirok talajok tartoznak ide. 

 

Diagnosztikai tulajdonságok, talaj-alrendek, főcsoportok 

 

Calcaric: szénsavas meszet tartalmazó szint, a FAO-osztályozás diagnosztikai szinjében 

calcic szint: CaCO3>15%. 

Cambic (USDA): ~talajszint, agyagos, szerkezetes szint, a karbonátok kilúgozódtak, az 

elsődleges ásványok már szétmálottak. 

Chromic: erősen barna, vörösesbarna színt jelöl, gyakran a rubefikáció jele. 

Dystric: alacsony (50%-nál kisebb) bázistelítettséget jelöl. 
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Endoaquepts (vagy epiaquepts): Inceptisolok főrendjének, az Aquepts alrendbe tartozó ~ 

talajtani főcsoport, melyre jellemző az, hogy a kőzet többnyire 100 cm mélyen van a 

felszíntől.  

Entic: kezdeti, fejletlen, kezdetleges. 

Epiaquults (USDA): az Ultisolok rendjébe, Aquultsok alrendjébe tartozó talaj-főcsoport. 

Olyan Aquults talajtípus, amely telített. 

Eutric: 50%-nál nagyobb bázistelítettségű szint. 

Haplic: szénsavas mész jelenlétére utaló tulajdonság.  

Kandic (USDA) : diagnosztikai tulajdonság; alacsony aktivitású (CEC< 16 cmol/kg-1) agyag a 

szelvényben az agyagfelhalmozódási jól elkülöníthető a felette lévő szinttől (váltás 15 cm-en 

belül), de agyagrártyák csak ritkán észlelhetők. 

Lithic: általánosságban kőzethatást jelöl. 

Orthic: „normál”, „közönséges” (pl: ferralsolok). 

Plinthic: ~ ferralsoloknál 0-125 cm mélyen plinhic szint alakult ki. 

Rhodic: ferralsolok a (FAO besorolás szerinti) hat csoportjából (az egyik; vörös, sötétvörös B 

szinttel jellemezhető talaj-altípus. 

Udic (USDA talajosztályozásban; lat.: udus: humid):  általában egész évben nedves 

vízháztartási tulajdonságok jellemzik; a talajnedvesség szempontjából összességében 

maximum 90 száraz nap lehet. 

Ustic: (USDA talajosztályozásban; lat.: ustus, égett): nedves és száraz időszak váltogatja 

egymást, a száraz évszak 90 napnál hosszabb, a száraz napok száma legfeljebb 180 nap, ekkor 

a talajszelvény kiszárad; a téli napforduló után négy hónapig 45 összefüggő napon keresztül 

nedves.  

Vertic: agyagásványok miatt repedező, duzzadó talajtulajdonság jelölése, gyakoriak a csúszási 

tükrök. 

Xanthic:  ~ferralsolok B szintje sárga, fakósárga. 

Xeric: (USDA talajosztályozásban; gör: xeros, száraz): ~vízháztartási tulajdonságokkal 

jellemzett talajtípus; nedves téli, száraz nyári periódus; a nyári napforduló után a talajszelvény 

összefüggően legalább 45, vagy még több napra kiszárad, a téli napforduló után összefüggően 

45, vagy még több napig nedves.  
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Az értekezésben használt talaj-mikromorfológiai fogalmak 
(MCKEAGUE & GUERTIN (1982) SZENDREI (1994, 2001) BULLOCK et al. (1985) alapján) 

 
Alapanyag: a vázrészeket, pórusokat, koncentrátumokat és szeparátumokat beágyazó 

finomanyag („fine material”), szemcseméret-nagyságának felső határa a dolgozatban 

5-7 µm).  

Rovátkált kettőstörő ~: az alapanyag nem összefüggően, hanem apró, rövid csíkokban 

jelenik meg, irányítottsága fontos ismérv; 

~ k-szövete: az alapanyag kettőstörő szemcséinek elrendeződése. 

Bevonatok: vázrészek, különböző anyagú formaelemek, azaz valamely felülethez köthető 

koncentrálódás és szeparálódások egyik típusa (további típusok: szegély, hártya, 

kitöltés. A bevonatok képződésének értelmezése igen fontos a talaj, vagy talajhorizont 

kialakulásának tisztázásában. Altípusai lehetnek fedő-, összekapcsolódó fedő-, függő-, 

beágyazott mikroréteg-, kéregszerű bevonatok. Keletkezési körülményeik szerint is 

tagolhatók, pl.:  

- illuviációs~: agyagmozgás oldatban, kolloidoldatban, szuszpenzióban, e folyamathoz 

diszpergálható agyagszemcsék szükségesek, 

- széttöredezett~: éles határvonalú, alacsony kettőstörésű, határozott orientációjú, a 

keletkezése után kiszáradt, helyben maradt, esetleg áthalmozott fragmentum. 

Chlamydic: olyan szövettípus, az alapanyag (finom anyag) egybefűggő bevonat rendszert 

alkot az egységeken (f-members). 

Granic: a diszkrét egységek illeszkedéséből felépülő alapanyagmentes szövettípus egyik 

sorozata, melynek jellemzője, hogy a az egységek lazán, vagy nem illeszkednek. 

Fragmic: a diszkrét egységek illeszkedéséből felépülő alapanyagmentes szövettípus egyik 

sorozata, melynek jellemzője, hogy az elemek illeszkednek. 

Gumók, göbecsek: a talaj olyan 3D-alkotórésze (rendszerint gömb, v. ovális alakú) amely a 

beágyazó anyagtól valamely alkotórészek koncentrálódásában vagy szövetében tér el, 

vagy éles határvonallal különül el. 

Iunctic: az érintkezési pontoknál dúsuló alapanyagú szövettípus. 

Konkréciók: gömbhéjas szerkezetű göbecsek, vagy gumók. 

Mátrix: e fogalmat a mikromorfológia több értelemben használja van, ahol beletartoznak a 

vázrészek, az alapanyag és a pórusok; van amikor a vázrészeken („klaszton”) kívüli 

anyagot értenek alatta. 
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Matrigranic-granoidic: olyan szövettípus, ahol a többnyire elkülönülten megjelenő 

alkotórészek váz- és alapanyag-részeket is tartalmaznak. 

Orthogranic: olyan szövet, ahol a diszkrét egységek a vázrészek  

Plectic: olyan szövettípus a chlamydic sorozatban, ahol a szemcseközi térben az illeszkedési 

pontoknál a vastagabb bevonatok kiszélesednek, egybeolvadnak. 

Porphyric (sorozat): viszonylag folyamatos mátrixú (porfíros) szövettípus. Az egységek egy 

sűrű alapanyagban fordulnak elő. 

Szövet: a szöveti elemek egymáshoz viszonyított helyzete, elrendeződése; alapszövet: az 

alapanyag és a vázrészek egymáshoz való viszonya, elrendeződése. Az alapszövet 

lehet:  

- egynemű: vázrészek illeszkedéséből felépülő szövet, 

- bevonatos: a vázrészek körül az alapanyag bevonatként fordul elő, 

- porfíros: vázszemcsék az alapanyagba ágyazódva fordulnak elő. 

- orientálatlan, vagy fedett alapanyag: az alapanyag nem mutat kettőstörést, vagy 

kettőstörése lefedett, 

- kristályos: az alapanyag kettőstörését kristályhalmazok okozzák. 

Vázrészek: általában ásványi részecskék, méretük alapján egyértelműen elkülöníthetők az 

alapanyagtól, méretük igen változatos lehet. 
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4. táblázat Az értekezésben használt minták rövid leírása, az elvégzett vizsgálatok jelzése 
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1 Mgy1 Máriagyüd vörösesbarna   (5YR 6/6) 
barlangi agyag x x x 24 Ber14 Beremend vörösagyag (2,5YR 4/8) x x x

2 Vár1 Váralja-bg barnássárga (2,5Y 8/6 
dolomit málladék x 25 Ber15 Beremend vörösagyag (2,5YR 3/6) x x

3 Ken1 Kenderes-bg barnássárga (2,5Y 8/8) 
dolomit málladék x 26 Ber16 Beremend szürkésfehér meszes 

homokkő x x

4 Nh1 Nagyharsány_I.  szürkés-sárga finoman 
rétegzett meszes homokkő x x 27 Ber17 Beremend a 21_Ber11-es minta 250µm 

feletti frakciója x

5 Nh2 Nagyharsány_I. világos sárga  kőzetliszt   
(7,5YR 6/6) x x 28 Ber18 Beremend a 16_Ber6-os minta 250µm 

feletti frakciója x

6 Nh3 Nagyharsány_I.
rózsaszín-vörös (5YR 6/8) 

kőzetliszt, lösz, vagy 
mállott homokkő

x x 29 Ber19 Beremend a 18_Ber8 minta 250µm 
feletti frakciója x

7 Nh4 Nagyharsány_I.
sárga-lilás/vöröses   

(2,5YR 6/4) homokkő 
málladék

x x 30 Vil1 Villány vörösagyag (2,5YR 4/8) x x x

8 Nh5 Nagyharsány_I. rózsaszín-vöröses (2,5YR 
6/6)  pélit, homokkövön x x 31 Vil2 Villány sárga (2,5Y 7/8) agyag x x x

9 Nh6 Nagyharsány_I. sárga (2,5Y 7/8) mállott 
homokkő x 32 Vil3 Villány mészkonkréció            

(2,5Y 8/8) x x x

10 Nh7 Nagyharsány_II.
sárga (7,5 YR 7/4) 
konkréció, felületén 
száradási repedések 

x x x 33 Vil4 Villány barna meszes agyag       
(2,5Y 6/8) x x

11 Ber1 Beremend sötétvörös  (10YR 4/6) 
bauxitos agyag x x x 34 Vil5 Villány vörösesbarna (5YR 5/8) 

agyag x

12 Ber2 Beremend sötétvörös  (10YR 4/6) 
bauxitos agyag x x x 35 Vil6 Villány zöldesbarna agyag x

13 Ber3 Beremend  vörös  (2,5YR 4/8) 
agyagos paleotalaj(2005) x x x 36 Vil7 Villány meszes kőzetliszt x

14 Ber4 Beremend  vörös  (2,5YR 4/8) 
agyagos paleotalaj (1998) x x x 37 Vok1 Vokány vörösesagyag             

(2,5YR 4/8) x x x

15 Ber5 Beremend sárga (7,5,YR 6/8) igen 
finoman rétegzett agyag x x x 38 Vok2 Vokány vörösagyag (2,5YR 4/6) x x x

16 Ber6 Beremend
vörös (2,5YR 4/6) 

finoman rétegzett, kagylós 
törésű agyag

x x x 39 Koz1 Kozármisleny barna talaj BC szint        
(-210cm) x x

17 Ber7 Beremend vörösagyag (2,5 YR 4/8) x x x 40 Me1 Mecsek barna talaj, töbörkitöltés 
(10YR 6/6) x x

18 Ber8 Beremend sárga (10YR 7/3) 
áthalmozott lösz x x 41 Me2 Mecsek barna talaj, töbörkitöltés 

(7,5YR 4/6) x

19 Ber9 Beremend
vörös (2,5YR 4/6) 

homogén, kagylós törésű 
agyag

x x x 42 Me3 Mecsek vörösagyag, barlangi kitöltés x

20 Ber10 Beremend vörösagyag (2,5YR 5/8) x 43 Me4 Mecsek vörösagyag, barlangi kitöltés 
(2,5YR 4/8) x x

21 Ber11 Beremend vörösagyag  (2,5YR 4/8) x x x 44 Abb1 Abaligeti-
barlang 

vörösagyag, barlangi kitöltés, 
meggypiros               
(10R 4/8)

x x x

22 Ber12 Beremend vörösagyag  (2,5YR 4/8) x x x 45 Abb2 Abaligeti-
barlang

vörösagyag, barlangi kitöltés, 
meggypiros (2,5YR 4/6) x x

23 Ber13 Beremend vöröses agyag           
(2,5YR 4/8) x x x 46 Abb3 Abaligeti-

barlang
szürke hasadékkitöltés     

(GY 8/5) x x x
 

(4. táblázat folyt.) 
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47 Abb4 Abaligeti-barlang  vörösagyag (2,5YR 6/4) x 71 Abb28 Abaligeti-
barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

48 Abb5 Abaligeti-barlang patak hordalék          
(10YR 7/4) x x 72 Abb29 Abaligeti-

barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

49 Abb6 Abaligeti-barlang
homokos kőzetlisztes 

hasadékkitöltés        
(10YR 7/4)

x 73 Abb30 Abaligeti-
barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

50 Abb7 Abaligeti-barlang
sárgásbarna homokos 

agyagos üledék          
(10 YR 7/4)

x 74 Abb31 Abaligeti-
barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna kőzetlisztes  

üledék
x x

51 Abb8 Abaligeti-barlang lösszerű kőzetlisztes 
(10YR 6/6) x 75 Abb32 Abaligeti-

barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

52 Abb9 Abaligeti-barlang fekete aprókavicsos 
kalcitos réteg x 76 Abb33 Abaligeti-

barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

53 Abb10 Abaligeti-barlang homokos kőzetlisztes 
(10YR 7/4) x 77 Abb34 Abaligeti-

barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

54 Abb11 Abaligeti-barlang fekete aprókavicsos 
kalcitos réteg x x 78 Abb35 Abaligeti-

barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

55 Abb12 Abaligeti-barlang
sárgásbarna homokos 

agyagos üledék          
(10 YR 7/4)

x 79 Abb36 Abaligeti-
barlang

finoman rétegzett 
sárgásbarna (10YR6/4) 

kőzetlisztes  üledék
x x

56 Abb13 Abaligeti-barlang kőzetlisztes anyag, csigás 
lumachella x 80 Abb37 Abaligeti-

barlang

sárgásbarna(10YR6/4), 
makropórusos, finomhomok-

kőzetlisztben kalcit-, és 
mészkavicsok

x

57 Abb14 Abaligeti-barlang
fekete aprókavicsos 

kalcitos üledék a 
mennyezeten

x x 81 Abb38 Abaligeti-
barlang

 sárgásbarna (10YR6/4) 
kőzetliszt x x

58 Abb15 Abaligeti-barlang fekete, kőzetlisztes üledék 82 Abb39 Abaligeti-
barlang homokos kavics 

59 Abb16 Abaligeti-barlang kőzetlisztes üledék     
(10YR 7/4) x x x 83 Abb40 Abaligeti-

barlang
 sárgásbarna (10YR 6/4) 

kőzetliszt x x

60 Abb17 Abaligeti-barlang kőzetlisztes üledék    
(10YR 7/4) x x 84 Abb41 Abaligeti-

barlang kavicsos agyag x

61 Abb18 Abaligeti-barlang
sárgásbarna homokos 

agyagos üledék (10 YR 
7/4)

x 85 Abb42 Abaligeti-
barlang agyagos kavicsos aleurit x

62 Abb19 Abaligeti-barlang
barnássárga homokos 

agyagos üledéke         
(10YR 6/4)

x 86 Abb43 Abaligeti-
barlang

szürke, szürkésbarna 
kőzetliszt x x x

63 Abb20 Abaligeti-barlang
sárgásbarna homokos 

agyagos üledék          
(10 YR 7/4)

x 87 Abb44 Abaligeti-
barlang

I-es feltárás  XII. réteg 4-8 
mm-es frakcióból bevonatos 

kavics
x x

64 Abb21 Abaligeti-barlang agyagkavics x x x 88 Abb45 Abaligeti-
barlang

Állkapocs-terem, 
sárgásbarna kalcitos 

mészkőbreccsás mennyezeti 
anyag, 180 µm feletti frakció

x x

65 Abb22 Abaligeti-barlang
sárgásbarna homokos 

agyagos üledék          
(10 YR 7/4)

x 89 Abb46 Abaligeti-
barlang

66_Abb23 fekete kőzetliszt 
frakciója x

66 Abb23 Abaligeti-barlang kőzetlisztes agyag        
(10YR 6/4) x x x 90 Abb47 Abaligeti-

barlang

Állkapocs-terem, 
sárgásbarna kalcitos 

mészkőbreccsás mennyezeti 
anyag, 250 µm feletti frakció

x

67 Abb24 Abaligeti-barlang
finoman rétegzett 

sárgásbarna (10YR6/4) 
kőzetlisztes  üledék

x x 91 Abb48 Abaligeti-
barlang

80_Abb37 250 µm feletti 
frakció x

68 Abb25 Abaligeti-barlang
finoman rétegzett 

sárgásbarna (10YR6/4) 
kőzetlisztes  üledék

x x 92 Abb49 Abaligeti-
barlang

080805_XII_nehézásvány  
frakció, benne vörösagyag x

69 Abb26 Abaligeti-barlang
finoman rétegzett 

sárgásbarna kőzetlisztes  
üledék

x x 93 Abb50 Abaligeti-
barlang Miocén állkapocs I. x

70 Abb27 Abaligeti-barlang
finoman rétegzett 

sárgásbarna  (10YR6/4) 
kőzetlisztes  üledék

x x 94 Abb51 Abaligeti-
barlang

Miocén állkapocs befoglaló 
kőzete I. x

 
(4. táblázat folyt.) 
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95 Abb52 Abaligeti-barlang Miocén állkapocs II. csont 
metszet x 119 Uj4 Újvár

homokos-kőzetlisztes késő 
neolit árokkitöltés         
(UVM2 247-290) 

x

96 Abb53 Abaligeti-barlang Miocén állkapocs 
befoglaló kőzete II. x 120 Uj5 Újvár

homokos-kőzetlisztes késő 
neolit árokkitöltés      
(UVM2 130-160)

x

97 Abb54 Abaligeti-barlang Miocén állkapocs III. x 121 Uj6 Újvár
homokos-kőzetlisztes késő 

neolit árokkitöltés      
(UVM2 247-290) 

x

98 Sed1 Szederkény szürke kőzetliszt x x 122 Uj7 Újvár
homokos-kőzetlisztes késő 

neolit árokkitöltés     (UVM2 
298-326)

x

99 Sed2 Szederkény barnásszürke kőzetliszt 
(B4M 144-185) x x 123 Dr1 Drávacsehi homoktalaj A szint x

100 Sed3 Szederkény szürke-sárgásbarna 
kőzetliszt (B9M 380-425) x x 124 Dr2 Drávacsehi homoktalaj  C szint x

101 Sed4 Szederkény paleotalaj              
(B13M 155-180) x x 125 Dr3 Drávacsehi homoktalaj A szint x

102 Sed5 Szederkény paleotalaj              
(B13M 190-232) x x 126 Dr4 Drávacsehi homoktalaj  C szint x

103 Sed6 Szederkény paleotalaj              
(B13M 273-300) x x 127 Dr5 Drávasztára homoktalaj A szint x

104 Sed7 Szederkény paleotalaj (B13M) x x 128 Dr6 Drávasztára homoktalaj B szint x

105 Sed8 Szederkény fiatal ártéri talaj x x 129 Dr7 Drávasztára homoktalaj  C szint x

106 Sed9 Szederkény szürke kőzetliszt      
(B14M 190-208) x x 130 Dr8 Drávasztára homoktalaj A szint x

107 Sed10 Szederkény barnásszürke kőzetliszt 
(B15M 150-157) x x 131 Dr9 Drávasztára homoktalaj B szint x

108 Sed11 Szederkény szürke kőzetliszt      
(B15M 275-282) x x 132 Dr10 Drávasztára homoktalaj  C szint x

109 Sed12 Szederkény szürke kőzetliszt      
(B15M 385-395) x x 133 Dr11 Drávasztára homoktalaj B szint x

110 Sed13 Szederkény szürke-sárgásbarna 
kőzetliszt (B18M-430) x x 134 Dr12 Drávasztára homoktalaj  C szint x

111 Sed14 Szederkény szürke kőzetliszt       
(B19M 270) x x 135 Dr13 Drávasztára homoktalaj A szint x

112 Sed15 Szederkény lösz-ártéri üledék átmenet 
(BM 530) x x 136 Dr14 Drávasztára homoktalaj B szint x

113 Sed16 Szederkény paleotalaj              
(G1 fúrás 410-450) I. x x 137 Dr15 Drávasztára homoktalaj  C szint x

114 Sed17 Szederkény paleotalaj              
(G1 fúrás 410-450) II. x x 138 Dr16 Zaláta homoktalaj A szint x

115 Sed18 Szederkény paleotalaj              
(G2 fúrás 380-420) I. x x 139 Dr17 Zaláta homoktalaj B szint x

116 Uj1 Újvár csernozjom (0-30cm) x x 140 Dr18 Zaláta homoktalaj  C szint x

117 Uj2 Újvár
homokos-kőzetlisztes késő 
neolit árokkitöltés (UVM2 

247-250)
x 141 Dr19 Marócsa homoktalaj A szint x

118 Uj3 Újvár
homokos-kőzetlisztes késő 
neolit árokkitöltés (UVM2 

296-326)
x 142 Dr20 Marócsa homoktalaj B szint x

 
(4. táblázat folyt.) 
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143 Dr21 Marócsa homoktalaj  C szint x 174 Dr52 Cún homoktalaj A szint x

144 Dr22 Marócsa homoktalaj A szint x 175 Dr53 Cún homoktalaj B szint x

145 Dr23 Marócsa homoktalaj B szint x 176 Dr54 Cún homoktalaj  C szint x

146 Dr24 Marócsa homoktalaj  C szint x 177 Dr55 Vajszló homoktalaj A szint x

147 Dr25 Drávaiványi homoktalaj A szint x x 178 Dr56 Vajszló homoktalaj B szint x
148 Dr26 Drávaiványi homoktalaj B szint x x 179 Dr57 Vajszló homoktalaj  C szint x
149 Dr27 Drávaiványi homoktalaj  C szint x 180 Dr58 Vajszló homoktalaj A szint x
150 Dr28 Drávafok homoktalaj A szint x 181 Dr59 Vajszló homoktalaj B szint x
151 Dr29 Drávafok homoktalaj B szint x 182 Dr60 Vajszló homoktalaj  C szint x
152 Dr30 Drávafok homoktalaj  C szint x 183 Dr61 Vajszló homoktalaj A szint x
153 Dr31 Markóc homoktalaj A szint x 184 Dr62 Vajszló homoktalaj B szint x
154 Dr32 Markóc homoktalaj B szint x 185 Dr63 Vajszló homoktalaj  C szint x
155 Dr33 Markóc homoktalaj  C szint x 186 Dr64 Hirics homoktalaj A szint x
156 Dr34 Drávaiványi homoktalaj A szint x 187 Dr65 Hirics homoktalaj B szint x
157 Dr35 Drávaiványi homoktalaj B szint x 188 Dr66 Hirics homoktalaj  C szint x
158 Dr36 Drávaiványi homoktalaj  C szint x 189 Dr67 Hirics homoktalaj A szint x
159 Dr37 Cún homoktalaj A szint x 190 Dr68 Hirics homoktalaj B szint x
160 Dr38 Cún homoktalaj B szint x 191 Dr69 Hirics homoktalaj  C szint x

161 Dr39 Cún homoktalaj  C szint x 192 Sz1 Szemely Ramann-féle barna erdőtalaj 
A szint I.(SZM8 0-32) x x x

162 Dr40 Drávasztára homoktalaj B szint x 193 Sz2 Szemely vörösesbarna paleotalaj I. 
(SZM9 55-89) x x

163 Dr41 Drávasztára homoktalaj  C szint x 194 Sz3 Szemely vörösesbarna paleotalaj II. x x x

164 Dr42 Drávasztára homoktalaj A szint x 195 Sz4 Szemely Ramann-féle barna erdőtalaj 
A szint I. x x

165 Dr43 Drávasztára homoktalaj B szint x 196 Sz5 Szemely lösz x x
166 Dr44 Drávasztára homoktalaj  C szint x 197 Sz6 Szemely lösz SZM2 115-138 x x
167 Dr45 Alsószentmárton homoktalaj A szint x 198 Sz7 Szemely lösz, SZ36 115-224 x x
168 Dr46 Alsószentmárton homoktalaj  C szint x 199 Sz8 Szemely lösz, SZM9 273-300 x x
169 Dr47 Nagycsány homoktalaj A szint x 200 Go1 Görögország recens talaj mészkövön x
170 Dr48 Nagycsány homoktalaj B szint x 201 Go2 Görögország recens talaj mészkövön x x x
171 Dr49 Nagycsány homoktalaj  C szint x 202 Go3 Görögország recens talaj mészkövön x x x
172 Dr50 Alsószentmárton homoktalaj A szint x 203 Go4 Görögország recens talaj mészkövön x x x
173 Dr51 Alsószentmárton homoktalaj  C szint x 204 Go5 Görögország recens talaj mészkövön x x  

(4. táblázat folyt.) 
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205 Go6 Görögország recens talaj mészkövön x 236 Mal4 Malájzia recens talaj x

206 Lib1 Libanon barnásfekete recens talaj 
mészkövön x x 237 Mal5 Malájzia recens talaj x

207 Lib2 Libanon recens talaj mészkövön x x 238 Mal6 Malájzia recens talaj x
208 Lib3 Libanon recens talaj mészkövön x x 239 Mal7 Malájzia recens talaj x x
209 Lib4 Libanon recens talaj mészkövön x x 240 Lao1 Laosz recens talaj x
210 Lib5 Libanon recens talaj mészkövön x x x 241 Lao2 Laosz recens talaj x
211 Lib6 Libanon recens talaj mészkövön x x 242 Bor1 Borneo recens talaj x x
212 Lib7 Libanon recens talaj mészkövön x x 243 Bor2 Borneo recens talaj x
213 Szir1 Szíria recens talaj mészkövön x 244 Bor3 Borneo recens talaj x
214 Szir2 Szíria fakó barna talaj x 245 Bor4 Borneo recens talaj x
215 Szir3 Szíria homok x
216 Szír4 Szíria homok x
217 Tai1 Thaiföld recens talaj x
218 Tai2 Thaiföld recens talaj x x x
219 Tai3 Thaiföld recens talaj x x x
220 Tai4 Thaiföld recens talaj x x x
221 Tai5 Thaiföld recens talaj x x
222 Tai6 Thaiföld recens talaj x
223 Tai7 Thaiföld recens talaj x
224 Tai8 Thaiföld recens talaj x
225 Tai9 Thaiföld recens talaj x
226 Tai10 Thaiföld recens talaj x
227 Tai11 Thaiföld recens talaj x
228 Tai12 Thaiföld recens talaj x
229 Ind1 Indonézia recens talaj x x x
230 Ind2 Indonézia recens talaj x
231 Ind3 Indonézia recens talaj x x x
233 Mal1 Malájzia recens talaj x x x
234 Mal2 Malajzia recens talaj x
235 Mal3 Malájzia recens talaj x  

(4. táblázat vége) 
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5. Táblázat Minták főbb szemcseeloszlási paraméterei. 

     Villányi-hegység 
sorsz. kód α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm

1 Mgy1 -66,61 61,50 8,40 30,04 88,98 100,00
2 Vár1 69,65 18,37 4,80 5,13 16,50 72,65
3 Ken1 68,56 13,17 4,80 1,93 10,21 73,10
4 Nh1 47,97 30,11 5,20 4,95 23,66 88,93
5 Nh2 44,42 32,31 5,25 6,82 30,00 94,20
6 Nh3 43,91 35,94 5,40 7,44 33,19 97,78
7 Nh4 20,00 45,84 5,90 9,22 39,01 98,52
8 Nh5 35,54 41,99 5,85 12,61 46,19 100,00
9 Nh6 35,60 34,51 5,40 10,32 38,33 98,50

10 Nh7 64,54 -1,64 5,00 4,81 20,65 92,35
11 Ber1 30,26 -56,31 8,50 22,70 64,10 99,93
12 Ber2 37,42 -33,69 5,60 23,85 53,53 99,24
13 Ber3 54,59 7,36 5,10 10,46 34,42 96,19
14 Ber4 47,68 -2,86 5,12 9,14 32,15 95,82
15 Ber5 63,85 -2,86 5,20 7,96 27,27 99,36
16 Ber6 38,21 -30,68 5,70 22,41 57,00 100,00
17 Ber7 47,01 -13,13 4,90 18,03 39,15 96,80
18 Ber8 69,83 20,56 5,20 8,78 31,23 100,00
19 Ber9 54,68 -29,98 5,30 17,44 46,21 100,00
20 Ber10 20,33 -26,57 7,90 12,45 51,92 99,38
21 Ber11 61,58 -22,62 4,90 12,23 32,80 98,36
22 Ber12 64,54 -34,08 5,00 13,03 46,78 100,00
23 Ber13 66,16 14,62 5,00 6,50 22,00 77,00
24 Ber14 49,68 -3,32 3,80 6,51 14,93 59,39
25 Ber15 8,27 -37,09 8,80 19,77 53,8 89,05
26 Ber26 -18,76 -11,31 4,52 16,36 51,87 95,12
30 Vil1 18,55 -15,45 5,10 15,38 50,21 98,28
31 Vil2 -52,35 47,80 7,4 16,33 62,82 98,4
32 Vil3 -68,24 61,74 7,2 8,38 59,78 100
33 Vil4 14,28 18,43 5,50 8,43 45,17 99,55
34 Vil5 -29,56 -27,98 8,40 20,91 63,60 99,48
35 Vil6 54,63 -37,16 4,00 19,76 53,91 83,49
36 Vil7 54,32 24,34 5,00 4,95 23,02 77,08
37 Vok1 47,47 20,34 5,00 7,93 29,51 90,84
38 Vok2 -28,02 -31,89 8,20 14,96 59,27 99,44  

(5. táblázat folyt.) 
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(5. táblázat folytatása)                      Nyugat-mecseki karszt 
sorsz. kód α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm

40 Me1 -28,33 -29,02 8,13 20,06 65,00 100,00
41 Me2 58,78 29,21 5,25 9,86 32,45 97,81
42 Me3 -16,44 -20,90 8,92 28,51 68,07 100,00
43 Me4 8,44 -10,57 6,11 19,19 56,77 99,14
44 Abb1 -3,81 -34,70 9,30 41,02 83,63 99,72
45 Abb2 -4,29 -14,04 9,20 31,89 69,72 97,38
46 Abb3 26,20 43,47 6,30 18,34 54,73 93,79
47 Abb4 -27,82 -42,94 8,82 31,22 71,10 98,98
48 Abb5 65,93 13,34 4,82 7,37 22,76 87,51
49 Abb6 43,59 33,94 5,73 10,29 39,80 91,09
50 Abb7 39,81 38,56 6,14 12,24 44,57 99,98
51 Abb8 68,13 14,71 4,30 3,85 12,70 84,92
52 Abb9 54,05 31,09 5,42 3,68 35,48 99,79
53 Abb10 28,03 44,11 6,00 13,25 49,88 100,00
55 Abb12 19,41 13,27 7,12 29,41 72,07 100,00
56 Abb13 62,56 27,68 5,00 6,51 24,19 95,70
59 Abb16 71,37 6,47 4,87 5,44 17,70 88,45
60 Abb17 77,97 12,19 5,00 5,61 17,42 99,68
61 Abb18 53,18 11,06 5,21 10,81 36,54 96,85
62 Abb19 50,05 31,92 5,46 9,70 36,66 100,00
63 Abb20 54,02 23,43 5,24 9,50 32,26 95,64
65 Abb22 61,30 19,58 5,22 9,20 31,47 98,53
66 Abb23 28,90 -5,69 4,84 15,94 50,02 98,82

67_1 Abb24_1 56,76 8,62 4,80 4,84 26,77 87,17
67_2 Abb24_2 65,58 9,83 4,81 5,93 22,20 83,56
68 Abb25 69,04 18,92 4,82 4,97 22,57 95,27
69 Abb26 48,76 40,85 4,80 4,30 24,00 95,00
70 Abb27 48,77 21,35 4,95 9,69 33,68 94,07

71_1 Abb28_1 49,55 29,08 5,00 4,32 24,60 88,96
71_2 Abb28_2 43,68 6,01 4,86 6,02 31,20 87,89
71_3 Abb28_3 61,59 16,70 4,85 4,50 24,00 88,00
71_4 Abb28_4 60,56 27,27 5,00 5,01 23,65 92,90
72_1 Abb29_1 68,44 23,97 5,00 4,63 22,73 97,43
72_2 Abb29_2 57,64 0,00 4,70 1,95 24,25 84,78
72_3 Abb29_3 61,62 21,77 5,00 4,27 23,35 93,94
72_4 Abb29_4 64,92 15,25 4,83 3,65 22,13 87,11
73_1 Abb30_1 65,52 24,52 5,00 4,99 20,72 94,51
73_2 Abb30_2 58,41 8,87 4,76 3,75 21,26 82,15
73_3 Abb30_3 69,66 18,39 4,95 4,40 20,40 94,81
74_1 Abb31_1 63,94 6,26 4,77 3,76 20,52 86,01
74_2 Abb31_2 68,24 25,36 4,96 3,65 22,13 87,11
75_1 Abb32_1 70,10 14,33 4,82 4,35 17,00 80,00
75_2 Abb32_2 71,02 14,86 4,77 6,70 18,20 88,00
75_3 Abb32_3 70,24 20,84 7,75 4,81 18,04 86,62
75_4 Abb32_4 70,32 13,04 4,72 5,50 18,84 86,83
76_1 Abb33_1 66,93 21,45 4,92 5,95 20,46 91,35
76_2 Abb33_2 67,72 16,41 4,84 6,16 20,97 91,14
76_3 Abb33_3 71,07 17,30 4,82 5,76 19,83 88,20
77_1 Abb34_1 65,79 22,54 4,78 3,47 17,51 85,96
77_2 Abb34_2 67,28 28,55 5,10 4,26 21,51 95,98
77_3 Abb34_3 66,20 20,07 4,88 4,45 21,96 90,27
78_1 Abb35_1 66,91 10,98 4,81 3,95 19,63 85,93
78_2 Abb35_2 70,25 14,97 4,98 5,13 24,33 99,88
78_3 Abb35_3 70,56 22,00 4,97 4,92 24,31 99,54
78_4 Abb35_4 62,58 3,16 4,96 6,20 25,13 100,00
78_5 Abb35_5 55,81 36,50 5,30 4,58 25,13 97,62
79 Abb36 69,88 18,38 4,80 5,10 18,24 89,32
80 Abb37 52,84 28,75 4,92 6,16 24,81 89,34
81 Abb38 66,32 23,75 4,76 5,01 19,08 88,37
83 Abb40 65,80 17,62 4,76 6,49 21,49 89,34
84 Abb41 56,33 24,78 4,91 6,79 25,35 93,14
85 Abb42 41,12 25,65 4,00 8,85 34,33 94,05
86 Abb43 61,63 30,96 6,50 3,03 18,42 79,67  

(5. táblázat folyt.) 
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(5. táblázat folyt.)       Dráva-mellék 
sorsz. kód α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm

123 Dr1 35,15 16,79 5,11 7,51 36,22 92,97
124 Dr2 44,38 18,18 4,88 5,24 24,12 86,78
125 Dr3 49,37 26,89 5,00 5,99 29,10 90,63
126 Dr4 48,69 26,68 5,00 5,24 24,11 86,78
127 Dr5 46,49 33,24 6,00 9,05 37,57 97,68
128 Dr6 38,15 33,29 5,51 8,43 34,73 96,40
129 Dr7 41,56 28,50 5,21 6,49 27,56 89,91
130 Dr8 50,41 28,21 5,27 6,54 26,17 93,71
131 Dr9 54,35 27,82 5,27 6,21 25,20 92,80
132 Dr10 55,59 25,82 5,10 7,18 25,22 93,90
133 Dr11 41,24 30,96 6,00 8,75 40,32 99,01
134 Dr12 48,67 25,24 5,10 4,92 20,96 85,22
135 Dr13 45,52 28,50 5,32 6,48 26,73 89,18
136 Dr14 43,29 28,94 5,29 5,80 26,57 87,76
137 Dr15 54,37 15,41 3,60 2,72 11,14 57,77
138 Dr16 49,08 25,17 5,00 4,57 20,37 81,24
139 Dr17 55,00 14,25 3,16 2,76 10,39 48,03
140 Dr18 64,06 23,86 5,00 4,33 17,98 79,51
141 Dr19 54,33 27,66 5,23 8,98 34,45 98,51
142 Dr20 65,76 27,67 5,22 7,34 27,87 96,66
143 Dr21 60,34 26,45 5,16 5,28 21,82 92,57
144 Dr22 55,07 21,68 5,25 9,52 35,97 98,75
145 Dr23 56,94 23,89 5,31 10,06 35,97 97,91
146 Dr24 55,35 32,01 5,21 7,72 28,96 97,42
147 Dr25 39,46 33,02 5,32 6,51 29,72 91,43
148 Dr26 58,11 22,89 5,00 4,89 18,29 78,65
149 Dr27 50,79 30,50 5,18 7,81 31,40 94,06
150 Dr28 31,05 33,82 5,37 5,42 30,73 91,86
151 Dr29 46,56 15,45 5,30 7,95 34,23 92,18
152 Dr30 59,75 17,28 4,86 3,62 13,86 70,51
153 Dr31 9,63 41,19 6,50 9,32 41,93 94,01
154 Dr32 50,12 27,92 5,20 6,02 24,94 90,50
155 Dr33 77,11 26,47 3,80 3,13 13,13 65,06
156 Dr34 30,81 35,50 5,62 7,40 35,96 95,95
157 Dr35 26,18 35,13 5,42 10,83 40,29 96,79
158 Dr36 56,41 26,75 5,35 5,14 23,60 89,77
159 Dr37 44,93 18,43 5,12 10,57 38,81 96,99
160 Dr38 61,55 29,99 5,00 5,54 21,78 92,28
161 Dr39 70,88 14,63 4,86 3,75 13,50 72,53
162 Dr40 41,75 29,84 5,20 6,88 30,71 90,79
163 Dr41 58,81 26,41 5,00 9,88 19,79 87,10
164 Dr42 35,48 38,48 5,13 6,32 30,18 91,13
165 Dr43 47,59 23,20 5,12 6,40 23,36 88,39
166 Dr44 57,14 25,41 4,82 3,91 15,59 65,95
167 Dr45 49,53 23,81 5,00 4,66 20,02 77,08
168 Dr46 80,91 21,60 2,85 1,34 5,21 22,20
169 Dr47 53,35 19,69 5,10 9,51 36,10 96,66
170 Dr48 63,33 26,37 5,20 6,59 27,86 91,96
171 Dr49 67,33 26,99 4,87 2,60 11,46 76,11
172 Dr50 35,09 31,32 5,20 5,68 28,64 87,06
173 Dr51 46,79 28,66 5,00 3,61 18,39 77,26
174 Dr52 58,53 10,30 5,00 9,62 33,15 93,62
175 Dr53 64,46 20,00 5,00 7,93 27,66 94,00
176 Dr54 70,61 22,64 5,00 7,24 23,39 95,70
177 Dr55 44,30 24,78 5,20 9,46 36,60 96,83
178 Dr56 59,07 31,35 5,23 6,54 28,16 93,23
179 Dr57 52,48 24,34 3,50 2,20 9,43 56,68
180 Dr58 34,28 33,69 5,30 8,61 34,40 92,58
181 Dr59 52,61 25,46 5,20 6,89 25,59 84,17
182 Dr60 59,47 21,80 4,90 3,83 15,50 83,09
183 Dr61 49,60 29,16 5,20 8,75 30,13 87,81
184 Dr62 32,76 33,29 5,30 9,40 35,54 93,72
185 Dr63 57,42 29,90 5,20 8,73 31,57 95,71
186 Dr64 27,80 37,80 5,30 8,30 36,03 97,87
187 Dr65 37,40 34,02 5,30 7,09 32,41 96,17
188 Dr66 36,57 28,21 5,50 5,82 27,77 88,81
189 Dr67 40,22 31,68 5,27 6,86 30,85 93,93
190 Dr68 37,43 32,85 5,20 7,89 33,53 95,91
191 Dr69 45,08 28,75 5,20 6,28 28,56 91,93  

(5. táblázat folyt.) 
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(5. táblázat folyt.)   Szederkény, Újvár 
sorsz. kód α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm

113 Sed16 51,90 11,31 5,30 12,53 36,97 96,73
114 Sed17 50,50 11,00 5,50 11,51 37,02 96,07
115 Sed18 38,06 -10,62 5,30 17,62 49,33 99,55

116 Uj1 16,68 -1,91 5,30 15,84 50,03 99,89
117 Uj2 48,00 15,52 5,10 8,91 31,27 91,75  

 
Mediterrán térség, Délkelet-Ázsia 

sorsz. kód α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm
200 Go1 23,96 15,11 5,20 14,24 40,60 93,13
201 Go2 49,04 13,32 4,90 8,25 25,58 83,18
202 Go3 40,55 21,71 4,97 9,05 27,38 79,56
203 Go4 47,49 16,70 4,80 6,14 21,15 77,09
204 Go5 53,09 14,57 5,00 7,73 24,43 76,81
205 Go6 45,94 2,49 4,81 8,28 29,19 80,60
206 Lib1 39,56 1,27 5,20 11,58 33,98 89,01
207 Lib2 45,88 17,79 3,65 8,90 27,57 81,69
208 Lib3 25,48 6,28 5,30 14,56 44,14 93,23
209 Lib4 38,93 -4,76 5,00 9,99 27,75 77,93
210 Lib5 37,57 -4,76 5,00 8,97 27,02 75,82
211 Lib6 37,27 -9,46 5,00 10,45 31,49 82,01
212 Lib7 38,05 -5,71 5,00 10,84 32,30 83,12
213 Szir1 39,81 -11,31 5,00 9,54 28,75 86,98
214 Szir2 52,07 18,43 5,00 5,86 20,76 87,81
215 Szir3 53,13 29,90 5,20 8,01 30,32 96,26
216 Szír4 26,57 20,14 5,20 4,83 18,30 50,88
217 Tai1 63,03 14,53 5,00 8,09 24,50 92,43
218 Tai2 60,95 20,56 5,20 8,49 25,66 85,91
219 Tai3 11,31 -2,86 5,50 15,22 48,78 97,42
220 Tai4 17,10 -22,25 5,40 25,79 59,76 99,10
223 Tai7 -7,01 -19,29 9,00 30,92 64,54 99,28
224 Tai8 -18,43 -11,31 9,20 31,98 69,29 100,00
225 Tai9 -38,66 -40,10 8,90 33,54 78,90 100,00
226 Tai10 31,48 5,71 5,24 12,69 37,17 86,87
229 Ind1 24,41 18,33 5,30 10,31 38,05 88,22
230 Ind2 26,81 13,39 5,12 9,81 31,47 74,79
231 Ind3 21,45 -10,81 5,40 26,27 59,23 100,00
233 Mal1 -19,29 -11,31 8,50 23,66 59,88 97,72
235 Mal3 16,93 53,13 7,43 24,26 62,37 100,00
237 Mal5 -31,29 -53,29 9,20 43,56 83,47 100,00
238 Mal6 47,23 18,99 5,90 12,72 41,05 99,72
239 Mal7 -41,67 -36,47 8,30 26,40 70,26 99,61
240 Lao1 30,20 10,78 5,23 14,70 42,69 96,42
241 Lao2 25,20 -9,46 5,30 55,83 20,61 100,00
242 Bor1 -4,04 -28,19 8,80 22,64 57,41 93,74
243 Bor2 30,96 6,52 5,00 11,36 35,73 83,37
244 Bor3 -10,46 -14,62 4,70 15,08 47,07 81,99
245 Bor4 33,02 1,30 4,80 11,82 32,47 78,11  

(5. táblázat vége) 
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6. táblázat A szemelyi mintavételi terület szemcseeloszlási statisztikai vizsgálatokba bevont mintái 
(az értekezésben nem szerepelnek sorszámozott mintaként) Jelmagyarázat: sb: sötétbarna erdőtalaj; vöb: 

vörösesbarna erdőtalaj; sb: sárgásbarna lösz, vb: világosbarna lösz 
mintatípus technikai kód 2 µm 7,81 μm 62,5 μm α 1(°) α 2(°) modusz (φ)

sb SZ-25; 31-58 2/1 9,96 33,96 98,53 56,69 34,83 5,40
sb SZ-26; 64-101 2/2 7,25 26,38 96,18 63,40 29,02 5,24
sb SZ-26; 101-119 1/1 7,25 26,38 96,18 63,50 25,76 5,24
sb SZ-26; 119-137 1/1 7,25 26,38 96,18 65,13 25,99 5,24
sb SZ-26; 146-171 8,98 26,97 97,84 65,21 23,41 5,24
sb SZ-26; 171-184 1/1 7,25 26,38 96,18 68,31 36,30 5,24
sb SZ-27; 49-75 11,97 35,62 99,13 60,02 32,73 5,24
sb SZ-28; 60-202 9,88 32,53 98,42 55,81 29,47 5,24
sb SZ-29; 83-112 1/1 7,31 26,71 98,87 68,34 34,16 5,24
sb SZ-29; 112-126 1/1 6,86 27,36 97,29 63,26 27,93 5,28
sb SZ-29; 126-149 1/1 6,86 27,36 97,29 64,78 26,56 5,28
sb SZ-29; 149-180 1/1 9,67 31,26 98,85 62,50 29,11 5,24
sb SZ-30; 45-210 7,17 25,46 96,91 68,05 34,19 5,24
sb SZ-31; 60-179 7,99 26,83 96,21 64,12 29,14 5,24
sb SZ-32; 180-295 7,53 27,93 96,55 64,82 33,69 5,24
sb SZ-33; 45-180 8,44 27,67 96,48 60,99 26,33 5,24
sb SZ-34; 60-84 10,09 31,58 97,83 60,71 24,11 5,24
sb SZ-34; 84-130 8,08 25,85 96,86 63,74 27,66 5,24
sb SZ-35; 143-167 6,21 22,94 94,89 68,87 36,35 5,12
sb SZ-35; 167-196 7,33 27,90 97,02 59,71 35,68 5,28
sb SZ-36; 20-64 (35-40) 8,69 30,26 98,11 64,59 35,28 5,24
sb SZ-36; 64-91 9,68 30,21 97,55 61,84 32,24 5,24
sb SZ-36; 64-115 8,46 28,80 98,02 64,41 37,27 5,24
sb SZ-37; 87-142 6,83 24,88 96,00 65,49 31,14 5,24
sb SZ-37; 142-205 6,11 25,06 97,36 62,88 36,01 5,28
sb SZ-38; 55-86 9,31 31,24 97,21 58,80 35,13 5,24
sb SZ-38; 149-205 7,41 28,20 97,38 65,73 39,37 5,24
sb SZ-39; 32-60 11,08 34,22 98,42 57,47 26,84 5,24
sb SZ-39; 60-210 10,29 30,15 96,93 59,86 27,37 5,24
sb SZ-41; 144-170 7,32 29,82 97,88 57,60 34,57 5,28
sb SZ-44; 95-116 8,45 31,10 98,62 60,91 35,62 5,40
sb SZ-44; 116-170 9,11 32,62 98,95 57,11 35,40 5,28
sb SZ-45; 240-295 9,42 29,89 94,63 58,51 26,16 5,20
sb SZ-46; 245-278 10,74 32,69 97,51 62,59 28,63 5,24
sb SZ-47; 140-233 10,94 35,09 98,57 56,48 28,95 5,24
sb SZ-49; 140-227 11,76 36,27 98,67 50,89 27,53 5,28
sb SZ-50; 127-150 6,41 26,41 97,28 61,19 30,24 5,24
sb SZ-51; 20-60 9,98 30,15 98,03 59,06 27,28 5,24
sb SZ-52; 30-280 9,59 31,58 96,89 59,24 31,14 5,24
sb SZ-53; 33-250 7,52 29,41 97,83 56,72 85,80 5,28
sb SZ-54; 130-280 9,68 34,15 98,38 52,19 25,46 5,24
sb SZ-55; 145-278 10,34 33,87 99,52 59,37 33,74 5,28
sb SZ-56; 144-280 9,71 31,89 97,15 58,50 31,42 5,24
sb SZ-58; 110-202 7,64 27,57 97,63 61,95 30,42 5,24
sb SZ-59; 140-210 6,98 25,94 97,46 63,56 30,47 5,24
sb SZ-61; 145-205 7,59 28,01 97,28 58,31 31,79 5,24
sb SZ-61; 295-312 9,94 31,73 96,00 52,78 30,07 5,24
sb SZ-62; 265-286 11,75 35,91 97,38 53,67 24,83 5,24
sb SZ-63; 155-238 8,16 29,37 98,66 60,73 30,83 5,24
sb SZ-64; 145-210 8,13 29,57 96,94 61,00 32,30 5,24
sb SZ-65; 140-210 8,07 28,51 97,66 62,95 30,80 5,24
sb SZ-66; 47-82 8,59 28,23 96,53 62,49 31,14 5,24
sb SZ-66; 82-150 9,13 26,92 96,34 63,57 22,70 5,24
sb SZ-66; 150-210 7,97 27,63 97,43 62,27 30,47 5,24
sb SZ-67; 135-224 9,16 30,11 97,86 58,42 28,88 5,24
sb SZ-68; 140-232 8,70 29,78 98,15 60,84 31,33 5,24
sb SZ-69; 135-208 9,74 30,63 98,02 58,05 24,09 5,24
sb SZ-70; 100-215 7,67 28,74 96,70 57,31 28,95 5,28
sb SZ-71; 30-90 9,22 29,25 97,58 62,24 29,51 5,24
sb SZ-74; 30-100 8,63 27,83 97,24 63,68 27,95 5,24  

(6. táblázat folyt.) 
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(6. táblázat folytatása) 
mintatípus technikai kód 2 µm 7,81 µm 62,5 µm α 1(°) α 2(°) modusz (φ)

sb SZ-75; 168-224 9,43 31,45 97,47 55,98 32,55 5,24
sb SZ-76; 40-145 7,90 26,11 95,84 64,98 31,82 5,24
sb SZ-76; 145-212 9,70 32,33 97,49 56,52 27,17 5,24
sb SZ-77; 140-220 8,80 30,76 97,09 55,22 29,12 5,28
sb SZ-78; 115-218 6,98 26,24 97,02 62,97 33,01 5,28
sb SZ-79; 124-215 7,23 25,99 96,34 63,22 31,23 5,24
sb SZ-80; 130-220 8,61 29,32 97,47 58,68 29,68 5,24
sb SZ-81; 151-220 8,36 29,26 98,35 60,98 31,80 5,24
sb SZ-82; 151-230 8,51 28,11 97,27 55,97 24,12 5,24
sb SZ-83; 145-222 8,00 29,37 97,06 57,35 32,32 5,28
sb SZ-84; 168-246 9,44 31,56 98,92 62,49 36,51 5,24
sb SZ-85; 124-225 7,06 25,62 96,69 65,59 30,68 5,24
sb SZ-86; 122-224 7,12 25,35 96,01 64,60 29,88 5,24
sb SZ-87; 135-224 6,45 23,41 95,95 65,14 26,59 5,24
sb SZM_1_52_56 6,44 25,23 97,81 63,59 28,92 5,08
sb SZM_1_56_63 8,38 30,92 97,84 58,88 37,93 5,20
sb SZM_1_63_134 8,35 26,94 96,34 61,23 26,90 5,08
sb SZM_4_207_235 5,88 23,05 96,03 64,91 41,57 5,11
sb SZM_5_72_125 9,60 30,04 97,15 58,68 31,33 5,12
sb SZM_6_33_48 3,85 19,39 98,00 67,65 43,92 5,20
sb SZM_6_137_187 8,07 30,94 98,31 56,10 37,17 5,24
sb SZM_7_119_187 6,11 24,95 97,25 59,93 34,19 5,12
sb SZM_8_55_131 8,09 26,48 96,82 64,44 36,01 5,08
sb SZM_9_246_273 9,56 32,49 97,97 55,93 31,88 5,08
sb SZM9_273_300 8,98 31,08 96,77 52,79 31,94 5,12
söb SZ-25; 0-31 10,74 37,30 100,00 65,01 30,91 5,28
söb SZ-26; 20-49 1/1 10,22 35,14 98,95 63,60 29,36 5,40
söb SZ-26; 49-64 1/1 7,05 26,40 97,58 63,80 29,80 5,24
söb SZ-26; 64-101 2/1 7,25 26,38 96,18 66,18 33,71 5,24
söb SZ-28; 20-60 12,52 41,70 98,91 52,12 22,87 5,40
söb SZ-29; 54-83 2/1 7,71 30,31 100,00 67,97 33,44 5,40
söb SZ-30; 20-45 8,41 31,07 98,25 64,60 38,13 5,36
söb SZ-33; 20-45 8,65 31,44 97,61 60,38 32,58 5,44
söb SZ-40; 20-24 11,05 38,26 98,90 55,15 16,97 5,24
söb SZ-41; 20-54 6,24 24,90 97,89 65,92 30,32 5,36
söb SZ-42; 20-25 7,91 29,64 98,06 60,37 33,24 5,28
söb SZ-49; 0-20 11,73 38,75 98,76 55,71 20,43 5,28
söb SZ-50; 0-30 7,95 30,98 98,53 57,10 23,50 5,40
söb SZ-51; 0-20 8,21 32,12 97,14 57,49 28,51 5,24
söb SZ-52; 0-30 9,13 30,99 98,57 66,40 26,86 5,24
söb SZ-54; 0-15 8,70 32,69 100,00 61,48 30,83 5,40
söb SZ-55; 0-35 9,41 32,76 98,50 63,41 21,09 5,24
söb SZ-57; 0-35 7,31 26,88 98,40 65,81 28,62 5,24
söb SZ-58; 0-20 8,97 32,56 98,56 60,65 26,03 5,28
söb SZ-59; 0-20 8,56 30,14 98,27 63,79 27,68 5,24
söb SZ-60; 0-25 7,01 24,67 96,92 67,49 30,10 5,24
söb SZ-61; 0-25 7,23 26,73 97,67 68,11 30,17 5,24
söb SZ-62; 0-25 7,80 28,97 98,19 61,78 25,99 5,28
söb SZ-63; 0-30 8,34 30,45 97,92 62,18 22,94 5,24
söb SZ-64; 0-15 11,83 39,33 99,12 53,71 10,84 5,24
söb SZ-65; 0-22 11,96 38,84 99,20 53,52 20,22 5,28
söb SZ-66; 0-30 9,85 34,64 98,69 61,92 18,22 5,24
söb SZ-67; 0-20 8,89 32,94 98,57 60,74 26,76 5,28
söb SZ-68; 0-30 11,53 38,62 99,01 54,47 18,18 5,24
söb SZ-69; 0-20 10,76 36,63 98,24 58,20 18,45 5,24
söb SZ-70; 0-20 10,74 37,01 98,90 56,58 17,66 5,24
söb SZ-71; 0-20 10,52 36,58 98,80 54,74 19,91 5,28
söb SZ-72; 0-15 11,46 37,54 99,00 59,11 16,50 5,24
söb SZ-73; 0-20 11,19 37,61 99,48 59,30 16,74 5,24
söb SZ-73; 20-30 9,58 34,46 98,76 57,05 23,05 5,24
söb SZ-74; 0-30 10,88 38,59 98,85 54,80 13,63 5,28  

(6. táblázat folyt.)
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(6. táblázat folytatása) 
mintatípus technikai kód 2 µm 7,81 µm 62,5 µm α 1(°) α 2(°) modusz (φ)

söb SZ-75; 0-10 12,34 40,33 99,80 54,47 17,86 5,28
söb SZ-76; 0-15 10,06 34,79 98,65 59,65 20,07 5,24
söb SZ-77; 0-10 8,12 29,48 98,02 61,01 24,12 5,24
söb SZ-77; 10-40 8,81 31,78 98,64 61,73 29,44 5,24
söb SZ-78; 0-20 10,24 34,88 99,52 59,94 15,70 5,24
söb SZ-78; 20-55 10,67 36,03 98,99 56,30 18,84 5,28
söb SZ-79; 0-20 11,69 40,34 99,95 55,75 17,20 5,24
söb SZ-79; 20-35 10,87 37,91 98,39 49,04 2,76 5,24
söb SZ-80; 0-20 11,47 38,69 99,44 55,88 13,59 5,28
söb SZ-80; 20-39 11,08 38,80 98,66 48,56 16,21 5,40
söb SZ-81; 0-25 9,03 33,55 99,07 61,12 22,01 5,28
söb SZ-81; 25-47 12,96 42,07 100,00 59,20 23,15 5,55
söb SZ-82; 0-30 10,76 36,37 98,72 55,98 14,90 5,24
söb SZ-84; 0-30 10,10 35,50 98,16 57,28 19,91 5,28
söb SZ-85; 0-25 8,16 29,29 98,68 62,42 26,19 5,28
söb SZ-85; 25-35 10,49 37,36 96,41 42,78 19,04 5,55
söb SZ-86; 0-30 10,37 36,54 98,89 54,01 20,62 5,40
söb SZ-87; 0-30 11,32 38,41 98,24 54,62 11,53 5,28
söb SZM_1_0_25 5,36 21,17 89,39 60,07 29,18 5,04
söb SZM_2_0_28 (40) 5,59 21,91 93,83 63,55 28,17 5,08
söb SZM_2_28_55 (40_55) 10,76 37,71 99,75 55,20 23,59 5,24
söb SZM_3_0_30 5,84 23,02 94,57 63,02 28,44 5,08
söb SZM_4_0_20 6,80 27,74 97,05 63,40 26,96 5,08
söb SZM_5_0_38 7,19 27,11 94,46 59,52 36,88 5,08
söb SZM_6_0_33 10,36 36,97 97,93 54,64 22,19 5,24
söb SZM_7_0_30 5,51 21,72 91,25 62,73 36,67 4,97
söb SZM_8_0_32 5,95 23,34 92,03 61,53 40,81 4,97
söb SZM_9_0_32 5,84 23,70 94,20 62,88 34,53 5,04

söbvb SZM_1_25_52 5,97 22,56 95,79 66,27 25,83 4,97
söbvs SZ-48; 30-70 9,51 33,26 99,09 57,76 33,48 5,28
söbvs SZ-69; 20-25 10,24 33,76 96,70 57,28 24,97 5,28

vb SZ-25; 31-58 2/2 11,05 33,25 98,36 56,21 29,55 5,24
vb SZ-26; 184-209 7,25 26,38 96,18 59,26 34,86 5,24
vb SZ-27; 198-234 2/2 6,21 25,66 98,91 66,03 40,07 5,28
vb SZ-28; 202-232 8,20 31,50 97,33 68,73 34,04 5,28
vb SZ-29; 180-209 2/2 7,34 27,82 97,94 63,57 36,80 5,28
vb SZ-29; 209-232 1/1 6,86 27,36 97,29 60,96 34,98 5,28
vb SZ-30; 210-238 7,06 27,01 96,96 65,42 32,67 5,24
vb SZ-31; 179-236 6,46 25,99 96,94 61,99 32,93 5,24
vb SZ-33; 180-234 8,93 33,18 97,48 55,06 39,27 5,36
vb SZ-35; 60-87 10,15 30,58 97,10 61,15 26,14 5,24
vb SZ-35; 87-114 10,14 29,63 96,65 60,94 25,87 5,24
vb SZ-35; 114-143 9,41 30,07 99,97 64,77 31,36 5,24
vb SZ-36; 115-224 5,86 24,77 97,19 66,53 38,44 5,28
vb SZ-37; 205-231 6,86 28,26 97,43 62,84 37,46 5,40
vb SZ-38; 86-149 8,61 27,89 95,80 65,56 40,20 5,24
vb SZ-38; 205-232 6,67 27,15 98,32 62,79 40,56 5,28
vb SZ-39; 210-227 7,26 29,05 97,41 58,15 35,16 5,28
vb SZ-40; 24-145 8,62 27,96 94,90 60,75 27,85 5,24
vb SZ-40; 145-170 9,14 32,84 97,94 57,13 35,58 5,28
vb SZ-42; 25-226 8,43 31,63 96,95 55,73 23,54 5,28
vb SZ-43; 133-217 8,45 29,18 94,38 55,28 27,85 5,12
vb SZ-44; 170-235 9,16 31,56 96,20 55,37 28,89 5,24
vb SZ-57; 155-295 9,41 32,43 97,95 55,19 30,64 5,28
vb SZ-57; 295-320 10,27 32,44 97,90 55,93 28,10 5,24
vb SZ-61; 205-295 11,18 34,54 98,50 60,10 26,41 5,24
vb SZ-66; 30-47 9,81 32,78 98,04 59,95 23,25 5,24
vb SZ-67; 20-30 11,17 35,41 98,82 55,74 20,95 5,24
vb SZ-68; 38-140 8,12 26,20 96,90 63,76 25,77 5,24
vb SZM_2_115_138 10,26 33,25 98,32 54,73 31,53 5,12
vb SZ-45; 166-240 10,72 35,40 97,42 50,67 29,34 5,28  

(6. táblázat folyt.) 
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(6. táblázat folytatása) 
mintatípus technikai kód 2 µm 7,81 µm 62,5 µm α 1(°) α 2(°) modusz (φ)

vöb SZ-29; 20-54 10,89 41,19 100,00 55,08 30,10 5,59
vöb SZ-31; 20-60 8,75 33,55 100,00 66,12 39,64 5,40
vöb SZ-32; 20-90 9,29 34,60 99,67 61,89 39,90 5,40
vöb SZ-34; 20-60 8,28 31,08 99,02 63,78 38,98 5,28
vöb SZ-35; 20-60 8,56 32,80 100,00 65,38 38,33 5,44
vöb SZ-36; 0-18 7,30 27,02 98,28 68,97 37,55 5,24
vöb SZ-43; 20-65 9,57 35,10 99,02 56,85 25,40 5,28
vöb SZ-44; 20-75 10,02 35,64 99,64 59,28 27,37 5,28
vöb SZ-46; 20-74 8,02 30,43 98,50 61,57 30,20 5,28
vöb SZ-53; 0-33 9,38 36,59 100,00 61,55 38,71 5,55
vöb SZ-56; 0-20 9,18 33,05 98,56 60,49 22,33 5,24
vöb SZ-60; 35-70 6,85 24,84 97,29 67,49 24,96 5,24
vöb SZ-76; 15-40 11,03 36,09 99,16 57,94 21,36 5,24
vöb SZ-83; 0-30 10,64 37,77 98,92 49,87 11,20 5,24
vöb SZ-83; 30-46 7,72 26,29 97,28 61,06 28,55 5,28
vöb SZ-86; 30-56 10,48 37,25 99,43 46,68 25,35 5,28
vöb SZ-87; 30-42 10,67 37,40 99,09 56,04 19,70 5,28
vöb SZM_2_55_80 11,50 39,95 97,33 41,34 18,97 5,40
vöb SZM_2_80_112 10,50 34,79 98,63 52,74 28,53 5,12
vöb SZM_3_30_55 7,25 27,85 96,12 55,61 29,85 5,12
vöb SZM_3_55_89 13,50 44,88 100,00 45,68 21,82 5,44
vöb SZM_3_89_115 7,14 28,20 96,25 59,55 35,16 5,08
vöb SZM_3_115_145 9,46 33,23 96,05 57,27 26,80 5,06
vöb SZM_4_30_58 8,34 31,75 97,77 54,34 34,25 5,12
vöb SZM_4_58_83 6,53 25,27 96,81 60,21 34,25 5,12
vöb SZM_9_32_62 7,72 29,41 95,82 56,85 38,36 5,12
vöb SZM_9_62_84 8,94 33,37 97,18 59,26 30,70 5,35
vöb SZM_9_84_120 7,37 28,09 95,27 56,62 33,15 5,12
vs SZ-41; 170-235 9,13 31,34 96,02 55,01 31,01 5,24
vs SZ-48; 70-123 8,83 30,38 98,10 59,32 33,60 5,24
vs SZ-59; 70-140 8,23 27,21 96,00 61,24 27,02 5,24
vs SZ-60; 120-150 7,77 27,20 97,13 61,98 30,28 5,24
vs SZ-60; 150-277 10,64 32,85 96,62 54,59 27,76 5,28
vs SZ-61; 60-145 8,58 27,16 96,20 64,46 23,58 5,24
vs SZ-63; 85-155 8,44 25,86 93,82 63,45 23,39 5,24
vs SZ-64; 45-145 8,90 28,08 95,74 61,92 26,54 5,24
vs SZ-65; 35-140 10,00 29,83 96,87 59,69 23,10 5,24
vs SZ-67; 30-135 9,31 29,50 97,46 59,72 21,05 5,24
vs SZ-69; 25-135 9,97 30,31 96,69 58,04 23,10 5,24
vs SZ-72; 35-86 8,87 28,28 98,42 62,49 26,21 5,24
vs SZ-73; 30-88 8,01 26,92 95,86 62,97 29,17 5,24
vs SZ-77; 40-140 8,63 29,23 97,44 59,19 31,23 5,24
vs SZ-78; 65-115 9,99 29,74 98,48 64,63 4,02 5,24
vs SZ-79; 45-124 8,88 27,49 97,38 59,45 20,95 5,24
vs SZ-80; 53-130 8,11 25,90 95,79 62,93 28,72 5,24
vs SZ-81; 71-151 8,93 27,41 95,77 58,52 21,05 5,24
vs SZ-82; 75-151 8,87 26,35 96,85 60,32 19,59 5,24
vs SZ-83; 60-145 8,40 25,90 95,98 59,45 20,40 5,24
vs SZ-85; 50-124 8,92 28,82 98,00 61,34 25,57 5,24
vs SZ-86; 70-122 9,17 28,18 97,45 77,90 25,28 5,24
vs SZ-87; 55-135 8,82 28,49 9807,00 63,68 27,31 5,24

vssöb SZ-72; 15-35 10,12 33,46 98,62 60,09 28,55 5,24  
(6. táblázat folytatása) 
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(6. táblázat folytatása) 
mintatípus technikai kód 2 µm 7,81 µm 62,5 µm α 1(°) α 2(°) modusz (φ)

vöb SZ-29; 20-54 10,89 41,19 100,00 55,08 30,10 5,59
vöb SZ-31; 20-60 8,75 33,55 100,00 66,12 39,64 5,40
vöb SZ-32; 20-90 9,29 34,60 99,67 61,89 39,90 5,40
vöb SZ-34; 20-60 8,28 31,08 99,02 63,78 38,98 5,28
vöb SZ-35; 20-60 8,56 32,80 100,00 65,38 38,33 5,44
vöb SZ-36; 0-18 7,30 27,02 98,28 68,97 37,55 5,24
vöb SZ-43; 20-65 9,57 35,10 99,02 56,85 25,40 5,28
vöb SZ-44; 20-75 10,02 35,64 99,64 59,28 27,37 5,28
vöb SZ-46; 20-74 8,02 30,43 98,50 61,57 30,20 5,28
vöb SZ-53; 0-33 9,38 36,59 100,00 61,55 38,71 5,55
vöb SZ-56; 0-20 9,18 33,05 98,56 60,49 22,33 5,24
vöb SZ-60; 35-70 6,85 24,84 97,29 67,49 24,96 5,24
vöb SZ-76; 15-40 11,03 36,09 99,16 57,94 21,36 5,24
vöb SZ-83; 0-30 10,64 37,77 98,92 49,87 11,20 5,24
vöb SZ-83; 30-46 7,72 26,29 97,28 61,06 28,55 5,28
vöb SZ-86; 30-56 10,48 37,25 99,43 46,68 25,35 5,28
vöb SZ-87; 30-42 10,67 37,40 99,09 56,04 19,70 5,28
vöb SZM_2_55_80 11,50 39,95 97,33 41,34 18,97 5,40
vöb SZM_2_80_112 10,50 34,79 98,63 52,74 28,53 5,12
vöb SZM_3_30_55 7,25 27,85 96,12 55,61 29,85 5,12
vöb SZM_3_55_89 13,50 44,88 100,00 45,68 21,82 5,44
vöb SZM_3_89_115 7,14 28,20 96,25 59,55 35,16 5,08
vöb SZM_3_115_145 9,46 33,23 96,05 57,27 26,80 5,06
vöb SZM_4_30_58 8,34 31,75 97,77 54,34 34,25 5,12
vöb SZM_4_58_83 6,53 25,27 96,81 60,21 34,25 5,12
vöb SZM_9_32_62 7,72 29,41 95,82 56,85 38,36 5,12
vöb SZM_9_62_84 8,94 33,37 97,18 59,26 30,70 5,35
vöb SZM_9_84_120 7,37 28,09 95,27 56,62 33,15 5,12
vs SZ-41; 170-235 9,13 31,34 96,02 55,01 31,01 5,24
vs SZ-48; 70-123 8,83 30,38 98,10 59,32 33,60 5,24
vs SZ-59; 70-140 8,23 27,21 96,00 61,24 27,02 5,24
vs SZ-60; 120-150 7,77 27,20 97,13 61,98 30,28 5,24
vs SZ-60; 150-277 10,64 32,85 96,62 54,59 27,76 5,28
vs SZ-61; 60-145 8,58 27,16 96,20 64,46 23,58 5,24
vs SZ-63; 85-155 8,44 25,86 93,82 63,45 23,39 5,24
vs SZ-64; 45-145 8,90 28,08 95,74 61,92 26,54 5,24
vs SZ-65; 35-140 10,00 29,83 96,87 59,69 23,10 5,24
vs SZ-67; 30-135 9,31 29,50 97,46 59,72 21,05 5,24
vs SZ-69; 25-135 9,97 30,31 96,69 58,04 23,10 5,24
vs SZ-72; 35-86 8,87 28,28 98,42 62,49 26,21 5,24
vs SZ-73; 30-88 8,01 26,92 95,86 62,97 29,17 5,24
vs SZ-77; 40-140 8,63 29,23 97,44 59,19 31,23 5,24
vs SZ-78; 65-115 9,99 29,74 98,48 64,63 4,02 5,24
vs SZ-79; 45-124 8,88 27,49 97,38 59,45 20,95 5,24
vs SZ-80; 53-130 8,11 25,90 95,79 62,93 28,72 5,24
vs SZ-81; 71-151 8,93 27,41 95,77 58,52 21,05 5,24
vs SZ-82; 75-151 8,87 26,35 96,85 60,32 19,59 5,24
vs SZ-83; 60-145 8,40 25,90 95,98 59,45 20,40 5,24
vs SZ-85; 50-124 8,92 28,82 98,00 61,34 25,57 5,24
vs SZ-86; 70-122 9,17 28,18 97,45 77,90 25,28 5,24
vs SZ-87; 55-135 8,82 28,49 9807,00 63,68 27,31 5,24

vssöb SZ-72; 15-35 10,12 33,46 98,62 60,09 28,55 5,24  
(6. áblázat folytatása) 
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(6. táblázat folytatása) 

mintatípus technikai kód 2 µm 7,81 µm 62,5 µm α 1(°) α 2(°) modusz (φ)
vöb SZ-29; 20-54 10,89 41,19 100,00 55,08 30,10 5,59
vöb SZ-31; 20-60 8,75 33,55 100,00 66,12 39,64 5,40
vöb SZ-32; 20-90 9,29 34,60 99,67 61,89 39,90 5,40
vöb SZ-34; 20-60 8,28 31,08 99,02 63,78 38,98 5,28
vöb SZ-35; 20-60 8,56 32,80 100,00 65,38 38,33 5,44
vöb SZ-36; 0-18 7,30 27,02 98,28 68,97 37,55 5,24
vöb SZ-43; 20-65 9,57 35,10 99,02 56,85 25,40 5,28
vöb SZ-44; 20-75 10,02 35,64 99,64 59,28 27,37 5,28
vöb SZ-46; 20-74 8,02 30,43 98,50 61,57 30,20 5,28
vöb SZ-53; 0-33 9,38 36,59 100,00 61,55 38,71 5,55
vöb SZ-56; 0-20 9,18 33,05 98,56 60,49 22,33 5,24
vöb SZ-60; 35-70 6,85 24,84 97,29 67,49 24,96 5,24
vöb SZ-76; 15-40 11,03 36,09 99,16 57,94 21,36 5,24
vöb SZ-83; 0-30 10,64 37,77 98,92 49,87 11,20 5,24
vöb SZ-83; 30-46 7,72 26,29 97,28 61,06 28,55 5,28
vöb SZ-86; 30-56 10,48 37,25 99,43 46,68 25,35 5,28
vöb SZ-87; 30-42 10,67 37,40 99,09 56,04 19,70 5,28
vöb SZM_2_55_80 11,50 39,95 97,33 41,34 18,97 5,40
vöb SZM_2_80_112 10,50 34,79 98,63 52,74 28,53 5,12
vöb SZM_3_30_55 7,25 27,85 96,12 55,61 29,85 5,12
vöb SZM_3_55_89 13,50 44,88 100,00 45,68 21,82 5,44
vöb SZM_3_89_115 7,14 28,20 96,25 59,55 35,16 5,08
vöb SZM_3_115_145 9,46 33,23 96,05 57,27 26,80 5,06
vöb SZM_4_30_58 8,34 31,75 97,77 54,34 34,25 5,12
vöb SZM_4_58_83 6,53 25,27 96,81 60,21 34,25 5,12
vöb SZM_9_32_62 7,72 29,41 95,82 56,85 38,36 5,12
vöb SZM_9_62_84 8,94 33,37 97,18 59,26 30,70 5,35
vöb SZM_9_84_120 7,37 28,09 95,27 56,62 33,15 5,12
vs SZ-41; 170-235 9,13 31,34 96,02 55,01 31,01 5,24
vs SZ-48; 70-123 8,83 30,38 98,10 59,32 33,60 5,24
vs SZ-59; 70-140 8,23 27,21 96,00 61,24 27,02 5,24
vs SZ-60; 120-150 7,77 27,20 97,13 61,98 30,28 5,24
vs SZ-60; 150-277 10,64 32,85 96,62 54,59 27,76 5,28
vs SZ-61; 60-145 8,58 27,16 96,20 64,46 23,58 5,24
vs SZ-63; 85-155 8,44 25,86 93,82 63,45 23,39 5,24
vs SZ-64; 45-145 8,90 28,08 95,74 61,92 26,54 5,24
vs SZ-65; 35-140 10,00 29,83 96,87 59,69 23,10 5,24
vs SZ-67; 30-135 9,31 29,50 97,46 59,72 21,05 5,24
vs SZ-69; 25-135 9,97 30,31 96,69 58,04 23,10 5,24
vs SZ-72; 35-86 8,87 28,28 98,42 62,49 26,21 5,24
vs SZ-73; 30-88 8,01 26,92 95,86 62,97 29,17 5,24
vs SZ-77; 40-140 8,63 29,23 97,44 59,19 31,23 5,24
vs SZ-78; 65-115 9,99 29,74 98,48 64,63 4,02 5,24
vs SZ-79; 45-124 8,88 27,49 97,38 59,45 20,95 5,24
vs SZ-80; 53-130 8,11 25,90 95,79 62,93 28,72 5,24
vs SZ-81; 71-151 8,93 27,41 95,77 58,52 21,05 5,24
vs SZ-82; 75-151 8,87 26,35 96,85 60,32 19,59 5,24
vs SZ-83; 60-145 8,40 25,90 95,98 59,45 20,40 5,24
vs SZ-85; 50-124 8,92 28,82 98,00 61,34 25,57 5,24
vs SZ-86; 70-122 9,17 28,18 97,45 77,90 25,28 5,24
vs SZ-87; 55-135 8,82 28,49 9807,00 63,68 27,31 5,24

vssöb SZ-72; 15-35 10,12 33,46 98,62 60,09 28,55 5,24  
 (6. táblázat folytatása) 
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mintatípus technikai kód 2 µm 7,81 µm 62,5 µm α 1(°) α 2(°) modusz (φ)
vöb SZ-29; 20-54 10,89 41,19 100,00 55,08 30,10 5,59
vöb SZ-31; 20-60 8,75 33,55 100,00 66,12 39,64 5,40
vöb SZ-32; 20-90 9,29 34,60 99,67 61,89 39,90 5,40
vöb SZ-34; 20-60 8,28 31,08 99,02 63,78 38,98 5,28
vöb SZ-35; 20-60 8,56 32,80 100,00 65,38 38,33 5,44
vöb SZ-36; 0-18 7,30 27,02 98,28 68,97 37,55 5,24
vöb SZ-43; 20-65 9,57 35,10 99,02 56,85 25,40 5,28
vöb SZ-44; 20-75 10,02 35,64 99,64 59,28 27,37 5,28
vöb SZ-46; 20-74 8,02 30,43 98,50 61,57 30,20 5,28
vöb SZ-53; 0-33 9,38 36,59 100,00 61,55 38,71 5,55
vöb SZ-56; 0-20 9,18 33,05 98,56 60,49 22,33 5,24
vöb SZ-60; 35-70 6,85 24,84 97,29 67,49 24,96 5,24
vöb SZ-76; 15-40 11,03 36,09 99,16 57,94 21,36 5,24
vöb SZ-83; 0-30 10,64 37,77 98,92 49,87 11,20 5,24
vöb SZ-83; 30-46 7,72 26,29 97,28 61,06 28,55 5,28
vöb SZ-86; 30-56 10,48 37,25 99,43 46,68 25,35 5,28
vöb SZ-87; 30-42 10,67 37,40 99,09 56,04 19,70 5,28
vöb SZM_2_55_80 11,50 39,95 97,33 41,34 18,97 5,40
vöb SZM_2_80_112 10,50 34,79 98,63 52,74 28,53 5,12
vöb SZM_3_30_55 7,25 27,85 96,12 55,61 29,85 5,12
vöb SZM_3_55_89 13,50 44,88 100,00 45,68 21,82 5,44
vöb SZM_3_89_115 7,14 28,20 96,25 59,55 35,16 5,08
vöb SZM_3_115_145 9,46 33,23 96,05 57,27 26,80 5,06
vöb SZM_4_30_58 8,34 31,75 97,77 54,34 34,25 5,12
vöb SZM_4_58_83 6,53 25,27 96,81 60,21 34,25 5,12
vöb SZM_9_32_62 7,72 29,41 95,82 56,85 38,36 5,12
vöb SZM_9_62_84 8,94 33,37 97,18 59,26 30,70 5,35
vöb SZM_9_84_120 7,37 28,09 95,27 56,62 33,15 5,12
vs SZ-41; 170-235 9,13 31,34 96,02 55,01 31,01 5,24
vs SZ-48; 70-123 8,83 30,38 98,10 59,32 33,60 5,24
vs SZ-59; 70-140 8,23 27,21 96,00 61,24 27,02 5,24
vs SZ-60; 120-150 7,77 27,20 97,13 61,98 30,28 5,24
vs SZ-60; 150-277 10,64 32,85 96,62 54,59 27,76 5,28
vs SZ-61; 60-145 8,58 27,16 96,20 64,46 23,58 5,24
vs SZ-63; 85-155 8,44 25,86 93,82 63,45 23,39 5,24
vs SZ-64; 45-145 8,90 28,08 95,74 61,92 26,54 5,24
vs SZ-65; 35-140 10,00 29,83 96,87 59,69 23,10 5,24
vs SZ-67; 30-135 9,31 29,50 97,46 59,72 21,05 5,24
vs SZ-69; 25-135 9,97 30,31 96,69 58,04 23,10 5,24
vs SZ-72; 35-86 8,87 28,28 98,42 62,49 26,21 5,24
vs SZ-73; 30-88 8,01 26,92 95,86 62,97 29,17 5,24
vs SZ-77; 40-140 8,63 29,23 97,44 59,19 31,23 5,24
vs SZ-78; 65-115 9,99 29,74 98,48 64,63 4,02 5,24
vs SZ-79; 45-124 8,88 27,49 97,38 59,45 20,95 5,24
vs SZ-80; 53-130 8,11 25,90 95,79 62,93 28,72 5,24
vs SZ-81; 71-151 8,93 27,41 95,77 58,52 21,05 5,24
vs SZ-82; 75-151 8,87 26,35 96,85 60,32 19,59 5,24
vs SZ-83; 60-145 8,40 25,90 95,98 59,45 20,40 5,24
vs SZ-85; 50-124 8,92 28,82 98,00 61,34 25,57 5,24
vs SZ-86; 70-122 9,17 28,18 97,45 77,90 25,28 5,24
vs SZ-87; 55-135 8,82 28,49 9807,00 63,68 27,31 5,24

vssöb SZ-72; 15-35 10,12 33,46 98,62 60,09 28,55 5,24  
 (6. táblázat vége) 
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7. Táblázat A szederkényi mintavételi terület szemcseeloszlási statisztikai vizsgálatokba bevont mintái 

(az értekezésben nem szerepelnek sorszámozott mintaként) 
kód tól ig α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm

B19M 0 20 46,74 28,07 5,20 9,29 34,65 96,47
B19M 20 40 53,75 33,02 5,15 7,47 29,42 94,92
B19M 40 60 42,36 30,70 5,30 8,88 34,79 97,69
B19M 60 75 38,66 29,05 5,75 10,64 40,59 98,69
B19M 75 100 38,16 33,69 5,60 10,29 40,41 99,91
B19M 100 120 31,26 39,09 5,80 11,25 43,52 99,46
B19M 120 135 28,81 35,75 5,50 10,92 41,23 98,07
B19M 135 155 40,46 30,43 5,30 7,91 31,76 98,56
B19M 155 185 45,00 22,11 5,15 7,74 31,11 90,91
B19M 185 205 37,87 29,98 5,20 7,99 31,98 89,41
B19M 205 225 58,24 24,23 5,00 8,46 32,49 96,87
B19M 225 245 55,71 2,86 5,10 10,74 37,60 98,79
B19M 245 265 62,70 13,39 5,10 8,78 30,65 96,24
B19M 265 280 62,02 17,53 5,10 8,46 29,93 97,72
B19M 280 300 57,53 18,43 5,30 10,80 36,99 99,20
B19M 300 320 53,13 23,20 5,25 10,35 36,25 98,80
B19M 320 340 34,99 25,41 5,50 11,71 43,68 99,75
B19M 340 355 53,97 21,37 5,20 10,05 34,92 98,03
B19M 355 375 50,19 17,65 5,30 11,79 39,23 98,93
B19M 390 405 49,09 15,64 5,20 12,59 42,36 99,40
B19M 405 415 54,16 15,07 5,10 12,56 41,12 99,64
B19M 415 430 51,34 15,64 5,30 14,17 42,20 99,41
B19M 430 460 53,53 15,26 5,10 11,97 37,74 97,88
B19M 460 475 56,77 23,20 5,10 9,89 32,88 98,63
B18M 0 20 56,89 32,01 5,10 7,21 29,01 94,95
B18M 40 60 43,03 30,96 5,50 9,32 36,32 97,40
B18M 60 80 51,71 32,01 5,50 9,38 34,90 98,39
B18M 80 100 68,75 16,99 5,30 4,57 18,57 97,60
B18M 100 115 40,24 31,83 5,50 9,27 36,21 98,12
B18M 115 137 58,78 29,36 5,00 6,58 25,42 95,75
B18M 137 157 36,25 36,87 5,60 11,30 41,69 99,73
B18M 157 170 45,00 22,83 5,20 9,60 36,89 98,65
B18M 170 190 22,38 23,96 5,30 12,22 44,76 99,55
B18M 190 210 17,74 39,81 5,50 11,02 42,81 97,18
B18M 210 230 36,03 32,01 5,30 7,99 32,73 93,26
B18M 230 245 53,53 20,22 5,10 10,59 36,31 98,95
B18M 245 260 59,74 19,09 5,10 11,17 36,43 99,13
B18M 260 278 64,09 26,57 5,10 2,15 26,86 98,14
B18M 278 298 55,30 18,43 5,10 9,66 33,92 97,95
B18M 298 315 68,43 27,65 5,30 5,95 22,94 98,24
B18M 328 345 58,67 15,26 5,30 10,72 37,27 98,41
B18M 345 365 59,04 38,16 5,50 7,12 31,31 99,17
B18M 365 382 54,58 23,96 5,40 9,75 36,30 99,22
B18M 382 400 39,09 21,80 5,30 11,61 41,96 99,91
B18M 400 415 49,09 14,62 5,20 11,80 41,42 98,87
B18M 415 430 49,09 15,64 5,20 11,57 41,17 98,94
B18M 430 450 64,65 28,81 5,20 6,32 25,73 98,36
B18M 450 465 69,57 21,80 5,10 4,88 19,62 97,85
B18M 465 485 61,39 26,57 5,20 7,34 27,92 98,28
B18M 505 526 25,28 39,81 5,30 13,08 43,81 99,13  

(7. Táblázat folyt.) 
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(7. Táblázat folyt.) 

kód tól ig α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm
B15M 0 20 32,01 38,93 6,00 9,86 42,06 98,92
B15M 20 35 36,16 41,50 5,80 11,60 46,33 100,00
B15M 35 50 37,18 35,75 5,60 10,38 39,20 99,51
B15M 50 75 36,25 36,87 5,60 10,18 39,42 99,73
B15M 75 95 47,86 26,57 5,30 9,82 35,12 98,97
B15M 95 105 37,57 35,75 5,90 10,88 41,46 99,34
B15M 105 114 32,62 40,60 6,40 11,80 44,74 98,81
B15M 114 130 26,57 39,29 6,20 11,06 41,64 98,44
B15M 130 150 27,22 33,69 4,80 9,53 37,04 97,52
B15M 150 165 31,22 39,29 5,50 10,69 41,35 99,41
B15M 180 200 25,91 33,69 4,80 9,16 37,59 98,18
B15M 200 220 30,26 33,69 4,70 7,42 33,84 94,92
B15M 220 240 27,22 33,69 4,80 9,67 36,67 97,01
B15M 240 258 30,96 33,69 4,80 8,25 34,63 98,17
B15M 258 278 21,80 45,00 6,50 13,42 47,04 99,01
B15M 278 290 19,44 46,12 6,80 13,93 51,34 99,52
B15M 290 303 27,47 38,66 6,00 10,58 41,72 98,90
B15M 303 320 27,47 37,23 6,00 12,08 41,59 99,17
B15M 320 335 66,25 23,63 5,90 12,62 47,02 100,00
B15M 335 360 57,99 28,81 5,50 11,57 40,02 100,00
B15M 360 368 50,01 -26,57 5,10 9,57 34,60 98,70
B15M 368 385 59,35 20,56 5,10 9,20 33,17 98,61
B15M 385 405 46,01 -11,31 5,00 9,82 34,40 98,67
B15M 405 420 59,17 17,65 4,95 9,03 31,09 97,81
B15M 440 455 45,00 19,65 5,10 12,95 43,20 99,70
B15M 455 468 8,53 22,25 5,00 14,84 47,37 99,31
B15M 468 485 18,43 41,19 6,50 13,79 48,25 99,56
B15M 485 500 21,80 39,29 5,30 12,30 45,14 99,86
B15M 500 510 27,55 41,99 6,70 13,53 47,63 98,74
B15M 510 530 30,58 43,36 7,00 14,33 49,90 99,32
B15M 530 550 58,67 21,80 4,90 10,30 34,56 97,40
B13M 0 20 63,43 25,46 5,30 7,34 30,11 97,96
B13M 20 35 59,74 31,76 5,40 9,22 35,14 99,80
B13M 35 49 53,13 34,99 5,50 10,30 39,57 100,00
B13M 49 60 57,53 29,05 5,60 9,40 36,65 99,63
B13M 60 72 59,35 26,57 5,40 9,32 34,97 100,00
B13M 72 81 61,93 28,81 5,40 8,51 31,99 99,56
B13M 81 90 64,23 30,26 5,40 9,80 35,93 100,00
B13M 90 100 66,80 30,26 5,40 10,04 37,25 100,00
B13M 100 112 58,39 22,83 5,30 9,38 33,89 98,65
B13M 112 124 59,74 29,48 5,30 9,71 34,73 99,38
B13M 124 137 64,23 24,44 5,20 9,17 32,17 99,07
B13M 137 155 67,01 25,56 5,30 9,18 32,19 99,95
B13M 155 180 65,85 21,37 5,30 9,35 32,11 99,13
B13M 180 195 58,67 23,50 5,30 11,11 36,85 99,57
B13M 195 210 64,18 26,57 5,30 8,93 31,04 99,01
B13M 210 225 58,67 24,62 5,20 10,59 36,27 99,70
B13M 225 232 62,65 21,80 5,20 10,52 34,90 99,80
B13M 232 245 61,56 19,98 5,50 11,01 75,44 99,64
B13M 245,0 255,0 61,93 23,20 5,30 9,32 33,37 99,58

(7. Táblázat folyt.) 
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(7. Táblázat folyt.) 
kód tól ig α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm

B13M 255 267 54,46 19,98 5,30 11,44 38,36 99,21
B13M 267 273 62,45 23,50 5,50 10,33 36,08 99,30
B13M 273 285 60,52 21,37 5,40 11,48 38,42 99,95
B13M 285 305 54,25 21,80 5,20 10,36 36,05 99,36
B13M 305 320 54,69 26,57 5,30 10,48 34,97 99,05
B11M 0 15 60,26 31,43 5,20 7,37 29,88 97,45
B11M 15 57 56,89 33,02 5,50 9,83 37,27 100,00
B11M 57 106 39,56 37,87 6,00 11,19 42,60 99,07
B11M 106 138 56,31 31,61 5,40 9,14 34,89 99,25
B11M 138 180 66,19 31,61 5,50 9,40 35,23 100,00
B11M 180 190 60,95 24,23 5,30 9,14 33,01 98,69
B11M 190 200 60,02 23,20 5,30 10,06 35,14 99,46
B11M 200 236 66,80 25,64 5,30 10,99 38,52 100,00
B11M 236 246 56,31 21,37 5,30 11,25 38,06 99,17
B11M 246 260 61,56 25,46 5,40 11,92 41,31 100,00
B11M 260 297 42,71 30,26 6,20 13,80 47,70 99,42
B11M 297 307 64,23 23,50 5,30 10,41 35,40 100,00
B11M 307 317 49,09 25,35 5,40 11,13 38,92 99,00
B11M 317 330 56,31 26,57 5,40 10,34 37,05 99,59
B11M 330 340 55,62 20,85 5,40 11,60 39,46 99,68
B11M 340 350 54,46 19,29 5,30 12,81 42,07 100,00
B11M 350 384 59,42 23,50 5,40 11,39 38,09 99,68
B11M 384 435 54,78 29,05 5,40 10,74 37,75 99,45
B11M 435 470 42,27 23,96 5,90 12,35 40,67 97,73
B11M 470 490 39,81 33,69 5,80 10,25 38,51 97,86
B10M 0 28 61,70 28,81 5,30 8,18 30,90 97,21
B10M 28 70 63,43 24,44 5,30 8,60 30,35 97,06
B10M 70 100 62,59 19,29 5,30 9,20 32,54 97,83
B10M 100 120 59,35 33,69 5,30 8,47 32,14 98,90
B10M 120 157 47,29 26,57 5,40 10,60 40,50 99,14
B10M 157 190 56,89 21,25 5,30 10,98 38,04 99,87
B10M 190 220 53,62 26,57 5,30 10,20 37,60 99,60
B10M 220 273 63,43 22,25 5,30 10,54 36,13 99,15
B10M 325 345 58,39 20,85 5,30 10,58 36,15 99,30
B10M 345 370 53,13 19,29 5,50 12,95 43,65 100,00
B10M 370 395 39,81 11,31 5,60 13,39 46,47 99,66
B10M 395 422 29,74 12,99 5,60 13,25 47,48 99,53
B10M 422 440 32,74 23,63 5,80 13,58 47,89 99,97
B10M 440 455 57,53 27,76 5,60 9,59 36,36 99,42
B10M 455 470 60,75 22,38 5,50 10,52 37,92 100,00
B10M 490 505 56,31 34,99 5,40 9,05 33,32 98,58
B10M 505 515 36,25 32,01 5,50 11,06 38,61 97,05
B9M 0 25 56,89 23,63 5,20 8,87 34,37 98,54
B9M 25 80 61,70 28,14 5,30 8,68 31,95 98,08
B9M 80 102 59,35 27,65 5,20 8,73 31,38 96,81
B9M 102 136 60,95 21,80 5,30 9,17 32,47 98,14
B9M 136 170 54,46 27,90 5,20 10,22 36,64 99,39
B9M 170 190 68,75 25,56 5,30 7,75 28,10 97,99
B9M 190 224 52,13 19,29 5,30 11,09 38,91 99,29
B9M 224 260 66,04 21,80 5,30 9,99 33,74 98,42  

(7. Táblázat folyt.) 
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(7. Táblázat folyt.) 
kód tól ig α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm
B9M 260 300 53,13 19,98 5,30 11,66 40,13 99,65
B9M 300 350 65,70 21,37 5,30 9,95 33,67 99,85
B9M 350 380 65,22 19,80 5,30 10,20 34,20 98,29
B9M 380 425 45,00 22,38 5,30 11,93 41,33 99,82
B9M 425 433 38,16 -12,99 5,60 15,58 52,63 100,00
B9M 433 445 39,81 11,89 5,60 13,19 46,67 99,63
B9M 445 460 53,13 20,22 5,50 12,69 44,62 100,00
B9M 460 483 50,19 11,89 5,30 12,14 41,90 99,70
B9M 525 590 31,61 14,04 5,30 12,90 46,91 100,00
B9M 590 600 61,70 31,16 5,30 8,78 32,14 99,40
B8M 0 30 63,43 30,02 5,30 7,32 29,03 97,45
B8M 30 50 68,20 29,17 5,30 7,24 26,74 97,83
B8M 50 140 58,24 8,97 5,30 10,42 36,26 96,87
B8M 140 170 57,53 22,38 5,30 9,32 33,95 96,88
B8M 170 220 64,29 26,57 5,30 8,96 31,81 97,54
B8M 220 260 63,43 26,57 5,30 8,35 30,35 98,73
B8M 260 328 57,53 25,56 5,30 12,37 42,00 100,00
B8M 328 380 58,67 15,95 5,30 10,80 36,91 98,67
B8M 380 390 56,89 17,65 5,30 11,68 39,83 99,99
B8M 390 435 26,57 12,09 5,80 13,51 48,34 99,55
B8M 435 450 47,12 18,43 5,30 12,08 42,20 99,22
B8M 450 495 59,42 22,25 5,30 9,83 35,41 99,43
B8M 495 530 64,23 16,93 5,30 9,15 33,28 98,46
B8M 530 545 62,53 32,47 5,30 8,21 30,44 96,89
B8M 545 607 62,45 19,18 5,30 8,74 31,42 95,52
B8M 607 620 44,09 27,70 5,40 11,22 39,76 99,57
B8M 620 645 42,88 25,46 5,40 12,39 40,69 98,54
B7M 0 30 55,18 33,69 5,20 8,00 31,71 96,92
B7M 30 46 63,43 31,33 5,30 8,76 33,35 98,84
B7M 46 70 63,43 31,33 5,30 9,11 32,26 99,56
B7M 70 100 59,35 26,57 5,40 9,85 33,70 99,06
B7M 100 148 50,53 23,96 5,40 9,55 34,17 96,55
B7M 148 165 67,62 15,95 5,30 9,45 32,86 99,61
B7M 165 190 52,31 33,02 5,30 8,58 34,34 99,34
B7M 190 200 39,29 31,61 5,90 11,36 40,79 97,41
B4M 0 15 29,05 35,13 5,60 10,44 39,34 97,09
B4M 15 32 63,43 26,57 5,30 9,17 32,98 99,07
B4M 32 42 61,82 22,83 5,20 9,22 32,18 98,29
B4M 42 52 55,01 31,53 5,20 10,63 36,46 99,45
B4M 52 62 68,50 26,57 5,30 7,58 27,91 97,55
B4M 97 105 65,70 27,65 5,30 8,53 31,32 99,07
B4M 105 115 60,02 34,99 5,30 8,96 32,58 98,33
B4M 115 125 64,23 30,17 5,30 7,67 29,33 98,57
B4M 125 135 56,89 16,70 5,30 10,59 36,59 98,92
B4M 135 144 61,56 22,62 5,30 10,18 13,85 98,62
B4M 144 154 60,75 30,17 5,30 8,94 32,65 98,52
B4M 154 164 53,13 24,23 5,30 11,04 38,66 99,81
B4M 164 185 66,57 30,58 5,30 7,78 28,71 98,62
B4M 185 192 63,43 19,18 5,30 10,98 37,79 99,75
B4M 192 199 60,52 24,44 5,30 11,05 37,43 99,99  

(7. Táblázat folyt.) 
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(7. Táblázat folyt.) 

kód tól ig α 1(°) α 2(°) modusz (φ) 2 µm 7,81 µm 62,5 µm
B4M 199 206 56,31 23,20 5,30 11,46 39,90 100,00
B4M 206 215 30,96 30,96 5,50 11,75 39,92 97,76
B4M 215 221 53,97 20,85 5,30 11,69 38,97 99,81
B4M 221 235 59,04 23,50 5,30 10,83 37,17 99,25
B4M 235 240 59,42 22,62 5,30 10,87 35,73 98,89
B4M 240 255 70,64 28,61 5,50 13,72 40,58 100,00
B4M 255 276 67,38 24,44 5,30 7,80 28,01 98,38
B4M 276 337 65,85 18,43 5,30 10,38 35,52 100,00
B4M 337 357 60,46 12,53 5,30 10,28 34,33 98,27
B4M 357 393 47,29 19,29 5,60 11,73 39,25 97,47
B4M 393 420 28,61 12,99 6,30 16,42 54,06 99,64
B4M 420 441 47,29 21,25 5,60 12,52 43,97 99,95  

(7. Táblázat folyt.) 
 
 

8. Táblázat Ásványtani vizsgálatok 
 

so
rs

z

kó
d

ve
rm

ik
ul

it

sz
m

ek
tit

ill
it/

sz
m

ek
tit

ill
it

ka
ol

in
it/

sz
m

ek
tit

ka
ol

in
it

kl
or

it

gi
bb

si
t

kv
ar

c

an
at

áz

ru
til

ká
lif

öl
dp

át

pl
ag

io
kl

ás
z

ar
ag

on
it

ka
lc

it

do
lo

m
it

sz
id

er
it

he
m

at
it

go
et

hi
t

ill
it 

po
lit

íp
ia

ka
ol

in
it 

B
(0

01
), 

2Θ
°

1 Mgy1 x 11 x 13 13 42 x x 2 x 2 x x x x x x 6 11 x x
4 Nh1 5 x x 12 x 12 x x 28 x x x x x 40 x x x 3 2M x
5 Nh2 4 x x 3 x 6 x x 21 x x x x x 62 x x x 4 2M x
7 Nh4 x 2 x 7 x 6 x x 13 x x 1 x x 67 x x x 4 2M x
9 Nh6 x 11 x 12 x x 9 x 53 x x 4 x x x 4 x x 7 2M x

10 Nh7 x 3 x 3 x 4 x x 10 x x x x x 70 x 2 x 8 x x
11 Ber1 x 3 x 2 2 13 x 12 x x 1 x x x 55 x 0 9 3 x 1,0.
12 Ber2 x 5 x 3 4 25 x 39 x 1 x x x x x x x 18 5 x 0,66
13 Ber3 x 8 x 17 x 12 x x 34 x x 1 x x 4 x x x 24 2M 0,4
14 Ber4 2 9 6 6 4 6 1 x 57 x x 2 2 x 2 x x x 3 2M 0,52
15 Ber5 0 2 x 9 x 2 4 x 33 x x 7 2 x 38 x 0 3 x 2M –
16 Ber6 x 4 x 17 x 4 5 x 49 x x 8 3 x 3 x 0 7 x 2M –
17 Ber7 0 5 x 2 5 27 x 7 3 1 2 x x x 34 x x 8 6 x 1,0.
19 Ber9 x 7 x 9 16 23 x x 27 x x 2 x x x x x 5 11 2M? 0,94
21 Ber11 x 3 x 6 6 27 x 2 10 1 2 x x x 26 x x 9 8 x 1,1
22 Ber12 x 7 x 7 10 42 x 3 x 2 6 x x x x x x 23 x x 1,0.
23 Ber13 x 9 x 9 4 5 2 x 44 x x 1 x x 21 x x 2 3 2M 0,64
24 Ber14 x 4 7 22 x 7 x x 20 x x x x x 32 x x 8 x x x
25 Ber15 x 19 x 0 24 x x 7 12 x x x x x 26 x x 12 x x x
30 Vil1 x x x 29 x 14 7 x 24 x x x x x x x x x 26 2M x
31 Vil2 x x x 10 x 4 x x 5 x x x x x 76 x x x 5 2M x
32 Vil3 x 1 x 2 2 3 x x 1 x x x x x 85 x 2 x 4 x x
33 Vil4 x x x 2 x 1 1 x 2 x x x x x 90 x x x 4 2M? x
37 Vok1 x 5 x 7 15 x x 5 53 x x x x x x x x 5 x x x
38 Vok2 x 23 x 13 48 x x 9 x x x x x x x x x 4 3 x x
193 Sz2 x 5 7 27 x x x x 50 x x x 11 x x x x x x x x
195 Sz4 x 3 5 21 x x x x 58 x x x 13 x x x x x x x x  

(8. Táblázat folyt) 
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 (8. Táblázat folyt) 
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43 Me4 20 x x x x x 10 x 15 15 20 x 2 x 15 x x

44 Abb1 10 x x x x x 10 x 10 20 30 12 2 1 x x x
46 Abb3 10 x x x x x 5 x 10 40 10 x x x 20 x x

48 Abb5 50 x 10 x x 5 10 x x x x x x x 3 3 x
52 Abb9 30 x x x x x 20 x x x 30 x x x x x x
52 Abb9* x x x x x x x x x x x x x x x x 100
54 Abb11 45 15 x x x x 15 x x x 15 x x x x x x
57 Abb14 8 x x x x x x x x x 45 x x x 45 x x
59 Abb16 35 x 25 x x x 10 x 15 15 20 x 2 x 15 10 x

66 Abb23 61 x 1,5 3 4 x 25 3 3 x x x x x x x x
81 Abb38 56 x 7 6 11 x 15 2 x 3 x x x x x x x
83 Abb40 50 x 5 5 11 x 13 3 x 6 7 x x x x x x
86 Abb43** 16 x 7 x 5 x 38 x 21 x x x x x x x x
87 Abb44 7 x x x x 0,2 x x x x 90 x x x x x x

* a minta 4-8 mm-es frakciójából vörösesbarna agyagkavics; ** ? ásvány(ok), (8°, 24°-nál): 13%

 Meglepetés-barlang

Abaligeti-barlang, Nagy-terem

Abaligeti-barlang, Fő-ág

Abaligeti-barlang, Mésztufás-terem
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201 Go2 15 x 15 x x x x 30 35 x x x
202 Go3 10 x 15 x x x x 25 40 5 x x
205 Go6 10 x 10 x 5 x x 25 35 10 x x
207 Lib2 10 x 15 x x x x 20 50 x x x
208 Lib3 5 x 15 x x x x 20 20 20 x 15

210 Lib5 10 x 20 x x x x 25 40 x x x
218 Tai2 20 1 8 1 x x x 5 5 2 55 x
219 Tai3 10 x 5 x x x x 2 5 70 5 x
220 Tai4 25 x 15 x 5 x x 40 10 x x x
229 Ind1 10 x 5 x x x 15 50 15 x x x
231 Ind3 10 x 10 x x x x 45 30 x x x
233 Mal1 15 x 10 x 10 x x 50 10 x x x
239 Mal7 50 x 10 x 10 x x 15 10 x x x
240 Lao1 40 x 15 x 5 5 x 20 10 x x x
242 Bor1 15 x 5 x x x x 70 5 x x x  

(8. Táblázat vége) 
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(9. táblázat folyt.) 

 
(9. táblázat vége.) 
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10. Táblázat A mikromorfológiai analízis eredményei 
kód háttér opak C (coarse) F (fine) c/f log(c/f)

1 Mgy1 11,54 0,00 0,53 88,46 0,01 -2,22
10 Nh7 0,00 9,30 90,70 0,10 906,96 2,96
11 Ber1 0,00 1,06 1,43 97,51 0,01 -1,83
13 Ber3 23,01 4,06 6,07 28,93 0,21 -0,68
14 Ber4 10,18 0,18 5,31 69,99 0,08 -1,12
15 Ber5 0,00 0,73 23,09 76,19 0,30 -0,52
17 Ber7 0,00 1,42 3,50 95,08 0,04 -1,43
18 Ber8 29,04 0,00 66,60 12,92 5,15 0,71
21 Ber11 7,07 6,95 9,98 76,00 0,13 -0,88
22 Ber12 0,00 0,00 0,10 99,00 0,00 -3,00
23 Ber13 0,00 14,15 12,58 73,27 0,17 -0,77
26 Ber16 18,36 0,00 35,98 0,10 359,80 2,56
24 Ber14 0,00 1,69 0,42 73,94 0,01 -2,25
30 Vil1 0,00 4,06 0,54 95,40 0,01 -2,25
31 Vil2 0,00 0,55 17,78 80,70 0,22 -0,66
32 Vil3 0,00 0,00 4,62 84,44 0,05 -1,26
37 Vok1 18,67 3,64 2,64 14,85 0,18 -0,75
38 Vok2 0,00 0,00 0,10 99,00 0,00 -3,00
39 Koz1 0,00 0,00 58,48 15,98 3,66 0,56
44 Abb1 2,05 5,39 1,00 98,83 0,01 -1,99
45 Abb2 0,00 0,00 0,10 99,00 0,00 -3,00
46 Abb3 0,00 0,00 0,10 99,00 0,00 -3,00
48 Abb5 0,00 1,00 97,11 3,89 24,96 1,40
51 Abb8 0,00 0,56 98,22 1,23 80,04 1,90
53 Abb10 0,00 1,29 82,59 16,12 5,12 0,71
55 Abb12 0,00 1,81 91,36 6,83 13,38 1,13
56 Abb13 0,00 0,68 89,76 9,57 9,38 0,97
59 Abb16 0,00 0,57 92,46 6,97 13,27 1,12
66 Abb23 0,00 2,00 20,16 77,76 0,26 -0,59

77_1 Abb34_1 0,00 0,52 98,12 1,37 71,88 1,86
77_2 Abb34_2 0,00 3,36 92,17 4,47 20,62 1,31
77_3 Abb34_3 38,53 7,89 44,32 9,26 4,79 0,68
78_1 Abb35_1 11,19 1,18 82,77 4,87 17,01 1,23
78_2 Abb35_2 0,00 1,65 95,75 2,60 36,81 1,57

79 Abb36 2,57 1,41 75,66 22,93 3,30 0,52
98 Sed1 0,00 2,60 45,56 2,95 15,44 1,19
99 Sed2 0,00 4,98 48,22 7,27 6,63 0,82
100 Sed3 0,00 7,19 25,63 8,87 2,89 0,46
101 Sed4 5,95 1,86 26,31 6,25 4,21 0,62
102 Sed5 8,22 1,40 38,84 3,96 9,81 0,99
103 Sed6 0,00 0,00 21,00 35,46 0,59 -0,23
104 Sed7 0,00 7,46 11,62 15,45 0,75 -0,12
105 Sed8 2,90 0,00 14,79 12,78 1,16 0,06
106 Sed9 0,00 5,90 28,67 18,04 1,59 0,20
107 Sed10 0,00 0,00 45,30 46,50 0,97 -0,01
108 Sed11 13,60 1,71 15,10 24,96 0,60 -0,22
109 Sed12 0,00 1,88 60,40 13,14 4,60 0,66
110 Sed13 19,26 0,00 35,34 5,86 6,03 0,78
111 Sed14 0,00 0,90 39,95 1,84 21,71 1,34  

(10. táblázat folyt.) 
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(10. táblázat folyt.) 
112 Sed15 0,00 0,38 58,57 2,20 26,62 1,43
113 Sed16 17,36 0,00 40,60 11,71 3,47 0,54
114 Sed17 0,00 0,00 73,65 23,46 3,14 0,50
115 Sed18 0,00 3,46 74,70 23,86 3,13 0,50
116 Uj1 0,00 3,22 13,40 48,88 0,27 -0,56
117 Uj2 12,90 2,00 52,87 3,70 14,29 1,16
118 Uj3 20,00 2,70 41,55 18,85 2,20 0,34
119 Uj4 0,00 1,20 51,11 15,14 3,38 0,53
120 Uj5 0,62 0,62 16,41 22,96 0,71 -0,15
121 Uj6 0,00 1,60 24,73 44,46 0,56 -0,25
122 Uj7 8,80 2,70 18,46 22,52 0,82 -0,09
135 Dr13 10,90 4,55 81,48 3,07 26,54 1,42
136 Dr14 0,00 6,86 81,87 11,27 7,26 0,86
156 Dr34 7,55 1,69 90,76 0,10 907,62 2,96
157 Dr35 10,96 1,69 77,35 10,00 7,74 0,89
192 Sz1 38,00 2,10 14,05 2,50 5,62 0,75
193 Sz2 26,82 1,78 24,28 14,73 1,65 0,22
194 Sz3 24,12 1,23 25,70 7,05 3,65 0,56
195 Sz4 29,69 3,12 24,96 2,97 8,41 0,92
196 Sz5 31,07 0,80 42,69 3,22 13,27 1,12
197 Sz6 21,05 0,34 28,35 2,31 12,27 1,09
198 Sz7 2,56 0,45 39,05 4,85 8,05 0,91
199 Sz8 19,08 0,22 22,00 3,16 6,97 0,84
201 Go2 0,00 7,83 15,76 74,35 0,21 -0,67
202 Go3 0,00 17,38 13,11 58,98 0,22 -0,65
206 Lib1 11,34 3,36 22,70 61,16 0,37 -0,43
207 Lib2 13,23 1,95 1,00 86,54 0,01 -1,94
208 Lib3 10,02 2,94 26,75 54,17 0,49 -0,31
209 Lib4 10,73 2,98 3,00 52,55 0,06 -1,24
210 Lib5 7,37 5,25 0,10 30,41 0,00 -2,48
211 Lib6 6,08 2,62 9,54 59,56 0,16 -0,80
212 Lib7 8,16 1,17 5,45 48,06 0,11 -0,95
218 Tai2 5,50 0,00 50,71 43,79 1,16 0,06
219 Tai3 8,91 0,71 20,79 69,60 0,30 -0,52
233 Mal1 6,20 2,05 44,20 43,61 1,01 0,01
242 Bor1 7,04 0,00 43,37 49,60 0,87 -0,06  

(10. táblázat vége) 
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