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A BADACSONY—SZIGLIGET KÖZTI TERÜLET PANNON UTÁNI 
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE MIKROMINERALÓGIAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN

I r t a : Ge d e ö n n é  R a j e t z k y  М а ш а

A Balaton környék építésföldtani térképezésével kapcsolatban a MÄFI 
Építés- és Vízföldtani Osztálya 1968— 1969-ben a Badacsony—Szentgyörgy- 
hegy—Szigliget közti területen számos térképező féirást mélyített. A fúrások 
és a térképezés során érintett feltárások anyagát Fodor Tamásné geológus 
gyűjtötte be; szíves segítségnyújtásáért ezúton mondok köszönetét.

A területen, mely a Tapolcai-medence déli részét alkotja, a pannóniai 
rétegek felett néhol 10 m-t is meghaladó felsőpliocén homok, ill. kavicsos 
homok települ. A dolgozat ezen üledék ásványos összetételével és ennek isme
retében az összlet eredetével foglalkozik. Röviden utalva az eddigi kutatások 
eredményeire, id . Lóczy L., Cholnoky J., Bulla B., Strausz L., Bartha F., 
Sümeghy J., Góczán L. munkáit említhetjük meg, Csánk E.-né a Haláp, 
a Badacsony északi oldala (300 m körüli magasságból) és Sümegprága—Uzsa 
környékén a Tátika bazaltcsoport fekü- és fedőhomokjainak mikromineralógiai 
elemzését végezte el. A számos fúrásból és feltárásból gyűjtött anyag lehető
séget adott az eddigi eredmények kibővítésére. A mikromineralógiai értéke
lésen kívül megvizsgáltuk a minták koptat ottságát is (Mtháltz—Ungar 
módszerrel). Összesen 34 fúrás és 14 feltárás anyagát értékeltük ki (1. ábra).

Az 1966 óta folyó Balaton menti építésföldtani térképezés keretein beiül 
módunkban volt többszáz, részben pannóniai, részben ennél fiatalabb minta 
mikromineralógiai vizsgálatát elvégezni. Ez lehetőséget adott arra, hog}  ̂ az 
üledékek részletes ásványos összetételének ismeretében megkíséreljünk tör
vényszerűségeket megáll a pit ani.

A szigligeti területről az Sz-9, a badacsonyiról a Bt-6 és N-5 jelű fúrások 
anyagán mutatjuk be az üledékek törmelékes ásványainak jellemzőit (2. táb
lázat). A koptatottsági értékek változását háromszögdiagram tükrözi (3. ábra,
3. táblázat).

K retzoi M., Csánk E.-né, Ravaszné Baranyai L. értékes tanácsaiért 
ezúton szeretnék köszönetét mondani.

A terület földtani felépítése

A 103—110 m tengerszint feletti magasságú szinteken tőzeges talaj vagy 
réti agyag alatt 1 — 3 m vastagságú tőzegréteg helyezkedik el. Ez alatt bazalt- 
törmelékes, néhol kvarc, dolomit, mészkőkavicsos (helyi patakok által szállított 
szögletes törmelék), homokos-agyagos üledékek települnek. Ezek a rétegek
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1. ábra. Helyszíni vázlat a fúrások összevont rétegsorával és tszf. magasságával
1 . Talaj, 2 . tőzeg, 3. áthalmozott homokos—kavicsos összlet, 4. mocsári iszap ( 1 —4 . holocén), 5 . aprókavicsos 
és bazalttörmelékes homok, 6 . homok, jól koptatott kavicsokkal, 7. homok ( 5 — 7. felsőpliocén), S. felsőpan-

nóniai rétegek

Abb. 1. Lageskizze mit der zusammengefaßten Schichtenfolge und der Meereshöhe der
Bohrungen

1 .  Boden, 2. Torf, 3 . nmgehäufte Sand-Schotter-Serie, 4 . Moorschlamm ( 1 —4. Holozän), 5. Sand mit Fein
schotter und Basaltschutt, в .  Sand mit gut abgerollten Schottern, 7. Sand ( 5 —7. Oberpliozän), 8. oberpan-

nonische Schichten
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általában kevert, áthalmozott, újra feldolgozott jellegűek. Az alattuk települő 
felsőpannóniai üledékeket a fúrások a felszíntől számított 6—12 m-ben 
érték el.

E fúrásokat 200 m-es szintmagasságig telepítették. A  110 m-es tenger
szint feletti magasságot meghaladó területrészen a felszínt homokon kialakult 
ún. váztalaj borítja. E vékony talajréteg alatt törmelékes, kavicsos homok 
helyezkedik el (ez bazalttörmeléket, apró kvarc-, mészkő-, dolomit-, tűzkő-, 
lidit-, kovás mészkőkavicsokat, metamorf kőzettörmeléket tartalmaz). A réteg
sorból gyakran kimarad a durva törmelék, ilyenkor egyenletes szemcseméretű 
homokrétegeket találunk, majd ismét megjelenik egy-egy vékonyabb kavics
zsinór. A homok jól osztályozott, apró- vagy középszemű, sárgásszürke, sárga, 
fehéresszürke; limonitcsíkok, mészkonkréciók gyakoriak. Túlnyomó többségé
ben rétegzetlen, laza. A kavicsok aprók, csak ritkán haladják meg a 2 cm-t, 
míg a szögletes bazalttörmelék a 10 cm-es nagyságot is elérheti. Az üledék 
vastagsága igen változó, 1 — 10 m közötti. Az összlet alatt felsőpannóniai 
képződményeket találunk.

A felsőpannóniai rétegeket homok, kőzetliszt, homokos kőzetliszt, alá
rendelten agyagos képződmények alkotják. Gyakori a nagyobb vastagságú 
apró-, középszemű homok megjelenése is kékesszürke, világosszürke, illetőleg 
sárga színeződéssel. A homok általában finoman rétegzett, több esetben ke
resztrétegzettség is felismerhető. Gyakran találunk benne héjtöredékeket, rossz 
megtartású Mollusca maradványokat, szenesedett növénytörmeléket.

A Szentgyörgyhegy ÉK-i oldalában mélyített Ka-2 jelű fúrás alsópannóniai 
(faunával igazolt) rétegeket, majd 42 m-ben szarmata mészkövet harántolt.

A Badacsony, Szentgyörgyhegy, Szigliget vulkáni kúpjainak bázisát felső
pannóniai üledékek alkotják. (A vulkáni képződményekkel nem foglalkoztunk.) 
Ezek megvédték a laza üledékeket a lepusztulástól, így következtethetünk a 
pannóniai összlet eredeti vastagságára.

Vizsgálati módszerek

Az ásványtani vizsgálatra előkészített anyagoknál 0,1 — 0,2 mm átmérőjű, 
ill. több esetben a 0,06—0,1 mm átmérőjű frakció anyagát tanulmányoztuk. 
Az ásványok %-os eloszlása mellett nagy figyelmet szenteltünk magának az 
ásványegyüttesnek, ill. szemcseegyüttesnek. Igen jellemző a különféle ásvá
nyok megjelenési formája mellett, hogy a meghatározható ásványszemcséken 
kívül milyen egyéb törmelék mutatkozik: elbontott ásványok, agyagszemcsék, 
karbonátszemcsék, mállott apró kőzettörmelék, limonitos, ill. kovás bekérge- 
zések és ezek mennyisége. A mikroszkópban így elénk táruló összkép jellemző 
egy-egy üledék típusára és ezek egymástól való megkülönböztetésében vagy a 
szintezésben komoly segítséget nyújt.

A vizsgálatok értékelése

A felsőpannóniai összleten belül módunkban volt számos fúrásból és fel
tárásból gyűjtött anyagot tanulmányozni. Az ásványos összetétel ismeretében 
két egymástól igen eltérő kifejlődést különíthetünk el.
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Ezek egyike a kékesszürke, világosszürke, finomhomokos, kőzetlisztes, 
csillámos kifejlődés, mely a pannóniai beltó partoktól távolabbi üledékeként 
jórészt lebegve szállított, gyér nehézásványtartalmú (<1%) összlet. A nehéz 
frakció ásványai csaknem kizárólag erősen fakult kerekded kloritból állnak, 
amely mellett néhány gránát, epidot, disztén, biotit, magnetitszemcse ismer
hető fel. Sok az agyagszemcse és bontott ásványtörmelék, kovás vagy limonitos 
bekérgezés, karbonátszemcse, helyenként feldúsul a pirít. A könnyű frakciót 
jórészt kvarc alkotja, változatos megjelenéssel. Szabálytalan, többnyire éles 
szemcsék, eredetét tekintve zömmel metamorf kőzetből származó mozaikos, 
hullámos kioltású, zárványos, mellette néhány magmás eredetű kvarc is talál
ható. Egy-egy mintában feldúsul a muszkovit, mely néhány %-nyi mennyiség
ben mindenütt jelen van. A földpátok kis mennyiségben fordulnak elő, átlát
szatlan, felhős, bontott, szericites állapotban: kevés káliföldpát, mikroklin 
(1 — 2%), albit-oligoklász (2—3%), ez gyakran albit-ikerlemezes. Helyenként 
egy-egy andezin is észlelhető. A földpátokra jellemző, hogy még az erősen 
bontott szemcsék is saját alakúak.

Mind makroszkóposán, mind az ásványos összetétel alapján a fenti típustól 
jól elhatárolható kifejlődés a többnyire sárga, szürkéssárga, esetleg kékesszürke, 
az előzőnél durvább szemű összlet. Finom- és aprószemű homok, jól osztályo
zott, gyakran keresztrétegzett, limonitcsíkos. Felszínen a Badacsonylábdihegy 
melletti vízmosásokban 6—10 m magas falban tanulmányozható. Ásványos 
összetételében nagy mennyiségű a kristályos palákból származó anyag (1. 
táblázat, 2. ábra).

Az ásványok megtartási állapota közepes, alakjuk többnyire szabályta
lan, a turmalin, disztén, amfibol-félék kivételével. Az amfibol-félék erősen

mállottak. A könnyű frak
cióban az uralkodó kvarc 
mellett (részben metamorf, 
kis részben magmás, alakja 
szabálytalan, csipkés töre
dezett szélű) rossz megtar
tású káliföldpát (3%), albit- 
oligoklász (4%), andezin (2%), 
közelebbről meg nem hatá
rozható földpát (5%), musz
kovit (4%), szericit (1%) ész
lelhető. Akoptatottsági érté
kek mindenütt a folyóvíz út
ján történt szállítást valószí
nűsítik; a szemcsék mállot
tak, de nem koptatottak. 
Minden minta esetében jel
lemző a sok agyagszemcse, 
limonitos vagy kovás bekér
gezés. Számos fúrás harán- 
tolta az összletet, mind Szig- 
liget környékén, mind a Ba
dacsony DNy-i oldalában.

2. ábra. Szemcseösszetételi görbe. A Badacsony ÉNy-i 
oldalán Badacsonylábdihegyen, kb. 250 m tszf. levő 

vízmosásból

Abb. 2. Granulometrische Kurve. Wasserriß in einer 
Meereshöhe von ca. 250 m am Badacsonylábdihegy- 

Berg an der NW-Seite des Badacsony
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Badacsonylábdihegyi vízmosásból 
gyűjtött felsőpannóniai homok 

ásványos összetétele

Néhány esetben ezen rétegek alatt az 7. táblázat
első típusként említett finomszemű, klo- 
ritdús összletet érték el a fúrások.

A pannon iái rét egek fölött tele
pülő (felsőpliocén), s e dolgozat tár
gyát képező összletet meglehetősen vál
tozatos üledékek képviselik, ásványos 
összetételüket vizsgálva azonban a te
rület bármely pontjáról gyűjtött anyag 
feltűnően azonos képet ad. (Részletes 
ásványos összetételét a 2. táblázat mu
tatja be.)

Mikroszkópi vizsgálat esetén leg
szembetűnőbb az ásványok kitűnő meg
tartási állapota. A fényképtáblákon is 
láthatóan az egész látómezőt szép, vál
tozatos, ép ásványtársaság tölti ki. Csak 
elvétve találunk bontott szemcsét, ko- 
vás vagy limonitos bekérgezést, agyag-, 
illetőleg kőzettörmelék-szemcsét.

A n e h é z á s v á n y o k  súlyszá
zaléka többnyire túllépi a 2%-ot, helyen
ként 3% fölé is emelkedik. Feltűnő a 
gránátok nagy mennyisége, mely egyes 
esetekben a 60%-ot is meghaladja.
A gránát többnyire kissé legömbölyí
tett, leginkább átlátszó, színtelen, de 
gyakori a rózsaszínű, sőt elvétve húspi
ros változat is. A gránát túlnyomó több
sége zárványos és optikailag anomáli- 
san kettőstörő.

A jelentősebb mennyiségben sze
replő ásványokról a következő jellem
zést adhatjuk:

Epidot: 5—7%, szabálytalan, kis
sé lekerekített, többnyire sárga, erősen 
pleokróos, néha színtelen, gyakran zár
ványos, élénk interferencia színnel. Min
denütt találkozunk zöldes változatá
val, a pisztacittal is.

Aktinolit: 3 — 10%, többnyire lekerekített, élénk kékeszöld, pleokróos, 
néhány zárvánnyal, kevés, de jól észlelhető hasadási vonallal.

Zoizit-klinozoizit: 2—4%, néha nagyobb mennyiségben is jelentkezik. Ez az 
ásványcsoport zömök, oszlopos habitusú, színtelen, ritkán zárványos, s 
jellegzetes anomális indigókék—sárga interferenciaszín jellemzi.

Turmalin: 2—4%. 1. Saját alakú, barna-sötétbarna, erősen pleokróos 
változat, gyakori opak zárványokkal; 2. szabálytalan alakú, alig pleokróos, 
sötét barnászöld, ritkán zöld, lila, vagy kék változata is megfigyelhető.
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Disztén: 1 — 3%, a c tengely irányában megnyúlt habitusú, színtelen, 
kevés zárványt tartalmaz.

Staurolit: 1%, táblás, halványsárga, gyengén pleokróos, gyakran orientált 
kvarczárványokkal.

Kloritoid: 1 — 2%, kerekded, kékeszöld árnyalatú, pleokróos.
Magnetit-ilmenit: 2—10%, egyes mintákban nagyobb mennyiségben is 

észlelhető. Lekerekített opak szemcsék.
Kis mennyiségben, de következetesen előforduló ásvány még a cirkon, 

rutil, apatit, lekerekített élű kristályokként. Megfigyelhető tremolit, Mórit, 
augit, biotit, ritkábban zöld-, ill. barna-amfibol és hematit is. Szórványosan 
piemontit, bronzit, liipersztén, olivin és metamikt cirkon fordul elő. E p i g é n 
ásványként kcilcit, dolomit, limonit, ritkábban sziderit, aragonit figyelhető meg.

3. ábra. A koptatottsági értékek ábrázolása MiHÁLTZ-féle háromszögdiagramban 
1. Szélfújta tartomány, 2 . folyóvízi tartomány

Abb. 3. Darstellung der Werte der Abrollung in MiHÁLTz’schem Dreieckdiagramm 
i. Äolischer Wertbereicli, 2 .  fluviatiler Wertbereich
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3. táblázat
Koptatottsági értékek

(diagramja a 3. ábrán)

A k ö n n y ű  f r a k c i ó t  legnagyobb %-ban kvarc alkotja. Nagy számban 
fordul elő a metamorf eredetű hullámos kioltású vagy mozaikos változat; 
míg a magmás származású kvarc kevés. Gyakori az ásvány-, vagy buborék
zárvány. A kvarcszemcsék alakja általában enyhén lekerekített. A f  ö 1 d p á- 
t о к közül mindenütt előfordul a káliföld^pát (1 — 3%), álhit, oligoklász (2—5%), 
nem ritka egy-egy andezit, vagy labradorit sem. A legtöbb mintában rossz 
megtartású, közelebbről meg nem határozható földpátok is előfordulnak. 
A földpátok saját alakúak, élük kissé lekerekített. A könnyű frakcióban 
ezenkívül szericit (1%), muszkovit (2—5%), ritkábban kvarcit, egyes mintákban 
agyagszemcsék és mállott kőzettörmelék észlelhető.

A fúrásokból és feltárásokból vizsgált homokminták kvareszemcséinek 
alakját elemezve, a felszínközeli rétegeknél kiugró koptatottságot állapítha
tunk meg (3. táblázat ; 2., 3., 4. ábra). Egy-egy szelvényt vizsgálva, a szél 
által koptatott, homályos felületű kvarcszemcsék aránya lefelé mindinkább 
csökken és a folyóvízi szállítást jelző üledék-jelleg mindinkább kidomborodik.

A homokban levő kavicsok anyagának részletes kőzettani feldolgozására 
később kerül sor.
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Fejlődéstörténet

4. ábra. Szemcseösszetételi gör
be. Szigliget, Várhegy alatti út- 

bevágás
a )  Közvetlen a felszín alatti homokból, 

b )  felszíntől 1 m-re levő homokból

Abb. 4. Granulomet rische Kur
ve. Szigliget, Straßeneinschnitt 

am Fuß des Várhegy-Berg
a ) Sand unmittelbar unter der Tages
oberfläche, b )  Sand 1 m tief unter der 

Tagesoberfläche

A felsőpannóniai üledékeket tanulmányozva, a jól rétegzett finomszemű 
beltavi üledékösszlet mellett mind makroszkóposán, mind az ásványos össze
tételt tekintve, jól körvonalazható egy deltaképződmény jelleget tükröző 
összlet. Az ásványok nagy része kristályos palák területéről történt lehordásra 
utal (gránát, disztén, staurolit, kloritoid, tremolit, aktinolit, antofillit, az 
epidot-csoport ásványai). Sz t r ó k a y  K. (1935) a Zala folyó Zalabér és Zala- 
szentlászló közti szakaszáról vizsgált felsőpannóniai deltaképződmény jellegű 
üledékeket, melyek ásványait az Alpok kristályos kőzeteiből származtatja. 
A pannóniai emelet alsó szakaszában a szerkezeti mozgások hatására a már 
szárazulattá váló kiemeltebb térszínen az Alpokról K-i, DK-i irányban lefutó 
folyók az enyhe lejtés következtében a Dunántúl belseje felé szállíthatták 
üledékeiket. A pannóniai medence széthúzásos magmafelvezető törésekkel 
jellemzett (Sz á d e c z k y -K a r d o ss  E. 1968); a szerkezeti mozgások hatására, 
melyek a pannóniai emelet végén felerősödtek, keletkeztek a bazalterupeiók. 
A területen legjobban tanulmányozható a badacsonylábdihegyi szelvény, 
melyet a vulkáni kúp megvédett a későbbi erős lepusztulástól.

Kutatásunk főként a felsőpannóniai rétegek fölött települő homok és 
kavicsos homok (felsőpliocén) vizsgálatára irányult. Ez az üledéktípus ásvá
nyos összetételét és az ásványegyüttes összképét tekintve is, eltér a pannóniai 
üledékektől. Az ásványok kitűnő megtartási állapota, a bontott, mállott 
szemcsék, a bekérgezések hiánya vagy elenyésző mennyisége jellemző az 
összletre. Az ásványok alakjának enyhe lekerekítettségét a hosszantartó 
szállítással magyarázhatjuk. A jó megtartási állapot nem ad támpontot olyan 
következtetésre, hogy idősebb üledékek áthalmozódását tételezzük fel. A fel
tűnően nagy gránáttartalom és más metamorf ásványok nagy hányada, 
kristályos palák területéről történő szállítódást igazol.

A következő kérdésre kell választ adnunk: mikor és milyen úton rakódott 
le ez az üledék területünkön?
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A pannóniai emeletet követően, a szerkezeti mozgások hatására eltűnt 
beltó-rendszer helyén, élénk folyóvízi tevékenység indult meg. S z á d e c z k y - 
K a r d o ss  E. szerint a térszín enyhén déli, délkeleti lejtésű lehetett, a területnek 
a Dráva-árok, ill. a horvát-szlavónországi ,,levantei” -tó felé volt lefolyása.

Az Alpok kristályos vonulatainak területén eredő folyók Ny-Dunántúlon 
ezt a lejtésirányt követték. Az Ösduna, mely a brucki-kapun lépett a Kis
alföldre, D felé Sárvár—Szombathely—Zalaegerszeg irányában haladt a Dráva 
vonala felé, útközben több mellékágat is felvett, sőt kisebb elágazások tételez- 
hetők fel a Marcal-süllyedék felé is (Sz á d e c z k y -K a r d o ss  E. 1941).

Bár az általunk vizsgált terület kicsinysége miatt általános érvényű kö
vetkeztetést nem vonhatunk le az üledék lerakodási körülményeiről, figyelembe 
véve vizsgálati eredményeinket, a felszíni és a szerkezeti viszonyokat, feltehető, 
hogy az Alpok és a Ny-Dunántúl felől induló folyóhálózat egy ága a vizsgált 
területen haladt át.

Utalni szeretnék a D-i Bakonyt a Keszthelyi-hegységtől elválasztó törés
vonalra, melynek ÉÉNy—DDK irányú süllyedéke képezhette az ősfolyó egy
kori távolabbi medrét. J u g o vic s  L. —Cs á n k  E .-né (1959) a Tátika bazalt
csoport fedőhomokjain végzett mikromineralógiai vizsgálatának eredményei 
szerint a bazaltot fedő homok ásványos összetétele közel azonos az általunk 
vizsgált anyagéval.

A homok között általában sok szögletes bazalttörmeléket is találunk. 
A bazaltkúpokról lefutó vízfolyások, záporok szállították a már említett, alig 
koptatott törmeléket, míg a mészkő- és dolomitkavicsot kisebb helyi patakok 
hozták a középhegységből. A folyóvízi tevékenység csak addig tarthatott, míg 
a pliocén végi—pleisztocén eleji mozgások következtében a térszín domborzati 
viszonyai ismételten meg nem változtak. A Keszthelyi- és Gleichenbergi- 
hegység összekötő vonalában új vízválasztó gerinc emelkedett ki és ezzel 
megszűnt a terület D-i irányú lejtése. Az új lejtésviszonyokat követve, ez után 
a folyók iránya is megváltozott.

Az üledék lerakódásának idejét a felsőpliocénben, esetleg a pleisztocén 
legelején rögzíthetjük.

A geográfusok, morfológusok a mai térszíni formák kialakulását vizsgálva, 
a pannon üledékek lepusztulásának (120—200 m vastag üledék elhordásáról 
van szó) okát kutatva, ezt részben a pannon utáni nagyarányú eróziós tevé
kenységnek, részben a jégkorszakok deflációs-szoliflukciós munkájának tulaj
donítják.

A koptatottsági vizsgálatok a szél szerepének fontosságára hívják fel a 
figyelmet. A pleisztocén folyamán uralkodó É — D irányú széláramlás a felső
pliocénben lerakott üledékeket sok helyen áthalmozta. Ezen összlet koptatott 
és jól osztályozott anyagát megtaláljuk mind Szigliget, mind Badacsony 
magasabb tengerszint feletti pontjain.

A Balaton-tó kialakulása után a mocsarassá vált alacsonyabb térszínen 
tőzegréteg és mocsári talaj képződött. E képződmény alatt is sok helyen 
megtalálhatjuk a vizsgált felsőpliocén üledékek ásványos összetételét tükröző 
homokot, ez azonban mindig keveredik helyi törmelékanyaggal. A tó part
vonalán mélyült fúrásokban szervesanyag tartalmú iszapos, lápi agyagos 
üledékekkel összevegyült homokot, калиевое homokot találunk recens üle
dékként.



362 G e d e o n n é  B a j e t z k y  M.

Dolgozatunk csupán egy kis terület vizsgálatának eredményeit közli, mely 
mikromineralógiai alapon a lehordási területre való következtetéssel kísérli 
meg alátámasztani azt a feltevést, hogy a területen az Alpok felől D, ill. DDK-i 
irányú folyóvízi tevékenység folyt. A munka tökéletesítését a Balaton D-i 
partjának térképezése során létesítendő fúrások és feltárások anyagának 
vizsgálatától várjuk. Sü m e g h y  J. (1954) Somogy megyében vízmosásokból 
folyóvízi homokot és futóhomokot említ. E minták összehasonlító vizsgálata 
új adatokkal bizonyíthatja a folyók D-i irányú lefutásának még vitatott 
kérdését.
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POSTPANNONISCHE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE 
DES ZWISCHENRAUMES VON BADACSONY UND SZIGLIGET AUF 

GRUND MIKROMINERALOGISCHER UNTERSUCHUNGEN

von

M. Gedeon -Rajetzky

Im Raume zwischen Badacsony—Szentgyörgyhegy—Szigliget wurden in 
1968—69 durch die Abteilung Hydrogeologie und Ingenieurgeologie der Un
garischen Geologischen Anstalt bodenmechanische Bohrungen niedergebracht . 
Die Bohrungen durchteuften oberpannonische Schichten, einen darüber 
lagernden Komplex von Sanden und schottrigen Sanden, sowie holozäne 
lakustriseh-palustrische Ablagerungen. Der Aufsatz befaßt sich eingehend 
mit diesem letzteren Komplex, mit dessen mineralogischer Zusammensetzung 
und — darauf fussend — mit der Genese der Sedimente.

In den sandigen und schluffigen Sedimenten des Oberpannons können 
anhand mikromineralogischer Untersuchungen zwei, voneinander gut unter
schiedbare Komplexe verschiedenen Typs abgesondert werden:

a) feinkörniger Schluff und toniger Schluff mit spärlichen Schwermine
ralien (Binnenseeablagerungen);

b) fein- bis kleinkörniger, oft kreuzgeschichteter Sand mit reichen, vom 
alpinen Gebiet stammenden Sch wer miner alien (Deltaablagerungen).
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Die (oberpliozänen) Schwermineralien der über den Oberpannon-Komplex 
lagernden, 3 bis 10 m mächtigen Sande bzw. schottrigen Sande stellen vorwie
gend metamorphogene Minerale dar, die vom Gebiete alpiner kristalliner 
Schiefer abgetragen wurden und Auskunft über den Ursprung der Zufuhrflüsse 
geben.

Im Westteil Transdanubiens in postpannonischer Zeit entwickelte sich 
ein Flußnetz von N-S bis SO-Richtung. Ein Zweig dieses Netzes scheint sein 
Geschiebe auf unser Gebiet eingeführt zu haben, da eine Prüfung der struk
turellen und morphologischen Verhältnisse davon zeugt, daß die Bedingungen 
zum derartigen Lauf der Flüsse bestanden sein müssen.

Die postpliozänen tektonischen Bewegungen und die resultierenden Relief
verhältnisse haben für den Lauf der Flüsse eine andere Richtung bestimmt. 
Während des Pleistozän, unter der Wirkung der vorherrschenden starken 
Winde und der Solifluktion wurde das lockere Sediment an vielen Stellen 
umgelagert oder abgetragen.

Auf dem flacher gewordenen Gelände sind die älteren Formationen mit 
den holozänen Seeablagerungen des Balatons bedeckt.
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I. Tábla — Tafel I.

1. Felsőpannon klorit-gazdag összlet nehézásványai (0,1 —0,2 mm 0  frakció). 68 X 
II Nik.

2. Részlet a badacsonylábdihegyi vízmosás felsőpannon nehézásvány-együtteséből 
(0,1 —0,2 mm 0  frakció). 68X ||№k.

3. Felsőpannon összlet nehézásványai a Badacsony oldalában mélyült B t-4. sz. fúrásból 
(0,1 —0,2 mm 0  frakció, mállott szemcsék, gyakori kovás bekórgezések). 68 X ||Nik.
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Г1. Tábla -  Tafel II.

1. Nehézásványok — felsőpliocén — a szigligeti területről, felszíni feltárásból (0,1 — 0,2 
mm 0  frakció, az ásványszemcsék lekerekítettek). 68 X ||Nik.

2. Nehézásványok — felsőpliocén — az Sz-9. sz. fúrás 3 ,0 -  4,0 m-éből (0,1 —0,2 mm 
0  frakció, az ásványszemcsék lekerekítettek, a fentivel azonos ásvány társulás). 
68 X ||Nik.

3. Nehézásványok — felsőpliocén — a Badacsony oldalában levő felszíni feltárásból 
(0,1 —0,2 mm 0  frakció, az ásványszemcsék lekerekítettek, fentiekkel azonos ásvány- 
társulás). 68 X ||Nik.

4. Nehézásványok — felsőpliocén — a Badacsony oldalán mélyült Bt-1. sz. fúrás 5,0 —8,0 
m-éből (0,1 —0,2 mm 0  frakció, az ásványszemcsék lekerekítettek, fentiekkel azonos 
ásvány társulás). 68 X ||Nik.
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24 M Ä F I Évi Jelentés 1969. évről



370 G e d e o n n é  K a j e t z k y  M.

Ш . Tábla -  Tafel Ш .

1. Nebézásványok — felsőpliocén — a Nemesgulács-2. sz. fúrás 3,7— 6,0 m-éből (0,1 —0,2 
mm 0  frakció, az ásványszemcsék lekerekítettek, az előzőkkel azonos ásvány társulás). 
68 X ||Nik.

2. Nehézásványok — felsőpliocén — a Nemesgulács-3. sz. fúrás 4 ,0— 6,0 m-éből (0,1 —0,2 
mm 0  frakció, az ásványszemcsék lekerekítettek, az előzőkkel azonos ásvány társulás). 
68 X ||Nik.

3. Nehézásványok — felsőpliocén — a Nemesgulács-5. sz. fúrás 4 ,0— 6,0 m-éből (0,1 —0,2 
mm 0  frakció, az ásványszemcsék alig koptatottak, az előzőkkel azonos ásvány- 
társulás). 68 X ||Nik.

4. Nehézásványok — felsőpliocén — a Szentgyörgyhegy D-i oldalán mélyült H-6. sz. 
fúrás 0,3 —4,5 m-éből (0,1 —0,2 mm 0  frakció, lekerekített szemcsék, az előzőkkel 
azonos ás vány társulás). 68 X ||Nik.
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