
Beszámoló a II. 
m ongol - magyar földtani 

térképező expedíció  
(1970-71) tevékenységéről

A Földtani Kutatás 1997/4. számában jeleztük, 
hogy a Magyarhoni Földtani Társulat Tudomány- 
történeti Szakosztályával közös szerkesztésben 
1998-tól a korábbi földtani-geofizikai expedíciók 
történetével, azok kutatási eredményeinek rövid be
mutatásával szeretnénk a magyar kutatókról és te
vékenységükről megemlékezni.

Jelen számunk egy kicsitformabontóan - a szer
zői kéziratok elhúzódása miatt - а II. mongol-ma
gyar kutató expedícióról számol be először. Remél
jük, következő számunktól időrendi sorrendben 
tudjuk ismertetni az expedíciók tevékenységét.

(rovatvezető)

A magyar - mongol kormányközi megállapodás alap
ján 1970-ben újabb - egyéves tervezés időszaki szünetet 
kitöltő - földtani térképező csoportot (= II. mongol-ma
gyar földtani térképező expedíció) indított Mongóliába 
a Központi Földtani Hivatal, illetve megbízása alapján 
két intézete a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. A Földtani Inté
zet csoportjának vezetője Jámbor Áron geológus, a cso
port főmérnöke Horváth István geológus, tagjai: Császár 
Géza, Peregi Zsolt, Havas László térképező geológusok, 
Völgyesi István hidrogeológus, Udvardi Miklós, Frecska 
József és Novák Győző vegyészek, Zentai Gyula, illetve 
Angyalföldi Vladimir tolmács adminisztrátor, Küllei Pál 
rajzoló, Hullay Gyula gépkocsiszerelő, Fónay Gábor, il
letve Horacsek Tamás szakács volt. Munkánk kezdeti 
nehézségeit Bállá Zoltán az előző mongol-magyar expe
díció kulcsembere segített leküzdeni Mongóliában.

A Geofizikai Intézet csoportjának vezetője Zsillé An
tal geofizikus, Csapó Géza, Draskovits Pál, Fábiáncsis 
László, Mészáros József, Szalay István felvételező geofi
zikusok, Dér István geológus, Ferenczi János, Kőszeg- 
váry András, Bátori István geofizikus technikusok és 
Major Imre gépkocsiszerelő volt.

A csoport munkájához a magyar fél adta a technikai 
felszerelés egy részét (geofizikai műszerek, gépkocsik, 
sztereoszkópok, írószerek, vegyszerek stb.), és a fenti 
szakember gárdát, a mongol fél a felvételezendő terüle
tet, a technikai felszerelés (jurták, lakások, üzemanyag, 
személyi felszerelés, fúróberendezések, exkavátor stb.) 
és a szakember gárda mongol részét.

A mongol terepi csoport vezetője Ganghuleg geoló
gus technikus, a csoport főmérnöke D. Bataar geológus 
volt. A csoport munkájában Dolgor, Purvee, Zsagvaral 
geológusok, Cogtocsir, Izdorzs, Bujdan, Namhaj geoló
gus-, illetve geofizikus technikusok, öt mongol gépko
csivezető és 12 fő segédmunkás vett részt. A csoport 
számára szükséges több ezer színképelemzés elkészíté
sében a Keletmongóliai Geológiai Központ Laborató
riumában a magyar vegyészek mellett Icsinhorló, Das- 
vijam, és Szambalhundev mongol vegyészek működtek 
közre, bár az elemzések egy részét az ulan batori Köz
ponti Geológiai Laboratóriumban Dorzshand, Lumban, 
és Burma mongol vegyészek elemezték. Ugyanitt a cso-
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port néhány mintájának aranytartalmát Gongorzsav ha
tározta meg. A  csoport torlatmintáinak mikrominera- 
lógiai vizsgálatát Keletmongóliai Geológiai Központ La
boratóriumában Bjambaszuren geológus végezte el.

Munkánkat a Földtani Intézet laboratóriumának mun
katársai is segítették. A palinológiai vizsgálatokat Gó- 
czán F. a makroflóra meghatározásokat Pálfalvy L, a 
devon makrofauna feldolgozását Mihályi S. készítette el. 
Néhány mintánk röntgendiffrakciós ásványi összetéte
lét Pálmai J. határozta meg.

A három részből (MÁFI, ELGI és a Kelet Mongóliái 
Földtani Központ) összeállt térképező csoportnak 
egyetlen közös feladata a Kelet-Mongóliai Fennsík ki
csiny részét lefedő 3 db (a Gauss - Krüger szelvényezés 
szerint L-49-12, L-49-24, L-50-13 számú) térképlap 
mindösszesen 4000 km2-nyi területének (1. ábra) az 
l:200.000-es szovjet normáknak megfelelő rendszer 
szerinti felvétele volt. A Geofizikus csoportnak emellett 
az előző, az I. Mongol-Magyar Expedíció által talált are- 
nuri és Baga - Gazrin - csului érclelőhely nyersanyag 
kutatási célzatú felmérését is el kellett végeznie.

Mongóliában az előbb említett l:200.000-es földtani 
térképezés számít az alapfelvételnek - miként hazánk
ban 1846-1900 között az l:l44.000-es, kezdetben a bé
csi, később a Magyar Királyi Földtani Intézet i geoló
gusok által végzett földtani térképezés - és célja az általá
nos földtani megismerés mellett, vagy inkább azt meg
előzve a terület ásványi nyersanyagainak a felderítése 
volt.

Bár az expedíció munkájának előkészítését 1969- de
cemberében elindítottuk, a magyar és a mongol fél kö
zötti érdekellentétek miatt az érdemi munkát 1970. ja
nuárja helyett csak május 5-én kezdhették meg a szak
emberek Ulan-Batarban a területre vonatkozó nyom
tatott- és adattári irodalmi anyag összegyűjtésével és 
felvételezésével, majd Csojbalszanban a terepi munká
hoz szükséges technikai felszerelés összeszedésével.

Tágabb és szűkebb területünk földtani megismerése 
viszonylag későn kezdődött. A múlt század végén, sőt e 
század elején is még csak a utazók leírásából értesül
hetett a világ Mongólia geológiai felépítéséről. Az első 
rendszeres l:500.000-es léptékű földtani felvételezést 
1934-ben Popov V. N. szovjet geológus csoportja készí
tette elsősorban hidrogeológiai célzattal. A további - 
már az általános tájékozódást célzó felvételeket - Haszin 
R. A. (1943) és Kolenov A. D. (1948) vezette csoportok
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végezték, Szűkebb területünk megismerése szempont
jából az Ivanov Sz. D. (1948) vezette csoport, majd a K-i 
szomszédságunkban térképezett Amgaa mongol geoló
gus csoportja és legfőképpen az I. Mongol-Magyar Föld
tani Térképező Expedíció területünktől Ny-ra végzett 
ötéves térképező munkája volt nagyjelentőségű. Utób
bi tapasztalatait közvetlenül vehettük át, egyrészt a sze
mélyi kapcsolatok (Horváth I. és Balia Z. dolgozott az 
előző expedícióban), másrészt pedig a mi 4000 km2- 
ünk is nagyon hasonló földtani felépítésű volt. A II. 
Mongol-Magyar Földtani Térképező Expedíció felada
tát az I. Mongol-Magyar Földtani Térképező Expedíció 
figyelemreméltó nyersanyag-kutatási eredményei alap
ján határozták meg.

A térképező csoport 1970. június közepétől novem
ber közepéig, öt hónapot töltött terepen. Munkánkat a 
Hondar Ula hegy ÉK-i előterében létesített táborból 
kiindulva láttuk el. Ezalatt a Kelet-Mongóliai Fennsík
nak domborzat szempontjából viszonylag enyhén ta
golt (775-1260 m tengerszínt feletti helyzetű), jobbára 
dombvidéki, ritkábban középhegységi, vagy síksági vi
déken elkészítettük 4000 km2-nyi terület l:200.000-es 
"kondíciós", - azaz az előírásoknak megfelelő minőségű 
földtani térképét, begyűjtöttünk 10.259 db talajmetal- 
lometriai-, 1184 db torlatmintát. Elkészítettük 5 részte
rületösszesen 94 km2-nyi l:30.000-es méretarányú rész
letes nyersanyagkutatási térképét, lemélyítettünk 12 
db, összesen 579,7 m sekély (10-80 m) mélységű térké
pező fúrást, kihajtottunk 603 m3 kutatóárkot és 180 fm 
kutatóaknát. Csoportunk hidrogeológusa (Völgyesi Ist
ván) a terület minden forrását és mesterséges vízle
lőhelyét felkereste, lehetőség szerint megmintázta azo
kat és kiderítette a források genetikáját is.

Területünk középpontja a keleti hosszúság 113°45' és 
az északi szélesség 47°40' koordináták metszésébe esik, 
tehát gyakorlatilag Budapest magasságában fekszik. Ég
hajlata azonban a Kárpát medencéjétől jelentősen eltér, 
hideg szélsőséges félsivatagi klímája van. Az éves közép
hőmérséklet 0° körüli, a szélső érték télen -45 °C nyáron 
+38 °C. Állandóan fagyott talajok nincsenek területün
kön. Az éves csapadék eléri a 250 mm-t. A csapadék 90 
%-át a Csendes Óceán felől júliusban, időnként betörő 
monszun erre felé meglehetősen erőtlen hullámainak 
köszönheti. A felhős napok száma csekély. Ennek követ
keztében a levegő páratartalma alacsony, így az inszo- 
láció erőteljes. A würm óta kialakult talaj 1-3 dm vastag, 
a legmélyebb süllyedékektől eltekintve agyagmentes. 
Ezek a körülmények határozzák meg a vidék növény
zetét. A fűvelborítottság - eltekintve a magasabb hegyek 
szikláitól - általános, bár a fű ritka és alacsony növésű, 
xerofil fajokból áll. A 4000 km2-en csak 4-5 csenevész 
szilfa képviselte az igényesebb növényzetet.

A területen érdemi vízfolyás nincs, bár északi határa 
közelében folyik Ny-ról К-felé Kelet-Mongólia legjelen
tősebb folyója a Kerulen.

A hegyvidéket ennek ellenére jól fejlett, nyílván a 
harmadidőszak és pleisztocén során a mainál időnként 
lényegesen csapadékosabb időszakokban egykor kiala
kult, ma száraz, folyóvízi völgyrendszer hálózza be, ame
lyeken főként a Kerulen, ritkábban a helyi lefolyástalan 
süllyedékek felé szállították a patakok a lefolyó vizeket 
és hordalékukat.

A természeti adottságoknak és a mongol történelmi 
múltnak megfelelően ezen a vidéken csak alkalmi, a 
rideg állattartási gazdálkodás megkövetelte, egy-két jur
tából álló települések jelennek meg a nyári legeltetési 
időszakban, egyébként lakatlan.

A terület földtani szempontból való feltártsága álta
lában gyenge, túlnyomó domb és hegyvidéki részét "fé
lig helyben maradt" periglaciális eredetű sűrű kőzet- 
törmelék borítja. A szálbanálló szikla kibúvások ritkák, a 
síksági jellegű süllyedékek felszínét 1-3 m vastag finom
szemű eluvium-deluvium fedi.

A gyér növényzet, a sűrű törmelék ideális viszonyokat 
teremtett a vidék légifényképes földtani feldolgozására. 
A csoport által használt l:30.000-es léptékű szetereo 
(légi) foto párokból álló légifényképeken nem csak a 
morfológia, továbbá a képződmények határa, a határ 
típusa (tektonikus, eltérő- vagy megegyező település) a 
terület nagyobb és kisebb tektonikai vonalai, hanem az 
egyes képződmény mezők kőzet minősége, sőt az utó
lagos kőzetelváltozások is kiválóan megkülönböztethe
tők voltak. Meglepetésünkre nem csak a domb- és hegy
vidéki morfológiájú - tehát csak viszonylag vékony kő
zet törmelékkel borított - hanem a síksági területeken 
is, ahol a felszínen gyakorlatilag nem volt a terepet 
bejáró geológus számára észlelni való. A légifelvétel itt 
mintegy "belát" a felszínt borító málladék alá.

A légifényképek értékelése -amelyet messze túlnyo
mórészt Horváth I. végzett - alapján minden különö
sebb nehézség nélkül ki lehetett jelölni az egyes kép
ződmény "foltokat". A részletes terepbejárás (0,57 km/ 
/km2, illetve 0,82 db/km2 észlelési + képződmény leírási 
pont) tulajdonképpen a légifénykép desifrirozás által 
jelzett képződmény helyszíni igazolására szolgált.

E szűkebb értelembe vett földtani térképezés mellett 
folyt a domb- és hegyvidéki területeken a földtani csa
pásirányra merőleges, azaz ÉNy-DK-i irányú, egymástól 
1000 m-re futó egyenes vonalak mentén a 200 m-enkén- 
ti talajmetallometriai mintagyűjtés.

Az allúviummal borított völgyekben pedig az u.n. tor- 
latmintákat szedtük egymástól átlagosan 1 km-es távol
ságban mélyített 0,2-0,5 m-es gödrökből.

A süllyedők területek kitöltésének megismerése érde
kében pedig azok komplex geofizikai felmérését végez
ték a terepi csoport geofizikusai graviméteres, VESZ, 
refrakciós szeizmikus és földmágneses módszerrel.

Nagyon valószínű, hogy ez a többoldalú felvételezési 
módszer a terület felszínközeli ásványi nyersanyagait 
hiánytalanul feltárta, lehetővé tette az általános réteg- 
tani és szerkezetföldtani felépítés megismerését a kie
melt és a süllyedők területeken egyaránt.

Megállapíthattuk, hogy a területünk tektonikai szem
pontból pásztás felépítésű. Az egyes pászták DNy-ÉK-i 
csapásúak, 5-15 km szélesek és hegyvidéki, illetve me
dence síksági - dombvidéki domborzatúak. A kiemelt 
pásztákat uralkodó mértékben permi gránit és riolit 
építi fel, a síksági területek félárok szerkezetű süllye- 
dékeket kitöltő, DK-felé dőlő és vastagodó alsó-kréta 
medence sorozat felett alakultak ki (2. és 3. ábra). A 
kiemelt és a besüllyedt pászták rétegtani felépítése egy
szerű. Négy szerkezeti emeletre tagolódó képződmény
együttes építi fel teljes területünket.

A legidősebb "geoszinklinális" szerkezeti emeletbe 
osztatlan középső paleozoós vörösesszürke konglome
rátum és finomszemű homokkő, továbbá riolitporfirit 
és tufája képződményeket soroltuk, amelyek két apró 
foltban a Kerulen menti gránit masszívum területén, 
annak egykori köpenyének lepusztulási maradékaként 
fordulnak elő. A devon anchi-epimetamorf agyagpala, 
tengeri faunás mészkő és homokkő rétegekkel való kap
csolata a rossz feltártság miatt nem volt területünkön 
megállapítható. Csak valószínűsíthetjük, hogy ezek a 
paleozoós képződmények előbb regionális, - majd a per-
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2. ábra A II. Mongol-Magyar Földtani Térképező Expedíció 
1970. évi felvételi területének szerkezeti pásztái. M -1:500 000

mi magmatizmus során kontakt -metamorf hatást is el
szenvedtek. Utóbbit az andaluzitos csomós pala szírt 
előfordulás egyértelművé teszi. A devon képződmé
nyek területünk II. (a Kerulen menti) és VI. (a Hondar- 
ulai) szerkezeti vonulatában fordulnak elő kisméretű, 
vetőkkel határolt blokkok formájában.

A második szerkezeti emeletbe a permi orogén mag
matizmus termékei sorolhatók. Túlnyomó részük nor
mál, rózsaszínű apró- és középszemű gránit. Ezek alkot
ják területünk páros számú (kiemelt) zónáinak messze 
túlnyomó részét. Természetesen telérkőzetei - főként

Az alsó-kréta alsó részében keletkezett vulkánitok el
sősorban a medencék DK-i, mélybesüllyedt részében 
(Savardzsargalantai- és Hurajn-Baron-Njurui medence), 
vagy az egykori ilyen medencerészek ma már kiemelt, 
magasabb helyzetben lévő területein találhatók (Hanin- 
Huduk, Parsin-Ul medence). Előbbiek legmélyebb DK-i 
süllyedékeiben a geofizikai vizsgálatok szerint a 2000 
m-t meghaladó vastagságú az alsó-kréta sorozat.
• A permi gránit, illetve riolit területeken viszonylag 
gyakoriak - a későbbi erőteljes lepusztulást bizonyító 
hosszabb-rövidebb (100-1000 m) a kőzettani rokonsá
guk alapján az alsó-kréta vulkanizmus termékeként kia
lakult, változatos, a savanyú intermediertől a bazaltig 
terjedő összetételű - 2-20 m vastag kőzettelérek.

Az alsó-kréta sorozatban felfelé haladva egyre inkább 
a valódi, a nem piroklasztikus eredetű agyagos-aleuritos 
üledékek jutnak uralomra. Az alsó-kréta záró tagját alko
tó dzumbaini összletből már vulkánit betelepülések 
sem ismertek. A túlnyomóan vulkáni környezetnek és a 
kontinentális kifejlődésnek megfelelően ebben az össz- 
letben kőszén és olajpala betelepülések is kialakultak.

A negyedik szerkezeti emeletbe soroltuk a területün
kön tektonikailag már csak kevéssé érintett, ugyancsak 
kontinentális hordalékkúp kifejlődésű felső-kréta kavi
csos-homokos összletet, továbbá a kvarter lejtőtörme
lék, törmelékkúp, hordalékkúp allúvium, folyóvízi te
rasz és futóhomok képződményeket.

Felvételező munkánk és a nyersanyag indikációk 
alapszintű vizsgálatai - amelyeket Császár G. irányított - 
alapján megállapíthatjuk, hogy a feldolgozott 4000 km2- 
nyi területen azonnali további munkálatokat igénylő 
nyersanyag előfordulást nem találtunk. Az egyaránt per
mi gránithoz kötődő 3 db Mo, az 1 db polimetallikus és 
az 1 db Cu indikáció kisterületű elváltozásokhoz kap
csolódnak és az elemzésekkel kapott koncentrációk is 
alacsonyak. Említést érdemel egy 15x25 m-es ovális ala
kú pegmatitos optikai kvarcot tartalmazó test, amely

t\iy Ж

3. ábra a Parsin-Ul hegy és a Barun-Njuru-i medence közötti terület vázlatos földtani szelvénye. M -l:200 000

aplit, ritkábban kerzantit és spesszartit - is megfigyel
hetők voltak. A gránitokhoz kapcsolódva alárendelt 
mennyiségben permi riolitignimbrit és riolit is előfor
dul. A két képződmény tényleges viszonya az utób
biakon észlelt gyenge kontakthatás alapján volt megál
lapítható. A riolitok az idősebbek, s ezek nagyvastag
ságú tömegei alá nyomult be a gránit.

A harmadik, a metaplatform szerkezeti emeletbe a 
triász, jura és alsó-kréta képződményeket soroltuk. Kia
lakulásuk a triászban megindult, és az alsó-kréta elején 
kiteljesedett extenziós medencealakuláshoz kapcsoló
dik. Mindhárom időszakot uralják a savanyú vulkáni 
képződmények, de intermedier (főként a jurában), sőt 
az alsó-krétában már bázisos vulkánitok is megjelentek. 
Alárendelten folyóvízi konglomerátum és vulkanomikt 
homokkő rétegek is ismertek.

A triász és jura sorozatok az ÉK-DNy-i csapású félárok 
alakú medencék ÉNy-i szegélyén alkotnak megmegsza
kadó keskeny vonulatokat.

ilyen kis mennyiségben is értéket képvisel. A terület 
hegyvidéki részein jelentős mennyiségű, helyi útalapo
zásra alkalmas kőzet - gránit, riolit stb. - fordul elő. A 
Kerulen folyótól D-re helyenként több méter vastag, 
vakoló homoknak alkalmas futóhomok felhalmozódá
sok ismertek.

A területen a jelenleginél sokkal több jóvizű -a lakos
sági fogyasztáshoz és az állattenyésztéshez szükséges - 
kút létesíthető és a két D-i alsó-kréta medencében 500- 
1500 m-es kutakkal valószínűleg termálvíz is feltárható 
lesz.

A társadalom szempontjából a legnagyobb értéket 
ezen a vidéken a talajok jelentik. A meredekebb hegyol
dalakat borító váztalajok és a lefolyástalan medencék 
legmélyebb részein kifejlődött sós talajok (szoloncsá- 
kok és szolonyecek) ugyan csak nagyon gyér növény
zetet nevelnek, de a területünk messze túlnyomó, vi
szonylag enyhe domborzatú többségét borító szürkés
barna, vagy barna mezőségi talajok már 200 mm éves
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csapadék nyomán is lehetővé teszik a külterjes állatte
nyésztést, sőt csekély, a szélesebb völgyek alluviális sík
ságaira kiterjedő szántóföldi műveléssel a belterjes ál
lattenyésztés feltételei is megteremthetők (lesznek, ha 
erre a jövőben igény mutatkozik).

A csoport a terepi munka november közepi befeje
zése után 1970. november végén Ulan-Batorban meg
kezdte a jelentés összeállításának előkészítését. Decem
ber közepén a csoport tagjai hazautaztak éves szabad
ságuk letöltésére, majd 1971. január közepén a geoló
gusok és a geofizikai csoport vezetője Zsillé Antal visz- 
szatért Ulan-Batorba, ahol július közepéig - ugyancsak a 
Mongóliában elfogadott szovjet előírásoknak megfele
lően elkészítettük jelentésünket az elvégzett munka 
eredményeiről. A jelentés mintegy 300 oldalnyi orosz 
nyelvű szövegben ismerteti a terület megelőző földtani 
kutatásainak történetét, rétegtani és tektonikai felépíté
sét, földtani fejlődéstörténetét, geomorfológiai- és hid
rogeológiai viszonyait, a felvételező munka nyersanyag
kutatási eredményeit, a geofizikai mérések értékelését, 
a terület éghajlatát, növény- és állatvilágát. A szöveg 
mellett 97 db térkép és ábra mellékleten mutatjuk^be 
munkánk eredményeit.

Jelentésünket a Mongol Földtani Minisztérium Tudo
mányos Technikai Tanácsa előtt 1971. szeptember kö
zepén megvédtük, s a jelentés annak Adattárába lead
tuk. A jelentés -meglehetősen hiányos - magyar nyelvű 
változatát az MGSz Adattára őrzi.

Jámbor Áron, Horváth István, Zsillé Antal
(MÁFI, MGSZ)
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A Magyar Geológiai Szolgálat 
Dél-dunántúli Területi 

Hivatala földtani kutatással

A Területi Hivatal mint dekoncentrált államigazgatási 
szerv Baranya-Tolna-Somogy megyék területén látja el a 
törvényekben, rendeletekben meghatározott államigaz
gatási feladatait. A klasszikus értelemben vett földtani 
kutatással nem foglalkozik, mégis az államigazgatási 
munka során, állampolgári bejelentések kapcsán, terepi 
bejárások alkalmáyal, valamint a három megye sajtófi
gyeléséből olyan adatok birtokába jutunk, amelyek alap
ján további kutatási igény merül fel. Ezen témákból köz
lünk egy összeállítást, a teljesség igénye nélkül.

Bazalt áttörés a beremendi kréta mészkő 
bányában

A bányaművelés robbantásai során a kréta mészkő 
rétegekre merőlegesen kb. 3-3 m vastag bazalttest vált 
láthatóvá. A fénykép dokumentáción túl mintát vet
tünk, amit eljuttattunk a szegedi egyetemre, dr. Szeder
kényi Tibor részére. Átnézetes vizsgálataikat a Szegedi 
Acta 1997. évi számában közölték. Kérdéses maradt, 
hogy ez a bazalt a Mohács melletti bári bazalttal (pleisz
tocén), illetve a báni hegységi bazalttal (miocén?) van-e 
összefüggésben vulkanológiai és szerkezeti tekintet
ben.

Magyarország legnagyobb (? !) fennőtt 
kvarckristálya a Mecsekben

Már évtizedekkel ezelőtt is találtak kvarckristályokat, 
füstkvarcot, jogarkvarcot az Árpádtetői kőfejtő környe
zetében. (Várszegi és mások.)

Azóta az ásványgyűjtők kedvelt gyűjtőhelye ez a hely. 
Pár éve egy gyűjtő 15 cm magas 12 cm átmérőjű saját 
alakú kvarckristályt talált a mészkőre nőve, a mészkő 
hasadékba ágyazva.

Az általunk küldött mintákon vizsgálták a kvarcok 
képződési hőmérsékletét (175°C), és a képződési mély
ségre vonatkozóan is vontak le következtetéseket 
(4000 m), de a képződési körülmények így sem kellően 
tisztázottak.

Amit tudunk erről az, hogy:
* a lelőhely a Kelet- és Nyugat-Mecseket elválasz

tó nagy szerkezeti zóna tartozéka
* a kozári azurit,malachit, termésréz előfordu- 

űlás zónájában van.
Amit nem tudunk a lelőhelyekről:

* a geofizikai mérések nyújtotta információk hi
ányoznak

* milyen vulkanizmushoz köthető a kvarc kris
tályok megjelenése?

* megjelenésüknek van -e ércföldtani jelentősé
ge?

Arany, zafír, rubin, topáz

A múlt századi irodalom jelzi, hogy ezek az ásványok 
előfordulnak a Mecsekben. Az I960 - as évek végén
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