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A  fúrás által felszínre került kőzetminták 
vizsgálatára az Országos Vízkutató és Kútfúró 
Vállalattól kaptunk megbízást.

A  fúrást 2000,0 m-ig mélyítették. A  fúrás 
célja: thermál víz-kutatás a győri strandfürdő 
részére.

Vizsgálat céljaira 16 db fúrási magmintát 
és 11 db fúrófejmintát kaptunk. Ezeknek anya
gán végeztünk részletes vizsgálatokat. A  leg
első mintákat 98.0— 100,0 m között, a legutol
sót pedig 1908,3— 1910,3 m között vették. Saj
nálatos tény, hogy a 998,5— 1258,0 és 1258,0—
1598,0 m közötti szakaszokból egyáltalán nem 
kaptunk vizsgálati anyagot, a 889,0— 1957,0 rn 
között települő üledékből pedig mindössze 3 db 
fúrófej minta anyaga állt rendelkezésünkre. Ez
ért a fúrásban harántolt rétegek korbeosztásá
nál és az egyes rétegek köze tkifejlődési sorrend
jének értékelésénél részben átvettük Boskovits 
Gábor geológus adatait, de a nagymérvű kőzet
minta hiány miatt a felső-alsó pannóniai határ
kérdésben nem foglalunk állást. A  beérkezett 
mintákból a következő vizsgálatokat végeztük: 
makroszkópos leírás, karbonáttartalom megha
tározás, kémiai gyorselemzés 10 alkotóra, szem
cseösszetételi és oldási maradék vizsgálatok, 
DTA vizsgálatok, mikromineralógiai és mikro- 
palaentológiai vizsgálatok.

A  fenti vizsgálatok, valamint a terepi le
írás alapján a következő földtani összesítés ad
ható:

A 2000,0 m-ig mélyített fúrás nem érte el 
a pannóniai képződmények feküjét. A  makro- 
és mikrofauna gyér és rossz megtartású volta 
megbízhatatlan képet ad a korelhatárolásokhoz. 
Így ezen a téren elsősorban a sokkal bizonyta
lanabb eredményt adó makroszkóposán megfi
gyelhető bélyegekre vagyunk utalva. Bár a 
makroszkópos bélyegek kétségtelen felső pan
nonra mutatnak, vita tárgyát képezheti az a 
tény, hogy egy csaknem 2000,0 m vastag felső 
pannóniai üledékösszlet egy viszonylag kis te
rületen belül képződhetett-e. A  fúrás földtani

eredményeit összefoglalva megállapíthatjuk,, 
hogy a Ny-dunántúli pannóniai medencére 
bizonytalanságai ellenére is jellemző rétegsort 
tárt fel. A  medence általános fejlődéstörténete 
csak nagyvonalakban követhető. Mint az alsó, 
mint a felső pannóniai alemeletekben is lassú, 
az üledékképződéssel lényegében lépésttartó 
süllyedés jellemzi ezt a medencét. Ezért mind
végig finom és aprószemcséjű törmelékes üle
dékek keletkeztek. A  felső pannóniainak vehe
tő összletben gyakran jelentkező lignitrészecs
kék annyiban tarkítják ezt a képet, hogy ek
kor már időnként meg-megisméílődve mocsári 
üledékképződés válthatta ki a nyílttavit.

Figyelemre méltó a harántolt rétegek ne
hézásvány, tartalma, amely az üledékanyag túl
nyomóan metamorf alaphegységből való szár
mazására utal, éppúgy, mint a dunántúli pannó
niai medence üledékei általában. Hazánk terü
letén akkora metamorf alaphegységtömeg, 
amelyből ezt a hatalmas kőzettömeget szár
maztathatnánk — nincsen. A  pannóniai üledé
kek lepusztulási területe tehát az országhatá
ron túl lévő Alpokban kereshető.

A pannonnál fiatalabb pleisztocén korú 
üledékek (a terepnapló adatai alapján) 60,0 m- 
nyi vastagságban, tehát viszonylag vastag, dur
va szemcséjű homok, homokos murva, fehér, 
koptatott, 5—20 mm átmérőjű kvarckavicsok
kal jelentkeztek. A  homokban sok Mollusca héj- 
töredék volt. Ezek, a napjainkban is meglévő 
édes és folyóvízi üledékfelhalmozódás kétség
telen bizonyítékai.

A  pleisztocénra települő 5 m-nyi holocén 
korú feltalajt homokos, agyagos, meszes összlet 
képezi; ez a szárazföldi üledékképződés nap
jainkban is tart.

A fentiek alapján a Győr-strandfürdői ré
tegsor korhatárai a következők:

2000,0 — 65,0 m-ig felső pannóniai?
65,0 —  5,0 m-ig pleisztocén
5,0 — 0,4 m-ig holocén.



I. és II. tábla

2. ábra. Anomália granosa (Hantk.) Cibicides dutemplei 
(d’Orb) Karreriella siphonella (Rss) 465,0—470,0 m-böl. 

Alsó-tortonai

ábra. Robulus culturatus (d,Orb) 394,0—436,0 m-ből 
alsó-tortonai

6. ábra. Nonion communis d’Orb. 441,0—446,0 m-ből 
alsó-tortonai

5‘ ábra. Globotruncana arca (Cush.) 746,0—748,0 m-böl 
felső-kréta
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3. ábra. Marginulina behmi Rss. 500,0—500,3 m-böl, 
alsó-tortonai

4. ábra. Alsó-tortonai Orbulinás kifejlődés 
441,0—446,0 m-ből

7. ábra. Elphidium crispum (Lin.) 5003,—500,6 m-ből 
alsó-tortonai

8. ábra.Amphistegina hauerina d’Orb 
Amphistegina lessonii d’Orb. 465,0—481,0 m-ből 

alsó tortonai

10. ábra. Globotruncanás szint a 796,0—798,0 m-ből


