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1. Bevezetés 

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok egyik potenciális befogadó kőzetének, a Bodai 

Aleurolit Formációnak (BAF) és földtani környezetének, a Nyugat-Mecseknek a kutatása 

több évtizedre nyúlik vissza. Először 1982-ben (MÁTRAI et al. 1983) merült föl, hogy a 

képződmény (kis és közepes aktivitású) radioaktív hulladékok tárolására alkalmas lehet. 

1995 és 1998 között egy elsősorban földtani, ún. Rövidtávú Kutatási Program (RTP) 

zajlott le, melynek feladata a Bodai Aleurolit Formáció (BAF) felszíni és felszín alatti 

vizsgálata volt (HÁMOS 1996, HÁMOS 1997). 2003 őszén a Radioaktív Hulladékokat 

Kezelő Közhasznú Társaság elfogadta a Mecsekérc Rt. öt évre (2003-2008) szóló, a Bodai 

Aleurolit kutatását célzó Középtávú Kutatási Programra (KTP) szóló pályázatát. Ez a 

program jelenleg szünetel, de az elmúlt évek kutatásai már így is számos új ismeretet 

eredményeztek (KONRÁD & HÁMOS 2006). 

A megfelelő tárolóhely szempontjából alkalmas terület kiválasztásához szükséges a 

képződmény részletes földtani jellemzése, a horizontális és vertikális tagolása, valamint az 

azon belül elkülöníthető kőzettestek nyomon követése. A Bodai Aleurolit Formáció 

esetében a ciklussztratigráfiai vizsgálat részben megoldást kínálhat erre, valamint az 

üledékképződés folyamatának és környezetének rekonstruálását is szolgálja. A megfelelő 

tárolóhely kiválasztásában kiemelkedő szempont a képződmény homogenitása. A 

formációt egyhangú, homogén, nagy vastagságú képződménynek említi a szakirodalom 

(JÁMBOR 1964), amely öt makroszkóposan (és a fő kőzetalkotó komponensek alapján) 

eltérő kőzetből épül fel (MÁTHÉ 1999). A képződmény homogenitásának szempontjából 

szükséges vizsgálni tehát az egyes egységek litológiai felépítését, vastagságát és 

horizontális kiterjedést. 

Az eddig lezajlott kutatási programok keretében alig foglalkoztak a képződmény 

ciklussztratigráfiai elemzésével. Mindössze két alkalommal kerül említésre (GEIGER 2005, 

MAJOROS 1999), de lényegi információt azok sem szolgáltatnak. A nagy- és a kisléptékű 

feldolgozás és értelmezés tehát még hátra van. Külföldi playa tavi (HARDIE et al. 1978) 

analógiák, (pl. Bristol Lake: HANDFORD 1982, ROSEN 1991; Green River Formáció: 

EUGSTER & HARDIE 1975, LUNDELL & SURDAM 1975; Salagou Formáció: SCHNEIDER et 

al. 2006) azonban segítséget nyújthatnak a kutatás során. 
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2. Kutatási előzmények 

A XIX. század végén (1892) a Dunai Gőzhajózási Társaság a Töttös és Bakonya 

közötti völgyben 715 méteres kőszénkutató fúrást mélyített (Kt-I jelű fúrás), amely több 

mint 500 méter vastagságban tárta fel a vörös aleurolitot, de az rétegtani értékelés nélkül 

maradt (BÖCKH 1909). BÖCKH (1876) munkájában, VADÁSZ (1935) Mecsek 

monográfiájában és „Magyarország földtana” című művében (VADÁSZ 1960) sem 

azonosítható a Bodai Formáció mint önálló rétegtani egység. 

Az ötvenes évek közepén az uránérc kutatás kapcsán mélyült több fúrás, melyek 

feltárták a képződményt. Ezek eredményei alapján jelentek meg az első komoly, kutatási 

eredményeket összefoglaló művek. A radioaktív hulladék elhelyezését célzó vizsgálatok 

eredményeképpen az elmúlt 15-20 évben a formáció a kutatások középpontjába került. A 

formáció kutatástörténetét a Mecsekérc Rt zárójelentésében BARABÁS & KONRÁD (2000) 

részletesen tárgyalja, ezért itt csak a téma szempontjából lényeges eredményeket említem 

meg, részben a zárójelentésre támaszkodva. 

A Bodai Formációt önálló földtani egységként először BARABÁS ANDOR (1956) 

különítette el, kandidátusi értekezésében. BARABÁS a felszíni feltárásokban 

tanulmányozható, nagy vastagságú „vörös-palás agyag, agyagkő és márga” rétegösszletet 

a Kővágószőlősi Homokkő fekvőjének tekintette (BARABÁS & KISS 1958). A formáció 

részletes leírása a Nyugat-Mecsek 1:10 000-es méretarányú földtani térképezése során 

JÁMBOR et al. (1962) nevéhez fűződik. JÁMBOR (1964) megállapítja, hogy a bodai összlet 

közvetlen feküjét a nyugat-mecseki antiklinális területén a cserdi konglomerátum és 

homokkő összlet 600 métert meghaladó vastagságban alkotja. Kijelenti, hogy „Az 

aleurolit összlet első felületes vizsgálat alapján nemcsak a mecseki perm, hanem az ország 

legegyhangúbb üledékének tűnik”. Megadja a formáció 900 m körüli átlagvastagságát és 

elvégzi a finomabb litosztratigráfiai felosztását a külszíni földtani térképezés és néhány 

kutatófúrás tapasztalatai alapján. Az összlet szedimentológiai bélyegei (pl. hullámfodrok, 

száradási repedések, cserepedések, a rétegek szinte kizárólagosan oxidált, vörös színe) és 

az ősmaradványok alapján kizártnak tartja a formáció tengeri képződését és peneplénesedő 

szárazulaton kialakult, zárt medencében történő, sekély, oszcillálóan beszáradó tavi 

környezetet feltételez. 

SOMOGYI (1965) a „mecseki alsóperm két felső rétegcsoportjában” (Bodai Aleurolit 

Formáció) talált hullámfodrok vizsgálatai alapján az ún. „átmeneti” tagozatban (a 
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továbbiakban Őrházi Tagozat /KONRÁD et al. 2011/ ) ÉNy-DK-i, a további teljes aleurolit 

összletben K-Ny csapású partvonalat határozott meg. A fodrok hullámhossza alapján alul 

4, középen 10-20, felül 5-10 m vízmélységet valószínűsített. 

A Bodai Aleurolitra vonatkozó teljes kutatási anyagot BARABÁSNÉ STUHL (1988) 

foglalta össze kéziratos jelentésében. Palinológiai munkásságával lerakta a képződmény 

biosztratigráfiai besorolásának alapjait. 

A Rövidtávú Kutatási Program eredményeit egy nyolc kötetes zárójelentésben foglalták 

össze (KOVÁCS 1999), amiben említést tesznek a képződmény ciklusos felépítéséről. A 

2005-től szünetelő KTP, az OTKA T 034924 számú kutatási projektjének keretén belül 

valamint az ELTE és a PTE doktori programjaihoz köthetően több jelentés készült. 

Nyomtatott vagy elektronikus cikk formájában főként a formáció ásvány-kőzettani és 

szedimentológiai vizsgálatának eredményei jelentek meg (pl.: ÁRKAI et al. 2000, KOVÁCS 

2005, NÉMETH et al. 2005, VARGA et al. 2005, VARGA et al. 2006, HALÁSZ 2009, KONRÁD 

et al. 2010b). 

A formáció ciklusaival eddig csak érintőlegesen foglalkoztak (MAJOROS 1999), így az 

erre vonatkozó irodalom is igen hiányos. JÁMBOR (1964) szerint a képződmény esetében 

„ciklusos felépítésről beszélni kissé erőltetettnek tűnik”, ám az összlet alsó részére 

vonatkozóan ismerteti a felfelé finomodó ciklusok felépítését. Az összlet felső részén a 

ciklusos felépítés egyik alapvető elemének tartott kimosási felületek hiánya miatt szerinte 

kétséges a ciklusos felépítés. Az ezt követő harminc évben nem jelent meg a témában 

publikáció. A Rövidtávú Kutatási Program keretén belül készült zárójelentésben MAJOROS 

(1999) ismerteti a formáció néhány fúrásának igen rövid szakaszára vonatkozó ciklusos 

felépítését, ám a jelenség magyarázat és értelmezés nélkül marad. Annyit azonban 

megállapít „egyszerű ránézéssel szemlélve”, hogy „aleurolit/agyagkőre konvolút, 

mikrolaminált dolomitréteg települ, majd erre bármelyik rétegsorban előforduló tag, majd 

dolomit és újra aleurolit/agyagkő”. A BAF 1995-98-as térképezése során is felmerült, 

hogy a képződmény ciklusos felépítését részletesen kellene vizsgálni (KONRÁD ex verb. 

2003). Az árkok, feltárások és fúrások vizsgálata alapján egyértelművé vált a képződmény 

ciklusos jellege. A témával Konrád foglalkozott bővebben, ám publikáció nem készült 

kutatási eredményeiből. Az ő részletes megfigyeléseit szóbeli közlései alapján ismerjük. A 

témát GEIGER (2005) is érintette, aki CT vizsgálatok segítségével a formáció kisléptékű 

üledékciklusait mutatta ki. MAJOROSHOZ (1999) hasonlóan azonban ő is csak egy rövid 

szakaszát vizsgálta a formációnak, további részletes elemzések nélkül. 
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A formáció kutatástörténete után szükségesnek tartom a ciklussztratigráfia fejlődésének 

vázlatos áttekintését is, mivel az elengedhetetlen a téma jobb megértése szempontjából. 

Az üledékes kőzetek ciklusainak vizsgálata a hatvanas években gyorsult fel a recens 

üledéklerakódási környezetek egyre részletesebb vizsgálataival párhuzamosan (WEEDON 

2003). Szedimentológusok megoldást kerestek azon ciklusos üledékek szekvenciáira, 

amelyek nem véletlenszerűen követik egymást. Megkülönböztették az üledék lerakódási 

környezeten (medencén) belüli és kívüli hatásokat, amelyek befolyásolják az üledékes 

ciklusok képződését. Ezeket auto- és allociklusoknak nevezték el (BEERBOWER 1964). Az 

üledékes ciklus (cyclothem) fogalmát (WANLESS & WELLER 1932) a harmincas években 

az Illinois-medencében zajló kőszénkutatás során kezdték alkalmazni, ahol a rétegsorban 

kőszén, mészkő, homokkő, különböző palák és agyagkövek nagyjából szabályosan 

követték egymást. Az egyszerűbb ciklusokat, amelyek két eltérő kőzettípusból épültek 

csak fel, ritmusoknak nevezték. 

A földtani ritmus és ciklus fogalmát a hazai szakirodalomban meglehetősen 

következetlenül használják. Az egyes szerzők a két fogalmat különböző földtani-kőzettani 

jelenségekre alkalmazzák. A hatvanas évek végétől az uránérc kutatási gyakorlatban 

(BARABÁS 1961, 1966) ritmusnak tekintették a földtani jelenségek nem tektonikus okokra 

visszavezethető határozott időtartamú ismétlődését. Ilyen okok lehetnek az éghajlat, az 

időjárás és az üledékképződési folyamatok változásai. Ciklusnak pedig a kőzettípusok 

tektonikai hatásokra bekövetkező szabályos ismétlődését nevezték (BARABÁSNÉ STUHL 

1969). WANLESS & WELLER (1932) meghatározása szerint ritmusos rétegződésről 

(ritmusos rétegsorról) akkor beszélünk, ha a rétegsor két kőzettípus váltakozásából épül 

fel. Ciklusos rétegsor esetében három vagy több kőzettípus ismétlődik bizonyos 

szabályszerűség szerint. E definícióból következően a ciklus fogalma tágabb a ritmusénál: 

a ritmus olyan ciklusnak tekinthető, amelynek csak két tagja van. 

A korai kutatások sablonokat próbáltak ráerőltetni a vizsgált rétegsorokra, de kiderült, 

hogy a várt, vagy „ideális ciklus” (PEARN 1964) nincs az üledékes kőzetekbe kódolva. Az 

üledékes ciklusokat DUFF & WALTON (1962) úgy értelmezte, hogy különböző 

kőzettípusok bizonyos sorrendben, nagy gyakorisággal jelennek meg az adott rétegsorban. 

Ők a leggyakrabban megjelenő sorozatot „modális ciklusnak” hívták. A 

ciklussztratigráfiának ezt a megfogalmazását – annak bizonytalansága miatt – később 

kritizálták (SCHWARZACHER 1975), mivel az tartalmazhat olyan sorozatokat, amelyek 

megkülönböztethetetlenek a véletlenszerű változásoktól, amelyek szintén modális 

ciklusként jelenhetnek meg. 
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Az ideális ciklus meghatározásához használták a rétegek (ciklustagok) egymásra 

következésének valószínűségét vizsgáló Markov-analízist (SCHWARZACHER 1975). A 

Markov modellek a sztochasztikus folyamatmodellek egy típusát képviselik. A Markov-

lánc modell az extrém determinisztikus modell (ahol bármely eseményt egyértelműen 

meghatározza a közvetlenül megelőző esemény) és a független eseménymodell (ahol nincs 

semmilyen kapcsolat az egymást követő események között) között helyezkedik el (GEIGER 

2007). Ez a környezeti folyamatok változékonyságából adódik (pl. tengerszint emelkedés), 

mivel azok hatása nem minden esetben jelenik meg a sorozatban. A Markov-analízis 

azonban hasznos annak értelmezésében, hogy a kőzettípusok bizonyos egymásutániságát 

milyen szedimentológiai folyamatok idézik elő (WILKINSON et al. 1997). SCHWARZACHER 

(1975) megállapította, hogy az addig ismert módszerek, mint a Markov-analízis, nem 

adnak megfelelő információt az üledékes ciklusokról. Úgy gondolta, hogy nem csak a 

rétegek egymásra következését, hanem azok vastagságát is vizsgálni kell, mivel azok 

alapvető információt nyújtanak a vizsgálandó sorozatokról. Egyes kutatók szerint a 

mélység vagy vastagság szerint gyűjtött adatokat „mélység sorozatnak” (depth series) 

kellene hívni, de a korrekt matematikai megfogalmazás miatt azokat is 

idősornak/idősorozatnak kell nevezni (SCHWARZACHER 1975; PRIESTLY 1981). 

A hetvenes évek végétől a mélytengeri fúrások alapján szerzett tapasztalatok erősen 

befolyásolták a ciklusos üledékek vizsgálatát. A fúrásokban sikerült kimutatni a 

Milanković-ciklusokat és ezzel elindult az orbitális ciklusok részletesebb vizsgálata; 

főképp pleisztocén üledékes kőzeteken (HAYS et al. 1976, IMBRIE & IMBRIE 1979). A 

szekvenciasztratigráfia módszerét is ebben az időben kezdték el használni. A tengerszint 

változáson alapuló beosztást az elsőrendű szekvenciától (több mint 50 millió év) a 

hatodrendűig (10 000-30 000 év) osztották fel (VAIL et al. 1991). 

A kilencvenes években elsősorban az üledékes kőzetek és a 

klímaváltozás/éghajlatváltozás kapcsolata került előtérbe, főként a pleisztocén üledékek 

vizsgálata kapcsán (IMBRIE & IMBRIE 1979, BERGER 1988). Ebben az időben kezdték el 

használni a ciklussztratigráfia fogalmát (FISCHER et al. 1990) az üledékes ciklusok 

tanulmányozására. Azóta számtalan olyan cikk és tanulmány született, ahol az orbitális 

ciklusok hatását vizsgálták playa tavi és egyéb üledékes kőzetekben (pl. HOFMANN et al. 

2000, REINHARDT & RICKEN 2000, NÁDOR et al. 2000, SZTANÓ et al. 2005, VOLLMER et al. 

2008). 
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3. Célkitűzés 

A kutatás célja a rétegsort felépítő ciklusok definiálása és jellemzése, valamint a 

képződmény általános ciklussztratigráfiai elemzése a vertikális és a horizontális 

homogenitás megítélése érdekében. Ehhez a jellemző ciklusok vastagságát és az azokat 

felépítő rétegeket kell meghatározni. A különböző léptékű homogenitás meghatározásához 

szükséges a képződményt felépítő ciklusok és a makroszkóposan elkülöníthető litológiai 

típusok meghatározása. Ezek, valamint a bevezetésben és a kutatástörténeti áttekintésben 

megfogalmazottak alapján a következő feladatok elvégzését tűztem ki célul: 

• a képződmény ciklusosságának kis- és nagyléptékű vizsgálata, valamint a 

jellemző ciklusok, csonkaciklusok, ritmusok definiálása, képződési 

környezetének leírása; 

• az ideális, a tipikus és a valóságos ciklusok meghatározása, jellemzése; 

• a litológiai és üledékszerkezeti típusok meghatározása és azok ciklusokhoz 

köthetőségének vizsgálata; 

• a szín, a szövet, a szerkezet és a geofizikai tulajdonságok alapján meghatározott 

ciklusok elemzése; 

• a ciklusok és ritmusok vastagságának statisztikai vizsgálata (a ciklusok és 

ritmusok vastagságainak változékonysága, átlaga, eloszlása és ezek összefüggése 

a formáción belül); 

• a homogénnek tekinthető egységek vastagságának meghatározása kis- és 

nagyléptékben. 

 

A fenti célok eléréséhez elvégeztem 

• a formációt 2005 után harántolt fúrások és az azt reprezentáló feltárások 

szedimentológiai és ciklussztratigráfiai vizsgálatát; 

• az archív fúrásdokumentációk átértékelését és elemzését; 

• valamint a rendelkezésre álló szedimentológiai adatok matematikai és statisztikai 

elemzését és értelmezését. 
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4. A Bodai Aleurolit Formáció általános jellemzése 

4.1. Földtani környezet 
A Bodai Aleurolit Formáció a Tiszai-főegység területén a Nyugat-Mecsek 

prekainozoos aljzatának jellemző képződménye (1. ábra) (JÁMBOR 1964). Felszíni és 

felszínközeli elterjedése a keletre dőlő nyugat-mecseki periantiklinális tengelyzónájában 

nyomozható, amelynek területét a legerőteljesebb kompressziós tektonikai hatás, a 

kialakult szakmai konszenzus szerint (VADÁSZ 1935, HÁMOR 1966, FORGÓ et al. 1966, 

WEIN 1966, 1967, KLEB 1973, NÉMEDI VARGA 1983), a kréta (ausztriai orogén fázis) 

időszakban érte. A Nyugat-Mecsek határai olyan oldalelmozdulással jellemezhető 

szerkezeti zónák, amelyek a kainozoikumban többször felújultak (BALLA 1988, 

BENKOVICS 1997), de ezek a mozgások az előfordulási terület egységes tömbjén belül nem 

mutathatók ki (KONRÁD & SEBE 2010). A formáció a Nyugat-Mecsek fő tömegét felépítő, 

4000-5000 m vastag, perm-triász korú, konszolidált, törmelékes, karbonátos és vegyi 

üledékes rétegösszlet tagja. 

A terület permi képződményei – a térség délnyugati részén és a Dráva-medencében 

feltárt felső-karbon korú törmelékes kőzetekkel együtt – a variszkuszi hegységrendszer 

belső medencéiben lerakódott, nagy vastagságú molassz sorozat részei (JÁMBOR 1981). A 

tágabb értelemben vett Nyugat-Mecsek területén a karbon és perm korú képződmények 

jelentős üledékhézaggal települnek a kristályos alaphegység felszínére. A permi sorozat 

fedője a transzgresszív elterjedésű alsó-triász Jakabhegyi Homokkő Formáció. A permi 

üledékek vastagsága 400-4000 méter között változik, átlagvastagságuk 2500 m. A permi 

törmelékes kőzetek uralkodóan vörös, vörösbarna színűek, de helyenként tekintélyes 

vastagságú zöld és/vagy szürke színű közbetelepüléseket, kifejlődéseket is tartalmaznak. 

Ezek az agyagkőtől a homokkövön át a konglomerátumig terjedő szemnagyságú hegylábi 

molassz kifejlődések, amelyeket folyóvízi, illetve tavi rétegek építenek fel. A reduktív 

környezetben képződött kőzetekben helyenként édesvízi phyllopoda fauna és változó 

gyakorisággal, biosztratigráfiailag is értékelhető makro- és mikroflóra található 

(BARABÁSNÉ STUHL 1981). 
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1. ábra A Nyugat-Mecsek és környékének földtani térképe a vizsgált, Bodai Aleurolitot ért fúrásokkal és 
feltárásokkal 

 (készült WÉBER 1977, CHIKÁN & KONRÁD 1982, CHIKÁN et al. 1984, KONRÁD 1996, CSONTOS et al. 2002 
és KONRÁD & SEBE 2010 alapján) 

 

A terület permi képződményei a permo-triász üledékképződési megaciklusba 

sorolhatók (KONRÁD 1997), amelyen belül további (alacsonyabb rendű) üledékképződési 

ciklusok (2. ábra) mutathatók ki (BARABÁSNÉ STUHL 1969). A kristályos aljzat felett egy 

nagy vastagságú (1200-1400 m), két nagyobb üledékképződési ciklusból álló kontinentális 

hegylábi, folyóvízi konglomerátum és homokkő összlet települ. Az alsó (Korpádi 

Homokkő) és a felső (Cserdi Formáció) üledékképződési ciklust ezen a területen 

lepelszerűen települő, 80-140 m vastag, kontinentális rift jellegű savanyú vulkáni 

képződmény választja el egymástól (Gyűrűfűi Riolit) (FAZEKAS et al. 1987). A riolitos 

vulkanizmust követő második üledékképződési ciklus záró tagja a 800-1000 m vastagságú 

Bodai Aleurolit (JÁMBOR 1964). Erre települ a felső-permi nagy vastagságú (500-1000 m), 

folyóvízi kifejlődésű homokkő összlet (Kővágószőlősi Homokkő), amely az uránércet 

hordozó szinteket is magába foglalja (BARABÁS 1956, BARABÁS & BARABÁSNÉ STUHL 

1998, BARABÁS & KONRÁD 2000). A legújabb vizsgálati eredmények (VARGA 2010, 
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VARGA & RAUCSIK 2010) és VARGA (2009) szerint a Korpádi Homokkő Formációba 

sorolt törmelékes képződményekben kimutatott, szinkron piroklaszt szórással társult, 

savanyú jellegű vulkanizmus szükségessé teszi a Gyűrűfűi Riolit és Korpádi Homokkő 

rétegtani kapcsolatának átértékelését. Munkahipotézisük szerint a Gyűrűfűi Riolit és a 

Cserdi Formáció alsó része a Mecsek nyugati részén egyidős, genetikailag szorosan 

összefüggő kőzetegyüttes lehet. Ennek további vizsgálatát Varga Andrea OTKA (PD 

83511) pályázat keretében végzi. 

A BAF hazai viszonylatban VARGA et al. 2008, VARGA 2009 és VARGA & RAUCSIK 

2009 szerint a Turonyi Formációval korrelálható, azonban annak rossz feltártsága és a 

rendelkezésre álló igen hiányos maganyag miatt nem alkalmas ciklicitás vizsgálatra. 
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2. ábra A Mecsek permo-karbon képződményeinek litosztratigráfiai tagolása (KONRÁD 1998b) 
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4.2. Elterjedés, település 
A Bodai Aleurolit Formáció (BAF) a nyugat-mecseki antiklinálisban (BARABÁS 1956, 

JÁMBOR 1964), a Goricai-blokk területén, továbbá igen vékony, nem tipikus kifejlődésben 

a Máriakéménd-bári vonulat nyugati részének permi rétegsorában (Nk-2, Mk-3 jelű 

fúrások 6,3 ill. 18,2 m vastagságban) ismert (BARABÁSNÉ STUHL 1988). Azonban a fúrási 

rétegsorok újraértékelése alapján a vonulat területén a formáció megléte bizonytalan. Boda 

és Kővágótöttös környékén (a bodai őrháztól az Egéd-pusztai-völgyig illetve Bakonyáig) a 

felszínen és számos külszíni sekély-, mély- és bányafúrás, valamint az Alfa-1 földalatti 

kutatóvágat rétegsorából ismerjük (1. ábra). Igazolt elterjedési területe eléri a 200 km2-t. 

Ny-i irányban (gyakorlatilag a Bükkösdi-törés vonalától) lepusztult az idősebb permi fekü 

képződményekről. K-felé a Kelet-Mecsek nagy vastagságú mezozoos összlete alatt a 

formáció léte nem bizonyított. D-i elterjedési határa az ún. Mecsekalja-öv. A legészakibb 

harántolását a Gorica-18 fúrás rétegsorában dokumentálták. Az ettől É-ra mélyített 

Gálosfa-1 fúrásban feltárt fedőképződményei alapján ebben a szerkezeti blokkban is 

feltételezhető a kifejlődése (BARABÁS & KONRÁD 2000). 

A formáció az antiklinális területén mintegy 14 km2-es felszíni elterjedésben ismert (1. 

ábra), változó (0-30 m közötti) vastagságú miocén, pannon és pleisztocén-holocén 

üledékekkel takarva. A Nyugat-Mecsekben a formáció teljes rétegsorát egy fúrás sem 

harántolta. Az 1985-ben lemélyített XV. szerkezetkutató fúrás mellett több 

szerkezetkutató fúrás (pl. II., V., VII., VIII., X., XIV. stb.), több érckutató fúrás (pl. 4325, 

4709/1, 4571) és néhány (30 db külszíni fúrás) kisebb mélységű fúrás érte el a Bodai 

Aleurolitot (KONRÁD 1998a, 1998b). Ezek igazolják az összlet 150-200 km2-t meghaladó 

területi elterjedését és – a K-felé dőlő antiklinális szerkezetnek megfelelően – a felszíntől 

2000 m mélység alá történő lehúzódását. Ezek az uránérc kutató vagy földtani 

szerkezetkutató fúrások 0-200 m közötti fúrt vastagságban tárták fel az aleurolitot. A XV. 

szerkezetkutató fúrás megerősítette a korábbi ismereteket és tisztázta a formáció fekü 

viszonyait. Mintegy 870 m vastagságban harántolta a Bodai Formációt, elérve annak 

feküjét. Igazolta az aleurolit összlet nagy vastagságú kifejlődését és az üledékanyag 

szemcseméretének alulról fölfelé történő fokozatos csökkenési tendenciáját az antiklinális 

tengelyzónájában. Az átfúrt aleurolit rétegek legfelső 300 méteres összletében nem 

észleltek durvább szemű (apró-durva szemcseméretű) homokot tartalmazó rétegeket 

(HÁMOS 1986). 
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A BAT-4 számú fúrás is vastag rétegsort tárt fel (539,9-1200 m között) 1989-1990-ben. 

Ebben a fúrásban a formációnak kb. az alsó 300 métere maradt harántolás nélkül. Jelentős 

még a XIX. század végén mélyült Kővágótöttös-1 (Kt-1) és az 1989-ben fúrt BAT-5 

számú fúrás által harántolt vastagság (621,8 illetve 498,5 m). A többi kb. 60 db külszíni és 

bányafúrás csak 200 m alatti vastagságban tárta föl (1. táblázat) a jelentős vastagságban 

kifejlődött formációt. Ennek ellenére feltártsága jó, mert a felszínen, felszín közelben a 

teljes rétegsor nyomozható, és ebbe a különböző fúrások rétegsora is jól illeszthető. 

A Középtávú Kutatási Programra keretén belül a goricai területen mélyített Ib-4 számú 

fúrás 214 méter vastagságban tárta fel a formációt, és annak homokköves alsó rétegeiben 

(Őrházi Tagozat) állt le. A BAF a fedővel tektonikusan érintkezik és a geofizikai 

eredmények alapján a formáció felső része (tektonikusan?) hiányzik. A formáció ezen a 

területen vékonyabb az antiklinálisban ismerthez képest, ami peremi kifejlődésével 

magyarázható. A képződmény ásványos összetétele részben eltérő az antiklinális területén 

ismert változattól, az alapvető különbséget a Goricai-blokk területén található analcim 

(SIPOS et al. 2011) jelenti. Az analcim jelenléte csekélyebb betemetődést és ezáltal kisebb 

diagenetikus fokot jelent. A két terület betemetettségi foka (illetve süllyedéstörténete) ez 

alapján némileg eltérő lehetett egymástól. 

További két fúrás lemélyítése történt a 2009-2010-es években. A Boda-6 (Bo-6) fúrás a 

Boda-büdöskúti-öv déli, észak felé dőlő határtörésétől északra 150-200 méterre, a Boda-5 

(Bo-5) attól délre mintegy 200 m távolságra mélyült. A Bo-5 a „dolomitkonkréciós” 

legfelső szint közvetlen feküjét érte el, míg a Bo-6 rétegtani helyzete az erős tektonizáltság 

miatt nem határozható meg pontosabban (KONRÁD 2010). 

A formáció érintkezése a fekvő Cserdi Formációval és a fedő Kővágószőlősi 

Homokkővel a kibúvási terület térségében és az antiklinális É-i szárnyán konkordáns 

illetve azokkal részben összefogazódik. A feküből rétegváltakozásos átmenettel fejlődik ki 

(3. ábra). A fekütől a kavicsok, a durvaszemű, kavicsos homokkőrétegek kimaradása és a 

finomabb szemű aleurolit rétegek egyre gyakoribb megjelenése alapján különítjük el. A 

fedővel – a konkordáns település ellenére, a réteglap menti, illetve közel réteglap menti 

elmozdulások következtében – gyakran tektonikusan érintkezik (KONRÁD 1998b). Az 

átlagostól elütő rétegsorral rendelkező 4571 számú és a 4709/1, valamint a BAT-4 számú 

fúrásokban a fedő felé BARABÁSNÉ STUHL szerint (in: FÜLÖP 1994) rétegváltakozásos az 

átmenet. Hasonló homokkő-betelepüléses rétegösszlet a X. szerkezetkutató fúrásban és a 

BAT-4 számú fúrásban is jelentkezik. A korábbi évek (1995-1998) kutatásai alapján 

ezeket a homokkő betelepüléseket a Bodai Aleurolit medenceperemi fáciesének tartják. A 
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tavi üledékgyűjtő medenceperemi fáciese a Cserdi Formáció konglomerátum és homokkő 

rétegei (3. ábra), tehát ezt tekinthetjük a BAF heteropikus kifejlődésének. A fedő 

Kővágószőlősi Homokkő Formáció a következő üledékképződési ciklus terméke 

(KONRÁD 1998b).  

A formáció uralkodó színe vörösbarna. Makroszkóposan elkülöníthető kőzettípusai: 

uralkodóan agyagkő, amelybe aleurolit, homokkő és dolomitos rétegek települnek 

(HÁMOS et al. 1999; KONRÁD 1999). 
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3. ábra A Bodai Aleurolit elvi rétegoszlopa 

(KONRÁD 1999 nyomán) 
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4.3. A Bodai Aleurolit litofácies-típusai 
A Bodai Aleurolit Formáció minősítésének rövid- és középtávú programja során 

elvégzett részletes ásványtani, kőzettani és geokémiai vizsgálatok segítségével agyagkő, 

aleurolit, homokkő, albitolit és dolomit fő kőzettípusokat, valamint azok között számos 

átmeneti típust különítettek el (BARABÁS & BARABÁSNÉ STUHL 1998; MÁTHÉ 1999; SEBE 

& SÁMSON 2006, ÁRKAI et al. 2000, KONRÁD et al. 2008, 2010b). Az elkülönített fő 

litofáciesek közötti különbségek nem mindig élesek (4. ábra), sőt gyakoribbak az átmeneti 

típusok. Hozzá kell tenni azt is, hogy az agyagkő, az aleurolit és ezek keveredési 

típusainak elkülönítése a terepi- és fúrásdokumentálási gyakorlatban nem könnyű feladat. 

Ezen típusok uralják azonban döntően a formáció rétegsorát, míg a dolomitos és a 

homokköves rétegek a vizsgált területen csak közbetelepülésként figyelhetők meg. Kivétel 

ez alól az Őrházi Tagozat, amelyben a homokkő a domináns, és a finomabb szemű 

frakciók a betelepüléseket képviselik. 

Az albit jellemzően kötőanyagként (akár 50%-ot meghaladó mennyiségben) lehet jelen 

több kőzettípusban. Albitolitnak nevezhetjük az albitos kötőanyagú agyagköveket, 

aleurolitokat és a kettő közötti átmeneteket. Az albit formáción belüli mennyiségi 

viszonyairól a kevés számú elemzés alapján egyelőre nehéz véleményt alkotni (MÁTHÉ 

1999). Az albitolit a makroszkópos meghatározhatatlanság miatt sem került bele az 

elemzéseimbe külön kategóriaként (a fúrások és feltárások dokumentációjában nem is 

szerepelt ilyen kőzettípus). 

A képződmény sziliciklasztos kőzettípusainak ásványtani, kőzettani és geokémiai 

jellemzését újabban több tanulmány tárgyalja (ÁRKAI et al. 2000, VARGA et al 2005, 2006) 

melyek új eredményeket is közölnek. Fontos azonban megemlíteni, hogy az ásvány-

kőzettani vizsgálatok alapján elkülönített öt kőzettípus (MÁTHÉ 1999) makroszkópos 

elkülönítése nehézkes. Emiatt az alábbi ismertetés csak a makroszkóposan elkülöníthető 

kőzettípusokat tárgyalja, amelyet saját megfigyeléseim, valamint KONRÁD (1998a, 1998b), 

MÁTHÉ (1999), SEBE & SÁMSON 2006 és KONRÁD et al. (2010a) munkái alapján állítottam 

össze.  
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4. ábra A BAF jellemző litofáciesei 

Ábramagyarázat: a: kőzetlisztes agyagkőre települő párhuzamos, keresztrétegzett homokkő Ib-4 661,30-
661,50 m; b: albitfészkes agyagos aleurolit Bo-6 34,80-35,00 m; c: homogén agyagkő Ib-4 504.85-

505.05 m; d: agyagos dolomit, kőzetlisztes agyagkő feküvel és fedővel 536,95-537,19 m. Mind a négy kép a 
fúrómag kiterített palástját ábrázolja, melynek szélessége 20 cm. 

 

4.3.1. Homokkő (A) 

A formációban települő homokkő (4. ábra/a) színe jellemzően vöröses, gyakori barna, 

ritkábban szürke és zöld árnyalattal. Ritkán szénült növényi töredékeket és szürke aleurolit 

– agyagkő kavicsokat tartalmaz, ilyenkor színe barnásszürke. A közepes szemcseméretű 

homokkő vastagabb rétegekben jelenik meg. A finomszemcsés homokkő jellemzően 1-

5 cm vastagságú rétegeket alkot. Ezek anyaga leggyakrabban kvarc, kevesebb az unduláló 

kioltású, metamorf eredetű szemcse. A homokkövek és az aleurolitok SiO2-, Na2O-, CaO-, 

MnO-, Sr- és Ba-tartalma viszonylag nagy (VARGA et al 2005). A muszkovit jellemzően a 

réteglapokon dúsul. A közép-nagyszemű homokkövekben a csillámok ritkábban kaotikus 
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elhelyezkedésűek. A homokszemcsék koptatottsága közepes. A közepes szemcsenagyságú 

homokkőrétegekben karbonátos és albitos kötőanyag is előfordul.  

A homokkövekben megfigyelhető horizontális párhuzamos rétegzettség, flázeres és 

hullámfodros, íves ferderétegzés. Ritkábbak a tömeges, néhány centiméter vastag rétegek. 

A finomszemcsés rétegekben helyenként hullámfodrok találhatók (SOMOGYI 1965). 

4.3.2. Aleurolit (B) 

Az összefoglalóan aleurolitnak nevezett kőzetcsoport (4. ábra/b) jellemzően 

„vörösbarna” színű, a vörös, lila és barna különféle árnyalataival jellemezhető 

változatokban. Ritkán szürke, kékesszürke, zöldesszürke színű, a BAT-4-es fúrásban 

található fekete, nagy pirit tartalmú réteg (MÁTHÉ 1999). Általános a tizedmilliméteres 

vagy milliméteres, szabálytalan alakú, változó gyakoriságú és sűrűségű, fehér, ritkábban 

halvány rózsaszín, esetenként a rétegzés szerint lapított, vagy hálózatos megjelenésű 

„albitfészkek” előfordulása (4. ábra/b). A csiszolt felületen vagy a fúrómag felületén 

gyakran mutatnak elágazó és konkáv formát. A vékonycsiszolati és mikroszonda 

vizsgálatok alapján a kitöltések anyaga elsősorban albit, kalcit és káliföldpát, esetenként 

barit (MÁTHÉ 1999). Az aleurolitból a korábbi leírásokban említett földpát- és 

kvarcszemcsék egy része valószínűleg ilyen albitos-kalcitos üregkitöltés, amely a kőzet 

törési felületén gyakran szemcseként jelenik meg. A makroszkópos albitfészket nem 

tartalmazó aleurolitok az anyagvizsgálati eredmények szerint összetételükben gyakran 

több albitot tartalmaznak, mint az albitfészkes változatok (MÁTHÉ 1999). 

Az anyagvizsgálati eredményeket (XRD, DTA) is figyelembe véve az aleurolitoknak 

négy alaptípusa különíthető el (KONRÁD 1998, MÁTHÉ 1999). 

Leggyakoribb az ún. albitfészkes aleurolit, amelyben az agyagásványok mennyisége 

mindig eléri, vagy meghaladja az albit mennyiségét. A kémiai elemzés alapján 

elkülöníthető egy, a makroszkópos tulajdonságaiban az előbbivel egyező aleurolit típus, 

amelyre azonban jelentős albit- és agyagásvány-tartalom jellemző (az albit mennyisége 

meghaladja az agyagásványokét, de 50 % alatt marad), alacsony kvarctartalom mellett (ez 

a típus átmenet az albitfészkes agyagkövek felé). 

A tömeges, kemény, rétegzetlen, szemcsés törésű, albitfészket nem vagy alárendelten 

tartalmazó aleurolitnak magas (50 %-ot is elérő) az albittartalma, viszonylag alacsony a 

kvarc- és az agyagtartalma (albitolit). 

Típusos aleurolitnak nevezhetők a magas albit- és kvarctartalmú, alacsony 

agyagtartalmú kőzetek, amelyek albitfészket nem tartalmaznak (MÁTHÉ 1999). Ezekben 
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igen apró muszkovitcsillámok is előfordulnak. Gyakran 20 cm vastagságot is elérő 

padokat alkotnak, melyeken belül íves keresztlamináció figyelhető meg (ez a típus fő 

szöveti jellemzője), a réteglapokon hullámfodrok jelentkeznek (KONRÁD 1998a, 1998b). 

A reduktív, kék vagy zöld árnyalatú szürke aleurolit/agyagkő (agyagos aleurolit, 

kőzetlisztes agyagkő) a formáció középső és felső részében maximum néhány méteres 

vastagságban fordul elő. A felszíni kibúvások területén egyedül Domjánpusztától DK-re, a 

XV. szerkezetkutató fúrástól DNy-ra, valamint a BAT-4, BAT-5 és a Delta-9 számú 

fúrásokban észlelték. Dolomitos betelepüléseket és finomszemű homokos rétegeket is 

tartalmazhat, szerkezete néha autigén breccsás. Az érckutató fúrások dokumentációi ritkán 

említenek reduktív rétegeket, mivel többségük nem érte el azokat. A karotázs szelvényen a 

természetes gamma anomália jelöli ezeket a reduktív rétegeket, de hasonló paraméterek 

jelzik a homokkő betelepüléseket is. A reduktív rétegek természetes gamma értékei is 

anomáliát mutatnak az Ib-4 számú fúrás rétegsorában is (l. a geofizikai fejezetet). 

4.3.3. Agyagkő (C) 

A Bodai Aleurolit Formációban előfordulnak zöld és vörösbarna agyagkövek (4. 

ábra/c), amelyeket az albitos, kőzetlisztes agyagkövektől a kisebb keménység, és az 

agyagos mállás alapján különítjük el. A formáció legfelső részében a vörös és zöld 

agyagkövek gyakran együtt, rétegváltakozásos átmenettel illetve összefogazódva 

jelentkeznek, a színváltozás kialakulásában nem zárható ki az utólagos oxidáció-redukció. 

Az agyagkövek ásványos összetétele a következőképpen jellemezhető: legnagyobb 

mennyiségben az agyagásványok vannak jelen, összmennyiségük általában 40-50% között 

van. Uralkodó agyagásvány az illit-muszkovit, mellette klorit még a meghatározó. A 

termikus vizsgálatok minden esetben kimutattak pár % montmorillonitot is (MÁTHÉ 1999). 

Az agyagkövek kagylós elválásúak, rétegzettségük alig látható, lemezes-leveles 

mállásúak. Nagyon ritkán tizedmilliméteres kvarc- vagy földpátszemcsét tartalmaznak, de 

csillámokat nem. Gyakoriak a kifényesedett, változó irányú, szabálytalan felületekhez 

kötődő elmozdulásos felszínek. A formáció alsó részét alkotó az Őrházi Tagozatban 

előforduló zöld agyagkőből phyllopodák kerültek elő. Az 1961-62. évi felvételkor a 

legfelső, fedő közeli zöld agyagkövekből is leírtak levéllábú rákokat. A fedő Bakonyai 

Homokkővel érintkező legfelső rétegekre jellemző a legalább néhány centiméter vastag 

zöld agyagkő vagy zöld agyag előfordulása. Jó feltárásai vannak Bakonyától nyugatra és 

északra (KONRÁD 1996). Az agyagkőben a BAF és a Bakonyai Homokkő határán – 

tektonika és mállás hatására – rendszerint agyagásvány átalakulás megy végbe, valamint 
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néhány cm-dm vastag, képlékeny agyagként is megjelenhet. Agyagköveket írtak le a 

rétegzett dolomitos betelepülésekből is, amelyekben vékony laminákat alkotnak (SEBE & 

SÁMSON 2006, KONRÁD 2010). 

4.3.4. Dolomit, dolomitmárga (D) 

A dolomitos betelepülések (4. ábra/d) kötegekben csoportosulva jelentkeznek a 

formációban, ahol néhány méter vastag vörösbarna agyagos aleurolit váltakozik 0,5-3 m 

vastag, fehér, sárga, húsvörös vagy drapp, dolomitréteges vörösbarna agyagos aleurolittal. 

A száradási repedések mentén felcserepesedő, poligonális szerkezetű, általában tenyérnyi 

méretű rétegdarabokat a fedő agyagkőnek a repedésekbe beülepedett anyaga választja el 

egymástól. 

A bevett terepi gyakorlat szerint a formáció rétegsorában dolomitként dokumentált 

betelepülések összetételüket tekintve voltaképpen nem tiszta dolomitok A BAF 

dolomitrétegeiben a dolomittartalom 30-55 %, az albittartalom az 50 %-ot is elérheti. A 

röntgendiffrakció minimális kalcitot mutatott ki. Agyagásvány (montmorillonit) a típusos 

dolomitos betelepülésekben csak nyomokban fordul elő. Kvarcot néhány százalékban 

tartalmaz. Gyakoriak az átmeneti összetétellel – 10-30 % közötti dolomittartalommal, 

növekvő agyagásvány- és csökkenő albittartalommal – jellemezhető dolomitmárga jellegű 

vékony rétegek (KONRÁD 1998a). Mivel az „igazi dolomitokat” nehéz terepen felismerni 

és a dolomitnak nevezett rétegek gyakran tartalmaznak vékony agyagos filmeket és 

laminákat, ezért az általánosabb agyagos dolomit elnevezést célszerű használni.  

A dolomitos betelepülések jellemzően tömeges megjelenésűek, párhuzamosan 

rétegzettek, konvolút esetleg ferderétegzésűek is lehetnek.  

A megelőző kutatások során számos adat gyűlt össze a betelepülések anyagi 

összetételéről. A képződmény ismertetéséhez 60 darab, különféle kőzetanyagú és -

szerkezetű minták méréssorozatának eredményét ismetetem a dolomittartalom szerint 

sorban rendezve (5. ábra).  
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5. ábra A Bodai Aleurolitot reprezentáló 60 darab minta ásványos és elem-oxidok aránya szerinti összetetéle 

 kémiai, röntgen-pordiffrakciós és derivatográfiás vizsgálati eredmények alapján, a dolomittartalom szerint 
sorba rendezve (MÁTHÉ 1999 nyomán) 
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5. Kutatási módszerek 

5.1. Kiindulási adatok 
A ciklussztratigráfiai elemzéshez azon fúrások adatait használtam fel, amelyek jelentős 

vastagságban harántolták a Bodai Aleurolitot. Ezek közé tartozik a BAT-4, BAT-5, XV. 

szerkezetkutató fúrás, valamint a közelmúltban mélyült Ib-4, Bo-5, Bo-6 jelű fúrások. A 

régebbiekről csak a szöveges földtani dokumentáció áll rendelkezésre, így azok alapján 

készítettem el a szükséges adatbázist.  

 

A fúrási adatok forrása: 

• a Mecsekérc Zrt. Adattára; 

• a Mecsekérc Zrt. fúrási adatbázisa; 

• a Mecsekérc Zrt. által mélyített Ib-4, Bo-5 és Bo-6-os fúrások maganyaga. 

 

A karotázs szelvények forrása: 

•  a Geo-Log Kft. által mért karotázs szelvények. 

 

A feltárások dokumentációjának forrása: 

• a kutatási területen található jelentősebb feltárások archív leírásai és saját 

dokumentációim. 

 

A szkennelt magfotók, Lézer Indukciós Plazma Spektrométer (LIPS) adatok forrása: 

• a fúrómagok szkennelt képeit az ImaGeo magszkennerrel (MAROS & PÁSZTOR 

2001), valamint a LIPS méréseket a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) 

szakemberei készítették. 

5.2.  Dokumentálás és adatfeldolgozás 
Az alábbi fejezetet több részre bontottam, mivel a fúrás-feldolgozási módszerek 

ismertetése önálló alfejezetet kíván. Ebben definiálom azokat a fogalmakat, amelyek 

használata és tartalma a hazai és nemzetközi szakirodalomban is sokszor eltérő. 
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5.2.1. A feltárások feldolgozási módszerei 

A Bodai Aleurolit megismerésének szempontjából fontos feltárásokat a szakirodalmi 

adatok és terepi dokumentálás alapján dolgoztam fel. A teljes terület bejárása után a 

kiválasztás során előnyben részesítettem a képződményt nagy vastagságban feltáró 

szelvényeket. A kutatás során három feltárást (P-48, P-75, K-342; 1. ábra) találtam 

alkalmasnak, amelyek a formáció fő kifejlődési típusát reprezentálják. A feltárások 

felmérése rétegről rétegre történt, amelynek tulajdonságait a fúrások adatainak 

összegyűjtésére használt (kiegészített) adatbázisban rögzítettem. Továbbá dokumentáltam: 

• a feltárás pontos helyét; 

• méretét; 

• a feltárt rétegsornak a formáción belüli helyzetét; 

• a litológiai és szedimentológiai jellegeket; 

• a ciklussztratigráfiai elemeket. 

5.2.2. Fúrásfeldolgozási módszerek és problémák 

A fúrások és feltárások szöveges földtani dokumentációjából olyan adatbázist 

építettem, amely alkalmas szoftveres feldolgozásra. Ehhez elvégeztem az értelmezésre 

alkalmas hat fúrásban (Ib-4, BAT-4, BAT-5, XV. szerkezetkutató, Bo-5, Bo-6) 

dokumentált kőzettípusok statisztikai elemzését, amely a ciklusok vizsgálatához 

elengedhetetlen volt. A többi, Bodai Aleurolitot ért fúrást nem dolgoztam fel, mivel azok 

vagy nem harántolták a képződményt jelentős vastagságban (1. táblázat), vagy nem volt 

elérhető dokumentációjuk, illetve maganyaguk. A hat fúrásban és a három felszíni 

feltárásban kilenc fő kőzettípust különítettem el. Ehhez feldolgoztam több mint 400 m 

fúrási maganyagot és szkennelt képet, valamint további majdnem 2000 méter fúrásról 

szóló elektronikus és nyomtatott dokumentációt. A szöveges földtani dokumentáció 

alapján meghatároztam azokat a tulajdonságokat, amelyek alkalmasak lehetnek ciklusok 

kimutatására. A meglévő táblázatokat kiegészítettem néhány, a formáció jellemzése 

szempontjából fontos tulajdonsággal (dolomit/márga/ típusa, vastagsága, jellege stb.). A 

fúrásokban dokumentált litológiai típusokat a rendelkezésre álló vékonycsiszolatok 

segítségével ellenőriztem az összes fúrást tekintve.  
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1. táblázat A Bodai Aleurolitot ért külszíni fúrások főbb adatai 

 (forrás: Mecsekérc Zrt. adattár, MÁFI adattár) 

Fúrás neve Fúrt hossz tól-ig Fúrt hossz m Fúrás neve Fúrt hossz tól-ig Fúrt hossz m
Hf-3/a 193,8-219,2 25,40 Boda-1 24,0-61,2 37,20
4325 2053,7-2083,4 29,70 Boda-2 12,1-60,1 48,00
4571 1487,0-1602,5 115,50 Boda-3 0,8-37,00 36,20

4709/1 1827,4-2002,8 175,40 Boda-4 3,4-35,2 31,80
4724 1741,0-1763,5 22,50 Boda-5 18,50-50,0 31,50
9005 297,2-376,6 79,40 Boda-6 17,05-100,04 82.99
9100 26,2-140,9 114,70 Cserdi-1 0,0-40,0 40,00
9101 166,0-257,0 91,00 Cserdi-8 9,0-50,0 41,00
9102 138,0-150,5 12,50 Cserdi-10 5,3-42,0 36,70
9103 14,0-54,4 40,40 Cserdi-12 12,0-55,0 43,00

9103/a 101,0-152,5 51,50 Gorica-6 687,4-832,4 155,00
9104 261,4-320,0 58,60 Gorica-7 973,8-1005,0 31,20
9105 42,4-134,1 91,70 Gorica-9 672,0-688,9 16,90
9106 54,0-122,1 68,10 Gorica-10 752,2-780,0 27,80
9107 462,6-495,8 33,20 Gorica-18 1062,0-1103,0 41,00
9108 387,1-441,4 54,30 Ib-4 494,18-708,57 214,39
9109 294,6-352,9 58,30 Kt-1 129,2-751,0 621,80

Alfa-75 186,2-348,0 161,80 Nk-2 1744,0-1750,2 6,20
BAT-1 0,0-145,5 145,50 Mk-3 1596,0-1614,3 18,30
BAT-4 539,9-1200,0 660,10 II. szerk. 1088,8-1182,8 93,40
BAT-5 701,8-1200,3 498,50 V. szerk. 670,2-772,7 102,50

BAT-10 27,9-98,7 70.80 VII. szerk. 1860,8-2001,0 140,20
BAT-11 14,8-50,4 35,60 VIII. szerk. 2091,0-2096,8 5,80
BAT-12 20,2-50,3 30,10 X. szerk. 1596,2-1805,5 209,30
BAT-13 27,0-49,2 22,20 XIV. szerk. 1967,7,0-2050,2 82,50
BAT-14 22,3-95,0 72,70 XV. szerk. 14,2-903,5 889,30
BAT-15 9,6-53,5 43,90   

 

Először a BAT-4 számú fúrás szöveges földtani dokumentációját dolgoztam fel. A 

táblázatba rendezés során derült ki, hogy a dolomitos rétegek/betelepülések megjelenését 

és elhelyezkedését nem dokumentálták teljes részletességgel a rétegsorban. Az egyes 

dolomitos betelepüléses összleteken belül nem ismert az egyes rétegek egymástól való 

távolsága és vastagsága. A leírásban mindössze annyit említett meg a dokumentáló, hogy 

egy 1,5 méteres szakaszon 2-10 db dolomitos réteg található. Az ilyen dokumentációk 

azonban arra mégis alkalmasak, hogy a dolomitköteges rétegösszleteket ezek alapján 

elkülönítsük, bár ezekben az összletekben nem tudunk teljes biztonsággal ciklusokat és 

ritmusokat meghatározni. 

A BAT-5 fúrás esetében ezen adatok feldolgozása már nem történt meg, mivel a Bat-4 

fúrás elemzése alapján kiderült, hogy a rendelkezésre álló dokumentációból ennek 

esetében sem kapunk valós információt a dolomitos betelepülések tényleges 

elhelyezkedéséről. Az Excel táblázatban mindössze annyit rögzítettem, hogy a dolomitos 
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betelepülés réteg vagy rétegfoszlányos megjelenésű-e. Végül a színváltozás, a dolomitos 

betelepülések vastagsága és jellege, valamint a kőzetanyag változásai alapján tudtam 

rétegsort szerkeszteni. A következő lépés a XV. szerkezetkutató, az Ib-4 majd a Bo-5 és 

Bo-6 fúrás dokumentációjának feldolgozása volt. A XV. szerkezetkutató fúrást már 

részben feldolgozott állapotban kaptam a Mecsekérc Zrt. Adattárából, így azon csak 

kisebb módosításokat kellet végezni részben az egységes adatszerkezet kialakítása, 

részben a ciklussztratigráfiai elemzés szempontjai miatt. Az Ib-4, Bo-5 és Bo-6 fúrásról áll 

rendelkezésre olyan részletes dokumentáció, amely a ciklusok elemzése szempontjából a 

legjobban hasznosítható. Ezeknek a fúrásoknak az anyaga is elérhető, így lehetőség van 

ellenőrzésre és további feldolgozásra. Ez csak részben igaz a Bo-5 és Bo-6 fúrásokra, 

mivel ezek esetében a rossz magkihozatal miatt nincs folyamatos rétegsor.  

A fúrási adatbázisok tartalmazták az összes, a ciklussztratigráfiai vizsgálathoz 

szükséges tulajdonságot (1. melléklet). Az adatbázisok Excelben készültek és jellemzően 

50-60 oszlopból álltak. Ebből 14 a mélység, 5 a települési viszonyok, 15-20 a kőzettani és 

5 oszlop a fácies, míg a maradék egyéb földtani (tektonika, kőzetszerkezet…) 

tulajdonságokat tartalmaz. A harántolt vastagságtól függően 151 és 6619 sort használtam 

fel, tehát a kitöltött cellák száma 4627 és 92852 között változott. 

A fúrási rétegsorokat a Strater szoftverrel jelenítettem meg a szöveges földtani 

dokumentációkból előállított adatbázis alapján, majd a további elemzését a Grapher és 

Past nevű programokkal végeztem.  

A dokumentációk feldolgozása során találkoztam több olyan fogalommal, amelyek 

félreérthetők vagy félrevezetők, ezért azokat az alábbiakban igyekszem pontosan 

meghatározni. 

A dokumentációkban a „dolomit” és a „dolomitmárga” minősítés is megjelenik, 

azonban ezek esetleges összevonása vagy az egyértelmű különbség definiálása utólag, 

pusztán a leírás alapján nem lehetséges. A korábbi évek gyakorlata szerint a formáció 

világosabb színű betelepüléseit automatikusan dolomitbetelepülésnek vagy 

dolomitmárgának írták le. HÁMOS (ex verb. 2010) a BAT-4, BAT-5 és XV. 

szerkezetkutató fúrásnál dolomitmárga alatt a világosabb dolomitos betelepüléseket 

értette. Az elkülönítés elsősorban szín alapján történt, amelyet anyagvizsgálat nem 

támasztott alá. A dolomitmárga elnevezés később egyre ritkábban jelent meg a 

dokumentációkban. Jelenleg a földtani leírás során az agyagásványokat tartalmazó 

dolomitos betelepüléseket agyagos dolomitként dokumentálják (SEBE & SÁMSON 2006, 

KONRÁD 2010). A világos színű betelepülések/rétegek, viszont sok esetben aleurolit 
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rétegeknek bizonyultak. A dolomitnak leírt rétegek minősítését tehát fenntartásokkal kell 

kezelni. Ezeknek a betelepüléseknek a korrekt megnevezése lehetne a „világos színű 

betelepülés”, litológia megnevezése nélkül. Ezt az archív fúrások esetében lenne célszerű 

használni, jelezve ezzel a dolomit, mint litológiai összetétel bizonytalanságát. 

Szükségesnek tartom, hogy e megnevezés után zárójelben jelezni kell majd a betelepülés 

(a leíró által) feltételezett litofáciesét. Megoldás lehet még, ezen rétegeket dolomitos 

jelzővel illetni, mivel e rétegek dolomittartalma eddigi ismereteink szerint (MÁTHÉ 1999) 

ritkán éri el az 50%-ot. 

A korábbi dokumentálók nem különítették el a tömeges és rétegzett betelepüléseket 

sem. Ezeknek a típusoknak a váltakozása a rétegsoron belül fontos információt nyújt a 

fáciesértékelés és a ciklicitás vizsgálatok szempontjából. A betelepülésekre használt 

fogalmakat a 6. ábra mutatja, amely a BAF térképezéséhez és a fúrómagok leírásához 

készült. Ez tartalmazza a vizsgált fúrásokban elforduló legjellemzőbb üledékszerkezeteket. 

A leírásokban többször előfordul a sávozottság (mint szerkezet), melyet olyan 

rétegösszletekre használtak, ahol 1-20 milliméter vastag dolomitos betelepülések 

váltakoztak agyagkővel vagy aleurolittal. 

 

 

6. ábra A BAF betelepüléseinek üledékszerkezeti típusai 

(KONRÁD 1998b után kieg.) 

 

A BAT fúrásokban is többször találkoztam nem igazán egyértelmű kőzettípus 

meghatározással. Gyakori az „aleurolit+dolomit” vagy az „aleurolit+dolomit+homokkő” 

típus. Ezeknél a fő probléma, hogy nem derül ki az összetevők egymáshoz viszonyított 

aránya. A feldolgozás során az ilyenek esetében a felsorolás sorrendjét vettem figyelembe. 

A vizsgált fúrásokban 12 kőzettípust dokumentáltak (2. táblázat), amely tükrözi a 

dokumentálás időpontjában elfogadott szemléletet. Mint említettük, dolomitmárgát az új 
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fúrásokban nem dokumentáltak, valamint a tiszta aleurolit és dolomitos aleurolit is 

hiányzik. Ez utóbbi hiányának az oka, hogy az aleurolitban található dolomitos 

betelepüléses rétegösszleteket így nevezték el összefoglaló néven. A dolomittartalom 

pontos ismeretének hiányában, a dolomitos típusok neve informális. A BAT-4 és BAT-5 

fúrásokban tiszta agyagkövet nem dokumentáltak, azonban ezt okozhatta az aleurolit és az 

agyagkő már említett nehéz megkülönböztethetősége. 

 

2. táblázat A vizsgált fúrásokban dokumentált kőzettípusok 

kőzettípus BAT-4 BAT-5 XV szerk. Ib-4 Bo-5 Bo-6 
homokkő   X X   
kőzetlisztes homokkő   X X   
homokos agyagos 
aleurolit 

X   X   

dolomitos aleurolit X X X    
agyagos aleurolit    X  X 
aleurolit X X X  X  
kőzetlisztes agyagkő    X X X 
agyagkő X ? X ? X X X X 
kőzetlisztes dolomit X  X   X 
agyagos dolomit    X X X 
dolomitmárga X X X    
dolomit   X X   

 

5.2.3. Töréses zónák 

A töréses- és zúzott zónák kiemelt figyelmet kaptak a fúrások vizsgálata során. Az 

archív fúrásoknál a rétegsorban külön oszlopban jelöltem azok elhelyezkedését, míg az új 

fúrások esetében a szövegben tettem megjegyzést a zónák elhelyezkedésére és jellegére 

vonatkozóan. A zúzott zónák a geofizikai vizsgálatok során is elkülönítésre kerültek. 

Amennyiben e szakaszokon a rétegsor folyamatos volt, úgy a természetes gamma értéket 

nem befolyásolta jelentősen, azonban a neutronporozitási és elektromos ellenállási 

görbékben változást figyeltem meg. Nem folyamatos rétegsornál mindhárom értékben 

eltérést, kiugró értékeket tapasztaltam.  

A legutóbb mélyült Ib-4 sz. fúrás rendelkezik szinte a legjobb magkihozatali aránnyal 

és a legkevésbé töredezett maganyaggal az eddig ismert fúrások között. Ennek 

rétegsorában is lehetnek azonban olyan hiányok, amelyekhez nem köthető zúzott zóna. A 

több méter hosszú homogén szakaszokon egy-egy törési sík menti elmozdulás mértékét és 
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irányát sokszor nem lehet meghatározni. A rétegzetlen szakaszokon makroszkóposan nem 

ismerjük fel az esetleges változást vagy réteghiányt és réteg ismétlődést. Azonban 

szeretném hangsúlyozni, hogy azok dokumentálása szükséges. A tektonikus okok miatt 

fellépő réteghiányok pontos meghatározása a geokémiai tulajdonságok alapján lesz 

lehetséges, amennyiben nem pontszerű, hanem folyamatos adatsor áll majd a 

rendelkezésünkre.  

5.3.  A ciklussztratigráfiai elemzés módszerei 
A ciklusok leírásánál a BALOGH (1975, 1992), HILGEN et al (2004) és STRASSER et al 

(2006) által ismertetett fogalmakat használom: 

• Valóságos (reális) ciklus: megfigyelés során rögzített, minden réteget (elemet) 

tartalmazó ciklus. 

• Tipikus vagy modális ciklus: a rétegsor leggyakoribb, de nem feltétlenül minden 

elemet tartalmazó ciklusa. 

• Ideális vagy modell-ciklus: a rétegsor ciklusainak elemzése alapján felállított 

elméleti ciklus, amely a ciklusos folyamat egészét leírja. 

• Csonkaciklus: az előbbi ciklus-típusok (1–3.) azon változata, amelynek egy vagy 

több ciklustagja hiányzik (pl. erózió következtében), általában 2-3 tagból áll. 

• Ritmus: 2 rétegtag váltakozásából épül fel és rétegtani helyzetéből adódóan nem 

egészülhet ki több taggal. 

A ciklusok vizsgálata során kis- és nagyléptékű elemzést is végeztem. A nagyobb 

léptékű elemzés során a teljes rétegsort igyekeztem olyan nagyobb rétegösszletekre 

bontani, amelyek több ciklust vagy cikluscsoportot foglalnak magukba. A felosztás 

szempontja lehet például egy-egy, az adott szakaszra jellemző réteg (dolomitos-, 

homokköves-betelepülések) megjelenése vagy eltűnése. A ciklicitás statisztikai 

vizsgálatához Markov-analízist és idősor-analízist használtam fel. 

A kisléptékű elemzés során az előző bekezdésben megismert módszerek alapján kijelölt 

rétegösszletek részletesebb vizsgálata következik. Itt az egyes ciklusok felépítése, 

egymásra települése vagy vastagságának változása kerül a középpontba. Természetesen a 

két vizsgálat kiegészíti egymást, és a két különböző léptékű elemzés összehangolása 

folyamatosan megtörténik. 
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A szigorú értelemben vett idősor-analízis nem alkalmazható feltétel nélkül bármilyen 

rétegsor elemzésére (ez alól kivétel a vastagság-analízis), ahhoz az alábbi három fontos 

feltételnek együttesen kell teljesülnie (WEEDON 2003): 

Azonos környezeti feltételek: a vizsgált tulajdonságokkal jellemezhető rétegek azonos 

környezeti feltételek mellett alakultak ki, a rétegsor mentes „jelentős” fácies-változástól. 

Egyértelmű változó: a mért paraméter csak egy környezeti feltételtől függ. A kőzet 

helyről-helyre történő változásának összefüggésben kell lennie a környezet valamely 

tulajdonságának a megváltozásával. 

Vastagság-idő kapcsolata: a mért vastagságnak egyértelműen megfeleltethetőnek kell 

lennie az eltelt idővel. A vizsgált üledékben nem változhat az eltelt idő és a mért vastagság 

hányadosa. 

Az első feltételnek a vizsgált rétegsor megfelel, keletkezése során „jelentős” fácies 

változás nem történt (e feltétel teljesülése érdekében az Őrházi Tagozatot külön 

vizsgáltam). 

A második feltételnek a rétegsor csak részben felel meg, mivel az általános környezeti 

feltételek változása pontosan nem ismert.  

A vastagság-idő kapcsolat a formáció esetében problémás. A formáció 

kronosztratigráfiai tagolását és a ciklusok időtartamát (time series) nem, de a mélységet 

(depth series) – vagyis a ciklusok vastagságát – vizsgálni tudtam. Kronosztratigráfiai 

szempontból használható adat hiányában nem ismert, hogy egy adott vastagságú réteg 

mekkora időintervallumot képvisel. Mivel a teljes formáció „pontos” képződési ideje sem 

ismert, így csak a szakirodalmi adatok és az ismert diagenetikai jellegek alapján 

becsülhető meg az egységnyi vastagsághoz tartozó képződési idő. Emiatt a kutatás során a 

ciklusok és ritmusok vastagságát és eloszlását vizsgáltam. Sajnos pontosan nem ismert, 

hogy az egyidős tektonikai hatások mennyire befolyásolták az üledék lerakódását. 

Amennyiben a későbbiekben ismert lesz az összlet pontos képződési ideje, úgy 

alkalmassá válik a szigorú értelemben vett idősor-analízis és ciklussztratigráfiai elemzés 

elvégzésére. 
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6. A kutatási eredmények ismertetése 

Az elmúlt néhány évben mélyült fúrások maganyagát, valamint a feltárásokat vizsgálva 

újraértelmeztem a formáció litológiai és szedimentológiai jellegeit. A ciklussztratigráfiai 

elemzés során vizsgáltam az üledékszerkezeti típusok ciklusokhoz kötődését is. Ennek 

első lépése a rendelkezésre álló maganyag részletes feldolgozása volt. Ebben a fejezetben 

először bemutatom a fő kőzettípusok szedimentológiai értelmezését, vizsgálom a rétegsort 

felépítő ciklusokat, majd a szedimentológiai eredmények felhasználásával értelmezem a 

ciklusokat. Végül ismertetem a képződmény lyukgeofizikai módszerekkel kimutatható 

ciklicitását.  

6.1. A Bodai Aleurolit litológiai- és üledékszerkezeti jellegei 
A korábbi ismereteket felhasználva meghatároztam az egyes fúrásokra jellemző 

litológiai és szedimentológiai típusokat. A legutolsó összefoglaló munka (KONRÁD et al. 

2010a) ismerteti a legfrissebb eredményeket, részletezi az üledék litológiai és szerkezeti 

tulajdonságainak a kapcsolatát (3. táblázat). A jelen munkában azt kiegészítve határoztam 

meg a három rendelkezésre álló fúrás (Ib-4, Bo-5, Bo-6) jellemző litológiai és 

szedimentológiai bélyegeit, amelyeket a ciklussztratigráfiai elemzésekhez is 

felhasználtam. Mivel konglomerátum a vizsgált fúrások közül csak az Ib-4 sz. fúrásban és 

csak egyszer fordul elő, így azt a ciklicitás elemzése során nem vettem figyelembe.  

A Bodai Aleurolitot felépítő alapvető üledékszöveti- és kőzettípus kategóriákat a 

különböző szerzők egymáshoz hasonló felfogás szerint különítik el (BARABÁS 1956, 

JÁMBOR 1964, BARABÁSNÉ STUHL 1988, KONRÁD 1998a, 1998b, KONRÁD et al. 2010b). 

Az Őrházi Tagozat elkülönítése a formáción belül nem minden esetben egyértelmű, de a 

homokköves rétegösszletek, betelepülések leírása minden szerzőnél szerepel (BARABÁS 

1956, JÁMBOR 1964). Kérdéses a konglomerátum előfordulások besorolása a formációba, 

amelyeket az Ib-4 (a fekü felöli átmenetben) és a 4709/1-es (a fedő felöli átmenetben) 

fúrásból is ismerünk, ugyanis konglomerátum betelepülések ismertek az Őrházi 

Tagozatban és a Cserdi Formációban is. 
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3. táblázat A Bodai Aleurolit Formáció litológiai és szerkezeti bélyegeinek kapcsolata (KONRÁD et al. 2010a 
nyomán) 

Jelmagyarázat: + előfordul, ++ gyakori, +++ jellemző. Az egyes kőzettípusok mellé zárójelbe írt kis és nagy 
betűk a továbbiakban használt litofácies kódokat jelentik. 

 

A dokumentálási gyakorlatban nehézkes az agyagkövek és az aleurolitok egymástól 

való elkülönítése is. Az agyagkő külön kategóriaként csak KONRÁD (1998a), KONRÁD et 

al. (2008) munkáiban jelenik meg, a korábbi szerzők az aleurolittal összevontan vagy 

kőzetlisztes agyagkőként minősítették. JÁMBOR (1964) az agyagkövet önálló típusként 

nem tárgyalta, csak mint járulékos (mellékkőzet) összetevőt említette. A legfrissebb 

kutatások alapján (KONRÁD et al. 2010a) az agyagkövek szerkezete különbözik az 

aleurolitokétól. Jelentős különbség közöttük, hogy a „zavart-” és talajosodott szerkezetek 

tiszta aleurolithoz ritkán köthetők. Az aleurolitok részletes bontása és az 

albitfészkek/albittartalom alapján történő felosztás csak az utóbbi munkákban jelentek 

meg (KONRÁD 1998b). A gyakorlatban az albittartalom meghatározása (az albitfészkeken 

kívül) makroszkóposan szinte lehetetlen, így a litológiai típusok ez alapján történő bontása 

a dokumentálás során nem kivitelezhető. Az albit geofizikai módszerekkel történő 

kimutatására azonban történtek kísérletek (LOVAS et al. 2005). A kőzetlisztes agyagkő, 

agyagos aleurolit kategóriák keveredése a makroszkópos meghatározás problematikája 

miatt gyakori, ám a legtöbb esetben azok szétválasztása nem szükséges. A vizsgált 

fúrásokban a két típus felváltva jelenik meg, lényegi különbséget nem sikerült közöttük 

kimutatni. Az albitfészkek megjelenése mindkét típusban jellemző. Az albitfészek-mentes 

 Homokkő (A, 
a), kőzetlisztes 
homokkő (A, b) 
 

Aleurolit 
(B, c) 

kőzetlisztes 
agyagkő (C, e) – 
agyagos aleurolit 
(B, d) 

Agyagkő 
(C, f) 

dolomit (D, 
h) –  
agyagos 
dolomitos 
(D, g) 

Település eróziós 
diszkordanciával 

+ ++   ++ 

Rétegzetlen   ++   
Horizontális 
párhuzamos 
rétegzés 

+ +  ++ ++ 

Íves ferderétegzés ++ ++   + 
Száradási 
felcserepesedés 

+ +++ + + +++ 

Életnyom + + + ? + 
Autigén breccsa  + + + + 
Kalcitos (albitos) 
üregek 

 + +++ + + 

„Zavart” szerkezet   ++ + + 
„Talajosodási” 
szerk. 

  +++ +  
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rétegösszleteket a Bo-5 és Bo-6 fúrásokban a dolomitos betelepülésekben és azok között 

írtuk le, a két fúrás egyéb szakaszain ez a típus nem volt jellemző. Az Ib-4 

agyagos/kőzetlisztes kőzeteiben váltakozóan jelennek meg a betelepüléses és 

betelepülésmentes szakaszok. 

Bizonytalanságokat, következetlenséget hordoz a dolomit vagy dolomitos (vagy annak 

nevezett) kőzetek besorolása, amelyeket kezdetben dolomitmárgának tartottak, majd 

„tiszta” (tömeges) dolomitra és agyagos dolomitra bontottak (KONRÁD 1998b). 

Kőzettanilag az egyes tárgyalt dolomitos típusok között jelentős eltérés nincs, inkább 

üledékszerkezeti jellegekben különböznek egymástól (rétegzett, tömeges). Érdemes 

megjegyezni azonban, hogy a korábban dolomitnak (betelepülésnek) minősített rétegek, 

rétegfoszlányok nem minden esetben bizonyultak dolomitnak (KONRÁD ex verb. 2009). 

Egy részük törmelékes üledék, világos színű, gyakran ferderétegzett aleurolit, ezt erősítik 

meg a MÁFI által végzett LIPS mérések előzetes eredményei is. Mindhárom fúrásból 

ismerünk homogén és rétegzett dolomitokat is. A Bo-5 és Bo-6-ban kevesebb dolomitos 

réteget találtunk, amely a vékony rétegsor tektonizált jellegének a következménye. A 

korábbiakban ismertetett litológiai típusok a két bodai fúrásban jól azonosíthatók, ám 

továbbra is kétséges az említett agyagos aleurolit/kőzetlisztes agyag makroszkópos 

elkülönítésének lehetősége. 

Az üledékszerkezeti bélyegek litofácieshez kötése lényegében minden szerzőnél 

azonos. A formációt felépítő alapvető szerkezeti jegyek az egyes leírások alapján jól 

azonosíthatók és a fúrásokban követhetők. Legutóbb azonban leírtak olyan szerkezeteket 

is (KONRÁD et al. 2010a), amelyek eddig nem voltak ismertek a formáció rétegsorában 

(vagy más kategóriába voltak besorolva) A korai munkák nem tesznek említést például 

ferderétegzésről és autigén/szinszediment breccsákról. KONRÁD (1998b) munkájában a 

korábbiakhoz képest újdonság a dolomitos rétegekben megjelenő konvolút és a 

homokkövekben előforduló flázeres rétegzés leírása. A rétegzés egyéb fajtáit az egyes 

szerzők hol összevonják, hol szétbontják, de a litológiai és szerkezeti bélyegek között nem 

keresnek kapcsolatot. A dolomitos betelepülések két jellemző típusa (tömeges, rétegzett) 

ismert a rétegsorból. A három fúrásban a tömeges dolomit általában alul éles, felül 

folyamatos határral érintkezik. A fedő általában agyagos, kőzetlisztes átmenetet mutat és a 

felcserepesedő szerkezet nem annyira jellemző, mint például a rétegzett dolomitos 

betelepülések esetében. Ez utóbbi alsó és felső határa lehet folyamatos, éles vagy akár 

eróziós is. Száradási repedések a legtöbb rétegzett dolomitos betelepülésen 

megfigyelhetők. A párhuzamos- illetve keresztrétegzés, valamint párhuzamos lamináció is 
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több esetben jól követhető. A rétegzett dolomitos kőzettípusokra jellemző, hogy a fedő és 

fekü képződményektől eltérően az azokon belül települő agyagkövek és aleurolitok nem 

tartalmaznak albitfészket. Néhány esetben a felcserepesedő dolomitos rétegeket és 

rétegfoszlányokat autigén breccsás szerkezet zavarja meg. A korábbiakban nem tárgyalt, 

de fontos és a genetikailag kérdéses „zavart” és „talajosodási” szerkezetekről (KONRÁD et 

al. 2010a) is említést kell tenni.  

6.1.1. A Bodai Aleurolit litológiai típusai az Ib-4, Bo-5 és Bo-6 sz. 
fúrásban 

Agyagkő 
Az Ib-4 sz. fúrásban igen ritka típus, színe vörösbarna, barnásvörös, jellemzően 

albitfészkes, de előfordul albitfészek-mentes változata is (I. fotótábla, 1. kép). A 

kőzetlisztes agyagkőtől való makroszkópos elkülönítése problematikus. A Bo-5 fúrásban a 

barnásvörös agyagkő a fúrás rétegsorának csak a középső részén, a sűrűsödő dolomitos 

betelepülések között jelenik meg. Az albitfészkek mennyisége változó, 

elhelyezkedésükben az irányítottság vagy rétegzés szerinti, vagy nem ismerhető fel (III. 

fotótábla, 2. kép). A Bo-6 fúrásban csak egy zúzott zónából (40,52-43,83 m) és egy 

dolomitos betelepüléseket tartalmazó szakaszból (25,43-25,45 m) ismert. 

Kőzetlisztes agyagkő, agyagos aleurolit, aleurolit 
Színe hasonlít az agyagkőhöz, de a durvább szemű részeken általában világosabb a 

kőzet. Leírtak albitfészkes és albitfészek-mentes típust is. Az albitfészkek nagysága alakja 

és elhelyezkedése változó (I. fotótábla. 2. kép), maximum 4-5 mm. Néhány esetben 

rétegzés szerint elnyúltak. Jól osztályozottak, apró homokszemcséket tartalmazhatnak. 

Sokszor az alapkőzet rétegzése nem is lenne látható az albitfészkek nélkül. A kőzetlisztes 

agyagkőben is szabálytalan alakúak a fészkek, de nincs irányítottságuk, elhelyezkedésük 

szabálytalan. Méretük mindkét típusnál 0,1-2,0 mm nagyságú (IV. fotótábla, 1. kép, III. 

fotótábla, 5. kép). A Bo-6 fúrásban egy keresztlaminált réteg (98,5 méter környékéről, 

erősen töredezett magszakaszból) ismert. 

Kőzetlisztes homokkő, homokkő 
Világosbarna, szürke, szemcsemérete finom-durvaszemű. A rétegsor alsó összletében 

jellemző, felfelé finomodó szemnagyságú és feljebb inkább csak betelepülésként jelenik 

meg. A gyakori bioturbáció az elsődleges üledékszerkezetet eltüntette (II. fotótábla, 6. 

kép). 
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Konglomerátum 
Az Őrházi Tagozatból ismert egyetlen konglomerátum réteg, amely néhány cm vastag, 

és 0,5-1,5 centiméteres (kvarc, riolit és intraformációs aleurolit) kavicsokat tartalmaz (II. 

fotótábla, 3. kép). 

Agyagos dolomit 
A dolomitnak besorolt kőzet inkább agyagos dolomitnak minősíthető, mivel gyakran 

milliméteres vagy vékonyabb agyagkő laminákat tartalmaz. Megjelenése tömeges vagy 

rétegszerű, gyakran felcserepesedő rétegként, vagy rétegfoszlányként ismerhető fel. 

(Utóbbi esetben nem egyértelmű, hogy egy felcserepesedő réteg autochton vagy átülepített 

darabját látjuk-e) (II. fotótábla, 2. kép). A legtöbb betelepülésen száradási repedések 

észlelhetők. A tömeges dolomitos rétegekre általában folyamatos átmenettel települ a fedő 

képződmény (III. fotótábla, 6. kép, III. fotótábla, 1. kép, IV. fotótábla, 3. kép). 

6.1.2. A Bodai Aleurolit üledékszerkezeti típusai az Ib-4, Bo-5 és Bo-6 
sz. fúrásban 

Párhuzamos horizontális rétegzés 
Az Ib-4 rétegsorának teljes hosszán követhető, alul a homokköves (finomabb szemű), 

kőzetlisztes rétegekhez köthető, jellemzően a ciklusok középső-felső egységében. A felső 

rétegösszletben az agyagos dolomitok jelentős részén megfigyelhető a párhuzamos 

horizontális rétegzés vagy lamináció. A kőzetlisztes rétegekben a szerkezetet az 

albitfészkek rétegzés szerinti orientációja is kiemeli (I. fotótábla, 3. kép, II. fotótábla, 6. 

kép, III. fotótála, 3. kép). 

A dolomitok közé vékony agyagrétegek települnek, valamint megfigyelhető e kötegek 

párhuzamos rétegzése a vastagabb agyagkő rétegekkel (III. fotótábla, 1. kép, IV. fotótábla, 

3. kép). 

Hullámos keresztrétegzés 
A fúrás alsó 60 méterében jellemző a finom-középszemű homokkövekben és a 

kőzetlisztes homokkövekben. Ez utóbbit utólagos felcserepesedés is jellemzi (II. fotótábla, 

1. kép). 

Homogén szerkezet 
Teljesen belső szerkezet nélküli kőzet, mely lehet albitfészek-mentes, vagy 

albitfészkes. A formáció fő tömegét, mintegy felét jelentő két típusra a kőzetlisztes 
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agyagkőre (kb. 90 méternyi) (III. fotótábla, 2. kép) és agyagos aleurolitra (kb. 

30 méternyi) ez a szerkezet jellemző (I. fotótábla, 1. kép, I. fotótábla, 2. kép). 

A homogén rétegösszletekben is megfigyelhető a feltételezhetően „rétegmenti” elválás, 

ám ott sem szöveti, sem szerkezeti változás nem észlelhető.  

Inhomogén szerkezet 
Kőzetlisztes agyagkőben látható olyan szerkezet, amelyet részben rendezett, részben 

rendezetlen elhelyezkedésű felszakított dolomitos rétegfoszlányok alkotnak (IV. fotótábla, 

3. kép). 

Autigén breccsa 
Breccsás szerkezetek ritkán figyelhetők meg a fúrásban, ezek vastagsága néhány cm és 

néhány dm közötti. Gyakori, hogy a szemcsék pereme kloritos bevonatú, zöld színű. A 

szemcsék közötti teret vörösbarna agyag tölti ki, amelynek anyaga nagyon hasonlít a 

szemcsékéhez. Szinte minden esetben albitfészek-mentes kőzetlisztes agyagkőhöz 

köthetők (I. fotótábla, 4. kép). 

Az átmenet a fedő felé folyamatosnak látszik. A fekü felé feltételezhetően dolomitos 

réteg következik (a kép alsó sarkán egy dolomitos réteg kezdődik), de ez nem egyértelmű 

az elfúrt talp miatt (III. fotótábla, 4. kép). 

Száradási repedéses, felcserepesedő szerkezet 
A dolomitos betelepülésekre jellemző felcserepesedő szerkezetek az üledékfelszín 

kiszáradásával keletkeztek. Ilyen szerkezetek az agyagos dolomitban és kőzetlisztes 

homokkövekben figyelhetők meg. Elsősorban a dolomitos rétegekre jellemző, hogy azok a 

száradási repedések mentén teljes vastagságukban felhajlanak, míg a homokkő-

betelepülések esetében ez inkább csak a felső egy-két centimétert érinti. A száradási 

repedések itt maximum egy betelepülést szelnek át érintve annak feküjét is (I. fotótábla, 5. 

kép). 

A felszakadt rétegfoszlányokon is felismerhetők a kiszáradásból eredő tepee 

szerkezetek (IV. fotótábla, 2. kép, III. fotótábla, 1. kép). 

Bioturbáció 
A beásódási nyomok jellemzően az Őrházi Tagozat homokköves összletéhez 

köthetőek, de elszórtan előfordulnak feljebb is az agyagos dolomit rétegek felet indulva 

majd átfúrva azt. Általánosan elmondható, hogy azok a rétegek, amelyekben inkább 

függőleges nyomok vannak, azok nagyobb energiájú környezetet jeleznek, mint ahol 

vízszintesek, a rétegzéssel párhuzamosak (KONRÁD et al. 2008). Az intenzív bioturbáció 
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homogenizálja az üledéket (DROSER & BOTTJER 1986) így az elsődleges 

üledékszerkezetek eltűnnek (I. fotótábla, 5. kép, II. fotótábla, 6. kép). 

Zavart szerkezet 
Az agyagköveket, kőzetlisztes agyagköveket gyakran zavart szerkezet jellemzi. Ezek a 

sokszor plasztikus, terheléses szerkezetek valószínűleg a korai diagenezis során, ismétlődő 

kiszáradással és átnedvesedéssel jöttek létre (II. fotótábla, 7. kép). 

Talajosodási szerkezet 
Az elsőre homogénnek tűnő kőzetlisztes agyagkőben egy esetben talajosodásra 

emlékeztető szerkezet figyelhető meg. Az eredeti rétegzést az ismétlődő nedvesedés-

kiszáradási események, a növényi gyökerek és feltételezhetően talajfauna okozta 

bioturbáció alakította át, geokémiai folyamatok kíséretében (II. fotótábla, 4. kép). 

(Szineretikus?) zsugorodási repedések 
Az Őrházi Tagozatban (701,10-705,30 m között) figyelhetők meg zsugorodási 

repedések, amelyek 1-2 cm nagyságú (kissé szabálytalan alakú, és kerekítettek) 

mészkonkréciókon belül jelentkeznek (II. fotótábla, 5. kép). 

Keresztlemezesség 
Keresztlemezes szerkezet homokkő és aleurolit rétegekben ismert (II. fotótábla, 1. kép). 

A fúrás felső rétegösszletében írtak le hullámfodros szerkezetet kőzetlisztes agyagkőben.  
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III. Fotótábla, Bo-5 fúrás
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1. Felcserepesedõ rétegek agyagos dolomit-

ban, 37,92-38,00 m. A kép magassága 8 cm.

3. Agyag és 
dolomit 
párhuzamos 
rétegzése, 
38,20-38,30 
m. A kép 
magassága 
10 cm.

4. Agyagos 
aleurolitban 
kialakult 
autigén 
breccsás 
szerkezet, 
43,50-43,69 
m. A kép 
magassága 
19 cm.

5. Homogén, albitfészkes kõzetlisztes agyagkõ,  46,50-46,61 m.
A kép magassága 11 cm.
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IV. Fotótábla, Bo-6 fúrás

A párhuzamos horizon-
tális  dolomitos rétegek 
közé települõ laminák 
a n y a g a  j e l l e m z õ e n  
agyagkõ, vagy aleurolit. 
M e g f i g y e l h e t õ  a  
d o l o m i t o s -  é s  a z  
a leurol i tos  laminák 
váltakozása is.

3. Ciklusos felépítésû agyagkõ, 
agyagos  aleurolit és agyagos 
d o l o m i t  v á l t a k o z á s a .  A 
dolomitos rétegcsoportok között 
a z  a g y a g o s  a l e u r o l i t  
albitfészkes, míg a betelepülések 
agyagos aleurolitjai albitfészek-
mentesek.
A párhuzamos ré tegzésû 
agyagos dolomitbetelepülések 
közöt t  megf igyelhe tõk  a   
f e l c se repesede t t  do lomi t  
rétegfoszlányok, 38,00-38,90 m.  
A kép magassága 90 cm.

Inhomogén szerkezet: 
rendezetlen elhelyez-
kedésû fe lszakí to t t  
d o l o m i t o s  r é t e g -
foszlányokkal.

D o l o m i t o s  
betelepülésekre jellemzõ 
felcserepesedõ szerkezet 
a z  ü l e d é k f e l s z í n  
k i s z á r a d á s á v a l  
keletkezik. A felszakadt 
rétegfoszlányokon is 
f e l i s m e r h e t õ  a  
kiszáradásból eredõ 
szerkezet. 

1 .  A l b i t f é s z k e s ,  
agyagos aleurolit. Az 
albitfészkek szabály-
talanul helyezkednek 
el, 31,60-31,80 m. 
A kép magassága 20 
cm.

2 .  Szá radás i  
r e p e d é s e s  
agyagos dolomit 
felülnézetben, 
46,50-46,61 m. 
A kép magas-
sága 11 cm.

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

mélység
(m)

agyagos aleurolit

kõzetlisztes 
agyagkõ

agyagos dolomit



 - 38 - 

 

6.2. A Bodai Aleurolit ciklussztratigráfiai elemzése az Ib-4 sz. fúrás 
szelvényében 

Az Ib-4 fúrás az egyetlen az ún. Goricai-blokk területén, amely értékelhető 

vastagságban harántolta a Bodai Aleurolit Formációt. A képződmény jellegzetes 

eltéréseket mutat a nyugat-mecseki antiklinális területén ismert kifejlődéstől. A fő 

különbség az analcim jelenléte a blokk területén, mely az általános földtani részben már 

említésre került. A fúrás részletes földtani leírása (SEBE & SÁMSON 2006) kéziratos 

formában érhető el.  

A formációt kőzetlisztes agyagkő és agyagos aleurolit uralja (I. fotótábla), az alsó 60 m 

túlnyomórészt finomszemű homokkő (II. fotótábla). Tiszta agyagkövet makroszkópos 

jellemzők alapján alig néhány rétegcsoportban lehetett csak találni. Az albitfészkes 

agyagkövet nem sorolták külön típusba, mivel a fúrásban az albitfészkek szinte végig 

követhetők. A kőzet alapvetően egyöntetű sötét vörösbarna, ha van tónusváltozás, akkor 

annak trendje elsősorban a szemcsemérettől függ. Elmosódott határú, 1-2 centiméteres 

szórt rétegfoszlányokban gyakran figyelhető meg zöld vagy szürke szín, amely több 

helyen fúrásnyomhoz vagy száradási repedéshez, ritkán dolomitos-betelepüléshez és 

autigén breccsákhoz kapcsolódik. A dolomit- ill. homokkő betelepülések színe világos, 

fehéres, szürkés vagy barnás. A rétegek közötti átmenet leggyakrabban folyamatos, bár 

nem ritka az éles határ mentén történő település sem, elsősorban a homokkőrétegek és a 

kisebb homok- vagy dolomitos betelepülések talpán, ezek némelyike kimosási felszínnek 

tűnik. 

A formáció az Ib-4 fúrásban három rétegösszletre osztható (7. ábra). Az alsó 

rétegösszletben (647,44-708,57) a bioturbáció miatt az éles fekühatárok is szabálytalanná, 

zavarossá válnak, feljebb pedig a felcserepesedés miatt egyenetlen a betelepülések 

fekühatára. A kötőanyag túlnyomórészt karbonátos, csak az összlet felső részében 

fordulnak elő vékony karbonátmentes agyagkő rétegek. Az egyes finomszemű homokkő 

vagy aleurolit rétegekben erős karbonát-dúsulás tapasztalható. A kőzet uralkodó 

szemcsemérete az összlet felső felében agyag, lejjebb az agyag mellett egyre inkább 

kőzetliszt, majd az Őrházi Tagozatban finom-középszemű homok. Szemcseméret-

változási trend inkább az alsó rétegösszletben figyelhető meg, és szinte kizárólag fölfelé 

finomodást jelent, különböző nagyságrendekben. A tiszta homokkövek általában néhány 

deciméteres, fölfelé finomodó ciklusokból állnak, szemcseméretük a homok minden 
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tartományát képviseli, de jellemzően középszemű vagy annál finomabb. Az Őrházi 

Tagozat felsőbb részében általában agyagos aleurolit, valamint laminált finomhomok–

kőzetliszt–agyag sorozatok néhány centiméteres – 1-2 deciméteres rétegei váltakoznak. A 

vegyes anyagú sorozatok sokszor 0,5-1 centiméteres, folyamatos átmenettel fölfelé 

finomodó, de éles alsó határú ciklusokból épülnek föl, máshol inkább 0,5-1 milliméteres 

réteglemezekből állnak. A homokkövet is tartalmazó rétegek/ciklusok bázisán több helyen 

található saját (agyagkő és finomhomokkő) anyagú, néhány milliméteres kerekített 

kavicsokból álló konglomerátum. A típusos BAF aleurolitjában/agyagkövében rétegdőlés 

sehol nem látható, a dőlés adatokat a betelepülések dőlése, az albitfészkek irányítottsága 

és az elválási felületek alapján írták le a dokumentációban (SEBE & SÁMSON 2006). A 

homokkövek egyenes vagy hullámos ferderétegzést mutatnak, jellemző még a párhuzamos 

horizontális rétegzés, de előfordul flázeres és felkúszó keresztrétegzés is. A sorozathatárok 

dőlése és irányítottsága változó, a réteglemezek vastagsága 0,5 mm körüli, a durvább 

szemű rétegekben 1 mm. 

Az aleurolit és agyagkő rétegek közé a fúrás alsó felében homokkő, feljebb agyagos 

dolomit anyagú rétegek települnek. A kétféle anyag az Őrházi Tagozat felett kb. 50 m 

hosszan felváltva fordul elő. Vastagságuk leggyakrabban 2-4 cm, ritkán több, maximum 

10 cm. A kőzetben a fúrásnyomokon kívül más fosszília nem található. A fúrásnyomok az 

Őrházi Tagozatban tömegesek, a kőzetszerkezetet is meghatározzák. Feljebb szórtan 

fordulnak elő, gyakran a homokkő- vagy dolomitos betelepülésekhez kötődnek. 

Az első rétegösszlet az alsó 61 métert fogja át. Felső határát az első dolomittal végződő 

ciklus talpánál (647,59 m) húztam meg. Valódi ciklust ebben a rétegösszletben nem 

találtam a dolomitos betelepülések hiánya miatt. A rétegösszletről általánosan elmondható, 

hogy a dolomitos rétegek kivételével szinte az összes kőzettípus megjelenik. A 

rétegösszlet alsó harmadában 1-2 méteres homokkőrétegek váltakoznak vékonyabb 

agyagos aleurolit rétegekkel, majd a rétegsorban felfelé azok átlagos vastagsága 10-

20 centiméterre, illetve ahol kötegesen jelenik meg, ott néhány centiméteresre csökken. Az 

egyre gyakoribbá váló aleurolit és kőzetlisztes agyagkövek között a homokkőrétegek 

egyre ritkábban jelennek meg. 
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7. ábra A Bodai Aleurolit rétegsora az Ib-4 számú fúrásban 

A zöld és zöldesszürke rétegek aleurolitban és agyagkövekben ritkán jelennek meg. A zöld elváltozások 
leggyakrabban az autigén breccsa klasztjainak peremein figyelhetők meg, alárendelten rétegszerűen. 
Jelkulcs: 1. dolomit, 2. agyagos dolomit, 3. agyagkő, 4. kőzetlisztes agyagkő, 5. agyagos aleurolit, 6. 

(kőzetlisztes) homokkő, 7. maghiány. A zöld rétegek tulajdonságainál a bal oldali oszlop a szabálytalan 
alakú, a jobb oldali oszlop a rétegszerű megjelenést mutatja. Az „életnyomok” oszlop csak a megjelenést 

jelöli, a gyakoriságot nem. 
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A második rétegösszlet 65,3 m vastag. A határok szintén az üledék-lerakódás 

folyamatában lezajlott változást tükrözik. A fekühatárt az első dolomitos réteggel záródó 

ciklus talpa, a felső határt pedig az utolsó dokumentált homokkővel kezdődő ciklus teteje 

jelenti. E rétegösszletben a homokos agyagos aleuroliton kívül az összes kőzettípus 

megjelenik, ezért itt várható valódi ciklusok megjelenése is. A rétegsorban felfelé 

finomabbá válik a szemcseméret. Az alsóbb rétegekben a homokkövek és aleurolitok 

gyakori váltakozása, míg feljebb az egyre nagyobb vastagságban kifejlődő agyagos 

aleurolit rétegek figyelhetők meg. A rétegsorban felfelé a dolomitos betelepülések száma 

növekszik, míg a homokköves rétegek száma csökken. Az egyre gyakrabban megjelenő 

dolomitos betelepüléseket 1-5 m vastag aleurolitok, a fiatalabb rétegekben pedig 

kőzetlisztes agyagkövek fogják közre. 

A harmadik rétegösszlet 87,4 méter vastag. Az alsó határt az utolsó homokkővel 

kezdődő ciklus teteje, a felső határt pedig a fedő Kővágószőlősi Formáció jelenti. A 

rétegösszletet 4 kőzettípus építi fel, de ebből az agyagkő és a „tiszta” dolomit mindössze 

1-1 alkalommal jelenik meg. A többi esetben a kőzetlisztes agyagkő és agyagos dolomit 

váltakozása figyelhető meg. 

6.2.1. Markov-analízis 

A feldolgozás alapjául az Ib-4 számú fúrás földtani adatbázisa szolgált. A ciklusok 

meghatározásához a rétegek (ciklustagok) egymásra következésének valószínűségét 

vizsgáló Markov-analízist használtam (SCHWARZACHER 1975, KRUMBEIN & DACEY 

1969). A Markov-lánc modellek a sztochasztikus és determinisztikus megoldások között 

helyezkednek el (GEIGER 2007), de az analízis alapvetően egy sztochasztikus 

megközelítés. 

Azt szükséges vizsgálni, hogy a litológiai szerkezet Markov-lánccal történő 

megjelenítésének alkalmazási feltételei teljesülnek-e, valamint hogy a megfigyelési adatok 

elemzése nem mond-e ellent az egylépéses Markov folyamatnak (DACEY & KRUMBEIN 

1970). A Markov-analízis rétegtanban alkalmazott megoldási módja a rétegsorban 

tapasztalt átmenet-valószínűségek és az átmenet-gyakoriságokból iterációs algoritmussal 

előállított független kísérletek átmenet-valószínűségi mátrixának összehasonlítását jelenti 

(GEIGER 2007). Az összehasonlítás lényegében egy különbség-mátrix előállítását jelenti, 

amelynek nem-negatív értékei adják azokat a litológiai átmeneteket, amelyek a 

rétegsorban a nem véletlenszerűen egymásra települt litológiai tagokat jelentik. Tehát a 
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Markov-analízissel az átmenet-valószínűségi mátrix azon tagjait vizsgáljuk, amelyek 

egymásra települése nem véletlen. Ezek alkotják végül a sorozat modell ciklusát.  

A Markov-modell kidolgozás egy több lépéses folyamat (GEIGER 2007). Első lépés a 

regionális eróziós jelenségek megállapítása, mivel csak e felületek között szabad elvégezni 

az analízist. A sorozaton belül ilyen eróziós határ nem ismert. Definiáltam a rétegsorban 

található litológiai egységeket (4. táblázat), amelyek a részletes feldolgozás alapját adják. 

A rétegsor strukturálási módjául a „beágyazott” (embedded) megközelítést választottam, 

ahol a rétegek vastagságától eltekintettem és csak a litológiai típusok változásait 

vizsgáljuk (emiatt az átmenet-valószínűségi mátrix főátlója nulla lesz). Az ezt követő 

lépések az átmenet-gyakorisági, majd az ebből számolt átmenet-valószínűségi mátrix (ez a 

véletlenszerű és „determinisztikus” átmeneteket is tartalmazza). A gyakorisági adatokból 

lehetséges a független eseménymodell gyakorisági mátrixának meghatározása több lépéses 

iterációval, majd ebből a független eseménymodell átmenet-valószínűségi mátrixának 

számolása következik. Ezt követi a független kísérletek átmenet-valószínűségi mátrixának 

statisztikai próbája, amelynek null-hipotézise, hogy a jelenség nem független kísérleteket 

jelent. A végső differencia-mátrixot (amely a modell értékű rétegsori átmeneteket adja) a 

rétegsor alapján számolt átmenet-valószínűségi és a független kísérletekhez tartozó 

átmenet-valószínűségi mátrix különbségével adjuk meg. 

Az Ib-4 számú fúrás dokumentálása során nyolc kőzettípust (4. táblázat) különítettek el 

(SEBE & SÁMSON 2006). Az egyes kőzettípusok között nem mindig lehetett a határt 

egyértelműen meghúzni, ezért azokat igyekeztem utólag összevonni (HALÁSZ 2007). Ezek 

alapján a továbbiakban négy típust használtam a képződmény ciklusos felépítésének 

vizsgálatához, amelyeket szemcseméret szerint különítettem el. A ciklusba sorolás 

szempontja a felfelé történő szemcseméret csökkenés volt. A későbbi elemzésből az 

agyagkövet kihagytam, mivel a rétegsorban mindössze öt alkalommal jelent meg, és 

emiatt a Markov-analízist nem is befolyásolta (HALÁSZ 2009).  

4. táblázat A dokumentált és összevonás utáni kőzettípusok 

Összevont Dokumentált kőzettípus 
a; homokkő A; 
b; kőzetlisztes homokkő 
c; homokos agyagos aleurolit B; 
d; agyagos aleurolit 
e; kőzetlisztes agyagkő C; 
f; agyagkő 
g; agyagos dolomit D; 
h; dolomit 
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A nyolc kőzettípus néhány statisztikai jellemzőjét az 5. táblázat ismerteti. A táblázatból 

kitűnik, hogy a három (kőzetlisztes agyagkő/agyagos aleurolit/kőzetlisztes homokkő) több 

mint 100 réteggel megjelenő típus a Markov-analízisben igen dominánsan mutatkozott, 

ezért a teljes fúrásra a fenti kategóriákkal nem végeztem el az analízist. A legnagyobb 

átlagos vastagsággal (0,759 m) a kőzetlisztes agyagkő jelenik meg, mely a fúrás fiatalabb 

részén jellemző. A homokkőrétegek átlagos vastagsága 0,23-0,27 m, az agyagos 

dolomitoké 0,09 m. A homokkövek átlagát a 8 db 1 méternél vastagabb réteg egy kissé 

„torzítja”, mivel azok nélkül az átlagos érték csupán 0,17 m, míg a dolomitos kőzeteknél 

az egy darab 2,5 méteres szakasz nélkül az érték 0,05 m. 

5. táblázat Az Ib-4 számú fúrás teljes BAF összletének néhány statisztikai jellemzője 

kőzettípus darabszám a 
rétegsorban 

összvastagság (m) átlagos 
vastagság (m) 

min/max 
vastagság (m) 

agyagkő  5 1,94 0,388 0,04/0,89 
kőzetlisztes 
agyagkő 

150 113,88 0,759 0,02/5,15 

agyagos aleurolit 118 49,44 0,418 0,03-3,90 

homokos agyagos 
aleurolit 

17 6,46 0,380 0,02/1,46 

kőzetlisztes 
homokkő 

111 26,35 0,237 0,01/2,93 

homokkő 36 9,44 0,262 0,02/2,01 
agyagos dolomit 58 5,64 0,097 0,01/2,52 

dolomit 6 0,24 0,040 0,02/0,09 
összesen 501 213,39 + 1m 

maghiány 
  

 

Az Ib-4 számú fúrás nagyléptékű vizsgálata alapján három rétegösszletre tudtam 

elkülöníteni a képződményt (7. ábra). A rétegösszletek határát minden esetben olyan 

meghatározó kőzettípus első megjelenésénél vagy eltűnésénél vontam meg, amely az 

üledékképződés menetében bekövetkezett változásokat tükrözi. Ezeket alulról felfelé 

számokkal jelöltem (6. táblázat), és e rétegösszletek alapján történt a további részletes 

feldolgozás.  

6. táblázat A nagyléptékű vizsgálat alapján elkülönítet rétegösszletek 

rétegösszlet tető mélység (m) talp mélység (m) vastagság (m) 
harmadik 494,18 582,17 87,99 
második 582,17 647,44 65,27 
első 647,44 708,57 61,13 

 

A rétegsorban azok az átmenetek jelentik az üledékképződés egyes szakaszainak 

fejlődéstörténeti törzsét, amely átmeneteknek a vizsgált rétegsorban tapasztalt 
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valószínűségei nagyobbak, mint a véletlen kísérletként „szimulált” átmenetek várható 

valószínűségei. Ennek vizsgálatára szolgál a differencia-mátrix (Dij) (GEIGER 2007).  

Az előzőekben ismertetett 4 szűkebb kategóriába osztott kőzettípusok alapján (A; 

homokkő, B; aleurolit, C; agyagkő, D; dolomit) készült el az analízis. Az átmenet-

gyakorisági (Fij), a független kísérletek gyakorisági (Tij) és a differencia-mátrixot (Dij) egy 

összefoglaló táblázatban közlöm (7. táblázat). A fácieskapcsolat-diagram (8. ábra) a 

differencia-mátrix nem-negatív értékei alapján készült, mely megmutatja az egyes 

képződmények közötti kapcsolatot.  

7. táblázat A Markov-mátrixok és a szignifikancia próba eredményei a teljes harántolt BAF-on 

Átmenet gyakorisági-mátrix (Fij)  Átmenet valószínűségi-mátrix (Pij) 
 A B C D    A B C D 

A 0 6 24 12   A 0,0 0,1 0,6 0,3 
B 6 0 100 14   B 0,1 0,0 0,8 0,1 
C 23 100 0 1   C 0,2 0,8 0,0 0,0 
D 13 14 0 0   D 0,5 0, 0,0 0,0 

 
Független kísérletek gyakorisági-mátrixa (Tij)  Differencia-mátrix (Dij) 

 A B C D    A B C D 

A 6,5 26,1 27,6 4,0   A -0,2 -0,1 0,3 0,1 
B 18,6 74,6 78,7 11,3   B -0,4 -0,6 0,2 -0,3 
C 19,2 77,1 81,4 11,7   C -0,3 0,2 -0,7 -0,4 
D 4,2 16.,8 17,7 2,5   D 0,4 0,4 -0,1 -0,1 

 
Szignifikancia teszt 

Khi-négyzet számított 
értéke 

Szabadsági fokok 
száma 

Khi-négyzet érték a 0,1% 
szignifikancia szintnél 

266,3 8 26,1 
 

 

 

8. ábra Fácieskapcsolat-diagram a teljes harántolt BAF-ra 

 

A teljes rétegsort vizsgálva a legnagyobb valószínűsége a dolomit és az agyagkő, 

valamint a homokkő-aleurolit „párosnak” van (8. ábra). Az agyagkő dolomitba és a 

dolomit agyagkőbe való átmenet valószínűsége 0,1 és 0,4. Az aleurolitból agyagkőbe és 

dolomitból homokkőbe történő átmenet valószínűsége -0,4 és -0,1, ami azt jelenti, hogy 

köztük elvileg nincs kapcsolat, bár a valóságban aleurolit és agyagkő váltakozása 
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megfigyelhető. Ez a probléma az összevonások miatt adódhat. A későbbiekben a 

részletesebb elemzésnél ez az ellentmondás megszűnik. A homokkőre gyakran települ 

aleurolit (0,2), míg dolomit szinte soha (kivéve egy esetet, ahol a dokumentáció szerint 

agyagos dolomitra agyagos kőzetlisztes homokkő települ.  

Az összevont kőzettípusok alapján is jól követhetők a fáciesváltozások, ám a részletek 

egy ilyen felbontásban elvesznek. Ennek kiküszöbölésre a BAF rétegsorának az Ib-4 fúrás 

által feltárt három rétegösszletére készítettem el az analízist, hogy megkapjuk az adott 

rétegösszletben jellemző ciklus felépítését. A feldolgozás módszere itt megengedte, hogy a 

vizsgált rétegsorban dominánsan megjelenő hét kőzettípust vegyük alapnak (4. táblázat). 

 

Az első rétegösszlet Markov-analízise 
Az átmenet gyakorisági (Fij), a független kísérletek gyakorisági (Tij) és a differencia-

mátrixot (Dij) egy összefoglaló táblázatban (8. táblázat) közlöm. A fácieskapcsolat-

diagram a differencia-mátrix nem-negatív értékei alapján készült, mely mutatja az egyes 

képződmények közötti kapcsolatot. A független események null-hipotézisét khi-négyzet 

próbával ellenőriztem BILLINGSLEY (1961) leírása alapján, a számított szabadsági fokok 

figyelembevételével.  

8. táblázat A Markov-mátrixok és a szignifikancia próba eredményei a fúrás alsó rétegösszletére 

Átmenet gyakorisági-mátrix (Fij)  Átmenet valószínűségi-mátrix (Pij) 
 a b c d e   a b c d e 

a 0 7 2 13 2  a 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 
b 5 0 8 53 12  b 0,1 0,0 0,1 0,7 0,2 
c 3 7 0 3 3  c 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 
d 14 50 4 0 1  d 0,2 0,7 0,1 0,0 0,0 
e 2 14 2 0 0  e 0,1 0,8 0,1 0,0 0,0 

 
Független kísérletek gyakorisági-mátrixa (Tij)  Differencia-mátrix (Dij) 
 a b c d e   a b c d e 

a 3,2 14,7 2,0 12,2 2,3  a -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 
b 10,3 47,9 6,6 39,6 7,5  b -0,4 -0,6 -0,3 0,1 -0,3 
c 2,1 9,8 1,4 8,1 1,5  c 0,1 0,0 -0,1 0,3 -0,1 
d 9,1 42,4 5,8 35,0 6,6  d -0,2 0,2 -0,3 -0,5 -0,4 
e 2,4 11,1 1,5 9,1 1,7  e 0,0 0,6 0,0 -0,1 -0,1 

 
Szignifikancia teszt 

Khi-négyzet számított értéke Szabadsági fokok száma Khi-négyzet érték a 0.1% 
szignifikancia szintnél 

128,9 15 37,7 
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e (k )őzetlisztes agyagkő

d (agyagos aleurolit)c (homokos-agyagos aleurolit)

a (homokk )ő

b (k )őzetlisztes homokkő  

9. ábra Fácieskapcsolat-diagram a BAF alsó rétegösszletére 

 

A rétegösszlet öt litológiai típusból épül fel. A két leggyakoribb a kőzetlisztes homokkő 

(78 réteg) és agyagos aleurolit (69 réteg). A másik három átlagosan 20-20 réteggel 

képviselteti magát. A leggyakrabban előforduló rétegből kiindulva, ami a legdurvább 

szemnagyságot is jelenti, egy háromtagú ciklus felépítését láthatjuk (9. ábra) 

A rétegösszletet két fő fáciesátmenet jellemzi. A kőzetlisztes agyagkő (e) – kőzetlisztes 

homokkő (b) átmenet valószínűségi értéke 0,6, míg a homokkő (a) – agyagos aleurolit (d) 

átmenet valószínűségi értéke 0,4 – a differencia-mátrix alapján. Az egy ciklust felépítő 

tagok száma az elemzés alapján soha nem éri el a maximum értéket. Bármelyik kőzettípust 

választjuk is a ciklus kezdő tagjának, a második vagy harmadik lépés után a két 

leggyakoribb réteg (b, d) jelenik meg újra és újra a fácieskapcsolat-diagram szerint (8. 

táblázat). Emiatt teljes ciklus nem található a rétegösszletben. A jól követhető 2-3 tagból 

felépülő ritmusokat és csonkaciklusokat általában homokkő és aleurolit uralja. A felfelé 

finomodó rétegsor itt az üledékszállítás energiájának csökkenését, majd egy új ciklus 

kezdetekor annak hirtelen növekedését jelzi.  

 

A második rétegösszlet Markov-analízise 
Az átmenet-gyakorisági (Fij), a független kísérletek gyakorisági (Tij) és a differencia-

mátrixot (Dij) egy összefoglaló táblázatban (9. táblázat) közlöm. A fácieskapcsolat-

diagram a differencia-mátrix nem-negatív értékei alapján készült, mely mutatja az egyes 

képződmények közötti kapcsolatot (10. ábra). 

9. táblázat A Markov-mátrixok és a szignifikancia próba eredményei a fúrás középső rétegösszletére 

Átmenet gyakorisági-mátrix (Fij)  Átmenet valószínűségi-mátrix (Pij) 
 a b d e g h   a b d e g h 

a 0 0 6 3 0 0  a 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 
b 0 0 22 2 0 0  b 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 
d 6 22 0 1 13 2  d 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 
e 3 2 1 0 10 2  e 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 
g 0 0 14 9 0 0  g 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 
h 0 0 1 3 0 0  h 0,0 0,0 0,3 0,8 0,0 0,0 
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Független kísérletek gyakorisági-
mátrixa (Tij) 

 Differencia-mátrix (Dij) 

 a b d e g h   a b d e g h 

a 0,7 2,2 5,1 1,6 2,1 0,3  a -0,1 -0,1 0,6 0,2 -0,1 -0,1 
b 1,9 5,9 13,5 4,2 5,6 0,8  b -0,2 -0,2 0,6 -0,1 -0,2 -0,2 
d 3,5 10,8 24,8 7,6 10,2 1,5  d -0,3 0,1 -0,6 -0,4 -0,1 -0,3 
e 1,4 4,4 10,2 3,1 4,2 0,6  e 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,4 0,0 
g 1,8 5,6 13,0 4,0 5,3 0,8  g -0,2 -0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,2 
h 0,3 1,0 2,3 0,7 0,9 0,1  h 0,0 0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 

 
Szignifikancia teszt 

Khi-négyzet számított 
értéke 

Szabadsági fokok 
száma 

Khi-négyzet érték a 0.1% 
szignifikancia szintnél 

128,8 24 52,6 
 

 

 

10. ábra A második rétegösszlet fácieskapcsolat-diagramja 

 

 

A fúrás ezen rétegösszletében a homokos agyagos aleurolit kivételével az összes típus 

megtalálható. A számszerű eloszlás itt nem mutat akkora eltérést, mint az előző 

rétegösszletben. Legnagyobb számban szintén az agyagos aleurolit és a kőzetlisztes 

homokkő rétegek vannak jelen. Az előző rétegösszlethez képest a dolomitos rétegek 

megjelenése jelent újat, ami nagyobb valószínűséggel jelenik meg aleurolit/agyagkő, mint 

homokkő után.  

A rétegösszletet itt is két fő fáciesátmenet jellemzi: a homokkő (a) – agyagos aleurolit 

(d) és a (agyagos) dolomit (g, f) – agyagos aleurolit (d). A differencia-mátrix alapján 

számolt átmenet-valószínűségi érték az első esetben 0,6, a második esetben pedig 0,7, ami 

a rétegösszleten belül a legnagyobb valószínűséget mutatja. A legteljesebb megismert 

ciklus homokkővel kezdődik, amit kőzetlisztes agyagkő vagy agyagos aleurolit követ, 
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közbetelepülésként pedig agyagos dolomit illetve dolomit figyelhető meg (10. ábra). A 

ciklusokon belül gyakran jelenik meg az (agyagos) dolomit és kőzetlisztes agyagkő 

váltakozása, ami ritmusként értelmezhető a rétegsorban. E ritmusok közvetlenül egymásra 

települése is jellemző.  

 

A harmadik rétegösszlet Markov-analízise 
Az összes (63 db) rétegből egy dolomit, míg a többi fele-fele arányban kőzetlisztes 

agyagkő és agyagos dolomit. Az analízis e rétegösszletben egyértelmű ritmicitást mutat, 

ami várható is a két fő típus dominancia alapján. A Markov-analízis elvégzésére ilyen 

esetekben nem is lenne szükség, mivel a módszer jellegéből adódóan az eredmények is 

egyértelműek.  

6.2.2. A „manuális feldolgozás” 

Az első rétegösszlet (708,57-647,59 m) jellemzése 
A fúrás alsó 61 méteres rétegösszletében (11. ábra) három különböző ritmus- és egy 

ciklustípust sikerült elkülöníteni az összesen 92 cikluson/ritmuson belül; AB, AC, BC, és 

ABC (10. táblázat). Mint látható, szinte az összes csonkaciklus/ritmus két rétegtagból épül 

fel. A leggyakoribb a homokkőre települő aleurolit és a szintén homokkőre települő 

kőzetlisztes agyagkő váltakozása. Mindössze háromszor jelent meg a várt legteljesebb 

ciklus. A ciklusok vastagsága az alsó 20 méteren (708,57-687,80 m) 1-6 méter, míg az e 

feletti szakaszon a 0,06-1,74 m közötti tartományban található. Az teljes rétegösszletre 

számolt átlagos vastagság a szélsőséges értékek miatt nem ad plusz információt.  

10. táblázat Az első rétegösszlet ciklus/ritmus vastagságeloszlása 

 ciklusok/ritmusok 
száma (db) 

átlagos vastagság 
(m) 

min/max vastagság 
(m) 

AB (homokkő/aleurolit) 73 0,59 0,06/6,87 
AC (homokkő/agyagkő) 17 0,73 0,07/3,55 
BC (aleurolit/agyagkő) 1 1,74 1,74 
ABC (homokkő/aleurolit/agyagkő) 3 1,45 1,18/1,99 
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11. ábra Az Ib-4 számú fúrás első rétegösszletének rétegsora.  

Az „életnyomok” oszlop csak a megjelenést jelöli, a gyakoriságot nem. 

 

A második rétegösszlet (647,59-582,17 m) jellemzése 

Az Ib-4 fúrásban elkülönített második rétegösszletet – a szemcseméret felfelé történő 

finomodása mellett – a dolomit-betelepülések felfelé növekvő és a homokkőrétegek ezzel 

párhuzamosan csökkenő száma jellemzi (12. ábra).  
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12. ábra Az Ib-4 számú fúrás második rétegösszleténak rétegsora  

A zöld rétegek tulajdonságainál a bal oldali oszlop a szabálytalan alakú, a jobb oldali oszlop a rétegszerű 
megjelenést mutatja. Az „életnyomok” oszlop csak a megjelenést jelöli, a gyakoriságot nem. 

 

A rétegsorban 64 ciklust, azokon belül 7 típust sikerült elkülöníteni (11. táblázat). A 

leggyakoribb az AB ritmus volt, amely a rétegsor alsó részén található vékony 
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homokkőrétegekhez kötődik. A második két leggyakoribb a BD és a CD, ahol már 

megjelenik a kiszáradásra utaló dolomit. Csak a rétegsor alján jelennek meg az AD és AC 

ritmusok. Ciklusnak nevezhető egységet összesen 10 esetben találtam. Az ABD és ACD 

felépítésű ciklusok a legteljesebbek, amelyeknek homokkőtől dolomitig terjedő rétegsoruk 

van.  

Szimmetrikus ciklussal főleg a BD(B) és ABD(B), valamint kisebb számban a CD(C) 

és ACD(C) típusú sorozatban találkoztam. Az átlagos ciklus/csonkaciklus vastagságbeli 

különbségeit tekintve a rétegsorban szembetűnő, hogy az átlagos szemcseméret-

finomodással együtt jár a ciklusok vastagságának a növekedése.  

11. táblázat A második rétegösszlet ciklus/ritmus vastagságeloszlása 

 ciklusok/csonka-ciklusok 
száma (db) 

átlagos vastagság 
(m) 

min/max vastagság 
(m) 

AD (homokkő/dolomit) 1 0,30 0,30 
AC (homokkő/agyagkő) 2 0,28 0,19/0,37 
AB (homokkő/aleurolit) 22 0,72 0,10/3,92 
BD (aleurolit/dolomit) 9 1,13 0,16/3,19 
CD (agyagkő/dolomit) 9 1,58 0,13/4,48 
ABD 
(homokkő/aleurolit/dolomit) 

6 1,28 0,23/2,99 

ACD 
(homokkő/agyagkő/dolomit) 

4 2,39 0,75/5,89 

 

A harmadik rétegösszlet (582,17-494,18 m) jellemzése 
Az Ib-4 fúrás harmadik rétegösszletére a kőzetlisztes agyagkő és agyagos dolomit 

ritmusok (CD) jellemzők (13. ábra). A rétegsorban jól követhető, hogy a jellemzően több 

méter vastag agyagköves rétegek közé néhány cm vastag dolomitos rétegek települnek. 

Három-négy szintben figyeltem meg dolomitkötegeket, amelyekben a köztes kőzetlisztes 

agyagkövek vastagsága nem haladja meg a 10-20 centimétert. E kötegen belüli dolomitos 

rétegek váltakozását külön-külön ritmusnak tekintettem. 

A rétegsorban 33 ritmust sikerült elkülöníteni, ebből csupán egy „nem illik a sorba”, 

ahol kőzetlisztes agyagkőre agyagkő, majd arra agyagos dolomit települ. Az összes többi 

esetben a kőzetlisztes agyagkő agyagos dolomittal váltakozik. A ritmusok átlagos 

vastagsága 2,14 méter, ahol a két szélsőérték 0,07/7,21 m. A kis értékek a dolomitköteges 

rétegekre jellemző rövid, míg a nagy értékek a hosszú, betelepülésmentes ciklusokat 

jelenti. Jól látszik az alsó rétegösszletre jellemző vékonyabb és vastagabb homokkő tagot 

tartalmazó ciklusok váltakozása (14. ábra). A középső összlet alsó felén a homokkő, mint 

kezdő tag felfelé haladva egyre ritkábban jelenik meg, míg a dolomitos rétegek száma 

növekszik. Megfigyelhető egy-egy vastagabb aleurolitra települő vékony dolomitos réteg 
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is. A legfelső rétegösszletben az agyagkő és dolomitos betelepülések váltakozása jellemző, 

ahol egy-egy vastagabb egyveretű agyagkő réteget, egy köteges dolomitos rétegcsoport 

követ. 
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13. ábra Az Ib-4 számú fúrás harmadik rétegösszletének rétegsora 
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14. ábra Az Ib-4 számú fúrás rétegösszleteinek jellegzetes ciklusai.  

Az egyes rétegösszletekre jellemző ciklusos felépítést mutatja. Jelkulcs: 1. dolomit, 2. agyagos dolomit, 3. 
kőzetlisztes agyagkő, 4. agyagos aleurolit, 5. (kőzetlisztes) homokkő. 
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6.2.3. A ciklusok vastagságeloszlása 

Megvizsgáltam az egyes ciklusok/ritmusok vastagságértékeinek változását is (10. 

táblázat, 11. táblázat). A megismert ciklusok/ritmusok a következők voltak (amelyek több 

mint egyszer megjelentek): AB, ABC, ABD, AC, ACD, BD, CD. Ezek közül elsősorban 

azokat vettem figyelembe, amelyek több mint 10 alkalommal fordultak elő a rétegsorban. 

Ezek alapján az AB, AC, CD ritmusok vastagságainak eloszlását vizsgáltam (15. ábra). Az 

AC ritmus a 0,00-0,50 és 0,51-1,00 m közötti tartományban volt, tehát a ciklusok átlagos 

vastagságában nagy változásokat nem találtam. Érdekesebb eloszlást mutat az AB típusú 

ritmusok vastagsága. Az ábrán jól látszik, hogy a 40 centiméternél vékonyabb 

kifejlődésűek a leggyakoribbak, azon belül is a 20 centiméternél vékonyabbak. A többi 

ciklusfajta vastagsága viszonylag egyenletes eloszlást (0,30-1,20 m) mutat. A CD típus 

esetén érdekes, hogy a 20 centiméternél vékonyabb és az egy méternél vastagabb ciklusok 

a dominánsak (15. ábra). A pár cm vastag csonkaciklusok a dolomitköteges 

betelepüléseket jelentik. A fél méternél hosszabb rétegcsoportok esetében az agyagköves 

réteg a meghatározó, mivel a dolomit jellemzően néhány centiméteres nagyságrendben 

jelenik meg.  

A fúrásban elkülönített három vizsgált rétegösszlet jellemző ciklusvastagságai is 

érdekes eredményt mutatnak. Az első rétegösszletben a 10-20 cm, a 20-40 cm és az egy 

méter körüli vastagság a leggyakoribb. Ugyanezt látjuk a második rétegösszletnél is. A 

legfiatalabb, dolomitból és agyagkőből felépülő ciklusok azonban a 20 centiméternél 

vékonyabbak vagy a 2-4 méter közöttiek. A teljes fúrásban, az első két rétegösszletre 

jellemző értékeket tapasztaltam.  

A ciklusok jellemző vastagságát spektrumanalízissel ellenőriztem. A PAST nevű 

program segítségével a Lomb-periodogram algoritmust használtam (PRESS et al. 1992). A 

periodogram „Frequency” tengely egysége az 1/(x egység), ahol az x a kapott érték 

méterben (pl. a 0,1 frekvencia a 10 méteres vastagságnak felel meg). Az ábráról levágott 

igen nagy értékeket nem vettem figyelembe, mivel azok véletlenszerű hibákat 

tükrözhetnek. A két piros vonal közti és alatti területet vizsgáltam, mivel azok felelnek 

meg a 0,01 és 0,05 szignifikancia szintnek („fehér zaj”).  
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AB típusú ciklusok vastagság eloszlása
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15. ábra Az AB, CD és AC típusú ciklusok.  

Az x tengely a ciklusok vastagságát mutatja méterben, az Y tengely az egyes kategóriákba tartozó ciklusok 
darabszámát. 

A Lomb-periodogram (16. ábra) alapján a ciklusok vastagsága a teljes fúrást tekintve 

13,8 m, 7,2 m, 2,4 m, 0,97 m, 0,64 m, 0,54 méternek adódott. A két nagyobb érték 

megfeleltethető a dolomitköteges rétegcsoportoknak (ahol több CD ciklus települ 

egymásra), valamint a több ritmusból felépülő homokköves ciklusoknak. A 0,97 m a CD, 

míg 0,64 és 0,54 az AB és AC típusok jellemző vastagsága, ami szintén jól követhető a 

diagramon. A 2 méter körüli ciklusok aránya a teljes fúrást tekintve nem túl nagy, azonban 

az analízis szerint igen jellemző (ennek okát nem találtam). A 0,2 méternél vékonyabb 

ciklusok nem jelentek meg a spektrumanalízis használatával, pedig a formációra igen 

jellemző AB és CD típus sokszor vékonyabb, mint 20 cm. Ezt a hibát elfogadva is 

elmondható, hogy a spektrumanalízis használható módszernek tűnik az Ib-4 számú fúrás 

alapján.  
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16. ábra Az Ib-4 számú fúrás ciklusainak vastagsága Lomb-periodogram segítségével előállítva 
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6.2.4. Színvizsgálat 

Az informatikai, a raszteres képfeldolgozó és képbeviteli eljárások gyors fejlődésével 

lehetővé vált a színek automatizált meghatározása. Ha ezen informatikai tudást kibővítjük 

a műholdas képelemzés során megszerzett ismereteinkkel és más GIS eljárásokkal, akkor 

egy olyan új vizsgálati módszert (illetve eszközt) kapunk, amelynek segítségével egyes 

mintákat nem csak jellemezni, hanem színük alapján kategorizálni is tudunk, akár nagy 

elemszámú minták esetében is.  

A térinformatikai elemzés több lépésből állt össze. A fúrómagok szkennelt képeit 

(MAROS & PÁSZTOR 2001) használtam fel az elemzésre, amelyekről első lépésben 

eltávolítottam a szkennelés során keletkezett hibákat (fekete térrészek, gumiszalagok stb.). 

HALMAI (2010) iránymutatása alapján az előkészített képeken az ArcGIS® 9.2 (SP4) 

Spatial Analysis Tool, Maximum Likelihood függvényét használtam. A Maximum 

Likelihood függvény egy olyan intenzitásalapú, több sávú (itt R; G; B) statisztikai 

módszer, amely előre definiált tanulóterület-kategóriák kovariancia mátrixa alapján a 

vizsgálandó terület egészét besorolja a hozzá leghasonlóbb kategória egyikébe 

valószínűségi alapon. A tanulóterületet és az ebből kiválasztott 12 kategóriát a szelvény 

teljes hosszában fellelhető, 12 legjellemzőbb színtípus (17. ábra, 12. táblázat) képéből 

szerkesztett montázs-kép adta (a terület kijelölésénél EASTMAN (2003) ajánlásai szerint 

jártam el). A 12 db színkategória kijelölése során figyelembe vettem minden jellemző és 

az átlagtól nagyon eltérő színtípust, valamint a makroszkóposan nehezen elkülöníthető 

barnásvörös-vörösesbarna színátmenetet. Így a színben igen változékony agyagos aleurolit 

és kőzetlisztes agyagkő egyes típusait is lehetett vizsgálni (pl. albitfészkes változat, 

autigén breccsás, homogén stb.). 

 

17. ábra Az Ib-4 fúrás kőzeteinek 12 legjellemzőbb színtípusa 
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12. táblázat A 12 kategória típusmintájának mélysége az Ib-4 számú fúrás rétegsorában és kőzzettípusa 

Kategória Mélység (m) Kőzettípus 
C1 559,76 kőzetlisztes agyagkő 

(autigén breccsa) 
C2 636,40 agyagos aleurolit 
C3 627,20 agyagos aleurolit 
C4 595,10 kőzetlisztes agyagkő 
C5 574,45 agyagkő, albitfészkes 
C6 661,30 kőzetlisztes homokkő 
C7 496,45 kőzetlisztes agyagkő 
C8 496,30 kőzetlisztes agyagkő, zöld 

rétegfoszlányokkal 
C9 505,40 kőzetlisztes agyagkő 
C10 507,95 kőzetlisztes agyagkő, zöld 

rétegfoszlányokkal 
C11 508,15 kőzetlisztes agyagkő 
C12 537,00 agyagos dolomit 

 

A tanulóterületből nyert adatok segítségével kötegelt fájlműveletként lefutattam a 

függvényt, majd a kimeneti fájlokat a BohrColor® program (HALMAI 2010) segítségével 

100 pixeles szegmensekre osztottam és meghatároztam, hogy a szegmens pixeleiből hány 

darab került besorolásra az adott 12 kategória valamelyikébe. Végül az adathalmazt egy 

*.CSV fájlba mentettem, melyből az alábbi adatsor készült el (13. táblázat). Az 

adatbázisból így már könnyen meg lehetett határozni, hogy a vizsgált minta mely 

kategóriába tartozik. Abban az esetben, ha a két legtöbb pixelt tartalmazó kategória közötti 

eltérés kevesebb, mint 10%, akkor manuálisan ellenőriztük a mintát, és a szerint soroltuk 

be. Ezt egy külön oszlopban (%10) jelöltük az adatbázisban. 

13. táblázat 12 kategória típusmintájának mélység szerinti eloszlása 

H: felszíntől számított mélység az Ib-4 számú fúrásban [m]; C1-12: típusok; NoP: pixelek száma [db]; 
MxCat: jellemző kategória; (HALMAI 2010 után, módosítva) 

H C1 C2 … C9 C10 C11 C12 NoP MxCat %10 

507,88 321 1286 … 9270 8674 4665 6 27600 C9 (!) 
507,89 465 647 … 9577 9134 4690 6 27600 C9 (!) 
507,90 150 186 … 13239 7851 4249 14 27600 C9  
507,91 771 743 … 9216 10003 3684 5 27600 C10 (!) 
507,92 1096 605 … 3620 15307 3266 632 27600 C10  
507,93 617 354 … 765 15526 2909 2480 27600 C10  
507,94 2904 3190 … 161 10882 1878 3337 27600 C10  
 

A 12 minta felhasználásával automatikusan készített „rétegsort” a valós, földtani 

adatbázisból szerkesztett rétegsor mellé helyeztem. Az összehasonlítás során kiderült, 

hogy a kiválasztott 12 db színmintából egyes típusok csak néhány esetben jelentek meg. 

Ez egy osztályozási hiba, mert e kategóriák a valós rétegsorban nem különülnek el olyan 
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mértékben, hogy az adott felbontás mellett elválaszthatók legyenek. Ezért ezeket a 

kategóriákat egyesítettem. Így került összevonásra a C1; C8 és C10-es, zöld 

rétegfoszlányokat tartalmazó minta, mivel az alapkőzettől elütő zöld szín dominánsan 

befolyásolta a kategóriába sorolást. A C9; C11-es minták nem mutattak olyan mértékű 

eltérést, hogy a továbbiakban külön kategóriaként kezeljem azokat. Megtévesztő lehet, 

hogy a homokkő (C6) és dolomit (C12) sem különül el egymástól, ha azok színét 

vizsgáljuk. Makroszkóposan az eltérő szerkezet miatt a különbség egyértelmű, ám a 

világos (szürkés, fehéres) szín sok esetben nagy litológiai hasonlóságot mutat. Így a 

kőzettípusok színhez köthetősége – automatizált módszereket használva – sem egyértelmű 

minden esetben. Alkalmanként az albitfészkes C2-es minta a homokkövekkel (C6) 

mutatott hasonlóságot, amely a világos albit nagy százalékos arányának tudható be. Ezt a 

későbbiekben a mintaterület méretének megváltoztatásával sikerült kiküszöbölni (nagyobb 

területek átlagolásával). Azonban az esetek döntő hányadában a C2 típus az albitfészkes, 

agyagos aleurolithoz volt köthető. A barnás (C3) és a vöröses (C7), albitfészek-mentes 

rétegek viszont jól lehatárolhatók az elemzéssel. A C5 és C7-es minták szinte 

egyértelműen az agyagkövekhez köthetők, de a rétegsorban elkülönülten jelennek meg. A 

legfelső agyagköves rétegösszletben szinte csak a C7-es, míg az alatta levő kőzettanilag 

hasonló rétegekben a C5-nek megfelelő színek dominálnak. A hasonló kőzetanyagú, 

szabad szemmel nehezen szétválasztható rétegeket viszont jól el lehet különíteni az 

eljárással (agyagköves rétegek [C7; C9-11] a rétegsor tetején). A 12 kiválasztott kategória 

természetesen nem fedi le a teljes rétegsort, mivel a különleges és ritkán megjelenő 

típusok színhez köthetősége egyértelmű.  

A kőzettanilag eltérő dolomit és homokkő ezen szoftveres eljárással tehát nem 

különíthető el. Az automatikus osztályozás az albitfészkes agyagkövet/aleurolitot néha 

homokkő kategóriába sorolja, az albitfészkek világos színe miatt. A makroszkóposan 

nehezen elkülöníthető, közel azonos típusú kőzeteket az eljárás viszont jól elválasztja 

egymástól a szín alapján. Az eljárás hibája, hogy egyes eltérő kőzeteket nem ismert fel 

különbözőnek, két típust pedig hibásan kategorizált, de a szemmel nehezen elkülöníthető 

színeket helyesen osztályozza. Tehát a homogén, szerkezet nélküli rétegeknél a módszer 

segít a korrekt szín meghatározásában, de az üledékes szerkezetek már zavarják az 

algoritmust. A felsorolt hibák, valamint a szkennelés technológiája miatt a módszer 

egyelőre nem alkalmas ciklussztratigráfiai értékelésre. A későbbiekben nagy segítség lesz, 

ha az itt felsorolt tapasztalatok figyelembevételével történik a szkennelés. 
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6.2.5. A zöld agyagkövek értékelése 

A rétegsor uralkodóan vörös színétől a zöld az egyedüli, élesen elütő szín. Megjelenése 

a legtöbb esetben réteghez vagy rétegfoszlányhoz köthető, valamint az autigén breccsák 

klasztjainak peremén figyelhető meg. A zöld szín előfordulásainak a vizsgálatához először 

a makroszkópos földtani dokumentációs adatbázisból válogattam le azon rétegeket, ahol a 

zöld szín üde- vagy mellékszínként volt megjelölve. Ezek a rétegek jellemzően 

kőzetlisztes agyagkövek és agyagos dolomitok voltak. A vizsgálat során azt tapasztaltam, 

hogy a zöld (reduktív?) rétegek a környező rétegeknél nagyobb természetes gamma 

értéket mutattak, jellemzően 20 μR/h körüli értéket.  

A formáció reduktív rétegeiben meghatározó a klorit, melynek mennyisége 

megnövekszik ezen szakaszokon. Fontos eleme a Cu, mely rendkívül nagy értékével tűnik 

ki. A nagy Cu tartalmú rétegek elsősorban a képződmény fekü és fedő felöli átmenetéhez 

kapcsolódnak. A nagy kéntartalom azt mutatja, hogy a réz szulfidként van jelen, a 

mikroszonda-vizsgálat kalkopiritet mutatott ki, mely szabad szemmel is látszik a 

mintákban. A reduktív rétegekre jellemző zöld(es) szín kapcsolódik a klorithoz, aminek 

átlagos értéke 5-15% (MÁTHÉ 1999). A reduktív részeken és az Őrházi Tagozat rétegeiben 

is megfigyeltek pirithintést a feltárások és a fúrások dokumentálása során. Ezen rétegekre 

jellemző az urán viszonylagos dúsulása is, melynek mennyiségét erősen meghatározzák a 

redox viszonyok. A jellemző nagy természetes gamma értéket az urán megemelkedett 

dúsulása okozhatja. 

Néhány esetben a nagy természetes gamma értékhez nem kapcsolódott 

makroszkóposan megfigyelhető zöldes „elszíneződés”. Az Ib-4 számú fúrás ásvány-

kőzettani vizsgálatai során mindössze egy mintában (G-4234) találkoztak a kérdéses 

jelenséggel (KOVÁCS 2005). Ennek a mintának az alapszíne vörösesbarna, melyet 

zöldeskék elszíneződések (enyhe szürkés árnyalattal) tarkítanak. A vékonycsiszolatos 

vizsgálat során nem mutatkozott különbség a különböző színű képződmények között. A 

szkennelt fúrómagokat átnézve sikerült 56 alkalommal zöld „elszíneződést” találni, mely 

29 esetben rétegfoszlány, 27-szer réteg formájában volt megfigyelhető. Amennyiben a 

természetes gamma 17-18 GR (μR/h) körüli vagy magasabb értéket mutatott, ott szinte 

minden esetben található zöld színű réteg. A már említett „elcsúszás” miatt néhány 

esetben azonban nehéz volt azok pontos meghatározása. Az Ib-4 számú fúrás rétegsorában 

találtam olyan rétegfoszlányos zöld elszíneződéseket, amelyekről a fúrás dokumentációja 
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nem tesz említést. A zöld „rétegek”, szabálytalan alakú és foszlányszerű elszíneződések 

geofizikai értéke nem minden esetben mutat eltérést az „alapkőzethez” képest.  

A zöld szín megjelenése nem köthető egyértelműen ciklushoz és ritmushoz sem.  

6.3. A Bodai Aleurolit ciklussztratigráfiai elemzése a fúrások és felszíni 
feltárások szelvényében 

A ciklusok elemzése több fúrás és feltárás vizsgálatával készült el. A feldolgozott 

fúrásokat két csoportra tudtam osztani. Az egyik csoportba azon fúrások kerültek, 

melyeknek maganyaga részben vagy egészben ma is elérhető és vizsgálható. Ezek közül a 

legjobban használható az Ib-4 számú fúrás volt, valamint a Bo-5, Bo-6 (itt a maghiány 

okozott gondot) és a XV. szerkezetkutató fúrás (ennek maganyaga csak részben érhető el). 

A másik csoportba a BAT-4 és BAT-5 számú fúrás tartozik és részben a XV. 

szerkezetkutató fúrás is, mivel ezeknél a rendelkezésre álló földtani leírást vettem alapul. 

A formáció tagozatait (3. ábra) nem lehet éles határral elválasztani egymástól, mivel a 

tapasztalok szerint, azok rétegváltakozásos átmenettel települnek. A ciklussztratigráfiai 

feldolgozás miatt, azonban szükséges az egyes tagozatok és az azokat felépítő egységek 

elkülönítése. A dolgozatban a jelentősebb litológiai változások alapján húztam meg a 

határokat. Ilyen például a dolomitos vagy homokköves rétegek első és/vagy utolsó 

megjelenése, amely rétegek egyben ciklushatárokat is jelenthetnek. 

6.3.1. A BAT-5 számú fúrás  

A fúrás által harántolt (498,5 m) BAF rétegsort két kőzettípus építi fel: 2/3-ad arányban 

aleurolit, míg 1/3-ad arányban dolomitos aleurolit. A dolomitos aleurolit elnevezés a 

dolomitos rétegek jelenlétére utal, tehát a dokumentáció alapján (HÁMOS 1991b) a 

dolomitos betelepülések léte, vagy hiánya jelenti a két kőzet közti különbséget. 

Kötőanyagukat változó arányú albitos, vasoxidos, szericites, karbonátos és agyagos 

mikro-szemcsehalmazok és átitatódások jellemzik (HÁMOS 1991b). Az aleurolit szinte 

mindig vörösbarna, míg a dolomitos aleurolit hosszabb szakaszokon barnásvörös, de 

jellemzően vörösbarna színű. 0,1-5 méteres közökben, közelítőleg egyenletes eloszlásban 

3-60 mm közötti vastagságú, gyakran párhuzamosan rétegzett-betelepülések, 

rétegfoszlányok jellemzik. A dolomitos betelepülések jellemzően rétegekből, 

rétegfoszlányokból épülnek fel. A fúrásban homokköves betelepülések/rétegek nincsenek, 

ez alapján a BAF Őrházi Tagozatát nem harántolta a fúrás. 
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A két dokumentált kőzettípus (aleurolit, dolomitos aleurolit) a ritmusok meglétét jelzi, 

ám azok jellemző vastagságáról és számáról csak bizonytalan információk állnak 

rendelkezésre (lsd.: Fúrásfeldolgozási módszerek és problémák fejezet). A rétegsorban 

ciklusok csak fenntartásokkal, míg ritmusok- illetve csonkaciklusok egyértelműen 

kimutathatók. A két kőzettípus jelenléte miatt a Markov-analízis és további matematikai 

elemzések elvégzése nem szükséges (és nem is lehetséges), mivel nem áll rendelkezésre 

megfelelő információ. A fúrás grafikusan ábrázolt rétegsorán (18. ábra) látszik, hogy a 

képződményt jól követhető ritmusok építik fel. 

A rendelkezésre álló szöveges földtani leírás alapján próbáltam a rétegsorra jellemző 

ritmusokat meghatározni és jellemezni. Az üledékszerkezeti, szöveti jellemzők csak a 

leírás alapján azonosíthatók, mivel a magfotók jelentős része nem érhető el. 

A fúrási rétegsor több, egymástól jól elkülöníthető, 70-100 méter vastag rétegösszletre 

osztható a dokumentált kőzettípusok szerint. Az elkülönítés alapja az aleurolit és a 

dolomitos aleurolit váltakozása volt. A harántolt 498,5 méteren végig követhetők a 

változatosan elhelyezkedő dolomitos betelepülések. A legalsó rétegösszlet (1203,5-

1130,0 m) alapkőzete dolomitos aleurolit, míg az e felett következőben (1130-1056 m) az 

aleurolit és a dolomitos aleurolit váltakozása figyelhető meg. A két képződmény 5-

10 méteres közönként követi egymást. Az ezt követő két rétegösszlet hasonló felépítést 

mutat (1056-952 m, 952-859 m), 60 méter aleurolitra 30-40 méter dolomitos aleurolit 

települ. A legfelső 150 métert egyveretű aleurolit építi fel. 

A rétegösszleteken belül ciklusok is (ciklusos szakaszok) kijelölhetők a kőzettani 

változás alapján. Az első, 1203,5-1130 m közötti rétegösszletben a dolomitos aleurolit 

alapkőzetben 1-2 centiméteres dolomitos rétegfoszlányok jelennek meg. A leírás alapján 

csonkaciklusok megjelenése valószínűsíthető, ám azok vastagsága és gyakorisága 

információ hiányában nem becsülhető meg. 
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18. ábra A BAT-5 számú fúrás rétegsorának szelvénye 

 

A 74 méter vastag második rétegösszlet (1130-1056 m) változatos felépítésű, dolomitos 

aleurolitból és aleurolitból áll. A dolomitos rétegek alsó réteghatárához (talpához) köthető 
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a ritmusok/csonkaciklusok határa. A betelepülések vastagsága 1-6 cm, de jellemzőek a 

vékonyabb 1-2 centiméteresek is. Megjelennek dolomitos rétegkötegek is, ahol egy 

30 centiméteres szakaszon belül több, 1-2 centiméteres száradási repedéses dolomitos 

réteg követhető. Az összlet tetején vékony- és vastagrétegzett aleurolit jellemző, főként a 

dolomit alapanyagú száradási repedéses részeken. A kétféle litológiájú réteg 

váltakozásából kétféle ciklusosság különíthető el ezen az összleten belül. Az egyiket 

dolomitkötegek jellemzik vékony aleurolit betelepülésekkel, a másikat az aleurolit uralja. 

A következő két (harmadik és negyedik) rétegösszlet (1056-952; 952-859 m) 

alapkőzetében és a nagyléptékű ciklusokat tekintve igen hasonló egymáshoz. Az 

„idősebb” rétegösszletben (1056-952 m) az aleurolit rétegzettsége elsősorban a 

dolomitmárga-sávoknál figyelhető meg. Az aleurolit a középső részen 0,5-1 méteres 

közökben 5-7 cm vastag dolomitmárga-betelepüléseket tartalmaz, valamint lejjebb 50-

100 centiméterenként 15-50 cm vastag szintén dolomitmárga-betelepüléseket, amelyek 5-

60 mm vastagok. Az ezt követő 93 méteren (952-859 m) a dolomitköteges megjelenés 

hiányzik, itt a 2-6 cm vastag dolomitos betelepülések között átlagosan 60-100 cm 

aleurolit, dolomitos aleurolit figyelhető meg. Kétféle ciklicitás ismerhető fel a fenti 

összletekben; egyrészt az egy méter körüli, amelyekben vastag aleurolitra dolomitos 

kötegek települnek, másrészt a centiméteres nagyságrendű, ahol aleurolit váltakozik 

dolomitos rétegekkel/laminákkal.  

A legfelső, ötödik rétegösszlet (859-750 m) 109 méter, az e feletti 50 m teljes 

szelvénnyel mélyült (aleurolit alapanyagú kőzet). A dolomitos rétegek vastagsága 5-

20 mm között váltakozik az alsó rétegösszletben, amelyek a korábbiakhoz hasonlóan 

kötegekben csoportosulnak. Az egyes kötegek között 1,5-3 méter vastag, jellemzően 

dolomitmárga-mentes szakaszok vannak, amelyek legfeljebb 2-6 cm vastag 

rétegfoszlányokat tartalmaznak. A rétegösszlet felső részén továbbra is jellemző a 

rétegzettség (1-10 mm vastag rétegekkel), amelyet 1-2 méternyi dolomitos 

betelepülésmentes szakasz követ. Az aleurolit rétegzettsége döntő részben csak a 

dolomitos összletekben látható. A dokumentáció alapján (HÁMOS 1991b) ebben a 

rétegösszletben is bizonyítható a ritmusok megléte, amelyek a korábbiakhoz hasonlóak. 

A teljes fúrást vizsgálva azt látjuk, hogy a legkisebb egység a kisléptékű ritmus, amely 

dolomitos aleurolit (B és D), aleurolit (B) és dolomitmárga (D) rétegek, rétegfoszlányok 

váltakozásából épül fel. Ennek egyik típusa a 0,5-2 m aleurolit és jellemzően 2-6 cm 

dolomitos betelepülés váltakozása, ahol az átlagos ritmus (BD) vastagság 0,5-2 m. A 

másik típust a dolomitköteges/dolomitsávos rétegösszletek képviselik, amelyekben a 0,3-
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20 mm vastagságú dolomitos közbetelepülések néhány cm aleurolit-rétegekkel 

váltakoznak. Ezek a BD ritmusok építik fel a kötegeket. A dolomitköteges 

rétegösszleteket általában 1,5-2 méternyi aleurolit követi, amely a következő nagyobb 

léptékű ritmusnak feleltethető meg. Ennek kezdő ritmus tagja a 0,5-2 m aleurolit, míg záró 

tagja a dolomitköteges rétegek (19. ábra). A jellemző ciklusok a BD típusba sorolhatók, 

amelyek változó vastagságúak. 

6 m

4 m

2 m

0 m

dolomitos aleurolit
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19. ábra A BAT-5 számú fúrás ritmusainak elvi felépítése 
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6.3.2. A BAT-4 számú fúrás  

A BAT-4 fúrás rétegsorát – a Mecsekérc Zrt. szöveges földtani dokumentációja szerint 

(HÁMOS 1991a) – aleurolit (aleurolit+dolomit, dolomitos aleurolit), dolomit 

(dolomitmárga, kőzetlisztes dolomit), alárendelten homokkő (aleurolit + dolomit + 

homokkő) építi fel (20. ábra). A legjellemzőbb az aleurolit és kőzetlisztes-dolomit 

váltakozása. Mivel a fúrás éppen csak elérte az Őrházi Tagozatot, így igazi ciklusos 

kifejlődés nem található a rétegsorban (bár egy szakaszon alárendelten megjelenik a 

homokkő). A ritmusok számát és pontos vastagságát nem lehet megadni a földtani leírás 

alapján, de annyi megállapítható hogy az aleurolit és a kőzetlisztes dolomit váltakozása 

kéttagú ritmusoknak feleltethetők meg. A kőzet döntően vörösbarna, kisebb részben 

barnásszürke-szürkésbarna, valamint elenyésző vastagságban (0,80 m) barnásvörös és 

szürkésfekete (1,90 m) színű. A földtani leírásban külön jelölték a 1,5 méternél vastagabb 

dolomitmárga-betelepüléstől mentes rétegösszleteket, melyek döntően a rétegsor felső 

részén jellemzőek. A dolomitos betelepülések vastagsága 0,1-6 cm között változott, és 

ezen belül a 1,5-3 centiméteres tartomány volt a leggyakoribb.  

A betelepülések szerkezete jellemzően foszlányos, felcserepesedő, rétegzett 

(mikrorétegzett, lemezes, párhuzamosan rétegzett), de jellemzőek ezek változatos 

keverékei is. Az életnyomok kétharmada a 2-3 cm vastagságú dolomitos betelepülésekhez 

köthetők, több életnyommal együtt iszapmozgási jelenségek is megjelennek. Ezek 

befogadó kőzete aleurolit, kőzetlisztes dolomit, valamint dolomitos aleurolit. Érdemes 

megjegyezni, hogy a dolomitos betelepülések jellege a rétegsorban változik. Az alsó 

kétharmadban rétegek, alárendelten rétegfoszlányok, míg a felső egyharmadban főképp 

rétegfoszlányok formájában jelennek meg. Hullámfodrokat csak egy, 1 méteres szakaszon 

írtak le a vörösbarna aleurolitban (HÁMOS 1991a). A dokumentáció alapján a száradási 

repedések mindig a párhuzamosan rétegzett vörösbarna aleurolitokhoz voltak köthetők.  

A fúrás a BAF rétegsorának felső és középső rétegösszletét, valamint az Őrházi 

Tagozat egy kis részét harántolta. A BAT-5 számú fúrás metódusát követve a ritmusok 

szabályszerűségét csak a leírás alapján tudjuk elemezni. A nagyléptékű értelmezés alapján 

megállapítható, hogy a típus ritmusokat aleurolit/dolomitos aleurolit és dolomitmárga 

rétegek építik fel, hasonlóan a BAT-5 számú fúráshoz. A ritmusok számát nem lehet 

pontosan megadni, csak becsléseket tehetnénk a dolomitos betelepülések alapján.  
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20. ábra A BAT-4 számú fúrás rétegsorának szelvénye 
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A 660,1 méternyi átfúrt BAF rétegsort három rétegösszeltre bonthatjuk a felépítő kőzet 

alapján: a fúrás legalsó 70 méterét az Őrházi Tagozat, az e fölötti 230 métert aleurolit és a 

dolomitos aleurolit egyenlő aránya, míg a felső 360 métert dominánsan aleurolit alkotja.  

Az Őrházi Tagozatba sorolt 70 méter döntően aleurolit, homokos aleurolit, elszórtan 

dolomitos betelepülésekkel (dolomitos kötegekkel) tagolt. Az Őrházi Tagozat feletti 

230 méteren az aleurolit és a dolomitos aleurolit 5-25 méteres közönként ritmusosan 

váltakozik. A dolomitos betelepülések réteg vagy rétegfoszlány formájában vannak jelen. 

A legalsó 50 méteren nincs 1 méternél vastagabb dolomitmárga-betelepülés-mentes 

rétegösszlet. A betelepülésekre a rétegzettség jellemző, átlagosan 0,1-20 mm (ritkán 2-

4 cm közötti) vastagsággal. A finomhomokos aleurolit mindössze néhány méter vastag 

(1162-1164,5 m; 1137-1139 m), átlós-íves ferderétegzéssel az aleurolit és a dolomitos 

rétegek között. E három tagból felépülő ciklusok a fúrás további részén nem jelennek meg. 

A rétegsorban felfelé a sűrűbb rétegzettség alárendeltebb, és egyre gyakrabban jelennek 

meg a vastagabb, 2-6 centiméteres dolomitmárga rétegek. A jellemző ritmus vékony, 

néhány centiméteres és deciméteres nagyságrendű aleurolit-dolomitmárga rétegekből áll. 

A felső 360 méteren a milliméteres nagyságrendű betelepülések száma tovább csökken, 

megjelennek több méter vastag dolomitos betelepülésmentes rétegösszletek is. A 

dolomitos rétegek/sávok rovására egyre jellemzőbb a rétegfoszlányok megjelenése.  

A BAT-5 számú fúráshoz hasonlóan ebben a fúrásban is az aleurolit/dolomit ritmusok 

(BD) dominálnak és csak a rétegsor alján – az Őrházi Tagozatban – jelenik meg a ciklusos 

(ABD) kifejlődés.  

6.3.3. A XV. szerkezetkutató fúrás  

Az 1985-86-ban mélyült XV. szerkezetkutató fúrás 889,30 m vastagságban harántolta a 

formációt (21. ábra). A fúrás részletes földtani leírását HÁMOS (1986) készítette. Az 

elemzés során elsősorban az igen részletes dokumentációra támaszkodtam, mivel a 

maganyag csak részben hozzáférhető. A fúrás a formáció rétegsorának alsó felét tárja fel. 

A rétegsor alsó része jellemzően apró- és középszemű homokkő kvarc és 

földpátszemcsékkel (Őrházi Tagozat), ritkán apró, fekete, szálas szerkezetű növényi 

maradványokkal. Az alsó 140 méteres rétegsor uralkodóan vörösbarna, barna, egyes 

szakaszain barnásszürke, zöldesbarna vagy szürkészöld (reduktív). A meszes, 

finomhomokos vékonyrétegek gyakran flázeres, lencsés megjelenésűek. Jól és rosszul 

rétegzett összletek váltják egymást. Felfelé haladva megjelennek a dolomitos és 

finomhomokos rétegek. A bioturbáció végig követhető, ám annak részletes dokumentálása 
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(pontos mélység megadása) nem történt meg. A bioturbációs nyomok, féregjárat-

kitöltések, iszaprogyási jelenségek, kis amplitúdójú hullámfodrok, „iszapfilmmel” borított 

réteglapok, száradási repedéskitöltések, dolomitgumók, dolomitos rétegfoszlányok, fekete 

és szürke pirites gumók elszórtan helyezkednek el. Erre a rétegösszletre a dolomitos 

rétegekből és homokkő tagokból álló ritmusok jellemzőek, de azok pontos vastagságát és 

elhelyezkedését nem dokumentálták. Az alsó 260 métertől felfelé ritkul a finomhomokos 

rétegek aránya a kőzetlisztes, dolomitos betelepülések javára, ezért az első és második 

összlet határát itt húztam meg. Az ezt követő 300 méteren még követhetők a 

finomhomokos rétegek, de utána teljesen eltűnnek. Az Őrházi Tagozat felső határát a 

finomhomokos rétegek gyakoriságának növekedése alapján jelölték ki (623,0 m-ben), 

amely azonosítható a BAT-4 számú fúrás 1138,8 m alatti homokköves rétegeivel.  

A legfelső 304 métert jelentő harmadik összletben vörösbarna aleurolit és 

dolomitmárga rétegek – sávok váltják egymást. A dolomitmárgák gyakran párhuzamosan 

sávos, ívesen átlós és lencsés rétegzésűek. A hullámmozgásra utaló szerkezetek a felső 

részen gyakrabban jelennek meg. Az utolsó 200 méteres összlet 0,5-40 centiméteres 

közönként tartalmaz dolomitsávokat. Jellemzőek még a dolomitkonkréciók, dolomitos 

rétegfoszlányok, fekete színű pirites gumócskák és az apró, maximum 1-2 mm átmérőjű, 

zöld, karbonátos, pöttyök. Váltakozva jelennek meg a jól rétegzett és a homogénebb 

rétegösszletek. Az összletre jellemzőek az életnyomok, a száradási repedések, kisméretű 

iszapcsúszási és rogyási jelenségek és a rétegekkel párhuzamosan megjelenő 

piritkristályok, pirithintések.  

A ciklussztratigráfiai elemzés az előző két fúrásnál ismertetett nehézségekbe ütközik. A 

rétegsor két nagy egységre bontható; az Őrházi Tagozatra és a rátelepülő dolomitos 

betelepüléseket tartalmazó rétegcsoportra. Utóbbi alsó összletében a homokkő és aleurolit 

(AB) rétegek váltakozása jellemző, amely a középső összletben kiegészül egy homokkő-

aleurolit-dolomit tagokból álló ciklussal (ABD). A felsőbb rétegösszleteiben a 

dolomit(márga)-aleurolitból (BD) felépülő ritmusok jelennek meg.  
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21. ábra A XV. szerkezetkutató fúrás teljes rétegsorának szelvénye 
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1. rétegösszlet (Őrházi Tagozat) 
 

A XV. szerkezetkutató fúrásban feltárt homokköves 

rétegek korrelálhatók a BAT-4 számú fúrásban leírtakkal. 

Ez lehetőséget adna a fácies- és ciklusváltozások 

horizontális kiterjedésének vizsgálatához, azonban a 

földtani leírások alapján ez nem végezhető el. 

Az Őrházi Tagozat vastagsága nagyjából 158 méter 

(903,8-745,0 m). A fúrásban ismert kőzettípusok közül 

(22. ábra) csak a kőzetlisztes dolomit hiányzik belőle. A 

rétegsorban felfelé a szemcseméret finomodása 

figyelhető meg a homokkő-aleurolit szemcseméret-

tartományban.  

 

22. ábra A XV. szerkezetkutató fúrás Őrházi Tagozatának szelvénye 

 

Az alsó 50 méteren a homokkő szemcseméretének 

ciklikus változásait tudjuk követni, ám a rétegek 

vastagságára és jellegére információt nem nyújt a 

dokumentáció. A rétegsorban felfelé a homokköves 

ciklusok kiegészülnek egy kőzetlisztes vagy dolomitos 

aleurolit taggal. A homokköves ciklusokra jellemző 

aprókavicsos kezdőtag felfelé egyre ritkább, és az átlagos 

szemcseméret is csökken. Az ezt követő 80-100 méteren 

néhány szintben megjelennek dolomitos betelepülések, 

amelyek száradási repedésektől mentesek. Ebben az 

összletben csak finomhomokos rétegek váltakoznak 

aleurolittal, és az egybefüggő homokkőrétegek 

vastagsága nem haladja meg a 10-15 cm-t. Egyre 

gyakoribbá válnak a finomhomokos-dolomitos aleurolit 

rétegek 20-30 cm vastagságú rétegei, néhány apró szemű 

homokkő betelepüléssel. A felső rétegösszletben az aleurolit dominanciája növekszik a 

homokköves rétegek rovására, és megjelennek a dolomitsávos betelepülések is. A tagozat 

teljes vastagságát vizsgálva több ciklustípust sikerült megkülönböztetni: 
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• A homokkő szemcseméretén alapuló ciklicitás, egy-egy nagyobb szervesanyag-

tartalmú réteggel, a ciklusok bázisán néhol 5-8 mm átmérőjű kavicsokkal.  

• A közép-, finomszemű homokkő váltakozása aleurolittal, feljebb dolomitos 

aleurolittal (AB/ABD).  

• A finomszemű homokkő váltakozása aleurolittal, amely ritmus esetenként 

kiegészül 1-4 cm vastag dolomitos réteggel (ABD).  

• Jelentősek a döntően dolomitos aleurolit, alárendelten dolomitsávos 

rétegcsoportok az aleurolitban (BD). 

A feldolgozás léptékében nem értékelhető dolomitos aleurolit és homokkő 

betelepülésmentes rétegösszletek.  

 

2. rétegösszlet  

 
Alapanyagában döntően dolomitos aleurolit, amely magába foglalja az aleurolit és 

dolomit változó arányú megjelenését is (a leírás szerint döntően aleurolit dominanciájú). A 

rétegösszlet alján még megjelennek vékony homokkő rétegek, de felfelé egyre 

alárendeltebbek. A „tiszta” aleurolit a második rétegösszlet egyharmadát teszi ki, felfelé 

egyre gyakoribbá váló dolomitos betelepülésekkel.  

Az 5-10 cm vastag dolomitos sávok 10-20 méterenként jelenek meg (23. ábra). A 

rétegzett szakaszokon 1-8 milliméteres dolomitos betelepülések váltakoznak a dolomitos 

aleurolit alapanyaggal. Dolomitos betelepüléstől mentes rétegösszletek akár több méter 

vastagok is lehetnek. Felfelé a dolomitsávos rétegek száma csökken. Az önálló, néhány 

cm vastag dolomitos betelepülések száma is viszonylag kevés a leírás alapján. A 

makroszkóposan látható rétegzettség jellemzően a dolomitos betelepülések környezetében 

található.  
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23. ábra A XV. szerkezetkutató fúrás második 
rétegösszletének szelvénye 

 

A második rétegösszlet a leírás alapján a 

következő ciklusokból és ritmusokból épül fel: 

• az első a korábbi fúrásokból ismert 

dolomitsávos ciklicitás (BD), ahol a 

betelepülések vastagsága 1-8 mm, és a 

teljes ritmus centiméteres nagyságrendű;  

• a második típus, melynek szabályos 

ciklicitását csak feltételezzük, néhány 

méter aleurolit és az arra települő, 1-5 cm 

vastag dolomitos betelepülések 

váltakozása építi fel (BD); 

• a harmadik, a vékony homokkő-

betelepülések és az aleurolit rétegek 

váltakozása (AB); 

• a negyedik a homokkő-aleurolit-

dolomitos betelepülés ciklikus 

váltakozása. 

 

 

 

3. (homokkőmentes) rétegösszlet 
 

Az Őrházi Tagozatra települő dolomitos aleurolit és aleurolit váltakozása fokozatosan 

megy át a döntően aleurolitból felépülő rétegekbe. A dolomitos betelepülések 

változásában is találtam szabályszerűséget. Az alsó szakaszon a több cm vastag dolomitos 

rétegek váltakoznak hasonló vastagságú aleurolittal. A középső részen már a lemezes 

rétegzettség (2-8 mm vastag aleurolit és dolomitos rétegek váltakozása) kerül előtérbe, 

míg a legfelső 40 méter teljesen betelepülésmentes (24. ábra). Három jellemző ritmusfajtát 

különítettem el a leírás alapján:  
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• Az egyik ritmusfajta (CD) két 

altípusra bontható, amelyek 

vastagságukban térnek el. Az egyik 

a 0,5-1 méter hosszan követhető 1-

5 cm vastag rétegváltakozásos típus, 

a másik a tizedmilliméter-20 mm 

vastag rétegváltakozás. 

• A másik 5-20 centiméteres aleurolit- 

és 5-10 centiméteres dolomitos 

rétegek ritmusos váltakozásából áll 

(BD). 

• A harmadikat vastagabb (néhány 

méter) betelepülésmentes aleurolit 

rétegek alkotják, amelyeket 

dolomitos betelepülések szakítanak 

meg. A dolomitos rétegek 

vastagsága esetenként elérheti a 15-

25 centimétert is.  

 

24. ábra A XV. szerkezetkutató fúrás 
„homokkőmentes” rétegösszletének szelvénye 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva a XV. szerkezetkutató fúrás vizsgálata során az alábbi ritmus- és 

ciklustípusokat különítettem el: 

 

• A homokkő szemcseméretén alapuló ciklicitás, egy-egy nagyobb szervesanyag-

tartalmú réteggel, a ciklusok bázisán alkalmanként 5-8 mm átmérőjű 

kavicsokkal.  
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• A közép-, finomszemű homokkő váltakozik aleurolittal, felsőbb részén 

dolomitos aleurolittal. (AB, ABD’) 

• A finomszemű homokkő váltakozik aleurolittal, amely ritmus esetenként 

kiegészül 1-4 cm vastag dolomitos réteggel. (ABD) 

• Dolomitos aleurolit (alárendelten aleurolit), közbetelepült dolomitsávos rétegek. 

(BD)  

• Dolomitos aleurolit (0,5-2 m) váltakozása 2-10 cm vastag aleurolit rétegekkel. 

(BD) 

• A legfelső rétegösszletben néhány alkalommal agyagkő és dolomitos betelepülés 

is megfigyelhető. (CD) 

6.3.4. Bo-5 számú fúrás  

A fúrás 2009-ben mélyült Boda településtől ÉK-re és mintegy 30 méter vastagságban 

harántolta a Bodai Aleurolitot. A maganyag erős töredezettsége és a maghiányos 

szakaszok miatt a ciklussztratigráfiai vizsgálat csak az egyes szakaszokra készült el. Az 

üledékszöveti és szerkezeti besorolásokat azonban sikerült elvégezni.  

A formációt kőzetlisztes agyagkő és agyagos dolomit uralja, azonban a középső 

rétegösszletben tiszta agyagkő is megjelenik (III. fotótábla). A kőzet sötét színű, 

jellemzően barnásvörös és vörösesbarna, a dolomitos betelepülések színe szürkés 

árnyalatú és világos tónusú. Az uralkodó szemcseméret agyag, a kőzetliszt arányában 

makroszkóposan különbség nem tehető. Szemcseméreti trend nem figyelhető meg az 

átfúrt összletben. A kőzetlisztes agyagkövet néhol dolomitos betelepülések tagolják, de a 

köteges dolomitok között „tiszta” agyagkő is megfigyelhető. Csak ichnofosszíliák 

ismertek a fúrásból, amelyek a töredezett mag miatt nehezen azonosíthatók.  

Az üledékszerkezeti és szöveti kép alapján a harántolt rétegsor a formáció középső 

rétegösszletét képviseli. A fúrás által feltárt rövid szakaszon csak néhány világos színű 

(feltehetőleg dolomitos) betelepülést lehet vizsgálni. Homogén és réteges dolomitos 

betelepülések találhatók a fúrásban, amelyek eltérő másodlagos üledékszerkezettel 

jellemezhetők, ilyenek a felcserepesedő szerkezetek és a fedő felé felszakadó 

rétegfoszlányok. A rétegsor ciklicitását nehéz rekonstruálni a törészónák és a maghiányos 

szakaszok miatt, de a vastagabb dolomitos betelepülésmentes kőzetlisztes agyagkövek és 

vékonyabb dolomitköteges rétegek elkülöníthetők egymástól (B/CD). A dolomitos 

kötegeken belül a dolomitrétegek agyagkő betelepülésekkel (CD) váltakoznak. A 
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kisléptékű ciklusokra a mm-es vagy még vékonyabb laminák jellemzők. Ezek az agyagos 

dolomitbetelepülésekhez köthetők. Ritkán megfigyelhető e ciklusok vastagságának felfelé 

történő csökkenése is (III. fotótábla, 3. kép). 

6.3.5. Bo-6 számú fúrás  

A Bo-6 sz. fúrás 2010-ben mélyült a Bo-5 sz. fúrástól északra, a Boda-büdöskúti-öv 

északi oldalán. Egyes szakaszai erősen tektonizáltak és maghiányosak. A fúrás közepétől a 

rétegdőlés fokozatosan növekszik és eléri a 80-85°-ot is. Emiatt elképzelhető, hogy egyes 

felcserepesedő dolomitos rétegeket többször is átfúrtak. A ciklicitás vizsgálat itt csak 

kisebb léptékben készült, kiemelve a vékonyabb dolomitos betelepülések ciklicitását.  

A legjellemzőbb kőzet az agyagos aleurolit és kőzetlisztes agyagkő (IV. fotótábla), 

közte agyagos- és kőzetlisztes halvány vörösbarna, párhuzamos rétegzésű, laminált 

betelepülésekkel, amelyek dolomitosabb rétegeket jelölhetnek, vagy durvább szemű 

aleurolitot. A fúrás alján keresztlaminált aleurolit is megjelenik néhány centiméter 

vastagságban. A kőzet sötét színű, jellemzően barnásvörös és vörösesbarna, a dolomitos 

betelepülések színe szürkésbarna árnyalatú és világos tónusú. A szemcseméret az agyag és 

aleurolit között változik, a dolomitos-betelepülésekben található laminákban inkább az 

agyagkő a jellemző. Homokkő a fúrásból nem ismert. Életnyomok elszórtan találhatók a 

rétegsorban.  

A Bo-5-ös fúráshoz hasonlóan a rétegsornak csak egy-egy rövidebb szakasza 

értékelhető. Erre a fúrásra is az jellemző, hogy több méteres betelepülésmentes rétegeket 

dolomitköteges egységek követnek. Megfigyelhető egyrészt a betelepülések és az 

„alapkőzet” ritmusos (CD) váltakozása, valamint a párhuzamos horizontális rétegzés 

szerinti dolomit és aleurolit réteglemezek (BD) váltakozása. Az agyagos 

dolomitbetelepülések közti agyag/aleurolit rétegek szerkezete nem egyezik meg minden 

esetben a fedő és fekü szerkezetével. A betelepülések közötti agyagkő sokszor homogén, 

albitfészek-mentes és rétegzés nélküli. A fúrás 22,37 méterénél 0,1-10 mm vastag 

kőzetlisztes vagy dolomitos betelepülések váltakoznak kőzetlisztes agyagkővel (CD). A 

betelepülések vastagsága alulról felfelé vastagszik a ritmusokon belül. A réteg középső 

összletében 5 db, 0,5 cm vastag, gradált rétegzésű aleurolit-agyagkő (BC) ritmus található 

(IV. fotótábla, 3. kép). 
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6.3.6. Felszíni feltárások  

6.3.6.1. P-75, Boda, alapszelvény 

[EOV 572 835; 81 822] 

A formáció alapszelvényének feltárása Boda határában található, a horgásztótól 

északra. A feltárás legutolsó archív leírását KONRÁD (1998b) készítette. A mintegy 

12 méter vastagságú rétegsor – kifejlődése alapján – a formáció felső részébe illeszthető. 

Az antiklinális szerkezet szárnyán a rétegek délkeleti irányban dőlnek.  

A feltárt rétegsorban négy betelepüléses rétegcsoport különíthető el, amelyeket 

korábban dolomitrétegeknek írtak le. A legújabb terepi vizsgálatok szerint e rétegek egy 

része keresztlaminált aleurolit. Minden betelepüléses rétegre jellemző a felcserepedés, 

néhol az agyagkő és a világos színű betelepülés (aleurolit) együtt deformálódik (25. ábra C 

fotó). A betelepüléses rétegcsoportok között néhány méter vastag, gumós elválású, 

albitfészkes kőzetlisztes agyagkő települ. A kötegekben a világos színű betelepülések 

(aleurolit/dolomit) között agyagkő található, mely szinte minden alkalommal albitfészek-

mentes. A betelepülések jellemzően homogének, párhuzamosan- vagy keresztrétegzettek 

(25. ábra B fotó). A négy betelepülés átlag 20-80 cm vastag, mindegyik több világos színű 

betelepülést (aleurolit) tartalmaz (25. ábra A fotó). A feltárt rétegsor ciklicitásának jellege 

azonosítható a fúrásokban tanulmányozott szelvényekével. A legvékonyabb kifejlődésű 

ritmus a mm vastag agyagkő és dolomitos laminák váltakozása (CD), majd a néhány cm 

albitfészek-mentes agyagkő és világos színű betelepülések (aleurolit) egymásutánisága 

(BC). A közbetelepült agyagkő rétegek általában homogén szerkezetűek, de előfordul egy-

egy párhuzamosan rétegzett szakasz is. Ez a mállott, széteső kőzeten jobban látszik, mint a 

fúrómagokon. Jól követhető a teljes feltárásban, hogy a négy betelepüléses egység a négy 

ciklus záró tagját jelenti, így e nagyobb ciklusok hossza 1,5-4 m. A feltárás rétegsora tehát 

a ciklicitás alapján is jól illeszthető a formáció rétegsorába. 
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6.3.6.2. K-342, Bakonyától nyugatra  

[EOV 574 178; 82 348] 

A feltárás a Boda és Bakonya közötti egykori útbevágásban található, amely a Bodai 

Aleurolit és a Bakonyai Homokkő (Kővágószőlősi Formáció tagozata) határának legjobb 

feltárása. A feltárás alsó fele törmelékkel erősen fedett, így annak jellemzéséhez 

felhasználtam a korábbi dokumentációt (KONRÁD 1998b) is.  

A rétegsor feltárt vastagsága kb. 30 m. Alsó 25 métere dolomitos betelepülésből és 

kőzetlisztes agyagkőből (CD) épül fel. A dolomitos rétegek felcserepesedők, száradási 

repedésesek, kötegekben jelentkeznek. Az összes dolomitbetelepüléses rétegcsoporton 

belül az aleurolit és dolomitos rétegek (BD) 1-5 centiméteres közönként váltják egymást. 

A betelepüléses rétegcsoportokat 1-4 méter betelepülésmentes aleurolit követi, amire újra 

dolomit települ. A második betelepüléses szintben négy dolomitos réteg található. Erre 

egy 1,5 méter vastag konkréciós szint települ. A konkréciókat kalcitos kéreg veszi körül, 

anyaguk megegyezik a befoglaló aleurolit anyagával. Egy nagyobb, 40 cm átmérőjű és 

több kisebb konkréciót találtunk a feltárásban, ez utóbbiakban zsugorodási repedések 

figyelhetők meg. A konkréciós szint felett száradási repedéses, laminált, dolomitos 

kötegek következnek (26. ábra). A betelepüléses rétegekből vett mintákon elvégzett LIPS 

mérések nem bizonyították azok nagy dolomittartalmát. Az előzetes LIPS mérések alapján 

(MAROS et al. 2008) a korábban dolomitnak leírt rétegekben jellemzően 2-5 %, néhány 

alkalommal 15-20 % MgO-t mértek (ezek az „igazi dolomitok”). A SiO2 ezen esetekben a 

MgO-val fordított arányban változott. A mérések alapján a hármas és ötös minta egy-egy 

mérése igazolt nagyobb MgO tartalmat (10-18%), amelyet makroszkóposan dolomitnak 

írtam le. A többi, korábban is dolomitnak leírt rétegek minden mérése nagyon kis MgO (3-

4%), de az előzőnél több SiO2 tartalmat mutatott, amely szerint e rétegek biztosan nem 

tiszta dolomitok. Ezen eredményeket figyelembe véve elsősorban az agyagkő-aleurolit 

(BC), valamint alárendelten az agyagkő-aleurolit-dolomitos betelepülés (BCD) tagokat 

tartalmazó ciklusokból és ritmusokból épül fel a rétegsor. 
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26. ábra A K-342-es feltárás részlete, valamint a mintázott közbetelepüléses rétegcsoport fotója.  

A jobb oldali fotón a LIPS mérések mintaszámai láthatók. 
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Az e felett található vörösbarna agyagkőre zöld színű aleurolit-agyagkő települ, amely 

a következő, nem felcserepesedő közbetelepüléses rétegek felett megismétlődik. A 

korábbi eredmények alapján (KONRÁD 1998b) valószínűsíthető, hogy ebben a feltárásban 

a két zöld agyagköves szint rétegzés szerinti, vagy ahhoz közeli elmozduláshoz kötődik és 

e mentén zöld vagy vörös agyag képződött. A két zöld réteg között még egy konkréciós 

szint követhető. A feltárás felső felében leírt zöld agyagkő és a fedő vörösbarna agyagkő 

diszkordáns települését nem tudtam részletesen vizsgálni a rossz feltártság miatt. A Bodai 

Aleurolit és Bakonyai Homokkő határán megszokott rétegzés szerinti elmozdulási sík, 

helyenként belecsíp a fekübe illetve a fedőbe. A legfelső zöld agyagkő az utolsó 

közbetelepüléses szakasszal együtt 20-25 cm vastagságú és erre települ éles határral a 

Bakonyai Homokkő, ami sötétbarna színű és a barna, földesen málló réteg darabjait 

tartalmazza. A homokkő legtöbb esetben zöld agyagkőre települ. A határ mentén csak 

nagyon kicsi elmozdulás történhetett (ahogyan ezt korábban megállapították), mivel az 

agyagkőre települő homokkő nagy mennyiségben, néha kőzetalkotó mennyiségben 

tartalmazza a barna, sötétbarnára mállott képződmény anyagát.  

6.3.6.3. P-48, Bodától keletre  

[EOV 574 496; 83 005] 

A feltárás Boda településtől keletre a Nagy-völgyben található. A képződmény 

kifejlődése alapján a rétegsor felső részébe illeszthető, a feltárt vastagság nagyjából 

20 méter. Jellemzően vörösbarna albitfészkes agyagkő építi fel. Az albitfészkek elszórtan, 

a rétegdőléssel közel párhuzamosan helyezkednek el. Laminált, ritkán felcserepesedő, 

dolomitos közbetelepüléseket tartalmaz. A betelepülések közötti agyagkő rétegzett, 

albitfészek-mentes. A közbetelepüléses rétegekben az agyagkő és a dolomitosnak leírt 

rétegek 2-8 centiméteres közönként váltják egymást. A vastagabb dolomitos betelepülések 

kemények (fedő- és feküjénél kevésbé mállanak) és általában homogénnek tekinthetők. 

Azonban előfordulnak felcserepesedő, laminált, dolomitos betelepülésnek leírt rétegek is, 

amihez hasonló kifejlődéseket a Bo-5 és Bo-6-os számú fúrásokban agyagos dolomitnak 

írtak le (KONRÁD 2010). A közbetelepülések között 1,5-4 méter vastag, betelepülésmentes 

albitfészkes agyagkő található.  

A vastagabb dolomitos rétegeket tartalmazó közbetelepüléses rétegekből vett mintákon 

LIPS mérések készültek. Két agyagkövön és két dolomitnak leírt mintát vizsgáltam. Az 

agyagköveknél nem tapasztalható eltérés a korábbi mérésekhez képest (MAROS et al. 
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2008). A dolomitra utaló MgO tartalom mindkét, makroszkóposan dolomitnak leírt 

mintában igen kicsi volt, az egyik esetben alig haladta meg az 1%-ot.  

A feltárt rétegsor a fúrásokból is ismert 1,5-4 m agyagkőből és 0,5-1 m 

közbetelepüléses (aleurolit vagy dolomitos aleurolit) rétegekből (CD/B) épül fel.  

6.4. A Bodai Aleurolit ciklussztratigráfiai elemzése lyukgeofizikai 
módszerekkel 

Az eddigiekben bemutatott fúrások közül a BAT-4, BAT-5 és Ib-4 lyukgeofizikai 

szelvényeit vizsgáltam meg a ciklussztratigráfiai tagolás céljából. A feldolgozás során a 

természetes gamma, elektromos ellenállás (10 és 40 centiméteres felbontásban) 

neutronporozitás, valamint a számított albit görbéket használtam fel. A neutronporozitás 

és az elektromos ellenállás értékeket mindhárom, az albitot a BAT-4, BAT-5 számú fúrás, 

a természetes gamma értéket pedig csak az Ib-4 számú fúrásban tudtam értelmezni, mivel 

a másik két fúrásnál utóbbi adatok nem álltak rendelkezésemre. A mért és számított 

értékek spektrumanalízissel történő feldolgozása során a jellemző ciklusok vastagságát 

igyekeztem megadni.  

A természetes gamma szelvények értelmezése azért lényeges, mert azok jól tükrözik a 

kőzet agyagtartalmának változását, és esetenként mennyiségi szempontból is értékelhető. 

Mivel az agyagkő gammasugárzása viszonylag nagy, ezért a szelvény alkalmas a 

szemcseméret meghatározására. SZARKA et al. (2003) vizsgálatai alapján kiderült, hogy a 

természetes gamma (TG) μR/h-ban mért értéke, és az illit százalékos aránya között a 

korrelációs együttható igen nagy. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a természetes 

gamma méréséből pl. az illittartalom meghatározhatónak tűnik. Ehhez kapcsolódik VARGA 

et al. (2006) megállapítása, amely szerint az agyagkövekben az illit + muszkovit, a hematit 

és a klorit mennyisége általában nagyobb, mint az albitolitokban, az aleurolitokban és a 

homokkövekben. Az össz-gamma karotázs mérések alapján kimutatható ciklicitást 

befolyásolhatják a nyugat-mecseki perm képződményekben ismert urán anomáliák 

(BARABÁS 1956). A mérésre hatással lehet a cirkon dúsulás is (HURLEY & FARIBAU 1957). 

A formáció jellemzése szempontjából fontos agyagtartalom mérését viszont az 

agyagásványokhoz köthető K is befolyásolja, emiatt a spektrális gamma (ahol az U, Th, K 

mérése külön történik) mérések pontosabb eredményt mutatnának. 

A neutron szelvény a kőzettest látszólagos, hidrogéntartalmával ekvivalens porozitást 

jelenti. A hidratált ásványok hidrogénjét a neutron módszer ugyanúgy „látja”, mint a 

pórusokat kitöltő szabad folyadék hidrogénjét. Az agyag hidratált ásványokból áll, ezért 
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részben alkalmas lehet az agyagos rétegek kimutatására (ZILAHI-SEBESS ex verb. 2006), 

amit a repedéseket és pórusokat kitöltő folyadék mennyisége befolyásolhat. Ilyen 

esetekben szükséges az elektromos ellenállás értékekkel történő korreláció is a tévedések 

kiszűrése végett. 

A formáció albittartalma igen jelentős, amely részben „fészkek”, részben kötőanyag 

formájában van jelen, 20-50% között változó mennyiségben. Kötőanyag formájában 

makroszkóposan nem azonosítható, kimutatására azonban a lyukgeofizikai módszerek 

alkalmazhatók. A BAT-4 és BAT-5 geofizikai mérési adataiból számított albittartalom 

alapján próbáltam ciklusokat kimutatni. Az elsődleges vizsgálat során kiderült, hogy az 

albittartalom kiválóan korrelál a mátrixsűrűséggel (0,993), a rendelkezésre álló 

dokumentációból azonban nem derült ki, hogy az albit mérése milyen módszerrel történt. 

Az albit geofizikai módszerekkel történő mérésére (LOVAS et al. 2005) történt kísérlet 

neutronaktivációs módszerrel, ám annak gyakorlati alkalmazása nem terjedt el. Az albit 

mennyiség a BAT-4 és BAT-5 fúrásban valójában számított érték, és ezért olyan jó a 

korrelációja a mátrixsűrűséggel. A számítás a neutronporozitás és sűrűség mérések 

keresztdiagramjának (crossplot) felhasználásával készült (ZILAHI-SEBESS 2008). A 

használt kőzetmodell két mátrixkomponensből, az albit és illit-hematit keverék illetve 

porozitásból áll. A porozitásmentes pontok az albit és illhem (illit + hematit állandó 

arányú keverék) pontot összekötő egyenes szakaszra esnek. Ha a pontoknak porozitása is 

van, akkor azoknak az adott albit/illhem arány mellett a mátrixpontból a vízponthoz húzott 

egyenesre kell esniük. Ennek értelmében egy pont helyzetéből egyszerre meg lehet 

határozni a mátrixsűrűséget és a mátrix neutronporozitást, vagyis a mátrix főkomponensek 

szerinti („ásványi”) összetételét illetve a porozitását (MAROS et al. 2008).  

6.4.1. Ib-4 számú fúrás 

Az Ib-4 számú fúrás esetében az említett természetes gamma és neutronporozitást, 

valamint az elektromos ellenállásgörbéket vizsgáltam (27. ábra). A neutronporozitás érték 

és a kőzet albittartalmának korrelációja alapján elvégeztem ezek ciklusainak feldolgozását 

is a spektrumanalízis módszerével.  

Azt feltételeztem, hogy a formációra jellemző, általában néhány cm vastag 

betelepülések (dolomitos rétegek és -kötegek) hatása nem fog megjelenni a geofizikai 

görbéken, mivel a karotázs szondák hossza általában ennél jóval nagyobb. A sűrűségmérő 

szonda kisebbik szondahossza 17 cm, míg a nagyobbik szondahossz 39 cm (a két 

szondahosszt a fúrólyuk hatásainak kiküszöbölése céljából alkalmazzák). A karotázs 
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szokásos mintavételi sűrűsége 10 cm, tehát ez a módszer nem teszi lehetővé az ennél 

finomabb rétegzettség kimutatását. Ez alól kivétel a mikroszondás ellenállásmérés (néhány 

cm) illetve a lyukfalleképező módszerek (akusztikus lyukfal televiewer). A közönséges 

módszereknél a vékonyrétegzettség csak összegzett hatásként jelentkezhet. Azonban 

következtetni lehet rá, hiszen a 10 és 40 cm szondahosszú konvencionális elektromos 

szondák indikációja is látványosan különbözhet, ha a két szondahossz közé eső vastagságú 

rétegekről van szó (ZILAHI-SEBESS ex verb. 2010). A dolomitos rétegek kimutatására ez a 

módszer tehát csak közvetve alkalmazható, ahol pedig egy hosszabb köteges rétegcsoport 

jelenik meg, ott a természetes gammagörbékben is jelentkezik változás. 

A természetesgamma-görbe alapján a szemcseméret-változás felfelé finomodó trendet 

mutat, azonban – főleg az Őrházi Tagozatban – változó ideig tartó, kisebb-nagyobb 

intenzitású üledékbeáramlás nyomai lehetnek, amelyek elvétve a felsőbb 

rétegösszletekben (ott kisebb intenzitással) is követhetők. A görbék lefutása alapján 

hirtelen beáramló, majd lassan, ciklikusan csökkenő üledékbeszállítás nyomai láthatók 

(például 704,5 és 699,5 méternél kezdődő ciklusok /27. ábra/). 

A természetes gammaszelvény azokon a szakaszokon használható igazán, ahol a 

„homogén” aleurolit illetve kőzetlisztes agyagkő nagy vastagságban fejlődött ki. Ezeken a 

szakaszokon a természetes gammaszelvény látványosan ciklusos rajzolatot mutat. Tehát az 

agyagtartalomra érzékeny természetes gamma grafikonján jelentkeznek a finom 

változások. A 28. ábra jól mutatja, hogy felfelé a ciklusok egyre vékonyabbak (kb. 14-

5 m), amely a lerakódási idő rövidülését, vagy a beszállított üledék mennyiségének 

csökkenését jelentheti. Az ábrán látszik, hogy nem teljesen egyforma ciklusokról van szó, 

ami részben a mérés módszeréből, részben a ciklusok földtani felépítése közötti eltérésből 

adódik.  
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27. ábra Az Ib-4 számú fúrás vizsgált karotázsgörbéi  

Jelkulcs: 1. dolomit, 2. agyagos dolomit, 3. agyagkő, 4. kőzetlisztes agyagkő, 5. agyagos aleurolit, 6. 
(kőzetlisztes) homokkő, 7. maghiány. 
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28. ábra Az Ib-4 számú fúrás 495,00-532,00 m közötti szakaszának természetes gamma szelvénye 

A nagy vastagságú homogén szerkezetű kőzetlisztes agyagkő ciklicitásának kimutatása a természetes 
gamma értékek segítségével. A függőleges piros vonalakkal határolt részek egy-egy ciklust jelentenek, míg a 

vízszintesek a ciklusokat felépítő azonos ciklustagokat. Az azonos színű vízszintes vonalak, azonos 
természetes gamma tulajdonságokkal rendelkező ciklustagok. 

 

A módszerből adódó különbséget az idézheti elő, hogy egy adott mélységpontban a 

természetes gamma értékének kb. 70%-át a lyukfaltól számított kb. 15 cm távolságon 

belüli környezet határozza meg. A természetes gamma értéknek a kálium megközelítőleg 

az egyharmadát teszi csak ki, vagyis elég jelentős részben a nagy fajlagos felületen 

reduktív környezetben adszorbeálódott urán illetve az agyagfrakcióhoz kötődő tórium 

tartalmú ásványok szerepe is jelentős az agyagok természetes gamma aktivitásában 

(HURLEY & FARIBAU 1957). ZILAHI-SEBESS (ex verb. 2010) szerint ez összességében azt 

eredményezi, hogy a természetes gamma értéke a szállított üledékek esetén valamilyen 

módon a fajlagos felülettel arányos, mivel a lerakódás/ülepedés közbeni jelentős 

permeabilitás mellett végbemenő folyamat eredményét látjuk, vagyis ezzel válik olyan 

tökéletes agyagindikátorrá a természetes gamma, hogy makroszkóposan az ilyen 

finomságú változások már nem is láthatók.  

A vizsgálat során azt is tapasztaltam, hogy a zöld (reduktív?) rétegeknél, 

rétegfoszlányoknál a környező rétegekhez képest nagyobb a természetes gamma értéke, 

jellemzően 20 (μR/h) körüli. Egyes esetekben azonban a nagy természetes gamma 

értékhez nem kapcsolódott makroszkóposan megfigyelhető zöldes „elszíneződés”. Az Ib-4 
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számú fúrás ásvány-kőzettani vizsgálatai során mindössze egy mintában (G-4234) 

találkoztak a kérdéses jelenséggel (KOVÁCS 2005). A minta alapszíne vörösesbarna, 

melyet zöldeskék foltok tarkítanak. Ezek színhatára éles, azonban az anyag minőségében 

nem mutatkozik változás a vékonycsiszolat alapján.  

A formáció kronosztratigráfiai tagolásának problematikája miatt a ciklusok időtartamát 

(time series) nem, de a mélységet (depth series), vagyis a ciklusok vastagságát tudtuk 

vizsgálni. A természetes gamma érték agyagásványokkal szembeni érzékenysége 

makroszkóposan nem felismerhető ciklicitást mutathat. A rendelkezésre álló adatbázisból 

spektrum analízissel Lomb periodogramokat állítottam elő.  

A módszer felbontásából adódóan néhány tíz centiméteres ciklus (homokkő/aleurolit, 

agyagkő/dolomit) nem várható az elemzés alapján, és az agyagtartalom ilyen finom 

léptékű változása sem. A szemcseméret alapján meghatározott ciklusvastagságok (az egy 

méter feletti tartományban) a természetes gamma értékek szerint is jól követhetők a fúrás 

teljes szelvényében. A vizsgálat eredményeit a 14. táblázatban foglaltam össze. Jól látszik, 

hogy a rétegsor egészére jellemző ciklusvastagságok egyenként is megjelennek az egyes 

rétegösszletekben. Erre jó példa a 12,5 méteres ciklusvastagság az Őrházi Tagozatban, a 

7,6 méteres a középső rétegösszletben, valamint a 2,5-2,6 méteres ciklusvastagság az 

Őrházi Tagozatban és a felső rétegösszletben egyaránt. A homokköves rétegek kivételével 

jelentkezett egy 3 méteres, valamint egy kb. 1,5 méter vastagságú ciklus is. Ezeket a 

ciklusokat a terepi dokumentálás során nem, csak a természetes gamma szelvényen 

sikerült elkülöníteni, ezért úgy gondolom, hogy azok az agyagtartalom változásait 

tükrözik.  

14. táblázat Jellemző ciklusvastagságok az Ib-4 számú fúrás természetes gamma értékei alapján 

 Jellemző ciklusvastagságok méterben (természetes gamma alapján) 
kőzettan 13,8 7,2 2,4 0,97 0,64 0,59 
teljes fúrás  12,5 7 2,6 3,44 - - 
Őrházi Tagozat 12,6 - 2,6 - - 2,0 
középső sz. - 7,6 2,5 3,4 - 1,6 
felső sz. - 5,8 - 3,2 - 1,42 

 

Az elektromos ellenállásszelvények közül a részletesebb, 10 centiméteres felbontásút 

elemeztem. A mérés során kapott értéket – az egyes kőzetek fajlagos ellenállásán túl – 

számos egyéb tényező is befolyásolja (porozitás, pórusokban található fluidum). 

Általánosságban elmondható, hogy a homok(kő) (fluidum tartalomtól nagyon függő) és a 

dolomit ellenállása nagy, míg az agyag(kő) ellenállása kisebb. A karotázsgörbe és a 

rétegoszlop összevetése alapján ez az összefüggés jól látszik (27. ábra). A dolomitos 
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betelepülések csak abban az esetben jelentkeznek a karotázs szelvényen, ha kötegekben 

csoportosulnak, és nagyon eltérő anyagú azok fedője és feküje. A görbén jól látszik a 

litológia alapján megválasztott első és második, valamint második és harmadik 

rétegösszlet határa. A második rétegösszletben fogynak a homokkőre jellemző extrém 

értékek (100-600), majd a harmadik rétegösszletben a görbe lefutása egyenletesebbé válik 

a vékony dolomitos betelepülések és az agyagos/kőzetlisztes kőzettípusok váltakozása 

miatt. Az elméletileg nagyobb értéket mutató dolomitok vastagsága nem éri el az elméleti 

mérési küszöböt, emiatt azok megjelenése is ritkább.  

Az ellenállásértékek alapján meghatározott jellemző ciklusvastagságokat a 15. 

táblázatban foglaltam össze. Az első sorban szintén a litológia alapján kapott vastagság 

értékeket tüntettem fel.  

15. táblázat Jellemző ciklusvastagságok az Ib-4 számú fúrás elektromos ellenállásértékei alapján 

 Jellemző ciklusvastagságok méterben (elektromos ellenállás (E10) alapján) 
kőzettan 13,8 7,2 2,4 0,97 0,64 0,59 
teljes 
fúrás  

12.2 8,4 2,0 1,6 - 16,5 

Őrházi 
Tagozat 

- 8,3 2,5 - - 16,4 

középső 
sz. 

- 7,6 2,5 - - - 

felső sz. 11,2 5,5 - - - - 
 

A fúrómag alapján meghatározott kőzettípusok ciklusai a 2 méteres vastagság felett jó 

egyezést mutatnak az elektromos ellenállásszelvényen elkülönített ciklusokkal. A 

11 méternél vastagabb ciklusok csak a dolomitbetelepüléses felső rétegösszletre 

jellemzők, míg a 7-8 méteres vastagság szinte a teljes fúrásra. E két vastagabb ciklus 

jelenléte megfeleltethető a dolomitköteges rétegek CD ciklusának. A 2,5 méteres 

ciklicitást a homokkő gradált rétegzése idézi elő. Az Őrházi Tagozatban sikerült 

azonosítani a földtani dokumentálás alapján nem észlelhető 16 méteres ciklicitást is, amely 

a homokos (agyagos) aleurolit rétegek és a több méter vastag homokkő váltakozásából 

adódik a fúrás legalsó rétegösszletében (27. ábra). Az ellenállásértékek spektrumanalízise 

alapján jól tagolható a rétegsor és a jellemző ciklicitás is követhető. 

A neutronaktivációs módszert azért alkalmaztam, mert ígéretes kísérletek folynak az 

albit ezen módszerrel történő meghatározására (LOVAS et al. 2005). Az Ib-4 fúrás esetében 

az albit kimutathatósága nem tökéletes, mivel a módszer valójában a Na tartalmat jelzi. A 

fúrásból ismert analcim is, ami szintén tartalmaz Na-ot, tehát ebben a fúrásban e kettő 

összegzett arányát mutatja. A többi fúrásban, ahol nem ismerjük az analcim jelenlétét, ott 
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jelenlegi ismereteink szerint az albit arányát mutatják a görbék. A neutronszelvényekből (a 

BAT-4 és BAT-5 számú fúrás esetében is) csak bonyolult számításokkal sikerült 

előállítani az albittartalomra utaló görbét, de a kettő jó korrelációja miatt nem tekinthettem 

el annak vizsgálatától. A módszer előnye, hogy a kőzet kémiai tulajdonságairól szolgáltat 

információt, míg hátránya, hogy a mérés során kapott eredmények kiértékelési metodikája 

nem teljesen megoldott (LOVAS et al. 2005). A feldolgozás során figyeltem fel arra, hogy a 

neutronporozitás és a természetes gamma értékek jól korrelálnak egymással (0,83), ez 

utóbbira jellemző kiugró értékek a porozitás görbén azonban „simítottabban” jelennek 

meg. A korábban meghatározott rétegösszlet határok (amelyek egy-egy nagyobb ciklus 

határainak tekinthetők) a neutronszelvényen is jól követhetők, igaz, nem olyan markánsan, 

mint az ellenállásgörbén.  

A Lomb-periodogram segítségével számolt jellemző vastagságok (16. táblázat) érdekes 

eredményt hoztak. A természetes gammagörbével való jó korreláció alapján hasonló 

ciklusértékek várhatók. Az ott megismert 12,2, 7,5, 3,2 és 2,6 m körüli értékek itt is 

dominánsan megjelennek, azonban a felső rétegösszletben a 12,4 m a legvékonyabb 

várható ciklus a számítás alapján. A neutronaktivációs módszerekkel kapott eredmény 

elméletileg utal a kőzet albittartalmára, azonban a kisléptékű ciklusos változások ezzel a 

módszerrel nem mutathatók ki. Számolni kell azzal a ténnyel, hogy a neutron 

szelvényeken az albitos és dolomitos betelepülések egyaránt nagy értékeket mutatnak, 

amelyeket a spektrumanalízis során nem lehet szétválasztani.  

 

16. táblázat Jellemző ciklus vastagságok az Ib-4 számú fúrás neutronporozitási értékei alapján 

 Jellemző ciklusvastagságok méterben (neutronporozitás alapján) 
kőzettan 13,8 7,2 2,4 0,97 0,64 0,59 
teljes fúrás  12,8 - 2,6 3,2 1,33 27,0 
Őrházi 
Tagozat 

14,3 5,5 - 3,2 - 16,4 

középső sz. - 7,6 2,5 3,1 1,5 - 
felső sz. 12,4 - - - - 16,2 
 

6.4.2. A BAT-4 és BAT-5 számú fúrás 

A BAT-4 sz. fúrás rendelkezésre álló karotázs görbéiből az elektromos ellenállást, a 

számított albittartalmat és a neutronporozitást vizsgáltam. Az albit geofizikai 

módszerekkel történő meghatározására már történtek korábban kísérletek, részben a 

neutronaktivációs módszer, részben a mátrixsűrűség felhasználásával (29. ábra). Ebben a 
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fúrásban az albit és a mátrixsűrűség korrelációja 0,993 volt, míg az albittartalom és a 

neutronporozitás korrelációja csupán 0,658.  
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29. ábra A BAT-4 számú fúrás vizsgált karotázsgörbéi 
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A rétegsorra jellemző ciklicitás a BD és az ABD ciklusok váltakozásából adódik, ám 

azok vastagságát csak közelítőleg lehetett megadni, mivel a földtani leírás nem tartalmaz 

erre vonatkozó pontosabb adatokat. Az előző fúráshoz hasonlóan itt is a spektrumanalízist 

használtam a ciklusvastagságok megállapításához, amelyet egy táblázatban (17. táblázat) 

foglaltam össze. 

17. táblázat Jellemző ciklusvastagságok a BAT-4 számú fúrás geofizikai értékei alapján 

 Jellemző ciklusvastagságok méterben (geofizika alapján) 
E40 27,0 16,5 7,8 3,9 
Albit 20,3 - 8,7 5,4 
N. porozitás - 14,2 8,4 - 

 

Az elektromos ellenállást tekintve a 8 és 16 m körüli értékek jó egyezést mutatnak az 

Ib-4 fúrásban megismert vastagságokkal, azonban a 27 m hosszúságú ciklusokat eddig 

nem sikerült igazolni, ahogy az albittartalom alapján jelentkező 20 métereseket sem. A 

neutronporozitás értékek alapján megjelenő 14 és 8 méteres ciklusok szintén 

megtalálhatók az Ib-4 számú fúrásnál, azonban az ott gyakori 1,5-3,2 közöttiek itt 

egyáltalán nem mutathatók ki. 

A BAT-5 fúrásban is kiszámoltam az albittartalom és a neutronporozitás, valamint 

mátrixsűrűség korrelációs kapcsolatát. Az utóbbival újra nagy, 0,995, míg a 

neutronporozitással csupán -0,338 korrelációs értéket kaptam. Ezek szerint ebben a 

fúrásban a számított albittartalom és a neutronporozitás között nincs korreláció. A 

spektrumanalízissel számított értékek alapján a következő értékeket kaptam (18. táblázat). 

18. táblázat Jellemző ciklusvastagságok a BAT-5 geofizikai értékek alapján 

 Jellemző ciklusvastagságok méterben (geofizika alapján) 
E40 47,2 25,2 15,15 6,1  
Albit 29,7 11,7 8,5 5,1 2,1 
N. porozitás 27,7  8,7 6,5  

 

Az ellenállásszelvények alapján az eddig is ismert ciklusvastagságok jelentek meg, 

kiegészülve egy 47,2 méteres ciklussal. Ez utóbbi megfeleltethető az aleurolit és 

dolomitos aleurolit váltakozásának. A számított albittartalom szerint a BAT-4 fúrás 

eredményeihez hasonló értékeket kaptam, amely jó korrelációs lehetőségre utal. Egyedül 

itt mutatkozott az Ib-4 rétegsorára nagyon jellemző, 2 m körüli ciklus, amely az AB és CD 

típusok vastagságának felel meg. A neutronporozitásból számított vastagságok 

mindegyike ismert a korábbi fúrásokból, azonban az Ib-4 számú fúrásban megismert 
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vékonyabb ciklusok itt hiányoznak. A karotázs szelvényeken (30. ábra) jól látszik, hogy az 

albitnál az egy méter alatti ciklicitás az analízis során nem jelentkezett. 
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30. ábra A BAT-5 számú fúrás vizsgált karotázsgörbéi 
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6.5. A Bodai Aleurolit litológiai ciklusossága 
A fúrások és feltárások alapján több, különféle típusú ciklust, illetve ritmust sikerült 

elkülöníteni a formáción belül (31. ábra). Ezek az AB, ABC, ABD, AC, ACD, BD, BDB, 

BCD, CD (A: homokkő, B: aleurolit, C: agyagkő, D: dolomit). Ebben a fejezetben az 

üledékszerkezetek (főleg az elsődleges) ciklushoz köthetőségét vizsgáltam. A 3. 

táblázatban összefoglalt szöveti és szerkezeti bélyegek kapcsolatrendszere alapján 

indultam el.  

A kéttagú ciklusok (ritmusok, csonkaciklusok) között négy típus különíthető el a 

litológia alapján: AB, AC, BD, CD.  

A homokkő és aleurolit váltakozásából álló AB ciklusok a képződmény alsó 

rétegösszletére jellemzők (az Ib-4 és a XV. szerkezetkutató fúrásban). A homokkő 

folyamatos átmenettel megy át az aleurolitba, amelyre általában eróziós vagy éles határral 

települ a következő ciklus kezdő tagja.  

Homokkő és agyagkő váltakozásából álló AC ciklusokat az Ib-4 fúrás rétegsorának alsó 

és – alárendelten – a középső rétegösszletből írtam le. A ritmus homokkő tagja a rétegsor 

alsó felén vastagabb az agyagkőnél, míg felfelé haladva ez az arány megfordul. A 

homokkő ennél és az előző változatnál is jellemzően keresztrétegzett (illetve 

keresztlaminált) vagy hullámfodros.  

Aleurolit és dolomit (dolomitos réteg) váltakozásából álló BD ciklus/ritmus minden 

vizsgált fúrásban azonosítható, és a formáció középső és felső rétegösszletében jellemző. 

Az aleurolit döntően albitfészkes, az arra települő dolomit (dolomitos réteg) lehet tömeges 

vagy rétegzett, éles vagy eróziós határú. 

Agyagkő és dolomit váltakozásából felépülő CD ritmus a formáció felső 

rétegösszletében jellemző, de alárendelten a középső rétegösszletben is megjelenik. Az 

albitfészek-mentes agyagkő a néhány cm vagy mm vastag ciklusok jellemzője, míg az 

albitfészkes agyagkő a hosszabb ciklusok kezdőtagja. A rétegzett dolomitokban is 

találkoztam agyaglaminittel, amelyben ritka az albitfészek. A dolomit(os) betelepülések a 

legtöbb esetben felcserepesednek, ami a ciklusos folyamat utolsó fázisát jelenti.  

A három vagy több tagból álló ciklusok között találkoztam szimmetrikus kifejlődéssel 

is. Jellemző tendencia, hogy az átlagos szemcseméret finomodásával nő a ciklusok átlagos 

vastagsága. Három litofáciest tartalmazó ciklus az ABC, ABD, ACD, BCD, illetve azok 

szimmetrikus változata (BDB, ABDB, CDC és ADCD). Szimmetrikus ciklusokat szinte 

csak a formáció középső rétegösszletében írtam le.  
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A homokkő, aleurolit és agyagkő váltakozásából álló ABC ciklus az Őrházi Tagozatra 

jellemző, és mindig AB (homokkő/aleurolit) ciklusok között található. A homokkő 

gyakran eróziós határ mentén települ a fekü ciklusra, és ennek tulajdonítható több 

ciklusban az agyagkő hiánya.  

Homokkő, aleurolit és dolomit váltakozásából felépülő, egy méter átlagos vastagságú 

ABD ciklusok a formáció középső rétegösszletében jellemzők. A homokkő hullámfodros, 

flázeres, az aleurolit gyakran albitfészkes. A dolomit lehet tömeges és rétegzett is, és nem 

minden esetben cserepesedik fel, tehát az üledékképződési környezet nem jut el a teljes 

kiszáradásig.  

A homokkő, agyagkő és dolomit váltakozásából álló ACD ciklusok átlagos vastagsága 

eléri a két métert. Az ACD és ABD ciklusok elkülönítése egymástól sok esetben nehéz, 

mivel a középső tag (agyagos aleurolit és kőzetlisztes agyagkő) szemcseösszetétele 

nagyon közeli egymáshoz. 

Aleurolit, agyagkő és dolomit alkotta BCD ciklusok a felső dolomitbetelepüléses 

rétegösszletekben jelennek meg. A ciklus egy hosszabb dolomitbetelepülés-mentes 

aleurolit réteggel kezdődik (ez lehet albitfészkes is), melyre CD (agyagkő/dolomit) ciklus 

következik.  

Az üledékszerkezeti jegyeket vizsgálva felfedezhető az egész formációra általános, 

illetve egy-egy rétegösszletre korlátozódó ciklicitást. Erre példa az Ib-4 számú fúrás 

565,90-565,50 m és az 561,40-559,80 m közötti szakasza (I. fotótábla, 4. kép), ahol 

albitfészkes agyagkőre száradási repedéses dolomit, arra homogén albitfészek-mentes 

agyagkő, majd erre egy (esetleg két) vékonyabb dolomit végül újra homogén albitfészek-

mentes agyagkő települ. Az egész szakaszt felülírja az autigén breccsás szerkezet, amely 

lehatol egészen az alsó, vastagabb dolomit rétegig. Ez a ciklus még négyszer ismétlődik, 

végül újra albitfészkes agyagkő/aleurolit települ fölötte. Érdekes, hogy a négy ciklusban 

sehol nem található albitfészek, de a fedőben és a feküben igen. Az autigén breccsás 

szerkezet a homogén agyagkőben is folytatódik, amelyre a következő ciklus kezdő 

dolomit tagja látszólag eróziós határral települ. A kezdő dolomit rétegekre szintén 

eróziósan települ az agyagkő, mivel a felcserepesedő betelepülések megszakadnak, és csak 

rétegfoszlányokban maradtak meg. A szemcsevázú autigén breccsa kialakulása kérdéses, 

mivel a mátrix anyaga hasonlít a szemcsék anyagához, ám színében azoktól teljesen elütő. 

A szemcsék nem kerültek messzire egymástól (az összefüggő dolomitrétegek ezt 

alátámasztják), és nagyjából zavartalanul helyezkednek el egymás közelében (I. fotótábla 

4. kép). A mátrix szerkezete makroszkóposan homogénnek, szerkezet nélkülinek tűnik.  
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31. ábra A Bodai Aleurolit jellemző ciklusainak felépítése.  

Az összes kép a fúrómag kiterített palástját ábrázolja, melynek szélessége 20 cm. 
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Ritmusként értelmezhetőek az agyag- és dolomitlaminák sorozatos váltakozásai (I. 

fotótábla, 3. kép). Az egyes laminit-betelepülések vastagsága 1-4 cm, amelyeket több, 

tizedmilliméter és milliméter vastag lamina épít fel. Általában az agyaglaminák 

vékonyabbak, és hol éles, hol eróziós határral települnek. Ezen rétegek fejlődése egy 

nagyobb mérvű kiszáradással zárul, amelyet felcserepesedés jelez a rétegsorban.  

A homokkövek ciklicitása jól látszik a II. fotótábla 5. fotóján. A jellemzően néhány 

centiméteres ciklusokon belül a szemcseméret a középszemű homokkőtől az agyag 

frakcióig finomodik. Ezek a ciklusok többször ismétlődnek, szerkezetükre a párhuzamos- 

és ferderétegzés jellemző. Szintén a fúrás alsó rétegösszletében a ferderétegzett 

homokkőre akár 10 centiméteres vastagságot is elérő albitfészkes agyagkő települ, amely 

az áramló közeg energiájának csökkenését jelzi. Az ilyen rétegösszletben általában eróziós 

határral települ a hasonló felépítésű következő ciklus.  

A dolomitos rétegek a terepen több tíz méteren át követhetők, kiékelődésük ritkán 

figyelhető meg. Az egyes rétegeken belüli lamináció ugyanígy követhető, azaz az azonos 

körülmények között leülepedett rétegek kiterjedése akár száz méteres nagyságrendű is 

lehet. Ezek alapján feltételezhető, hogy a bepárlódás-kiszáradás során létrejött 

felcserepesedő, breccsásodó dolomitos rétegek az üledékgyűjtő viszonylag nagy területére 

jellemzőek, rövid periódusú időjárás-változásokat jelezve (HOFMANN et al. 2000). Ezek a 

vezető szintek alkalmasak lehetnek további korrelációra. 

A szimmetrikus ciklusok esetében a dolomitos réteg alatt és fölött ugyanaz a 

kőzettípus, majd arra az újabb ciklus települ. Ez azt jelenti, hogy a dolomit képződése után 

ugyanaz az üledékképződési folyamat folytatódott, amely azt megelőzte.  

A dolomitok megjelenésének két fő formája ismert. Az egyik a tömeges dolomit, amely 

ritkán cserepesedik fel, míg a másik a réteges dolomit, melyben gyakrabban találtam 

kiszáradási szerkezeteket. A dolomitbetelepülések közötti agyagkőben általában nincs 

albitfészek, és kőzetliszt tartalmuk kicsi. Ez arra utalhat, hogy a dolomitképződés 

szüneteiben lerakódott finomszemű üledék csapadékosabb időszakokban képződhetett. A 

tömeges dolomitok és az agyagkövek közötti eróziós határ igen ritka. Ez inkább a 

felcserepesedő dolomitokra települő agyagos aleurolitokra és kőzetlisztes agyagkövekre 

jellemző. Az agyagos dolomitrétegek jellemzően 5-20 centiméter vastagok, amelyek 1-

2 milliméteres agyagkő- és dolomitlemezek váltakozásából épülnek fel. Ezek között nincs 

felcserepesedő réteg (III. fotótábla, 3. kép), de egy-egy rétegköteg felső szakasza 

felcserepesedhet. 
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7. A vizsgálatok eredményeinek értelmezése 

7.1.  A Bodai Aleurolit ciklussztratigráfiai vizsgálatának eredményei 

7.1.1. A földtani vizsgálatok összefoglalása 

A Bodai Aleurolit részletes ciklussztratigráfiai elemzését mind a hat vizsgált fúráson 

elvégeztem, és meghatároztam az összes jellemző ciklustípust.  

A ciklicitás vizsgálat első lépése a négy fő kőzettípus (homokkő, aleurolit, agyagkő, 

dolomit) váltakozásának rögzítése. Egy-egy elemi ciklus három vagy négy tagból épül fel, 

ahol a homokkő-aleurolit-agyagkő-dolomit sorban (alulról felfelé) a középső kettő tagból 

az egyik több esetben hiányzik. A teljes ciklusok mellett elkülöníthetők két tagból felépülő 

csonka ciklusok is (vagy nevezhetjük őket ritmusoknak BALOGH 1975 nyomán), amelyek 

a formáció rétegsorában bárhol megjelenhetnek. Ezek jellegzetessége, hogy az alsó vagy a 

felső ciklustag hiányzik, ennek megfelelően nevezem őket alulról illetve felülről csonka 

ciklusnak. A teljes ciklus két középső tagjának hiányával jellemezhető ritmus megjelenési 

valószínűsége igen kicsi, a vizsgált fúrásokban és feltárásokban eddig nem is találkoztak 

ilyennel. A képződmény három rétegösszletre bontható, amelyeket különböző ciklus- és 

ritmustípusok jellemeznek. A formáció alsó kb. 200-250 méter vastag rétegösszletében a 

homokkő gradációján alapuló ciklicitás jellemző, a felülről csonka ciklusokban 

dolomit(os) rétegek/betelepülések hiányoznak. A középső rétegösszletben mindhárom 

típussal (teljes ciklus, alulról vagy felülről csonka ciklus) találkozhatunk. Ebben a 

rétegösszletben a leggyakoribb a teljes ciklusok megjelenése, továbbá jellemző a 

rétegsorban felfelé az alulról csonka ciklusok számának növekedés és a felülről csonka 

ciklusok számának csökkenése. A legfelső kb. 100-200 m vastag rétegösszletben teljes 

ciklusok ritkán jelennek meg, és az agyagkő/aleurolit – dolomit(os) ciklustagok 

váltakozása jellemző. Az egyes ciklusok megjelenési valószínűsége a nagyléptékű 

vizsgálat során kijelölt három rétegösszlethez jól köthetők: 

• Az Őrházi Tagozat vékonyabb kifejlődésű rétegösszlete folyamatos, 

rétegváltakozásos átmenetet képez a durvább szemű homokkőrétegekből álló - 

fekü képződmények felé. Ezek világos színű, barna-vörösbarna, hullámfodros, 

ferderétegzett finomszemű homokkő és aleurolit rétegek. A rétegösszlet nem 

tartalmaz dolomitos réteget, mivel annak megjelenése a rétegsorban egy jelentős 
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fácies változást jelent. A rétegösszletre jellemző ciklusok az A, B és C tagokból 

állhatnak, melyekből a következő AB, ABC és AC ciklusok épülnek fel.  

• Az Őrházi Tagozat felett települő változó vastagságú kifejlődés jellegzetessége a 

vékony aleurolit és finomszemű homokkő és dolomit laminák és rétegek 

megjelenése az agyagkő/aleurolit rétegek között. A fekütől felfelé a homokos 

betelepülések aránya csökkenő tendenciájú, a dolomitos betelepülések javára. Itt 

mind a négy litofácies megjelenhet, mint ciklustag. Ebben a rétegösszletben 

találtam a legtöbb tagból álló ciklusokat, valamint a legnagyobb változatosságot 

is. Az összes megismert ritmus és ciklus megtalálható, melyek az AB, ABC, 

ABD, AC, ACD, BD, BCD, CD változatok.  

• A felső rétegösszletben az agyagos aleurolit/kőzetlisztes agyagkő rétegek jutnak 

túlsúlyra a világos színű betelepülések mellett. Ezek az (agyagos) dolomit, 

dolomitmárga és ritkán kőzetlisztes közbetelepülések. A betelepülések többnyire 

rétegkötegekben jelennek meg 1,5-2,5 méteres közökben 10-100 cm 

vastagságban. A homokkőrétegek és részben homokkő anyagú betelepülések 

hiánya miatt az A tag teljesen hiányzik, ezért a BD, BCD, CD, valamint a BDB 

szimmetrikus ciklusok megjelenése várható.  

A XV. szerkezetkutató fúrásban a ciklusok 2-3 tagból épülnek fel. A ciklusok általában 

homokkő kezdőtaggal indulnak, amit aleurolit követ és néhány esetben erre dolomit 

települ. Az aleurolit és dolomit váltakozása itt is gyakori. A BAT-5 számú fúrásban csak 

aleurolit és dolomit váltakozását találtam, míg a BAT-4 számú fúrás alján a 

homokkőrétegek jelentették néhány ciklus kezdő tagját. A két legfrissebb Bo-5 és Bo-6-os 

fúrásban az aleurolit és dolomit, valamint a köteges dolomitok megjelenésével az agyag 

dolomit ciklusokat is leírtam.  

A típusok egymásra következésének valószínűségét a „beágyazott” Markov-lánc 

módszerrel is megvizsgáltam. Az elemzést csak az Ib-4 számú fúráson végeztem el, mivel 

egyedül annak a dokumentációja bizonyult alkalmasnak arra. A feldolgozást két lépcsőben 

végeztem, mely azért tűnt hasznosnak, mert a felső rétegösszletben található dolomit(os) 

rétegek és az egész fúrásra jellemző aleurolit rétegek nagy száma torzíthatja a kapott 

eredményt, valamint elveszhetnek a részletek. Azonban hasznos az összevont 

litofáciesekkel történő feldolgozás, mert a nagyobb trendeket jól tükrözi. Ez alapján a várt 

homokkő aleurolit és agyagkő dolomit ciklikus váltakozása a legvalószínűbb. A 
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részletesebb eredmény érdekében az egyes rétegösszleteket az eredetileg dokumentált (4. 

táblázat) és nem az összevont típusokkal végeztem el.  

A legalsó rétegösszletre a kőzetlisztes homokkő (b) – kőzetlisztes agyagkő (e) és a 

homokkő (a) – agyagos aleurolit (d) átmenet valószínűségi értéke a legnagyobb a 

differencia-mátrix alapján. A három, de főleg a négy tagból felépülő ciklusok 

valószínűsége igen alacsony, mivel a leggyakrabban megjelenő rétegek felülírják a 

folyamatot. A középső rétegösszletet két fő fácies átmenet jellemzi: a homokkő (a) – 

agyagos aleurolit (d) és a (agyagos) dolomit (g, h) – agyagos aleurolit (d) páros. Itt 

nagyobb valószínűséggel jelenhet meg három-négy tagból álló ciklus, mint a fúrás többi 

részén, mivel itt szinte minden típus képviselve van és egyik sem mutat számszerűleg 

kiugró értéket. A harmadik (legfiatalabb) rétegösszletre nem végeztem el az elemzést, 

mivel ott csak kőzetlisztes agyagkövet és (kőzetlisztes) dolomitot dokumentáltak.  

A Markov-analízis alapján felállított „elvi” sorozatok megfeleltethetők a korábbi 

elemzéssel kapott ciklussorozatokkal, így az a későbbiekben jól használható módszer 

marad a formáció vizsgálatakor. Itt kell megjegyezni, hogy a négy összevonás utáni típus 

egész rétegsorra való alkalmazása célszerű, mivel a korábbi fúrásokról nincs részletes 

dokumentáció. Ennek hiányában a teljes elemzés sem végezhető el rajtuk, de a 

korrelálhatóság miatt célszerű a főbb trendeket nagyobb léptékben is vizsgálni. A több 

litofáciest alkalmazó elemzés az egész fúrást tekintve nem célszerű, mert az egyes típusok 

kiemelkedően nagy száma torzítja az eredményt és a finom változások elvesz(het)nek. 

Ezért végeztem el az egyes rétegösszletekre lebontott vizsgálatot, ami alapján sikerült a 

várható ciklus felépítést megadni.  

A ciklusok leírásánál igyekeztem következesen használni a ciklus és ritmus fogalmakat 

BALOGH (1992) iránymutatása szerint. Az általa megadott fogalom definíciókat nem 

tudtam minden esetben használni. A fő probléma a nagyléptékű elemzés során merült fel, 

mivel ott a négy kiindulási kategóriából általában csak kettő-három vett részt a ciklusok 

felépítésében. Ezek alapján a ritmus vagy csonkaciklus kategóriába kellett esnie. A 

rétegsort vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy ritmusnak nevezhetjük, azon két 

tagból álló ismétlődéseket melyek a rétegsorban elfoglalt helyzetükből adódóan nem 

egészülhetnek ki több taggal. Erre példa a felső rétegösszletből ismert kőzetlisztes 

agyagkő agyagos dolomit váltakozása. Ennek egy változata a tiszta agyagkő és dolomit 

(CD) váltakozása az agyagos dolomitnak leírt rétegeken belül.  

A csonkaciklus fogalmát ezzel sikerült is elkülöníteni a ritmusétól, mivel a két-három 

tagból álló csonkaciklus néha kiegészülhet még egy taggal, míg a ritmus nem. Ez a típus 
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az alsó és középső rétegösszletben lesz követhető. A ciklusok csonkasága részben az 

üledékképződési környezet olyan jellegű változására vezethető vissza, mely során a 

folyamat nem jut el a ciklus végére, hanem az hamarabb újra indul. Másrészt a felső tagok 

lepusztulása miatt hiányzó tagok is okozhatnak csonkaciklusokat. Ez utóbbi inkább a 

homokköves rétegekre jellemző. Az auto- és allociklusok szétválasztása a formációban 

eddig nem megoldott. Talán a csonkaciklusok elemzése nyújthat némi támpontot. Abban 

az esetben, ha egy rétegsorban folyamatosan a hasonló ciklusok követik egymást, akkor az 

ciklusos (allociklusok) klimatikus folyamatnak tekinthető (SHACKLETON et al. 1995, 

STRASSER 1991). Ha ez a folyamat alkalmanként idő előtt megszakad, vagy egy-egy 

ciklustag nagyon eltérő vastagú lesz, akkor gondolhatunk arra, hogy a medencén belüli 

folyamatok (a süllyedés sebességének változása eredményezte autociklicitás) is 

okozhatják a változást (STRASSER 1991, WESTPHAL et al. 2000, BURGESS 2001).  

A valóságos vagy reális ciklus, mely a megfigyelés során rögzített, minden réteget 

(elemet) tartalmazó ciklusos sorozat. Ez nagyléptékben a homokkő-aleurolit-agyagkő-

dolomit (ABCD) sor. A részletes vizsgálat szerint a durvaszemű homokkőtől eljutunk a 

dolomitig, ám a teljes rétegsor túl összetett ahhoz, hogy egy valóságos ciklussal le tudjuk 

írni. Itt is inkább az egyes rétegösszletekre jellemző reális ciklus megadása a célszerű. 

Eszerint az alsó rétegösszletben a dolomit, a felsőn a homokkő hiányzik, míg középen az 

összes tag megléte várható.  

A tipikus vagy modális ciklus a teljes rétegsort tekintve (gyakoriság szerint sorban) a 

homokkő-aleurolit (AB), agyagkő-dolomit (CD), homokkő-aleurolit-agyagkő (ABC) és az 

aleurolit-dolomit (BD).  

A rétegsor ciklusainak elemzése alapján felállított elméleti ciklus, amely a ciklusos 

folyamat egészét leírja az ideális vagy modell ciklus. Az ideális ciklus a formáció esetében 

nem írható le egy folyamatként. A fő probléma a rétegsor változatossága, valamint a 

makroszkóposan nehezen megkülönböztethető kőzettípusok (pl. agyagos 

aleurolit/kőzetlisztes agyagkő, dolomit/agyagos dolomit). Azonban elméleti szinten a 

modell ciklus egy gradált rétegsorral írható le, ami homokkővel kezdődik és agyagkőben 

végződik, tetején dolomitos betelepüléssel (azonban ez a modell ciklus, csak rétegsor 

középső összletére lesz igaz). Igazából ezt célszerű tovább bontani a rétegsor alján és 

tetején található igen eltérő fácies miatt. Így egyrészt a homokkőből aleuroliton keresztül 

eljutunk az agyagkőig, másrészt az aleurolit/agyagkő váltakozik dolomitos 

betelepülésekkel. Mint látjuk a reális ciklus felépítése azonos a teljes elméleti rétegsorra 
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jellemző ideális ciklus felépítésével. Ennek oka, hogy a ciklusos összlet egészében, 

minden dokumentált ciklustag megjelenik. 

A dolgozatban nagy szerepet kapott a ciklusok vastagságeloszlásának vizsgálata. A 

ciklusok vastagsága utal a képződési környezet energia viszonyaira, valamint az 

üledékképződés sebességére. A manuálisan meghatározott ciklusvastagságok azt mutatják, 

hogy a homokkővel kezdődő felülről csonka ciklusok vastagsága átlagosan 0,3-0,7 m, és a 

szélsőséges értékek száma kevés. Egy-egy nagy ciklusnak tekintem a dolomit(os) 

kötegekkel végződő és vastagabb betelepüléseket ritkán tartalmazó aleurolitokat. A 

vastagabbak közé tartoznak a homokkő – aleurolit/agyagkő – dolomit ciklusok, átlagosan 

1,2-2,5 méter vastagsággal. Itt nem is találkoztam szélsőségesen eltérő értékekkel.  

A makroszkóposan meghatározott ciklusvastagságok jól köthetők az egyes típusokhoz. 

Ahol ez nem áll rendelkezésre, ott az automatikus feldolgozási módszert kellet alkalmazni. 

A spektrum analízist választottam és a kapott eredményeket a Lomb-periodogram alapján 

határoztam meg. A vizsgálatot elvégeztem több fúráson, ahol a kiválasztott 

karotázsgörbéket és a földtani leírás alapján készített rétegsort elemeztem. Az Ib-4 földtani 

dokumentációja alapján a spektrum analízissel kapott ciklus vastagságok jó egyezést 

mutatnak a makroszkóposan meghatározott értékekkel. Egy hiányosságot fedeztem fel, 

mégpedig a 0,1-0,2 méteres ciklusok a módszerrel nem jelennek meg, pedig gyakoriak a 

rétegsor felső felén. Ezt a hibát elfogadva is elmondható, hogy a spektrum analízis 

használható módszernek tűnik az Ib-4 számú fúrás alapján.  

7.1.2.  A geofizikai vizsgálatok összefoglalása 

A geofizikai szelvényekből kiolvasható ciklicitás elemzésével korábban nem 

foglalkoztak, ezért is tartottam fontosnak annak vizsgálatát. A számomra fontos 

tulajdonságokról információt adó görbéket válogattam ki, mint a természetes gamma, 

elektromos ellenállás, neutronporozitás, számított albittartalom. Azonban fontos cél volt, 

hogy a makroszkóposan nem pontosan meghatározható agyag és albittartalom ciklicitását 

is tudjam követni.  

Az elektromos ellenállás és a neutronporozitás görbék alapján jól elkülöníthetők az 

általam meghatározott rétegösszlet határok az Ib-4 számú fúrásban, mivel azok egy-egy 

meghatározó kőzettípus eltűnését vagy megjelenítését jelentik. A rétegsorban dominánsan 

jelenlévő homokkő, agyagkő és dolomitos rétegeket jól jelzik az említett mérési 

módszerek, ezért is jelentkeznek olyan határozottan a görbéken. Az elektromos ellenállás 

alapján számított ciklusvastagságok jól korrelálnak a földtani dokumentáció alapján 
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megismert értékekkel. Az egyes rétegösszletekre jellemző ciklusvastagságok is jól 

elkülönülnek.  

A neutron aktivációs módszerek közül részben a neutronporozitási értékek alapján 

korábban történtek próbálkozások az albittartalom meghatározására. Emiatt tettem egy 

kísérletet az albittartalomtól függő ciklicitás meghatározására, ami egyelőre 

fenntartásokkal kezelhető, mivel az albit geofizikai módszerekkel történő kimutatására 

nem született széles körben elfogadott módszer. A BAT-4 és BAT-5 számú fúrásnál 

rendelkezésre állt a neutron szelvényből és mátrix sűrűségből előállított albittartalom 

görbe, amely alapján sikerült ciklusokat meghatározni, ám azok litológiai ellenőrzésére a 

dolgozat nem terjedt ki. A továbbiakban a neutronporozitás értékeket használtam e célból, 

azonban az nem mutatott szoros korrelációt a származtatott albittartalommal a BAT-5 

számú fúrásban. A neutron aktivációs módszer ilyen szempontú használatát tovább 

nehezíti az automatizált feldolgozás, mivel mind az albitos, mind a dolomitos 

betelepülések egyaránt maximumokként jelentkeznek a görbéken. Amíg ennek egyértelmű 

szétválasztása nem történik meg, addig az automatikus feldolgozás is hibákkal lesz terhelt.  

Az Ib-4 sz. fúrásban, a litológia szerint meghatározott ciklusvastagságok jól követhetők 

a természetes gamma adatok alapján is, azonban ez utóbbi szerint a 3 és 1,5 méter vastag 

ciklusok az agyagtartalom változásának megjelenése. Ezek alapján kijelenthető, hogy a 

természetes gamma értékek vizsgálata plusz információt nyújt a kőzetről, mivel a 

makroszkóposan nem egyértelműen látható agyagtartalom is mutat egyfajta ciklicitást. A 

spektrum analízis alapján a felső rétegösszletben nem jelentkező 8-10 méter körüli 

ciklusok jelenléte is igazolható, amely a természetes gamma görbén jól látható, azonban a 

kőzetet vizsgálva homogén kőzetlisztes agyagkővel állunk szemben. Az ellenállás és 

neutronporozitás görbék alátámasztják a litológia alapján meghatározott ciklusokat a két 

méteres tartomány felett, ami ki is egészül egy 3,2 és egy 16 méteres ritmicitással. A 

16 méter körüli érték az Őrházi Tagozatban követhető jobban, míg a 3,2 méter részben az 

átmeneti, részben a középső rétegösszletre jellemző, ahol a homokkőrétegként vagy 

betelepülésként van jelen.  

A két BAT-os fúrásnál vizsgált karotázs szelvények alapján az 5, 8, 16 m körüli ciklus 

vastagság volt domináns, ami jó egyezést mutat az Ib-4 számú fúrásban megismert 

ciklusokkal. Lényegi különbség az Ib-4 számú fúráshoz képest, hogy a 20 m és az afeletti 

vastagság is jelentkezett, míg az 5 méter alatti értékek csak egy esetben (BAT-5 

albittartalom görbe). A görbék alapján is hasonló értékek olvashatók le, ám az albit 
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lefutásában néhol sűrűn jelentkező 0,5-1 méterenként megfigyelhető kiugró értékek a 

Lomb-periodogramon nem jelennek meg.  

A geofizikai szelvények alapján meghatározott ciklusvastagságok jól korrelálhatók 

egymással és a fúrásban dokumentált ciklusokkal, valamint a makroszkóposan nem 

követhető tulajdonságok alapján is sikerült egy nagyobb léptékű ciklicitási trendet is 

megismerni.  

7.1.3.  A formáció homogenitásának jellemzése 

A potenciális radioaktív hulladéktároló kiválasztása során elsődleges szempont a 

befogadó képződmény vertikális és horizontális homogenitása. A Bodai Aleurolit nem 

tekinthető teljesen homogénnek (HÁMOS 1999), hanem három, egymástól jól elkülöníthető 

egységre tagolható. Az alsó Őrházi Tagozatra, valamint két 350-450 méter vastag 

tagozatra. Az Őrházi Tagozat kifejlődése miatt nem tekinthető alkalmasnak a tároló 

befogadására, ezért itt azzal nem foglalkoztam behatóbban. 

Az inhomogenitás legkisebb egységei a mm vastag laminák, ám ezek kiterjedését nem 

érdemes vizsgálni a létesítmény szempontjából. Az első megfogható egység a 40-50 cm 

vastag világos színű betelepülés kötegek és az aleurolit váltakozása. Egy-egy rétegcsoport 

között gyakran találkoztam 1,5-3 m hosszan követhető betelepülésmentes aleurolit 

rétegekkel, amelyek egyértelműen homogénnek tekinthetők. A makroszkóposan 

dokumentálható tulajdonságok alapján ennél nagyobb léptékűek a 80-150 méter vastag 

egységek, amelyek jól követhetők az Ib-4 és BAT-5 számú fúrásban. Ezen rétegösszletek 

határa egy-egy jellemző litofácies megjelenéséhez vagy eltűnéséhez köthető. A formáció 

homogenitását ezen rétegösszletek alapján érdemes jellemezni – figyelembe véve a zúzott 

zónákat –, mivel azok vízzáró tulajdonságai eltérőek egymástól. 

A lyukgeofizikai adatok alapján meghatározott ciklusok is egy-egy homogénebb 

egységnek tekinthetők adott léptékben. A vizsgált természetes gamma és neutronporozitási 

értékek is a kőzet agyagtartalmáról adnak információt, ami a vízzáró tulajdonság 

szempontjából fontos. A két érték az idősor analízis szerint jó korrelációt mutat. A 

makroszkóposan meghatározható szakaszok a relatív agyagtartalom alapján kiegészülnek 

egy 7 és 14 m, valamint egy 20-30 m körüli szakasszal, miközben a 2-3 méteres vastag 

egységek is jól követhetők. 

A formáció laterális homogenitásának meghatározásához a vizsgált fúrások túl messze 

helyezkednek el egymástól, ezért a kutatás jelen állásánál csak a vertikális homogenitás 

jellemezhető. A belső inhomogenitások ellenére – földtani léptékben (vagy a tároló 
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létesítése szempontjából) – a formáció három rétegösszlete külön-külön vertikálisan 

homogénnek tekinthető, a horizontális homogenitás megítéléséhez azonban további 

kutatások szükségesek. 

7.2. Fejlődéstörténeti és ősföldrajzi értékelés 

7.2.1.  A Mecsek-egység ősföldrajzi helyzete a középső-késő-permben 

A Bodai Aleurolit képződési területe a Tiszai-főegységhez tartozott, amely a permben 

az Egyenlítő közelében (32. ábra), Európa déli lemezszegélyén helyezkedett el (CSONTOS 

& VÖRÖS 2004). A Tiszai-főegységet délkelet felé a Paleotethys-óceán partja szegélyezte 

(33. ábra), a kontinens belső területeitől pedig az akkor még jelentős magasságú 

Variszkuszi-hegységrendszer vonulata választotta el. A Bodai Aleurolit a hegységrendszer 

lepusztulásából képződött nagy vastagságú molassz-összlethez tartozik, amely viszonylag 

kis kiterjedésű, folyamatosan süllyedő medencében rakódott le. Ez a medence egyike 

lehetett az alpi ciklus kezdeti szakasza során kialakult, szárazföldi oldaleltolódásos és 

riftesedéssel összefüggő medencéknek (VOZÁROVÁ et al. 2009). 

 

 

 

32. ábra A Tiszai-főegység ősföldrajzi helyzete a késő-permben  

(GOLONKA 2000, STEMMERIK 2000) 



 - 105 - 

PANTHALASSA

PANGEA

EURÓPAI-LEMEZ

TETHYS-ÖBÖL

Cseh-masszívum

DKH

DR

JU
SZ

BÜ

KÜLSŐ–DINÁRI-E.

AGGTELEKI-
EGYSÉG

Mecseki-öv

Villány–Bihari-öv
TISZAI-EGYSÉG

Békés–Codrui-öv

TÁTRA–VEPORI-

EGYSÉGEK

AUSZTROALPI-

EGYSÉGEK

DÉL-ALPI-

EGYSÉGEK

Szárazföldi lepusztulási
terület

Szárazföldi
medence

Árapályöv
gipsz–só képződéssel Sekély tenger  

33. ábra Az Alp-kárpáti-dinári szerkezeti egységek helyzete a késő-perm Paleotethys környezetében 

(HAAS & HÁMOR 1998, HAAS et al. 1999) Rövidített elnevezések: BÜ – Bükk; DKH – Dunántúli-
középhegységi-egység; DR – Drauzug-egység; JU – Júliai-egység; SZ – Szávai-egység. 

 

A Bodai Aleurolit üledékképződését meghatározó tényezők (paleoklíma, tektonika, 

eusztatikus tengerszintváltozások stb.) megítéléséhez a formáció korának pontosabb 

ismeretére lenne szükség. A formáció alsó egységéből származó levéllábú rákok 

(Lioestheria lallyensis ) alapján a rétegsort az alsó-permbe sorolták (FÜLÖP 1994), ezt a 

rétegtani helyzetet erősítették meg BARABÁSNÉ STUHL (1975, 1979) sporomorfa 

vizsgálatai is. Később a felső-perm saxoniai-thüringiai (rotliegende-zechstein) besorolás 

lehetősége is felmerült (BARABÁSNÉ STUHL 1981). A meglehetősen szegényes rétegtani 

adatok szerint a formáció a jelenleg elfogadott kronosztratigráfiai rendszerben (MENNING 

et al. 2006) a guadalupei-lopingi sorozat határára tehető. Az érvényben lévő (azonban már 

elavult) litosztratigráfiai leírás alapján (GYALOG 1996) is ez a kor feltételezhető a két 

beosztás korrelálásával. 

A Bodai Aleurolit képződésének ideje nagyjából egybeesik a permo-karbon (Karoo) 

jégkorszak végével. A permo-karbon eljegesedést (ROSCHER & SCHNEIDER 2006) 

felmelegedés, majd egyre szárazabb klíma követte a késő-permben az északi féltekén 

(SCHENEIDER et al. 2006, WAGNER 2008, RETALLACK et al. 2006). Az eljegesedés 

megszűnésének kezdetekor a légkör CO2 szintjét a mai négyszeresének feltételezik (GIBBS 
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et al. 2002). A szakmarai és wordi korszak paleoklíma rekonstrukcióját (34. ábra) 

klímajelző üledékek – szénkőzetek, evaporitok, karbonátok, foszfátok és eolikus eredetű 

homokkövek – elterjedésének felhasználásával készítették (CHANDLER et al. 1992, 

ZIEGLER et al. 1998, SHELDON 1964). SCOTESE (2001, 2002) paleoklíma térképe alapján is 

arid/szemiarid klíma feltételezhető a Bodai Aleurolit feltételezett üledékképződési 

területére.  

 

34. ábra A szakmarai és wordi korszak csapadék, szélirány és domborzati modelljei  

(GIBBS et al. 2002). Ábramagyarázat: P-E a csapadék és párolgás különbsége; szélirány: fekete nyíl a téli, 
fehér a nyári időszakokat jelzi.  

 

 

A perm időszak paleoklíma-görbéjén megfigyelhető nedves és száraz időszakok 

váltakozását (ROSCHER & SCHNEIDER 2006), valamint az eusztatikus tengerszint-
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változásokat az északi féltekén kialakult jégsapka növekedésével és csökkenésével 

magyarázzák (CHUMAKOV 1994, STEMMERIK 1995). SLOWAKIEWICZ (2009) pontosította a 

görbét a német-lengyel permi medencében végzett vizsgálatai alapján, amely szerint a 

roadi és a capitani korszakban száraz, a wordiban nedves klíma uralkodott (35. ábra). 

Munkahipotézisem szerint az arid/szemiarid klíma üledékeit a Bodai Aleurolit 

képviselheti a Tiszai-főegység területén, míg az azt megelőző és azt követő csapadékos 

klímán képződött a Cserdi Formáció illetve a Kővágószőlősi Homokkő. 

Az arid és humid klíma váltakozására (és ezen keresztül az üledékképződés jellegére) a 

Föld orbitális pályaelemeinek periodikus változásai is hatással vannak. A Bodai Aleurolit 

negyed- és ötödrendű üledékciklusai és a glacioeusztatikus vízszintváltozások közötti 

kapcsolat kimutatására akkor lenne lehetőség, ha viszonylag pontos adatok állnának 

rendelkezésre az üledékösszlet képződésének időtartamáról. BLATT et al. (1991) felvetése 

alapján a Milanković-ciklusok időtartamának (21 ezer, 41 ezer, 100 ezer év) 1:2:4,8 

aránya megjelenhet az üledékes kőzetek alacsonyabb rendű ciklusainak vastagságában is 

(egyenletes üledékképződési sebességet feltételezve). Az érvényben lévő litosztratigráfia 

táblázat alapján a formáció mintegy 2-3 millió év alatt képződött rétegsorán belül az 

egymással váltakozó ciklusok jól tükrözik ezeket a vastagsági arányokat (0,59 m, 0,97 m, 

2,4 m, valamint a 0,97 m, 2,4 m, 13,8 m). A Milanković-ciklusok alapján számított és a 

rétegsor valódi vastagsága között azonban nagyságrendi a különbség, ami arra utalhat, 

hogy az orbitális változások periódusideje a permben lényegesen eltérő (is) lehetett a 

negyedidőszakra jellemző értékektől. 
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35. ábra A tengerszint, valamint a nedves és száraz időszakok váltakozása a permben  

(OGG et al. 2008, GRADSTEIN et al. 2004, SLOWAKIEWICZ 2009, HAQ & SCHUTTER 2008 nyomán) 
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7.2.2.  A Bodai Aleurolit üledékképződési környezete 

A Bodai Aleurolit képződési körülményei máig vitatottak, és az erről vallott nézetek 

kissé ellent is mondanak egymásnak. BARABÁS (1956) felvetette a képződmény tavi 

képződésének lehetőségét, de nem vetette el annak tengeri eredetét sem. JÁMBOR (1964) a 

formáció részletes feldolgozásában a tavi üledékképződést valószínűsítette. KASSAI (1973) 

ismét felvetette a tengeri eredet kérdését, majd később olyan konszenzus alakult ki, hogy a 

Bodai Aleurolit üledékösszletének felhalmozódása szemiarid-arid klímán zajlott, alkáli 

jellegű (nátrontó-típusú) tavi környezetben (FÜLÖP 1994). A törmelékanyag eredetéről és a 

szállítás módjáról több elgondolás született: kvarcporfiros vulkáni működés szolgáltatta 

anyag (BARABÁS 1956), vulkáni szórt anyag (MAJOROS ex verb.), por (SCHWEITZER ex 

verb., MAJOROS 1999), időszakos vízfolyások (MAJOROS 1999), tavi lerakódás (MAJOROS 

1999, HÁMOS et al. 1999, MÁTHÉ 1999, KONRÁD 1999, VARGA et al. 2005), részben 

szárazulati viszonyok között (MAJOROS 1999, KONRÁD 1998b, VARGA et al. 2005, 

KONRÁD et al. 2010a).  

A jelenlegi álláspont szerint a permi üledékgyűjtő medence törmelékes sorozatának 

leülepedését a variszkuszi orogenezis kompressziós fázisa során bekövetkezett kollízió, 

majd az azt követő izosztatikus kiemelkedés és lepusztulás határozta meg (MAJOROS 1999, 

VOZÁROVÁ et al. 2009). A Bodai Aleurolit felhalmozódásának időszakában playa tó 

alakult ki, amelynek környezetét lankás domborzat jellemezte – a kristályos aljzat hosszú 

ideje tartó denudációjának következtében. A lepusztulási területet uralkodóan alsó-karbon 

gránit, valamint alsó-perm Gyűrűfűi Riolit alkotta, metamorf kőzetek csak alárendelten 

fordultak elő (FAZEKAS et al. 1987, BARABÁSNÉ STUHL 1988, BARABÁS & BARABÁSNÉ 

STUHL 1988, VARGA et al 2005, 2006). 

Munkahipotézisem szerint a Mecseki-főegység permi ősföldrajzi helyzete alapján a 

Bodai Aleurolit képződési területének éghajlata Kenya keleti, sivatagi környezetével lehet 

analóg. Az egyes litofáciesek képződési környezetének elemzéséhez KONRÁD et al. 

(2010a) fáciesmodelljét használtam fel (36. ábra). A playa tórendszer egyik fontos 

jellegzetessége a vízzel borított felület gyakori és rövid periódusidejű változása, amely 

fáciesváltozások formájában nyilvánul meg a rétegösszleten belül (ICOLE et al. 1990, 

THOUVENY & TAIEB 1986, WAISER & ROBARTS 2009, WARREN 2006, NASA és Google 

Earth fotók). Az első fotón (37. ábra I) a Bodai Aleurolit összes litofáciesét, a többi három 

fotón egy-egy jellemző fáciest igyekeztem ábrázolni. A második fotó (37. ábra II) a Cserdi 

Formáció és a Bodai Aleurolit alsó rétegösszletének (Őrházi Tagozat) képződési 
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környezetét mutatja. A tóban felhalmozódó üledéket időszakos vízjárású folyók 

szállították a medencébe, amelynek durvább frakciója a partmenti régióban rakódott le, 

míg a finomabb szemcsés üledék – kőzetliszt és agyag (a csapadékosabb időszakokban 

akár homokfrakció is) a medence belsőbb részein terült szét. A kiszáradási időszakokat a 

dolomitos rétegek felcserepesedése jellemezte (37. ábra IV), ez a képződési környezet 

lehetett jellemző a rétegsor felső rétegösszletében gyakori – száradási repedéses – 

dolomitos betelepülések és aleurolit vagy agyagkő rétegek lerakódása idején, illetve azt 

követően. A playa síkságon szerkezet nélküli agyagkövek rakódhattak le (REINHARDT & 

RICKEN 2000), amelyek részben eolikus eredetűek is lehettek. Az agyagkő és aleurolit 

rétegekben jellemző albit- és karbonátfészkek üregei a szerves anyag bomlása során 

képződött gázbuborékok maradványai lehetnek. A gázbuborékokhoz hasonló analóg 

szerkezetek (azonban nem playa környezetből) ismertek a Bódeni-tóban lerakódott 

iszapban (FÖRSTNER et al 1968, FÜCHTBAUER & MÜLLER 1970). Az analcim tavi 

képződésének recens analógiája az Ausztráliában található Lake Lewis lehet (ENGLISH 

2001), ahol késő-permhez hasonló litológiai felépítésű lepusztulási terület található. Az 

ottani modell azonban a részben eltérő földtani és földrajzi környezet miatt csak többé-

kevésbé alkalmazható a BAF-ra.  

A dolomit kicsapódása csapadékos időszakokhoz is köthető (tömeges dolomit), 

amelynek képződését finomszemű törmelék (agyag, aleurolit) lerakódása szakította meg 

(rétegzett dolomit). A playa-rendszer rétegsorában megjelenő zöld rétegek mélyebb vízzel 

borított reduktív környezetben képződhettek (VOLLMER et al. 2008).  
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36. ábra A Bodai Aleurolit üledékképződési környezetének modellje  

(KONRÁD et al. 2010a) 
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37. ábra A BAF feltételezett képződési környezete, recens analógia alapján 

Jelmagyarázat: A: homokkő; B: aleurolit; C: agyagkő; D: dolomit. A kiválasztott területek a Google Earth® 
űrfelvételei. 
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8. Az eredmények összefoglalása 

A dolgozat a Bodai Aleurolit Formáció mint nagyaktivitású radioaktív hulladékok 

potenciális befogadó kőzetének ciklussztratigráfiai elemzésével foglalkozik. A kutatás 

során vizsgáltam a kőzet homogenitását is, ahol a fő szempont (főleg a ciklusok típusa és 

vastagsága alapján) az adott léptékben homogénnek tekinthető rétegösszletek kijelölése 

volt. 

A nagyobb léptékben történő vizsgálat a fúrások közötti korrelációt (horizontális 

elterjedés, homogenitás) segíti elő, mivel az ideális rétegsorban a hasonló litosztratigráfiai 

egységekre azonos ciklikus felépítés jellemző. A kisléptékű elemzés az üledékképződési 

folyamatokra, azok ciklikus változásaira ad magyarázatot.  

Kutatási eredményeimet az alábbi pontokban foglalom össze. 

• Kidolgoztam a Bodai Aleurolit Formáció ciklussztratigráfiai elemzéséhez 

szükséges módszeregyüttest, amelynek fő elemei a nagy- és kisléptékű elemzés, 

a színvizsgálat, a spektrum- és a Markov-analízis. 

• A fúrások és feltárások alapján definiáltam a képződményre jellemző ciklusokat 

és ritmusokat. Az Ib-4 számú fúrásnál az összes, a többi fúrás és feltárás 

esetében pedig a fő kőzettípusok – úgymint homokkő (A), aleurolit (B), agyagkő 

(C) és dolomit (D) – váltakozása alapján végeztem az elemzést. 

Megállapítottam, hogy a leggyakoribb és várható ciklusok a következők: AB, 

ABC, ABD, AC, ACD, BD, BDB, BCD, CD.  

• A teljes képződményre jellemző kilenc ciklustípust kiegészítettem az Ib-4 számú 

fúrás kilenc kőzettípusából felépülő ciklusokkal, ahol a szemcseméret-

tartományok finomabb beosztásával részletesebben tagoltam a képződményt. Ez 

alapján kimutattam a kőzetlisztes agyagkő – kőzetlisztes homokkő – agyagos 

aleurolit, homokkő – agyagos aleurolit, agyagos dolomit – kőzetlisztes agyagkő 

és az agyagos dolomit – agyagos aleurolit – kőzetlisztes homokkő tagokból 

felépülő ciklusokat.  

• Definiáltam a formációra jellemző valóságos, tipikus és ideális ciklusokat. A 

képződmény valóságos ciklusát az Ib-4 számú fúrás rétegsora alapján határoztam 

meg, amely a durvaszemű homokkőtől az agyagkőig terjedő teljes 

szemcseméret-tartományt foglalja magába, dolomitos rétegtaggal záródva. 

Megállapítottam, hogy a tipikus- vagy modális ciklusok az AB, ABC, CD és BD 



 - 114 - 

kifejlődések. Az Őrházi-Tagozatban kimutattam a homokkő szemcseméretén 

alapuló ciklicitást. 

• Az elvégzett nagyléptékű vizsgálat alapján a képződményt új szempontok szerint 

osztottam rétegcsoportokra. Ezeket egy-egy markáns, üledékképződési 

szempontból jelentős kőzettípus megjelenése vagy eltűnése alapján jelöltem ki. 

A homokkő- és a dolomitos betelepülések adták ezeknek a rétegcsoportoknak a 

határát. Ennek alapján a képződményt 80-150 méteres egységekre különítettem 

el. 

• A kisléptékű elemzés során meghatároztam az egyes rétegcsoportokra jellemző 

tipikus, vagy modális ciklusokat. Ezek szerint a dolomitos betelepüléseket nem 

tartalmazó egységek jellemző ciklusai az AB, ABC, AC, BC. Az összes 

litológiai típust tartalmazó összletekben az előbbieken kívül megjelenhet a BD, 

BCD, CD, BDB. A rétegsor homokkőmentes részein pedig a CD, CDC ciklusok 

dominálnak, néhol kiegészülve egy-egy BD(B) és BCD ciklussal.  

• A képződmény színváltozásai alapján ciklicitást nem sikerült kimutatni. A 

térinformatikai módszerek azonban jól használhatóak az egymáshoz hasonló 

színek – mint például az igen jellemző barnásvörös és vörösesbarna közötti 

átmenetek – megkülönböztetésére. A kidolgozott színelemzési eljárás a 

ciklussztratigráfiában alkalmazható lesz, ha a szkennelés során az általam 

megadott kritériumokat is figyelembe veszik, mivel a program tanítható és a 

kőzetkategóriák felismerésére részben már alkalmas. 

• Elvégeztem a ciklusvastagság és -eloszlás statisztikai elemzését. A rétegsor 

túlnyomó részét alkotó AB ciklusok átlagos vastagsága 0,5 m, az ABC ciklusoké 

1,0 m, a BD ciklusoké 1,2 m, a CD ciklusoké pedig 2,0 m. Ez utóbbi típusnál 

leírtam egy mm nagyságrendű váltakozást is.  

• A lyukgeofizikai vizsgálatokkal sikerült igazolni a többi módszerrel kimutatott 

jellemző ciklusos egységek létét és az azokat felépítő ciklusok vastagságát. A 

képződmény agyagtartalmában is sikerült kimutatnom ciklicitást. A természetes 

gamma- és elektromos ellenállásértékek alapján meghatároztam eddig nem 

ismert olyan ciklusokat, amelyek jellemző vastagsága 7 m és 12 m. Ezt a 

homogénnek tekintett egységekre tudtam alkalmazni, tehát a természetes gamma 

értékek alkalmasak a formáció ciklussztratigráfiai elemzésére. Megállapítottam, 

hogy a számított albittartalom alapján ciklusvizsgálatot nem érdemes folytatni a 
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további kutatások során, mivel az nem ad plusz információt a többi módszerhez 

képest. 

• Megállapítottam, hogy a ciklussztratigráfiai vizsgálatok segítségével információt 

kaphatunk a képződmény homogenitásáról. Megállapítottam, hogy a Bodai 

Aleurolit 80-150 m vastag – az izolációs tulajdonságokat tekintve – homogén 

szakaszokból épül fel. 
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9. A kutatás további irányai 

A kutatás igen sok résztémát foglal magába, ezért a további kutatás irányai is 

meglehetősen szerteágazók. Azok közül fontosnak tartom: 

• a korábban dolomitosnak leírt betelepülések részletes vizsgálatát, mivel azok 

több esetben kőzetlisztes alapanyagú rétegeknek bizonyultak. Ehhez ásvány-, 

kőzettani vizsgálatok, valamint LIPS mérések szükségesek. A LIPS mérések 

előnye a terepi alkalmazhatóság, mert ott nehéz megkülönböztetni a 

betelepülések anyagát. Ezen ismeretek alapján pontosabb képet kaphatnánk a 

képződmény litológiai felépítéséről, és ennek nyomán az üledékképződési 

környezetről is. 

• a lyukgeofizikai szelvények további fúrásokon történő elemzését. Ha sikerül 

több sekélyebb fúrást is bevonni a vizsgálatba, akkor pontosabb képet kaphatunk 

a képződmény ciklicitásának jellegéről, ami megbízható korrelációs eszközt 

jelentene.  

• az albit mennyiségi kimutatásának pontosítását a lyukgeofizikai módszerek 

alkalmazásával. Ez új ciklussztratigráfiai ismereteket adhat és a kőzettest 

homogenitását is jobban megismerhetjük ez által. 

• a formáció horizontális homogenitásának vizsgálatát. Ehhez több, egymáshoz 

közeli fúrás ciklussztratigráfiai korrelációja szükséges. 

• szükséges a Bodai Aleurolit rétegsorának korrelálása a Goricai-blokk és az 

antiklinális területének korrelálása, amihez a ciklussztratiráfiai vizsgálat teremti 

meg a lehetőséget. Ehhez azonban ehhez az antiklinális területéről is kellene 

legalább egy, az Ib-4 sz. fúráshoz hasonló részletességgel feldolgozott rétegsor. 

• a paleotalajok modern szemléletű szedimentológiai feldolgozása szükséges a 

szárazulati események kijelölésében.  
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10. Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Konrád Gyulának (PTE TTK Földrajzi Intézet) 

a közös munkáért, aki a Bodai Aleurolit Formáció rejtelmeit feltárta előttem. Köszönöm a 

Mecsekérc Zrt.-nek, hogy rendelkezésemre bocsátotta az archív és a jelenleg folyó 

kutatások jelentéseinek kéziratos változatait. Köszönöm a Radioaktív Hulladékokat 

Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-nek (korábban Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht.), 

hogy engedélyt adott a kutatási anyagokba való betekintésre és azok felhasználására. A 

kutatás egy része az RHK Kft. támogatásával készült.  

Szeretnék köszönetet mondani a kutatás során nyújtott érdemi segítségért: 

Témavezetőmnek, Budai Tamásnak (PTE TTK Környezettudományi Intézet) a 

dolgozat véleményezéséért, 

Sebe Krisztinának (PTE TTK Földrajzi Intézet) a közös munkáért és hasznos 

tanácsaiért,  

Máthé Zoltánnak (Mecsekérc Zrt.) az ásvány-, kőzettani témákban való konzultációért,  
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