
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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megindult, majd az 1980 - as évek közepére befejező
dött M = 1:10.000 méretarányú földtani térképezés 36 
lapon lefedi a hegységet. E munka keretében az archív 
irodalomban fellelhető adatok tisztázására nem került
sor.

Az elmúlt 10 évben az ásványgyűjtők termés aranyat 
mostak ki a patakhordalékból (Papp Csaba), két helyről 
szintén patakhordalékból 1,5 mm-es ép kristálylapok
kal határolt világoskék zafír kristály került elő (Papp 
Csaba). Találtak még ametiszt kristályokkal teli druzát 
az ép kőzetben és a mórágyi hegységben fluoritot. A 
topáz és a rubin újra felfedezése és ezen adatok gene
tikai, vulkanológiai, rétegtani tudományos értékelése 
még várat magára.

Barlang Somogy megyében

Mint tudjuk a területet neogén üledékek borítják. 
Hivatali munkánk során útba ejtve a lelőhelyet meg 
lehetett állapítani, hogy egy elvizesedett pleisztocén 
lösz falban egy borsókővel (?) borított 50 cm átmérőjű 
"barlang" forma található. Szerintünk a felszín alól ter
mészetes módon felszálló széndioxid áramlás tehető 
felelőssé a jelenségért. Véleményünket arra alapozzuk, 
hogy e helytől nem túl messze az 50-es években ivóvíz
kutatás során egy széndioxid kitörés miatt a kút berob
bant. A kráterbe cementet hordtak és azzal elfojtották a 
kitörést. Valószínűleg a feláramló széndioxidból a bors
ókövek a lösz üregében váltak ki.

A földhő hasznosítása

A külföldiek által privatizált Dél-dunántúli Áramszol
gáltatót felkérték, hogy tegyenek lépéseket a hőszivaty- 
tyú elterjesztésére az árampiac növelése céljából. Mint 
ismeretes, a hőszivattyúk fő alkalmazási területe a "föld
hő" elvonása a talajvízből és a termális melegvizekből. 
Alig elképzelhető, hogy célirányos alkalmazott földtu
dományi támogatás nélkül ezt a törekvést átütő siker 
koronázná. Itt ugyanis a meglévő adatbázisok területi 
általánosításán túl az adott hely, adott jellemzőinek 
konkrét ismerete is szükséges, amelyhez megfelelően 
gyors módszer-, és műszer háttér kell. Mindezek a terü
leten mintegy adottak a fennt vázolt kedvezőtlen hely
zettel együtt. A jövő pedig a környezetbarát energia- 
források mind nagyobb mértékű felhasználását igényli, 
esetünkben a földtani háttér támogatása mellett.

Duzzadó agyagok

A mind szélsőségesebbé váló éghajlati ingadozásokra 
a talaj alatti 0-40 m-es mélységközben lévő kőzetek (kő
zetféleségek) szélsőségesen reagálnak. Ez érinti a mű
tárgyakat, a löszmagaspartokat, az erdőpusztulások egy 
részét. A 90-es évek eleji szárazság az agyagkőzetek ki
száradásához vezetett, és 1-1,5 m mélységig lehatoló 
száradási repedéseket hozott létre. A később lehulló 
csapadék ilyen mélységbe fölös vizet juttatott le és az 
agyagok egy része a folyási határ közelébe került. A K- 
Mecsekben hektárnyi erdő dőlt ki, mert a szárazságban 
megszakadt a gyökérzet, majd a "folyós" agyag miatt 
elveszítette a támasztékát. Az Alföldön több falu a duz
zadó agyag miatt oly mértékben megrongálódott, hogy 
a helyreállítás kormányzati segítségre szorult. Ha ezt a 
jelenségsort az Alp-Kárpáti térségre vonatkoztatom ak
kor megítélhető a kérdés fontossága és az is, hogy itt a 
geológiai helyzet ismeretében lehet és kell e tekintet

ben vett jövőprognosztikát csinálni.

A jelzésszerűen felsorolt - közel sem teljes - kutatási 
témák mindegyikére érvényes, hogy a megoldásukhoz 
konkrét hely, konkrét tanulmányozása szükséges. Ez a 
munka csak a területen élő és dolgozó kutatók bevoná
sával lehet eredményes.

Sorolni lehetne a tudományos megismerésen túl a 
gazdasági jelentőséggel bíró elvarratlan szálakat is, me
lyeknek kibogozása a jövő kutatóira vár.

A mai időket az egyes ipari nyersanyagok bányászata 
mellett működő geológiai-geofizikai szervezetek teljes 
megszűnése, és a valaha állami kutatási feladatokat is 
ellátó Területi Földtani Szolgálatok profilváltása jellem
zi. így a területek - nem túl távoli jövőben EU régiók - 
helyileg földtanilag ellátatlanok maradtak. Elképzelhe
tetlen, hogy a "Délkelet-Dunántúli (EU) régió fejlesztési 
koncepciója" majd nélkülözze a földtani ismeretekre 
alapozott környezetfejlesztési-környezetvédelmi fej
lesztési koncepciót. Ennek elkészítésére a mai szakmai 
keretek nem adottak.

1969-ben a Magyar Állami Földtani Intézet fennál
lásának 100 éves jubileumán született meg az elhatá
rozás a hét Területi Földtani Szolgálat létrehozására. A 
szolgálatok azon elvet valósították meg, hogy az egyes 
területek gyakorlati földtani problémáit felmérik, és a 
problémák megoldására olyan válaszokat adnak, me
lyek a nyersanyag gazdálkodást támogatják. Közel 30 év 
alatt a Területi Szolgálatok a környezetföldtan terén 
hatalmas kutatási munkát végeztek. Elég arra hivatkoz
ni, hogy az ország 19 megyéjére egyeztetett módszer
tani alapon megszerkesztésre került az Általános Ren
dezési Tervek földtani megalapozása című térképso
rozat, amely több mint 400 db M = 1:100.000 méreta
rányú térkép megszerkesztését jelentette. Ez a sorozat 
több mint 10 évvel előzte meg a most megjelent építési 
törvényben foglaltakat a területrendezésről, területfej
lesztésről, amely előírja a térképeken már rögzített in
formációk felhasználását. Európa országai közül csak 
Franciaország rendelkezik a szennyeződés-érzékenysé
gi (náluk sebezhetőség) térképekkel, és - tudomásunk 
szerint - még egyetlen ország sem állította össze a ná
lunk már kéziratban elkészült, de kiadásra nem került 
felszínmozgásos-veszélyességi térképet, mely az építő
anyag prognózis térképsorozathoz kapcsolódik.

Mindezek a tervszerű környezetgazdálkodás (környe- 
zetfejlesztés-környezetvédelem) geológiai megalapozá
sát szolgálják, és ma már a törvényekben, rendeletek
ben is mint elvárások megfogalmazásra kerültek, útban 
a 2000. év és az Európai Unió felé.

A fent említett szervezeti változások miatt az elkészült 
anyagok felhasználása és esetleges továbbfejlesztése is 
kérdéses és bizonytalan. Ez az EU-régiós fejlesztések 
szakmai megalapozásánál és azok finanszírozási hátte
rének biztosításánál aggodalomra ad okot.

Dr. Kassai Miklós 
( MGSZ Dél-dunántúli Területi Hivatal)
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