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Abstract 

This paper is a continuation of a previous publication devoted to the 3D characterization of the 
Algyő delta (Pannonian s.l.) and it reports the interpretation of some characteristic sedimentary 
structures. The results which originated from this approach represent the refinement of the 3D 
numeric modelling (GEIGER 2003). 

Within the delta plain series one of the most frequent bedding forms is cross-bedding. It suggests 
alternating strong currents with relatively high suspension and erosive channels, because such a 
development needs relatively high sediment concentration. Tabular cross bedding is definitely less 
characteristic in the sequences. That is, bed forms bigger than the core diameter must be quite rare in 
the rock series. Another consequence of this fact is that the channels were not too deep. 

In sandstones, horizontal planar laminations indicate intermittently strong streams. Nevertheless, 
they are not too characteristic in the sedimentary fades. 

In some stream periods the condition of accumulation and preservation of sandy deposits was 
definitely better than that of silty sediments; at least this is suggested by the flaser beddings 
expressing the alternation of sand laden currents and quiet water periods. 

Massive (structurless) sandstones are very characteristic in crevasse splay sequences. The 
imbricated intraclasts could have originated from the erosion of the semi-consolidated depositional 
surfaces. They are also very characteristic in crevasse splay and minor mouth bar environments, as 
well. According to the amalgamated surfaces appearing mainly in sandstones, the internal erosive 
processes came about only within local areas. 

The interpretations and lateral distributions of the sedimentary structures identified suggest the 
existence of interdistributary bays where the crevasse splays became subdeltas at a later stage. The 
role of channel processes must have been less characteristic. 

Összefoglalás 
A dolgozat a pannóniai (s.l.) korú Algyői delta deltasíkja sporadikusan vett magmintái jellegzetes 

üledékszerkezeti jegyeiről és azok felhalmozódási dinamikai értelmezéséről számol be. 
A vályús keresztrétegződés váltakozóan erős szállítási energiával bíró, nagy szuszpenzió tartalmú 

áramlásokat, eróziós, de durvatörmelék nélküli medreket mutat. Képződésük nagy mennyiségű 
hordalékot kíván. 

A táblás keresztrétegződés mennyisége elenyésző az előzőhöz képest. Ebből az következik, hogy 
meglehetősen ritka a kőzetmag átmérőjénél (kb. 20 cm) nagyobb mederaljzati forma. 

A sík párhuzamos rétegződésű homokkövek jelenléte időnként erős lineáris áramlást mutat. Mivel 
ezek jelenléte igen ritka, ez a jellegzetesség nem meghatározó a sorozatban. A flázeres rétegződés azt 
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bizonyítja, hogy bizonyos kisebb energiájú áramlási időszakokban és helyeken a homok 
leülepedésének és megőrződésének feltételei sokkal kedvezőbbek, mint az agyagénak. Ekkor a 
homokot ülepítő áramlások és az agyagot ülepítő csendesvízi időszakok váltakoznak 

A magban tömött szerkezet nélküli homokkövek deltakörnyezetekben a gátszakadási lebenyek 
sorozatában gyakoriak. Az imbrikált intraklasztok már konszolidált üledék erózióját mutatják, 
amelyek szintén a gátszakadási helyek és torkolati zátonyok jellemzői. A kis méretű víz alatti 
suvadások lokális lejtős üledékes térszíneket bizonyítanak, amelyek úgyszintén megerősítik mind a 
gátszakadási lebenyek, mind a torkolati zátonyok jelenlétét. Az összeolvadási felszínek alapján, a 
rétegen belüli erózió helyenként, de csak lokálisan történhetett. 

Az üledékszerkezeti jegyek alapján rekonstruálható mederaljzati formák közül döntően a 
hullámfodrok és legfeljebb a dűne alakulatok (táblás keresztrétegződés) jöhetnek számításba. Ezek 
vagy nagyon mély (akár több tíz-száz méter) vagy sekély (néhány méter) vízborítást bizonyítanak. Az 
előbbi a bioglifák és fauna alapján teljességgel kizárható. Végül is az üledékszerkezeti jegyek a 
deltasík delta ágak (hordalékelosztó) közti öbleinek (interdistributary bays) üledékképződését 
mutatják az összes vizsgált kőzettestben, ahol a gátszakadási lebenyek szubdeltává fejlődve végzik a 
csendes és sekély vízfelületek feltöltését. 

Bevezetés 

A pannóniai (s.l.) korú „Algyői delta" deltasíkjának szedimentológiai jelleg
zetességeit bemutató korábbi dolgozat ( G E I G E R 2 0 0 3 ) a delta három dimenziós 
modellezési elveinek áttekintése mellett beszámolt a delta markáns felhalmozó-
dási üledékfácieseiről valamint megadta a meghatározó felhalmozódási környe
zetek 3 D geometriai és homoktartalom modelljeit. 

A dolgozatban említésre kerülő, az Algyői deltabeli fontosabb felhalmozódási 
környezetek üledékfácies és geometriai jellegzetességeinek tárgyalása a már 
idézett korábbi munkában történt ( G E I G E R 2003 ) . Jelen tanulmány csak ezen 
paleo-környezetek üledékszerkezeti jegyeinek ismertetésére és a belőlük 
levonható következtetésekre szorítkozik. A bemutatásra kerülő elemzéseknek a 
térbeli (3D) modellbe épülési helyét a 1. ábra szemlélteti. 

A magfúrások kőzetanyaga fotódokumentációs adatbázisban (Picture Book, 
K U R G Y I S & K I S S 1997) , áll rendelkezésre. 

A dolgozat az ún. Algyő-1 és Szőreg-1 üledékritmusok közötti közel 300 m 
vastag összletre ( 2 - 3 . ábra) jellemző üledékszerkezeti jegyek általános áttekin
tésével kezdődik, majd 3 kiválasztott fúrás maganyagában az üledékes rendszer 
helyi sajátosságairól ad „pillanatképeket". 

Nevezéktani konvenciók néhány elsődleges üledékszerkezeti jegy leírásához 

Az üledékszerkezeti jegyek leírása és genetikai alkalmazása a hazai szedimen-
tológiában nem túl gyakori, jóllehet B A L O G H & M O L N Á R (1972) jegyzete -
alapvetően A L L E N ( 1 9 6 8 , 1 9 6 9 ) , B O T V I N K I N A (1965) , C A M P B E L L (1967) , P E T T I J O H N & 

P O T T E R (1964) valamint R E I N E C K & W U N D E R L I C H (1968) munkái nyomán - kimerítő 
részletességgel tárgyalta ezt a vizsgálati kört. Az üledékszerkezeti jegyek hazai 
elemzésének első komoly alkalmazása is B A L O G H (1973) nevéhez fűződik ( B A L O G H 

& M O L N Á R 1972) . A valamikori Mecseki Ércbányák Vállalat geológusai szintén 
sikerrel alkalmazták ezt a megközelítési módot a permi törmelékes sorozat 
elemzésében. A medence analízis hazai elemzési módszereiben, R É V É S Z (1980) 
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1. ábra. A szöveti elemzések helye az alkalmazott 3D modellezési stratégiában 

Fig. 1 The role of the interpretations of sedimentary structures in the 3D modelling strategy 

valamint B É R C Z I , I. & P H I L L I P S (1985), G E I G E R (1986) és G E I G E R et al. (1990) 
munkájában - de itt már az üledékes fácies fogalmában - éledt újra ez a vizsgálati 
irány. 

Jelen munka az alábbi nevezéktani konvenciókat használja: 
A réteg és réteglemez fogalmak használata M C K E E & W E I R (1953) nyomán 

történik. A réteg üledékszerkezeti jegyek alapján történő informális tagolása 
B O G G S (1987) nyomán történt, míg a rétegződési formák (típusok) nevezéktana 
azonos P E T T I J O H N & P O T T E R (1964) munkájában alkalmazottakkal. A 

keresztrétegződés formáinak leírása P O T T E R & P E T T I J O H N (1977) rendszerét követi. 

A vizsgált sorozat kőzettípusai 

A telepekben megismert agyagmárga sötétszürke színű, gyakran okker foltos. 
Néhol pergő jellegű, máshol pikkelyes törésű. A szénrétegek közelében színe 
inkább vöröses, és gyakori a csúszási nyom is. A kőzet gyakran váltakozik finom 
aleurolittal. A szénrétegek közelében gyakori az agyagmárga —» agyagkő —> 
szenes agyag átmenet. Gyakran tartalmaz makrofaunát. 

A sorozatokban helyenként megjelenő márgák barnásszürke színűek, kemény, 
kagylós, szilánkos törésűek, gyakran aleurolitosak. A fedő illetve fekü kőzetek 
felé átmenetük rövid szakaszon belül fokozatos. Helyenként atektonikusan repe
dezettek. A repedések kitöltése kalcit. 
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Szőreg-1 

Algyő-1 

ALGYO 

2. ábra. A vizsgált soro
zatok helye az Algyői 
delta rétegtani metsze
tében 

Fig. 2 The structural 
positions of the sequences 
tested in the geological 
section of the Algyő delta 

A mészmárga a márgához hasonlóan alárendelten, vékony csíkok formájában 
fordul elő. Sárgásszürke színű, kagylós, szilánkos törésű, kemény, gyakran aleu-
rolit tartalmú. Átmenetei a márgához hasonlóak, gyakran tartalmaz lumasellát. 

Szenes agyag a fás barnakőszén csíkok határán, illetve azokkal rétegezve 
jelentkezik. Átmenete szenes aleuroliton esetleg szenes homokkövön át rövid 
szakaszokon általában fokozatos. Gyakran tartalmaz makrofaunát, akár luma-
sella jelleggel is. Feketésszürke színű, középkemény, földes, esetleg pikkelyes 
törésű. 

A fás barnakőszén fekete színű, lemezes elválású. A lemezek sávos jellegűek, 
vékony huminitesedett lemezekkel. Kevés fuzit darabka is felismerhető. Néhány 
barna, sárgásbarna, valószínűleg kevésbé szénült növényi darabot tartalmaz. 
Keresztmetszetben fényes, néhol kissé agyagos jellegű, csúszási nyomokkal. 

Mind a szenes agyag mind a fás barnakőszén betelepülések általában a kőzet
testek, telepek ENy-i részére koncentrálódnak úgy, hogy az egymás feletti 
sorozatokban (CH-telepekben) egymáson átnyúlnak DK felé ( R É V É S Z 1980). 

A finom aleurolit szürke, sötétszürke színű, szórtan aprócsillámos, helyenként 
leveles elválású, máshol földes törésű. Makrofaunát gyakran tartalmaz. Telep 
(üledékritmus) tetőkhöz közeli helyzetben a szürke szín válik jellemzővé. A 
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ALGYO-1 ALGYO -2 

S Z E G E D - 1 

3. ábra. A kulcsfúrások helye 

Fig. 3 Location maps for key-wells 

szénbetelepülések közelében okkerfoltos, vöröses elszíneződés, mészkonkréciók, 
néha humuszosság is jellemzi. Szenesedéit növényi törmelékben általában 
gazdag. Gyakoriak a rétegzetlen „homogén" szakaszok is. Fokozatos átmenettel 
durva aleurolitba vagy agyagmárgába mehet át, ugyanakkor éles határral finom-
és apróhomokkő csíkok, lencsék is rétegezhetik. 

A durva aleurolit szürke, esetleg világosszürke színű. Gyakran okkerfoltos, 
vörös elszíneződésű, csillámos, magas finomhomok tartalmú. Néhol a finom 
aleurolit felé mutat átmenetet. Általában szenesedett növénymaradványos, ezek 
jobbára zsinórokba rendeződnek. „Rétegzetlen" szakaszok is előfordulnak, de 
többnyire rétegzett. A finomhomokkő és finom aleurolit felé átmenete fokozatos, 
ugyanakkor éles határral apróhomokkő és agyagmárga csíkokat tartalmazhat. 

A finomhomokkő világosszürke, az olajos szakaszokon sárgásszürke színű, 
csillámos, szenesedett növénymaradványos. Leggyakrabban rétegzett. Fokozatos 
átmenetet képez az apróhomokkő és durva aleurolit felé. Elterjedtek a 
szenesedett növénymaradványokkal és csillámzsinórral laminált szakaszok. Igen 
gyakori a finomhomokkő, durva aleurolit és finom aleurolit réteglemezek 
váltakozása. A kőzet igen gyakran laza. 
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Az apróhomokkő világosszürke, az olajos szakaszokon sárgásszürke, esetleg 
sárgás barnásszürke színű. Szenesedért növénymaradványt hintve gyakran, 
zsinórokba rendeződve ritkábban tartalmaz. Gyakoriak a látszólag rétegzetlen 
szakaszai. Fokozatos átmenettel, finomhomokkővel váltakozhat. Sokszor tagolja 
finom és durva aleurolit. 

Jellegzetes üledékszerkezeti jegyek 

Sík párhuzamos rétegződés (horizontal planar bedding) 

Az olyan belső rétegek és réteglemezek, amelyek lényegileg párhozamosak a 
leülepedési felszínnel, laminált rétegződést (laminated bedding) vagy sík 
rétegződést (planar stratificaton) alkotnak. 

A vonszolási szállítás alatt a homok méretű üledékben kialakult párhuzamos 
réteglemezeket sokféle mechanizmushoz kötik. 

1. Partok mocsári és hátsó mocsári környezetében olyan lemezek alakulnak ki, 
amelyek fordított gradációt mutatnak és a finom nehézásvány részek a lamina 
alján koncentrálódnak ( C L I F T O N 1969) . 

2. Állandó áramlások három különböző feltétel mellett hozhatnak létre sík 
lemezességet: 

(a) A felső áramlási környezet sík-réteg fázisa alatt (plane-bed phase of upper-
flow regime condition) 

(b) Alsó áramlási környezetben sekély áramlási feltételek mellett a kis reliefű 
áramlási fodrok (ripples) migrációja által. Ezekben a legördülő síkok (avalanche 
faces) hiánya meggátolja a keresztlemez képződést ( M C B R I D G E et al. 1975) . 

(c) Olyan kis sebesség mellett, amely nem haladja meg a hullámfodor képződés 
kritikus sebességét, legalábbis a 0,7 mm-nél nagyobb szemcsékre ( H U N T E R 1977) 

3. Turbidit áramlásokban a felső áramlási rezsimü szállítás fázisai hoznak létre 
olyan sorozatokat, amelyek a turbiditek Bouma „B" alegységét alkotják. 

4. Felületi áramlások (sheet flow) sekély tengeri környezetben, vagy nagyon 
lassú üledékképződési arányhoz kapcsolódóan a hullámfodros formák migrá
ciója szintén okozhat homokos üledékekben lemezességet ( N E W T O N 1968) 

Ez a rétegződési típus igen gyakori a vizsgált sorozatban. Finom aleurolitokban 
a STOKES-törvény szerinti - áramlásmentes - leülepedést fejezi ki. Durva aleuro-
litok és homokkövek esetében a 2c, 3. és 4. pontokban megjelöltek kivételével a 
fenti eredetek bármelyike elképzelhető (4. ábra). 

Összefoglalva a durva aleurolitokban és homokkövekben megjelenő sík 
párhuzamos rétegződés (lamináció) vagy parti mocsarakat és hátsó mocsarakat, 
vagy sekély mélységű alsó áramlási rendszereket, vagy speciális helyzetű felső 
áramlási rendszereket jelöl ki. 

Táblás keresztrétegződés (tabular cross-bedding) 

Olyan keresztrétegzett egységekből áll, amelyek laterális kiterjedése nagyobb 
vastagságuknál, és lényegileg sík határoló felületeik vannak. Képződése nagyobb 
vízmélységet kíván a vályús keresztrétegződéshez szükségesnél (5. ábra). 
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4. ábra. Sík párhuzamos rétegződésű sorozatok. A) Sík, párhuzamos rétegződés homokkőben, B) Felül 
sík, párhuzamos rétegződés. Alul vályús keresztrétegződés durva aleurolitban, C) Felül sík, 
párhuzamos, alul táblás keresztrétegződésű sorozat. 

Fig. 4 Horizontal planar bedding. A= Horizontal planar bedding (lamination) in sandstone, B= Upper part: 
horizontal planar bedding (lamination), Lower part: through cross bedding, C= Upper part: horizontal planar 
lamination, Lower part: tabular cross bedding 

5. ábra. Táblás keresztrétegződésű sorozatok. A) Felül táblás keresztrétegződésű sorozat, alul sík, 
párhuzamos rétegződés, B) Táblás keresztrétegződésű sorozat 

Fig. 5 Tabular cross-bedding. A= Upper part: tabular cross bedding, Lower part: horizontal planar lamination, 
В = Tabular cross bedding 

Vályús keresztrétegződés (through cross-bedding) 

Olyan változó energiaszintű áramlás(ok) alakítják ki, amelyek által az erős 
áramlási időszakban szállított mederhordalék helyi erózióval medervéseteket 
formálva hullámfodrokat (ripples) formál az aljzaton. Ezeken a gyengébb áram
lások időszakában vékony, változó megőrződési potenciálú agyagleplek alakul
nak ki. Ha a szuszpendált hordalék mennyisége nagy, vagy az áramlási fodor 
lejtője kicsi a meder mélységéhez képest, akkor a szuszpendált szemcsék „fel-
párnázódnak" a lee-oldali lejtő aljában. Ez a folyamat ugyanakkor túl gyors lesz 
ahhoz, hogy teret adjon a legördülő üledékek növekedésének. Ilyen helyze
tekben a homloklemezek alsó része kifele fog görbülni és csak aszimptotikusan 
fogja megközelíteni az aljzati laminákat (BLATT et al. 1980) . így a lemez inkább 
érintőleges, mintsem szöget bezáró lesz (6. ábra). 
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6. ábra. Vályús ferderétegződésű sorozatok. A) Felül imbrikált intraklasztok Középen bioturbáció, 
besüllyedt homokhullámok, majd képlékeny deformáció formálta sorozat Alul vályús 
keresztrétegződésű sorozat, Б) Vályús keresztrétegződésű sorozat, C) Nagyméretű vályús 
keresztrétegződésű sorozat 

Fig. 6 Through cross-bedding. A= Upper part: imbricated intraclasts, Middle part: bioturbation and a series 
formed by soft- Sediment deformation, Lower part: through cross bedding, B= Throug cross bedding, C= Larger 
scale through cross bedding. 

Hullámfodros keresztlemezesség (ripple cross-lamination, 7. ábra) 

A hullámfodros keresztlemezesség (ripple cross-lamination) vagy kúszó-
hullámfodros lemezesség (climbing-ripple lamination) akkor keletkezik, amikor a 
felhalmozódás rendkívül gyors az áramlási vagy hullámfodrok migrációjakor 
( M C K E E 1965; J O P L I N G & W A L K E R 1968) . Keresztlaminák sorozata jön létre a mig-
ráló hullám fodrok egymásra településével. A hullám fodrok egymásra kúsznak 

7. ábra. Hullámfodros keresztiamináció. A) Felül flázeres rétegződésű sorozat, alul kúszó hullámos 
rétegződésű (?) sorozat a kettő között összeolvadási felszín, Б) Áramlási hullámfodrok sorozata 

Fig. 7 Ripple cross-bedding. A= Upper part: flaser bedding, Middle part: amalgameted surface, Lower part: 
climbing ripples, B= Series of climbing ripples 
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olyan módon, hogy a függőlegesen egymásra következő lemezek gerince eltérő 
fázisú lesz, így mintegy előrehaladó felfelé irányuló lejtő benyomását kelti. 

Bizonyos metszetekben a lamina vízszintes vagy vályús alakúnak tűnhet az 
orientáció helyzetétől és az áramlási fodor alakjától függően. 

A kúszóhullámos lemezesség két típusra bontható. Az egyikben mind a lee-
mind a stoss-oldal, a másikban csak a lee-oldal őrződött meg. Képződésük nagy 
mennyiségű hordalékot kíván, különösen szuszpenziós hordalékból, amely gyor
san eltemeti és megőrzi az eredeti áramlási fodros rétegeket. 

Képződéséhez egyrészt a nagy mennyiségű hordalék utánpótlódásnak társul
nia kell kellő mennyiségű vonszolva szállítással ahhoz, hogy a réteget fodrosítsa. 
Ugyanakkor nem szabad olyan nagynak lennie, hogy a laminákat a stoss-oldalon 
teljesen erodálja. 

Flázeres rétegződés (flaser bedding, S.ábra) 

A flázeres rétegződés az áramlási fodros rétegződésnek (ripple bedding) olyan 
esete, amelyben vékony agyaglepel jelenik meg a keresztlemezek sorozatai 
között. Az agyag jobbára a fodrok vályújában koncentrálódik, de részben a 
gerinceket is fedheti. Fluktuáló hidraulikai feltételek melletti leülepedést mutat. 
Az áramlási aktivitás periódusai, amikor a vonszoló áramlás és a fodrozott homok 
leülepedése történik, váltakoznak áramlásmentes időszakokkal, amikor az agyag 
ülepedik le. Az ismételt áramlási aktivitás a korábban leülepedett gerincek eró
zióját okozza. Ez lehetővé teszi, hogy az újonnan képződött fodrozott homok 
betemesse és megőrizze a vályúkban levő agyaggal együtt a fodrozott réteget 
( R E I N E C K & S I N G H 1973). R E I N E C K & S I N G H (1973) szerint a flázeres rétegződést 
olyan környezet okozza, amelyben a homok leülepedésének és megőrződésének 
feltételei sokkal kedvezőbbek, mint az agyagénak. Az árapály síkságokon és 
szubtidális környezetekben a homokot ülepítő áramlások és az agyagot ülepítő 
csendesvízi időszakok váltakoznak. A deltafront környezetekben mind a horda
lék utánpótlás, mind az áramlási sebesség váltakozik. 

8. ábra. Flázeres rétegződés 

Fig. 8 Flaser bedding 
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Lencsés rétegződés (lenticular bedding, 9. ábra) 

A lencsés rétegződést a belső rétegzett agyag és kúszó hullámos rétegzésű 
homok alkotja, amelyben a fodrok vagy homoklencsék nem folytonosak, hanem 
mind függőlegesen, mind vízszintesen izoláltak. 

9. ábra. Lencsés rétegződés. A) Felül elnyelődött nagyobb homokhullám okozta konvolúció Alul 
agyagmárga és homokos durva aleurolit szaggatott lapos lencsés rétegződése, B) Bioturbáció által 
átdolgozott szaggatott, középen összefüggő lencsés rétegződés 

Fig. 9 Lenticular bedding. A= Upper part: convolute bedding, Lower part: Very fine and fine sandstone lenses 
in argillaceous marl, В = Discrete and contineous very fine and fine sandstone lenses in argillaceous marl. 
Bioturbation has reworked the whole series 

R E I N E C K & S I N G H (1973) szerint a lencsés rétegződés olyan környezetben fejlő
dik ki, amelyben az agyag leülepedésének és megőrződésének feltételei sokkal 
kedvezőbbek, mint a homokénak, azaz árapály síkságokon, illetve szubtidális 
környezetekben. Itt a homokot ülepítő áramlások és az agyagot ülepítő csendes
vízi időszakok váltakoznak. Kedvező helyzetet teremtenek még a deltafront 
környezetek, ahol mind a hordalék utánpótlás, mind az áramlási sebesség válta
kozik, így jellegzetes ez a rétegződési típus a tavi környezetek kis delták frontjain 
és a sekélytengeri selfeken. 

Szerkezet nélküli homokkövek (massive, structurless sandstones, 10. ábra) 

A tömött, szerkezet nélküli (massive, structureless) rétegződést olyan rétegek 
jellemzésére használják, amelyek vizuálisan homogénnek tűnnek, és nincs belső 
szerkezetük sem. Kialakulásuk oka sokféle lehet ( B O G G S 1987) . 

- Lehet olyan másodlagos jellegzetesség, amelyet az élő szervezetek biotur-
bációja okozott, jóllehet a bioturbáció általában vizuálisan érzékelhető roncsolás. 

- A röviddel a leülepedést követően az üledéket ért fizikai hatásra bekövetkező 
folyósodást sokan szintén olyan folyamatnak tekintik, amely a belső szerkeze
teket lerombolhatja. 

- Elsődleges jellegzetességként olyan hordalékmozgás eredménye, amelyben 
nem történik vonszolás és a szemcsék rendkívül gyorsan ülepednek le a szusz
penzióból vagy a gravitációs áramlási hordalék diszperziójából. Ekkor az 
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10. ábra. Szerkezet nélküli homokkövek 

Fig. 10 Massive, structurless sandstones 

üledéket a szemcsék felhalmozódása után már további átdolgozás nem éri és így 
többé-kevésbé homogén tömeget alkotnak. 

A vizsgált sorozatban az elsődleges eredet jöhet számításba. A vonszolás nél
küli szuszpenziós homokszállítás és gyors leülepedés, valamint a gravitációs 
sűrűségi áramlások a deltasík gátszakadási helyein (crevasse splay) alakulnak ki 
( K R U I T 1955 , A R N D O R F E R 1973 ) . Ilyen esetekben a sűrűségi áramlatok által 
kialakított eróziós alapú gátszakadási lebeny vastagsága néhány centimétertől 
1-2 méterig terjedhet. 

Összeolvadási és eróziós felszínek, intraklasztok 

Amint arról már szó volt az egybeolvadási vagy összeolvadási felszínek 
(amalgamation surface) a rétegen belüli jellegzetes diszkontinuitások. A definíció 
lényegében „rétegen belüli eróziós felszínt" jelent, ami a szállítási energia olyan 
gyors felerősödését (vagy ezzel együtt az áramlás irányának megváltozását is) 

11. ábra. Összeolvadási és eróziós felszínek, intraklasztok. A) Összeolvadási felületek szerkezetnélküli 
homokkőben, B) Eróziós felszín, C) Felül imbrikált intraklasztok Középen besüllyedt bioturbáció 

Fig. 11 Amalgamated and erosive surfaces, intraclasts= Amalgamation surfaces in structurless (massive) 
Sandstone, B = Erosive surface, C= A= Upper part: imbricated intraclasts, Middle part: bioturbation and a 
series formed by soft-sediment deformation, Lower part: through cross bedding 
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tükrözi, amely nem jár együtt a szállított hordalék méretváltozásával (11. ábra). 
Természetesen sok esetben eróziós rétegfelszíneket is lehet látni a sorozatban. A 
lokális erózióhoz tartozó jelenség még az intraklasztok jelenléte. Ezek anyaga 
általában finom aleurolit, agyagmárga, és a már kissé konszolidálódott felszín 
erózióját fejezik ki. Gátszakadási lebenyek, torkolati zátonyok üledéksorában 
gyakori jelenség. Az intraklasztok helyenként egyirányba dőlő ún. imbrikált 
elrendezésűek. 

Deformációs szerkezetek 

Az üledékképződéssel egy- vagy közel egyidejű deformációk már nemcsak a 
réteglapokon mutatkoznak, hanem az egész réteget érintik. 

Jellegzetesek közülük a terhelési szerkezetek, amelyek vélhetően részben az 
áramlási barázdákba rakódott homok túlsüllyedésével, részben az iszapfelszínen 
mozgó homokhullámok elnyelődésével alakultak ki (12. ábra). 

A konvolúciók valószínűleg a homokhullámok völgyeikbe préselődésével ala
kultak ki. Sok esetben nem zárható ki az áramban haladó örvények szívó és 
vonszoló hatása sem (12. ábra). 

Gyakran figyelhetők meg a víz alatti suvadások tágulási szerkezetei is, amelyek 
mind a torkolati zátonyok, mind a gátszakadási lebenyek környezetében jelleg
zetesek (12. ábra). 

12. ábra. Terhelési szerkezetek, konvolúció, suvadás okozta tágulási szerkezet, A) Felül terhelési 
szerkezetek középen eróziós felület alul bioturbáció, B) Felül elnyelődött nagyobb homokhullám 
okozta konvolúció. Alul agyagmárga és homokos durva aleurolit szaggatott, lapos lencsés 
rétegződése, C) Felül kisméretű suvadással kapcsolatos tágulási szerkezet. Középen vályús 
keresztrétegződés. Alul kisméretű, láncszerű homokhullám sorozatok harántirányban 

Fig. 12 Loading structures, konvolutions, and sediment injections caused by local slumping. A= Upper part: 
loading structures then erosive surface, Lower part: bioturbation, B= A= Upper part: convolute bedding, Lower 
part: Very fine and fine sandstone lenses in argillaceous marl, C= Upper part: „Expansion" structures caused 
by small scale slumping, Middle part: through cross bedding, Lower part: chain-like series of sand lenses 

Bioglifák 

Az életnyomok részben réteglapokon részben a rétegen belül jelentkeznek. 
Ezeknek sokféle típusáról számol be R É V É S Z (1982) munkája. 
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Üledékszerkezet és üledékfácies - példák 

Az A-278. fúrás rétegsora (13. ábra) teljes vastagságban harántolt egy 
üledékritmust (2, 3. ábra, Algyő-1). A rétegsor alján megjelenő finom aleurolit 

13. ábra. Üledékes fáciesek és üledékszerkezeti jegyek a 278 jelű fúrás magagyagából. Algyői delta 
egyik deltasík üledékritmusa. 

Fig. 13 Facies interpretation and sedimentary structures of Well No. 278 from a core penetrating a sedimentary 
cycle ofAlgyő delta. Development of a crevasse splay then a minor mouth-bar sequences. 1 = flaser bedding, 2 = 
upper part: horizontal planar lamination, lower part: through cross bedding, 3 = upper part: convolute I 
lower part: sand lenses, 4= bioturbation 
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által jelzett pangóvízi környezetet egy alkalommal olyan finomhomokot szállító 
áramlás törte meg, amely aljzati formaként áramlási fodrokat alakított ki. 
Azonban az uralkodóan pangóvízi rendszer továbbra is jellemző maradt, így 
áramlási fodrokat betemető agyaglepel eredményeként a rendszer flázeres 
rétegződésben őrződött meg (23. ábra, 1). 

Ezt a fluktuáló üledékképződés a finom aleurolitra települő homokos durva 
aleurolit esetében is jellemző maradt, jóllehet a vonszoló áramlások progradáló 
megjelenését a rétegsor durvulása jelzi. A sorozatból kiemelt homokkő minta alsó 
részét vályús keresztrétegződés, felső részét sík párhuzamos rétegződésű sorozat 
jellemzi (23. ábra, 2). Az előzőekben kifejtettek szerint a homokkő tagok leülepe
dése kezdetben váltakozó (de alapvetően magas) energiaszintű vonszoló áram
lások által történt, amely periódusok erős helyi erózióval medervéseteket hoztak 
létre. Ez a rendszer később a szállítási energia növekedésével egyre inkább 
folytonos áramlássá vált, amely a „nagyobb energiájú áramlási rendszer" (upper 
flow regime) sík párhuzamos rétegződésű egységeit alakította ki (23. ábra, 2). 

A következő kiemelt mintában egy viszonylag nagy méretű mederdúne forma 
látható, amely az előzővel összevetve energiaszint csökkenést mutat (23. ábra, 3). 
Ugyanakkor ez a „kisebb" hordalék mozgató képesség az áramlási rezsim kon
cepció alapján még mindig nagyobb volt, mint a hullámfodrokkal jellemzett 
legalsó kiemelt minta esetében (23. ábra, 1). Ugyanakkor a homokhullám konvo-
lúcióban való megjelenése az áramlási periódust követő pangóvízi üledék
képződést fejezi ki. 

Ez a rendszer ebben a rétegsorban eljut a kitartó homokréteg megjelenéséig, 
amelynek laterális kiterjesztése egy kis-torkolati-zátony morfológiáját mutatja 
(23. ábra). 

A 304 fúrás rétegsora (3. ábra, Algyő-2) a laterális kiterjesztést mutató térképek 
alapján meder avulziót, majd szintén kis-torkolati-zátony kialakulást képviseli 
(24. ábra). Az első kiemelt minta üledékszerkezeti elemzése az avulzió 
folyamatáról ad információt. Itt alul kúszó hullámos rétegződésű, majd egy 
összeolvadási felület felett fázeres rétegződésű sorozat jelenik meg (24. ábra, 1). A 
korábban kifejtettek alapján az alsó egység nagy mennyiségű hordalék utánpót
láshoz társuló vonszolva szállítás során rakódott le. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
olyan lineáris áramlás végezte a leülepítést, amelynek hordalék utánpótlása, az 
aktív periódus alatt kitartó volt. Azaz rövid időtartamú, de folytonos közeli 
erózióról van szó, amely hordalékanyagát itt rakta le. Ez az áramlás fokozatosan 
erősödött, a szállított hordalék méretváltozása nélkül, amely a rétegen „belül" 
eróziót okozott (összeolvadási felszín jelenléte, 24. ábra, 2). A minta felső részén 
megjelenő flázeres rétegződésű sorozat azt mutatja, hogy ez a helyi eróziós 
rendszer viszonylag gyorsan fluktuálóvá vált. Ezt követően a rétegsor kifinomo
dása alapján az eróziós hatás fokozatosan csökkent, az áramlás energiája 
kiegyenlítetté vált (durva aleurolit kitartó megjelenése a rétegsorban, 24. ábra). 
Amikor ismét felerősödött az áramlás, akkor már a rétegoszlop tetején megjelenő 
3 méter vastag középszemű homokkövet ülepítette le. A kiemelt minta (14. ábra, 
2) alul párhuzamos sorozathatárok közötti keresztrétegződésű sorozatot mutat. 
Ennek alapján a vonszoló áramlás olyan nagy energiájú volt, hogy a korábban 
kialakított homokhullámok gerincét folyamatosan leerodálta. Az energia 



GEIGER J.: A pannóniai Újfalui (Törteli) Formációban levő Algyői delta fejlődéstörténete II. 69 

Fúrás sz.: A - 3 0 4 Intv.: 1946,00-1963,00 m 
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14. ábra. Üledékes fáciesek és üledékszerkezeti jegyek a 304 jelű fúrás magagyagából. Algyői delta 
egyik deltasík üledékritmusa 

Fig. 14 Facies interpretation and sedimentary structures of Well No. 304 from a core penetrating a sedimentary 
cycle of Algyő delta. At the bottom crevasse splay sequence then a shallow distributary channel and finally a 
minor mouth bar sequences have been identified. 1 = upper part: flaser bedding, middle part: amalgamation 
surface, lower part: climbing ripples, 2= upper part: horizontal planar laminatio, over part: tabular cross 

növekedésével a laminák dőlése egyre kisebb lett, míg végül párhuzamos 
sorozathatárok közötti sík rétegződésű tagok alakultak ki (14. ábra, 2). 

A 294 jelű fúrás 15. ábrán bemutatott rétegsora szintén teljes vastagságában 
harántolt egy üledékritmust (3. ábra, Szeged-1). A kőzettípusok függőleges 
sorozata a hordalékszállítás progradáló jellegét fejezi ki. 
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15. ábra. Üledékes fáciesek és üledékszerkezeti jegyek a 294 jelű fúrás magagyagából. Algyői delta 
egyik deltasík üledékritmusa 

Fig. 15 Facies interpretation and sedimentary structures of Well No. 294 from a core penetrating a sedimentary 
cycle of Algyő delta. Development of a distributary channel then a minor mouth-bar sequences. 1= upper part: 
loading structures, middle part: erosive surface, lower part: bioturbation, 2= amalgamation surfaces in 
structurless sandstone, 3 = amalgamation surfaces in structurless sandstone 

A sorozat alján a finom aleurolitra települő durva aleurolit sorozat kiemelt 
mintája bioturbációt mutat (15. ábra, 1). Az üledékképződés tehát nyugodt, szinte 
áramlásmentes környezetben történt, amely az aljzatban (aljzaton) élő 
szervezetek számára megfelelő életteret jelentett. Az ásó-fúró szervezetek az üle
déket szinte teljesen átdolgozták. Ezt a nyugodtvízi környezetet - a mintán 
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látható eróziós felület alapján - időnként komoly „lökésszerű" vonszoló áram
latok eróziója zavarta meg. Ezek az áramlatok - a minta eróziós felület feletti 
vékony agyagmárga-homokkő rétegek váltakozása által jelzetten (15. ábra, 1) -
többször ismétlődve törtek be a fúráspont környékére. A terhelési szerkezetek 
(25. ábra, 1) megjelenése kifejezi, hogy az egyes áramlási periódusok között 
lényegében teljesen pangóvízi üledékképződés történhetett. Ez biztosította a 
terhelési szerkezetek kialakulásához szükséges eróziómentes környezetet. 

A homokos durva aleurolit leülepedése a vonszoló áramlások üledékképződési 
rendszerének tartóssá válását tükrözi. Ez a progradáló rendszer helyenként igen 
nagy energiával rendelkezett, hiszen a szerkezet nélküli homokkő (25. ábra, 2) 
felhalmozódása sűrű szuszpenziós hordalékszállítást, és rendkívül gyors 
leülepedést jelent. Az összeolvadási felületek alapján (25. ábra, 2) ugyanakkor 
állítható, hogy ez a gyors energianövekedés nem társult a szállított hordalék 
méretváltozásával. Azaz rövid távú, nagy energiájú áthalmozódásokat lehet 
feltételezni. Ez deltasík környezetben - kizárásos alapon - a gátszakadási lebe
nyek tágabb környezetében lehetséges. 

A rétegsorban megjelenő vastag apróhomokkő azt jelzi, hogy ez a gátszakadás 
tartóssá is vált, azaz a folyamat - ebben az esetben - avulzió. Az egykori meder 
méretét jellemzi, az apróhomokkő réteg vastagsága (5 m). A meder laterális 
kiterjesztését a rétegsor melletti térkép mutatja (25. ábra, G E I G E R 2 0 0 3 ) . 

A pangóvízi fogadótesbe ömlő meder előterében szükségképpen torkolati 
zátony alakul ki, amely a vízmélység helyi csökkenésével, a kőzetszövet erős 
feldurvulásával jár. Ez a vizsgált rétegsorban középszemú homokként jelentkezik 
(25. ábra). A réteg melletti térkép az egység laterális kiterjesztését mutatja. Delta 
rendszerekben a nem-főághoz tartozó rövid(ebb) szakaszú hordalékszállító med
rek viszonylag gyorsan inaktívvá tudnak válni. Ez a folyamat a zátonytest 
üledékében látványos kifinomodásként jelentkezik. Esetünkben a középszemű 
homokkőre települő homokos durva aleurolit képviseli ezt a fázist. A kiemelt minta 
(25. ábra, 3) üledékszerkezeti jegyei alapján összeolvadási felületekkel tarkított 
szerkezetnélküli homokkőnek minősül. A korábbi elemzési gondolatmenet alapján 
ez arra utal, hogy meder inaktívvá válása ugyanolyan ritmusosan következett be, 
mint kialakulása. 

Következtetések 

Az áttekintett jellegzetes üledékszerkezeti jegyek az alábbi felhalmozódási 
dinamikát mutatják: 

1. A vályús keresztrétegződés váltakozóan erős szállítási energiával bíró, nagy 
szuszpenzió tartalmú áramlásokat, eróziós, de durvatörmelék nélküli medreket 
mutat. Képződése nagy mennyiségű hordalékot kíván, különösen szuszpenziós 
hordalékból, amely gyorsan eltemeti és megőrzi az eredeti áramlási fodros réte
geket. 

A nagy mennyiségű hordalék utánpótlódásnak társulnia kell kellő mennyiségű 
vonszolva szállítással ahhoz, hogy a réteget fodrosítsa. 

2. A táblás keresztrétegződés mennyisége elenyésző az előzőhöz képest. Ebből 
az következik, hogy meglehetősen ritka a kőzetmag átmérőjénél (kb. 20 cm) 
nagyobb mederaljzat-forma. 
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3. A sík párhuzamos rétegződésű homokkövek jelenléte időnként erős lineáris 
áramlást mutat. Mivel ezek jelenléte igen ritka, ez a jellegzetesség nem meghatá
rozó a sorozatban. 

4. A flázeres rétegződés azt bizonyítja, hogy bizonyos kisebb energiájú áramlási 
időszakokban a homok leülepedésének és megőrződésének feltételei sokkal 
kedvezőbbek, mint az agyagénak. Ekkor a homokot ülepítő áramlások és az 
agyagot ülepítő csendesvízi időszakok váltakoznak. 

5. A tömött szerkezet nélküli homokkövek delta környezetekben a 
gátszakadási lebenyek sorozatában gyakoriak. Az imbrikált intraklasztok a már 
konszolidált üledék erózióját mutatják, amelyek szintén a gátszakadási helyek és 
torkolati zátonyok jellemzői. A kis méretű víz alatti suvadások lokális lejtős 
üledékes térszíneket bizonyítanak, amelyek ismét megerősítik mind a gátszaka
dási lebenyek, mind a torkolati zátonyok jelenlétét. Az összeolvadási felszínek 
alapján, a rétegen belüli erózió helyenként komoly lehetett. 

6. Az áramlásmentes időszakokban a vízborítás legfeljebb néhány méteres 
lehetett a függőleges gyökérmaradványok tanúsága szerint ( R É V É S Z 1982). 

7. Az üledékszerkezeti jegyek alapján rekonstruálható mederaljzati formák 
közül csak a döntően a hullámfodrok és legfeljebb a (meder)dűne alakulatok 
(táblás keresztrétegződés) jöhetnek számításba. Ezek vagy nagyon mély, vagy 
sekély (néhány méter) vízborítást igényelnek. Az előbbi a bioglifák és fauna 
alapján teljességgel kizárható. 

Végül is a sporadikusan vett magmintákban üledékszerkezeti jegyek a deltasík 
delta ágak közti öbleinek (interdistributary bays) üledékképződését mutatják az 
összes vizsgált kőzettestben (Algyő-1,-2, Szeged-1,-2,-3, Szőreg-1), ahol a 
gátszakadási lebenyek szubdeltává fejlődve végzik a csendes és sekély 
vízfelületek feltöltését. 

A minták - ideértve nemcsak a jelen dolgozatban bemutatott, hanem a szerző 
által évek során vizsgáltakat is - sporadikus jellege természetesen a területi 
általánosítást korlátozza. Ugyanakkor a térbeli modellező rendszer ( G E I G E R 2003) 
meggondolásai pontosan ezeket a lokális tulajdonságokat tejesztik ki a minták 
„síkjában". így az üledékfácies-felhalmozódási környezet kapcsolata alapján 
nemcsak a minták felhalmozódási módjának kiterjesztését teszik lehetővé, 
hanem e kiterjesztést mérhetővé is teszik. 
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