
hajdúsági téglagyári attyaglelohelyek ülsdskpöldtaui vizsgálata

Sümegi Pál +

A KLTS Ásvány- és Földtani Tanszéke építésföldtani kutatá
sának egyik fontos vonása, hogy azzal párhuzamosan, az üledék- 
földtani cs őslénytani vizsgálatok alapién paleoökoló-iai, fel
színfejlődési következtetések megállapítására is törekszünk.

Jó példa erre, a durvakerámia ipar termékfejlesztésével 
kapcsolatos, több alföldi téglagyári agyaggödör részletező vies 
gálata és értékelése. A számos külszíni és fúrásos feltárás 
zül a debrecenit és a hajdúböszörményit választjuk példák-'nt 
munkamódszerünk és eredményeink szemléltetésére.

Módszertani ismertetés
A mintavétel rétegváltozásonként, illetve 25 c:. -ként tör

tént, a finomrétegtani vizsgálatok szabályainak megfelelően.
A szemcseösszetétel meghatározás hidrometrálásssl cs szá

raz szitálással történt. Az alapadatokat számítógépnél dolgoz
tuk fel. A karbonát tartalmat kalcimetrálással határoztuk mer.

Az egykori ülepítő közeg energiaviszonyainak je lie..: zés re 
kiszámítottuk az ШЛАК, D.L. 1952; FOLK, R . L . ,  .VÁRD, V,’.G. 3 957. 
szerzők által megállapított közepes szemcseméretet amely
az ülepítő közeg mozgási energiájával arányos. Továbbá az osz
tályozottsági értéket /67, amely megmutatja, hogy r.z ülepíti 
közeg energiája mennyi ideig volt változatlan. Valamint a íei— 
deségi értéket /Sу/, amely az átlagos mozgási energiától való 
eltérést jelzi és a kurtózist /Kg/, amelynek értéke a mozgási 
energia fluktációjóval arányos.

Ezen négy paramétert, valamint a CaCO, tartályét felhasz
nálva /U0L1IAR B.-GEIGER J. 1981-ben írt cikke nyomán/ c l u stor- 
analízist végeztünk el az üledékes környezet változásainak meg
állapításához.
+Debrecen Ásvány- ás Földtani Tanszék
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A cluster-analízist a következőképpen végeztem el. Az öt 
adat egy adott üledékmintát jellemez. Az ötdimenziós vektortér
ben tehát, minden mintát egy pont jelöl. A vektorok összessége 
a leülepedési körülményeket jelzi, ezért, ha két vagy több min
ta hasonló vagy közel azonos körülmények között rakódik le, ak
kor a vektortérben a mintákat képviselő pontok is közel kerül
nek egymáshoz.

A paraméterek numerikus tulajdonságainak elemzésekor in
tervallumokba soroltuk a kapott értékeket. Valamennyi mintán 
elvégezve ezt a műveletet, öt ismeretjegyből álló képlet jel
lemzi azokat. Ezek azonossága azonos leülepedési körülményekre 
utal, eltérés esetén a leülepedési környezeteváltozott, vagy az 
üledék átalakult.

Az üledékes környezet jellemzéséhez, a paleoökológiai kép 
megrajzolásához használtuk fel az üledékből kinyerttMollusca 
faunát. Mintánként 6-8 kg anyagból, 0,8 mm fa szitán átmosva, a 
két téglagyár szelvényéből 28.000 db Mollusca egyedet kaptunk.

A faj- és egyedszám megállapítása mellett a különböző öko
lógiai igény alapján is csoportosítottuk a fajokat. Az 1. cso
portba a hidegtűrő, de nedvességkedvelő fajokat soroltuk, a 2. 
csoportba a hideg- és szárazságtűrő fajokat, míg a 3. csoportba 
a nagy tűrőképességű fajok kerültek. A csoportok Százalékos meg
oszlása alapján a paleoökológiai kép rekonstruálhatóvá vált.

A debreceni téglagyár szelvénye
Az első réteg a 9,00-8,00 m közötti vörös színű, fosszilis 

talajréteg. Talajképző tényezők deformálták, torzították az ü- 
ledéktani paramétereket.

A második réteg 8,00-6,00 m közötti sárgásbarna színű kő
zetlisztes agyag. Két zónára osztható. Mindkét zónában az üle
pítő közeg energiája közepes, az osztályozottsági érték rossz 
volt.

A harmadik 6,00-4,00 m közötti rétegnél szürkéssárga kőzet
lisztes homok található. A rétegen belül az eolikus üledékképző
dés kezdetén a mozgási energia megnőtt és gyengén osztályozott 
löszös homok rakódott le./A zóna/. A mozgási energia csökkené
sével homokos lösz képződött /B zóna/. A mozgási energia fluk-
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tációja a rétegen belül jelentős volt.
A negyedik réteg 4,00-2,50 m között található, Barnéssár- 

ga színű durvakőzetlisztes finomhomok és finomhomokos durvakő- 
zetliszt alkotja váltakozva. Az ülepítő közeg mozgási energiá
b a  az előző réteghez kőpest lecsökken, de a sebességingadozás 
mértéke jelentős marad. Az osztályozottsági érték ugrásszerű 
változásai is az ülepítő közeg sebességingadozásait bizonyít
ják.

Az ötödik réteg - 2,50-1,25 m között - kiegyenlített ener
giaviszonyok között lerakodott finomkőzetlisztes durvakőzetliszt. 
Az osztályozottsági érték és a mozgási energia értéke egyaránt 
közepes, de a sebességingadozás mértéke csekély volt az üledék 
képződésekor.

A hatodik réteg - 1,25-0,00 m között - tulajdonképpen az 
ötödik réteg talajosodott változata, ahol az A zóna a felhalmo- 
zódási szint, üledékföldtani paraméterei a talajosodás folyamán 
torzultak, de nem azonosak a fosszilis talaj paramétereivel, 
így azt jelzik, hogy eltérő körülmények között képződtek.

A faunát 15 faj 17.530 egyede alkotta. Malakológiailag a 
szelvény 3,50-0,75 m közötti része volt értékelhető.

Az egyes fajok és csoportok dominanciaviszonyaiból a kö
vetkezőket lehetett megállapítani:
- 3,50-2,00 m között a 2. csoportba tartozó Vallonia tenuilab- 
ris /A.BR./ dominanciája maximumon van /10-12 '/, ez mellett a 
3. csoportba tartozó Pupilla muscorum /L./ dominanciája kiemel
kedően magas /41-62 %/. Mindkét faj dominanciagörbéje erősen 
hullámzó és lefutásuk ellentétes. Ezen adatok alapján egy hideg
száraz klímaszakasz rajzolódik ki, amelyet hideg, csapadékosabb 
fázisok szakítanak meg.
- 2,00-1,25 m között az 3. csoporthoz sorolt Perforatella rubi- 
ginosa /A.S./ dominanciája megnő /18-19 %/, míg a Pupilla raus- 
corumé magas marad /40-45 %/, de a Vallonia tenuilabris domi
nanciája lecsökken /3-4 %/.
- 1,25-0,75 m között az 1.-csoportba tartozó Succinea oblonga 
/DRAP./ /50-51 %/ és Columella columella /KART./ /20-23 %/ fa
jok dominanciája jelentősen megnő. A Pupilla muscorum /L./
/18-20 %/ és a Perforatella rubiginosa /A.S./ /2-3 %! fajok
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dominanciája pedig jelentősen visszaesik.
Az adatok alapján a 2,00-1,25 m közötti üledék a hideg, 

száraz és a hideg, csapadékos éghajlat közötti átmenet során 
képződött, míg az 1,25-0,75 m közötti réteg hideg, csapadékos 
klímán rakódott le.

A hajdúböszörményi téglagyár szelvénye
7,00-6,00 m közötti első réteg két zónára oszlik. Az A zó

nában közepes mozgási energiával és rossz osztályozottsági ér
tékkel lerakodott barnássárga finomhomokos durvakőzetliszt ta
lálható. Karbonáttartalma a rátelepülő zónához képest magasabb, 
de konkréciókat nem tartalmaz. А В zóna egy vörös színű fosszi
lis talajréteg, amelynek paraméterei megegyeznek a debreceni 
szelvényben található fosszilis talajréteg paramétereivel.

A 6,00-4,00 m közötti második réteget egy sárgásbarna szí
nű, jelentős agyagtartalmú finomkőzetlisztes durvakőzetliszt 
alkotja. Az ülepítő közeg mozgási energiája az előző réteghez 
képest lecsökken és az osztályozottsági érték is romlik.

A harmadik réteg 4,00-1,25 m között található. Az ülepítő 
közeg mozgási energiája és a sebességingadozás mértéke megnő 
az előző réteghez képest. Az osztályozottsági érték -alamelyest 
javul, de így is csak a rossz kategóriába sorolható. A 3/В zóna 
a 3/A zónától kiugró karbonáttartalmával válik el. Ezt a réte
get sárgásbarna színű finomhomokos durvakőzetliszt alkotja.

A negyedik réteg - 1,25-0,00 m között - tulajdonképpen a 
3. réteget alkotó finomhomokos durvakőzetliszt talajosodott 
változata, ahol a 4/A zóna elkülönítését a magas karbonáttarta
lom indokolja.

A szelvényből 15 faj 12.930 egyede került elő. Malakológi- 
ailag a 4,75-0,75 m közötti szakasz volt értékelhető. A száraz
földi fajok mellett a vízi fajok közül az Anisus spirorbis /L./ 
néhány egyede is előkerült az üledékből.

Egyes fajok és csoportok dominanciája alapján három sza
kasz különíthető el a szelvényben.

Az első szakasz 4,25-4,75 m között található. Rendkívül 
jelentős Pupilla muscorum /L./ dominanciával /69-70 %! jelle
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mezhető. Itt található az Anisus spirorbis /L./ vízi fai öt e- 
gyede is. Az első csoportba tartozó Succinea oblonga /DRAP./ 
16-13 ?S-os dominanciája kiemelkedő még, valamint a Vallonia 
tenuilabris /A.BR./ is jelen van /8-10 %/. Ezek alapján a ré
teget képező üledék egy hideg-csapadékos klímán akkumulálódott.

A második szakaszban 4,25-2,50 m között a Vallonia tenui
labris /A.BR./ dominanciája 16-18 %-re. nő. A Puoilla muscorum 
/Ь./ faj dominanciája csökken, de jelentős marad /55-62 'í/. A 
nedvességigényes fajok egyedszáma jelentősen lecsökken ebben a 
rétegben. Az adatok alapján as üledék hideg, száraz klímán kép
ződött .

A harmadik szakaszban 2,50-0,75 m között a Vallonia tenui
labris /A.BR./ faj dominanciája 10 % alá csökken, míg a hitíeg- 
tűrő, de nedvességigényes fajok dominanciája, mint a Vertiro 
parcedentata /A.BR./ 17-25 “6-ra, a Succinea oblonga /DRAP./ 
15-22 %-ra, a Columella edentula /DRAP./ 5-6 %-ra nő. Ebben a 
rétegben található üledék tehát hűvös, csapadékos klímán kén- 
ződött.

Összefoglalás
A hajdúsági szelvényeknél egy jól követhető - enyhe, csa

padékos klímán képződött - vörös színű fosszilis talaj volt ki
mutatható.

A fosszilis talaj fedője már hűvös-hideg, de csapadékos 
klímán képződött üledék. Majd a klíma szárazabbá váláséval meg
indul az eolikus üledékképződés és löszös homokot, homokoz 
löszt akkumulál a területen.

A szárazabb klímaperiódust egy többszöri éghajlati válto
zással jellemezhető szakasz követi. A csapadékosabb szakaszok
ban lösz képződött, míg a szárazabb szakaszokban homokos lösz 
rakódott le.

A rétegsor zárótagjakánt - területenként eltérő vastagsá
gú - lösz akkumulálódott. A Mollusca fauna alapján a lösz lera
kódása csapadékosabb klímán történt. Ezzel magyarázható a lösz 
jelentős agyag- és finomkőzetliszt tartalma.

Az üledéksor képződésének ideje a felső pleisztocén véré
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re tehető. A holocénban a felszínen lévő képző dm 6 nyék talajo- 
sodtak.

A fenti elemzés a gazdas.ágföldtani elbíráláshoz, is'segít
séget nyújtott.

А г.з.jdúböszörrr.^nyi téglagyár jövőbeli fejlesztése az in
dokoltabb. Ä debreceni tégla-várban művelt üledékösszlethez 
kénest, nagyo.b vastagságú és homogénebb kifejlődése nyersa
nyag áll a rendelkezésre itt. A fosszilis talajszint lefejthe
tő, amely javítja a téglagyári nyersanyag szemcseösszetételét.
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Geological exploration for brick works borrow 
areas in Hajdúság region, Hungary.

pál sümegi

In the frame of sediment geological exploration 
of brick works borrow sites of Hajdúság, Hungary, 
the conditions under which sediments had .accumula
ted were.investigated. Routine material testing 
and analysis of some entrapped remains of ancient 
organismus / mollusca / were used as a tool.
The geological profile showed variable climatic 
conditions. During dry periods, Aeolian soils were 
predominant, during rainfull periods the amount of 
fine particles / clay, silt / increased. On the 
basis of investigation of mollusca amereance it 
was cour.cluded that the upper part of loess soils 
was deposited during ra-infull periods, when the 
fine particles content of soil became significant.
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