
112

ÁBRAMAGYARÁZATOK

:

FIGURES-

1. Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp. foss.

a: Carinolaterale; b: laterale; c: carinolaterale; d: scutum I; e: scutum II.

2. Balanus concavus concavus Bronn foss.

a: carina; b: carina; c: scutum.
3. Balanus amphitrite Darwin foss.

a, b: laterale; c;.lamellae et radii; d: carina; f: rostrum; e: carinolaterale.
4. Balanus amphitrite communis Darwin foss.

a: tergum I; b: tergum II; c: scutum.
5. Scuta et terga varii de Balano amphitrite litorale n. ssp. foss..

6. Balanus amphitrite abundantus n. ssp. foss.

2 scuta. \

7. Balanus amphitrite archi-inexpectatus n. ssp. foss.

a: scutum; b: tergum I;'c: tergum II.

8. Balanus amphitrite hungaricus n. ssp. foss.

4 terga et 3 scuta. '

9. a: tergum (Balanus amphitrite cfr. albicostatus?)

b: scutum; c, d, e: scuta (Balanus amphitrite ssp. ?)

f:scutum (Balanus crenatus Bruguiére?).
Delin. rig. autor.

A NYUGATVASMEGYEI BARNAKSZÉN-
TERÜLET*

Irta: Jaskó Sándor.

1—3. ábrával.

A Magyar Állami Szénbányászat részére 1947 év nyarán Szombat-
hely és Kszeg környékén bányaföldtani vizsgálatokat végeztem az öttani

barnakszénelfordulások megismerése céliából. A paleozoos képzdmé-
nyeket Bendefy3

és Bandát 1 már régebben leírták. Ezeknek korszer,
aprólékos reambulációját Noszky J. és Méhes K. ugyanebben az idben vé-

gezték, ezért a paleozoos alaphegységgel részletesebben nem foglalkoztam.
Csak röviden említem meg, hogy az országhatár mentén kiemelked ma-
gas sziklás hegyek: Irottk és Vashegy ftömege javarészt kvarcfillit és

kloritpala. Szerpentinpala, grafitos agyagpala és mészfillit csak keskeny
és hosszú sávokban fordul el.

Szombathely és Kszeg vidékén a mezozoikum és paleogén hiányzik, a
neogén közvetlenül a paleozoikumra transzgredált. Sopron és Grác vidé-

kén a mediterrán és szarmata jól .ki van fejldve. Területünkön még nem
sikerült nyomukra akadni. Hofmann 8 szerint Rohonc környékén a

szarmata-rétegek kzettanilag igen hasonlók a pliocén üledékekhez. A me-
diterrán esetleges kifejldése a brennbergi típusú széntelepek kutatása
szempontjából volna fontos.

Kövületek hiányában csak feltételesen sorolhatjuk a neogénbe a

paleozoos hegység lábát övez vörös agyag és konglomerátum rétegeket.

A vörös agyag és konglemerátum a felszínen helyenkint 1—2 km széles-

séget is elér sávban végig követhet a hegység tövében. Vastagságuk a

kszegi kutakban 30—40 m-t meghalad. A vörös agyag mindenütt a paleo-

zoos kzeteket kíséri és így azok terra rossa szer máladékának tekint-

heté. Figyelmet érdeml ezért, hogy Náraitól 1 km-re Ny-ra, a Sorok-patak
völgyében, a levantei kavics alól vörös agyag búvik el. Lehetséges, hogy
valahol a közelben paleozoos kzetek rejtznek a levantei kavicstakaró
alatt. Spák Tibor fúrómester szóbeli közlése szerint a Nárai eredmény-
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télén artézi-kútfúrás legutolsó rétege, 191 m mélységben, állítólag már
paleozoikum lett volna. Lehetséges azonban, hogy csak valamely pliocén-

korú kemény homokkben végzdött a fúrás.

A felszíni feltárások, kszénkutató fúrások és artézikutak adatait

'egybevetve, a pliocén-rétegek kor és fácies alapján négy különböz cso-

portba oszthatók.
a) Kszénfekü-csoport. Alsó-pannon(?). A szombathelyi vízmvek

perint-parti I. sz. fúrása 74 m-tl 204 m mélységig, vagyis 130 m vastag-

ságban homokk, agyagmárga és agyag váltakozó rétegeit tárta fel. De
más fúrások alján is megtaláljuk ezt a rétegsort. A rétegminták hiányá-
ban nem tudtam megállapítani az átfúrt rétegek korát, elméleti megfon-
lás alapján azonban legvalószínbben az alsó-pannonba helyezhetjük
ket. Lehetséges azonban, hogy az alsó részük a szarmatába sorolható.

b) Széntelepes rétegsor. Fels-pannon. Ez a rétegsor Nagynarda, Doz-
mat, Búcsú és Torony vidékén elterjedt a felszínen. Kisebb területen

Bozsok Czák és Kszegszerdahely határában is elbúvik. Számos fúrás

teljesen átharántolta. Legjobb feltárásait a toronyi barnakszénbánya
nyújtja. A kszéntelepes rétegsor átlag 60—80 m vastag. Helyenkint,
ritkán 100 m vastagságot is elért. Benne a barnakszéntelepek több szint-

ben helyezkednek el, az egyes barnakszénrétegek külön-külön számított

vastagsága 0—3 m-ig terjed. Mostanáig csak két helyen akadtak 3 m-nél
vastagabb telepre. Jáplánpusztán 3'4 m vastagságúra és Náraiban 9‘5 m
vastagságúra.- Megjegyzend, hogy a nárai fúrás szelvénye valószínleg
kissé összevonva adja a rétegsorokat (más fúrásokban sokkal srbb
rétegváltozások vannak jelezve), így lehetséges, hogy 86‘7 m-tl 96T m-ig
lignitnek jelzett rétegben medd agyagközbetelepüléseik is vannak.

A barnakszéntelepek összvastagsága szintén csökken DNv fell ÉK
felé haladva. Nagyjáplán és Nárai környékén 12—13 m, Toronyban és

Ondódon 6—8 m, Herény és Nagygencs vidékén 4—5 m az összes vastag-
ságuk. Bendefy 6—8 m-nek írja le a pogányvölgyi barnakszéntelepek
összesített vastagságát.

2_JÍ A barnakszén tehát a barnakszéntelepes ré-

tegsornak átlagosan csak Vio-ét teszi ki, a többi javarészt kékesszürké*
agyag, kis részben homok és homokos agyag. A barnakszéntelepek és az

ket szétválasztó medd rétegek lencseszeren kivékonyodnak, megvas-
tagodnak, olykor teljesen megsznnek. A számos fúrás között sehol sem
akadunk két teljesen megegyez rétegsorra. A nyugatvasmegyei barna-
kszénvidékre általános érvény szabályként mondható ki, hogy egymás-
tól 1 km-nél távolabb es fúrások rétegszelvényei már nem azonosítha-

tók, ezért még tektonikailag nyugodt település esetén is ennél közelebb
kell a kutató fúrásokat telepíteni egymáshoz.

A toronyi kszénbányában két helyen is akadtam kövületekre.
A siklótól kb. 50 m-re DK-re lev felhagyott omladozó tárna ftéjében
(a fbarnakszéntelep közvetlen fedje) nedvesen sötétszürke, szárazon
világosszürke szenes, palás agyagból a következ kövületeket gyjtöt-
tem: Unió neszmélyensis Halav., U. cf. zellebori Horn., U. Halavátsi
Hö'rn. és még több laposra összenyomott nagytermet Unió került el
(nem Unió wetzleri!).

A Mária-tárna szájától kb. 120 m-re délkeletre, a most készül medd
vágat kékes-szürke agyagából (a f-barnakszéntelep fedje) a következ
fajokat határoztam meg: Aplexa subhipnorum Gottsch., Helix (Tacheo-

campylea) doderleini Brus., Planorbis (Segmentina) lóczy Lr. Utóbbi

kett csakis a pannonban, az Aplexa subhipnorum pedig a szarmatában
és pannonban fordul el. A felsorolt Uniók' a f. pannonra jellemzk, a

levantikumban elterjedt Unió wetzleri pedig teljesen hiányzik. Ezek

alapján a toronyi barnakszéntelepes rétegsort f. pannon-korú tavi és

8 * .
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mocsári lerakódásnak kell tartani. Bendeky a pogány-völgyi lignit-

bányából a következ növény- és állatfajokat ismerteti: Melanopsis entzi
Brus., Archeozonites kormosi Hal., Planorbis cornu Brong., Taxodium
distichum. Ezek közül a Melanopsis entzi Brus. csak a pannonban, a

Planorbis cornu manteli Dunk. a burdigalientl a pannonig élt. Az Archeo-
zonites kormosi rétegtani szinti elz szerepe még nem tisztázott.

c) Kszénfed rétegsor. A kszéntelepes rétegsor fedjét
túlnyomórészt keresztrétegezett homokból, laza homokkbl, alájrendel-

tebben homokos agyagból álló rétegek alkotják. Ennek a rétegsornak
vastagsága változó: Szombathely altalajában 35—40 m, a toronyi bánya
fölött 25—30 m, nyugat felé leerodálódya Búcsú, Narda és Csatár felé

teljesen meg is sznik. Ez a rétegsor besüllyedt szinklinálisokban meg-
vastagszik és fels része szárazföldi eredet zöld és barna-foltos tarka
agyagokba és ersen keresztrétegezett homokba megy át, melyeket meg-
jelenésük alapján pleisztocén korúaknak is tarthatnánk.

Doroszlótól délre Hofmann kövületeket gyjtött, melyeket Halaváts 7

ismertetett: Unió halavátsi, Unió baltavárensis (egyenl neumayri) Hal.,

Unió atavus Partsch., Vivipara semseyi Halav., Melanopsis praemorsa L.

Ugyancsak Hofmann gyjtésébl származik a Schlesinger 11 által meg-
határozott Mastodon arvernensis Croiz et Job. A lelhelyet én is meg-
találtam a falutól 500 m-re délre, kb. 300 m. t. f magasságban, az erd-
siélen lev homokgödörben és a felsoroltakon kívül még a következ
fajokat gyjtöttem: Unió neszmély ensis Halav., Valvata (Borysthenia) ej.

naticina Menke. Ez a baltavárival megegyez, alsó levantei korú, folyami
kagyló és csiga társaság. Megemlíthet, hog^ Strausz 12 újabban 'az Unió
wetzleri-vel jellemzett fluviatilis lerakódásokkal egykorúnak tartja a
Balaton-vidéki'Congeria balatonica-s nyilttavi fácies lerakódásokat s a
fels pannonba sorozza ket. Itt Sümeghy és FERENCZY-hez. csatlakozva

alsó levantei korúnak jelzem a wetzleri-s rétegeket, egyrészt azért, mert
területünk idsebb pliocén képzdményeitl jól elkülöníthetk, másrészt,
hogy kitöltsék az egyébként üresen maradó idkeretet.

d) Fels levantei kavicstakaró. Bár csak 8—10 m vas-

tag, de a felszínen igen elterjedt. Területünkre is teljesen érvényes az a
jellemzés, melyet Ferenczy u adott a területünkkel délen szomszédos
Körmend és Németújvár környékérl: ,,A kavicstakaró felépítésében
mogyorótól ökölnyi vastagságig változó méret, jól hengergetett,
ersen vasas festés kavics, kötanyagként aorószem homok, iszapos

agyag vesz részt. A vörösbarna kavicsok között helyenként feltnen
elüt, kékesszürke agyag néha 2—3 cm vastag rétegei is jelentkeznek
s ott teljesen vízzáró rétegként szerepelnek. A kavicsrétegek mindig jól

rétegzettek, a fluviatilis eredési jelz diszkordáns parallel struktúra
soha sem fedi el a ténylegesen rétegzettséget. Anyaguk kvarcit kavics,

kevés egyéb kristályos pala kaviccsal, a karbonátos kzetkavicsok tel-

jesen hiányzanak". A kavicsból kövület nem került el. Egyesek a

doroszlói Mastodon-leletet sorolták ide, ez azonban a mélyebb alsó

levantei homokos kavicsból származik. A kavics legjobb feltárását a Ják
délnyugati szélén lév, helyenként 10—15 m magas vízmosás nyújtja.

Utóbbi helyen 0'5 m vastagságot is elér, fehérszín, kvarchomokkal
kevert tzálló agyag lencsék találhatók. A jó minség kerámiai nyers-
anyagot a környék gerencséréi kis tárókkal fejtették.

Területünk pliocén rétegsora medenceperemen képzdött, ezért

jóval vékonyabb a vele egyidben a medence közepén lerakodott nagy-
vastagságú rétegsornál. Fáciese is más; hiányzanak a pannon nyilttavi

lerakódásokra jellemz Congeriák, Limnocardiumok és helyettük mocsári
növényzet, tavi, folyami és mocsári kagylók és csigák találhatók-.

8 * •
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Negyedkor. Szombathely és Kszeg környéken sehol sem talál-

ható típusos lösz. Helyette szívós, barna agyagtakaró fedi a térszínt,

átlag 3—4 m vastagságban. Negyedkori kavicsterrasz megfigyelhet a

Pinka-patak mentén, Csatárnál, kb. 10 m-rel a jelenlegi völgytalp felett.

Egy alacsonyabb (3—4 m magas) terrasz Keresztestl Beledig követhet
a Pinka keleti partján. A Gyöngyös- és Perint-patakok mentén Kszeg,
Szombathely, Kisunyom szakaszon negyedkori terraszok nem figyel-

hetk meg. A jelenlegi ártér altalaját mindenütt 1—2 m vastag barna-
agyag. majd ezalatt 8—9 m vastag folyami kavics és kavicsos homok
tölti fel. Ez a kavicsfeltöltés ÉNy felé megvastagodva a Kisalföld negyed-
kori medencetöltelékében folytatódik.

Területünkön két hegyképz periódus mutatható ki.

a) Alsó-levantei hegyképzdés. A dunántúli bazaltvulkánossággal
egyidejleg, de még a levantei kavics lerakódása eltt, a Dunántúl neogén
rétegei enyhén mgggyrdtek. Pávai-Vajna F.

10 térképe Szombathelynél
egy K-Ny-i csapákú antiklinálist, Szombathely és Kszeg, ill. 'Szombat-
hely és Körmend között egy-egy ugyancsak K-Ny-i csapású szinklinálist

tüntet fel.

Több mint 50 kútfúrás szelvénye és a toronyi bánya környékén le-

mélyített 22 kutató akna vizsgálatával sem sikerült a pliocén rétegek
hegyszerkezetét Szombathely és Kszeg környékén kielégíten tisztáz-

nom. Ennek okai a negyedkori takaró vastagsága, a pliocén gyakori
álrétegezettsége, a kövületlelhelyek aránylagos ritkasága, de fleg az

Erdélyi-medencében oly kitünen felhasznált vezetkzetek hiánya.

Annyit mégis sikerült kimutatnom, hogy a pliocén-rétegek diszlokáltak.

Többnyire 4—5 fokot, helyenként (pl. Óladnál) 10—12 fokot zárnak be
a vízszintessel és hogy a fels-levantei kaviccsal diszkordánsak.

Bozsok, Doroszló, Búcsú és Perenye között monoklinálisan délre és

délkeletre dlnek a rétegek, átlag 5—6 fok alatt. A toronyi kszénbánya
körül egy kisebb félboltozat alakult ki: Dozmatnál DNy-ra, Új majornál
és Ondódnál K-re és DK-re dlnek a rétegek. Nagynarda; Csatár és Nagy-
jáplánmajor között egy szinklinális alakult ki. Ugyancsak szinldinális

sejthet Nárai és Torony között. Szádeczky 13
\
Kszegnél, DNy-ra, a

kristályos-palahegység tövében egy besüllyedést mutat ki. A .szombat-

helyi, szentkirályi és vépi kútfúrásokból mindenütt igen enyhe, alig

1—2 fokos, DK felé tartó dlés szerkeszthet meg.

A toronyi barnakszénbánya feltárásaiban érdekes kisméret réteg-

undulációk figyelhetk meg. A bányában a barnakszéntelep általában
3—4 fok alatt K, ill. DK. felé dl. Ezen általános településen belül igen

enyhe ráncolódás is megfigyelhet. A rétegundulációk kb. 10—15 m-enként
sorakoznak egymással párhuzamosan. Tengelyük DK-ÉNy, ill. K-Ny
csapású, vagyis az általános dlésiránnyal megegyez. Az antiklinálisok

és szinklinálisok középpontjai közötti szintkülönbség átlag csak 1 m.
A ráncolódás néhol teljesen megsznik, másutt jobban megersödik.
A legersebb gyrdésnél az antiklinális és szinklinális tengelytávolsága
25 m és a telep 5 m-re süllyed a kett között. Ez okból mostanáig lefejtet-

len maradt ez a teleprészlet. Az undulációk miatt a pontosan csapás
mentén hajtott bányavágatok alaprajza hullámvonalat követ.

b) Postlevantei hegyképzdés. Már Bendefy5 kimutatta, hogy a

levantei kavicstakarókat törések szabdalják szét. Térképfelvételem során
sikerült a kavicsréteg bázisalapjának és a térkép rétegvonalainak metszés-
pontjaiból a kavicsréteg ferdére kibillentett tábláit és az azokat szét-

tördel vetdések irányát és ugrómagasságát a térben pontosan rögzíteni.

Ezek délrl észak felé haladó sorrendben így következnek egymás után:
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Kisrádóc-Ják tábla. Lejtése 6/1000 K-DK felé.

Jáki törés. Magassága kb. 10 m.
Torony-jáki tábla. Lejtése K-DK felé 14 1000.
Toronyi törés. Magassága kb. 60 m.
Szerdahely-bucsui tábla.

,
Lejtése lö'lOOO DK felé.

Szerdahelyi törés. Magassága kb. 50 m.
Doroszlói tábla. Lejtése 26 1000. K-DK felé.

Látható, hogy a kavicstakaró észak felé mind meredekebbé válik,

de még ahol a legmeredekebb is, vagyis Doroszlónál is csak 28 1000 a lej-

tése, tehát alig két fokot zár be a vízszintessel. A bányakutatás szempont-
jából fontos a levantei kavics elmozdulását is kimutatni, mert bár disz-
kordancia van a fels pannoniai barnaszén és felslevantei kavics között,
azonban a levantei kavicsot ért törések a lignittelepeket is elvetették.
Valószínleg postlevantei-korúak a Kszeg és Czák közötti nagyjából
K-Ny-i csapású törések is, melyek az alaphegység peremét frészszer11

kiugrásokká szabdalták szét. Itt a legsrbbek és a legnagyobb ugró-
magasságúak a törések. Kszegtl északra ismét nvugodtabb a település

és itt a levantei kavics is ismét megjelenik. Ha Kszegtl Jákig egy
észak-dél irányú sematikus szelvényt szerkesztünk, úgy egy öszetört

és középen berogyott nagy antiklinális déli szárnya áll elttünk. Ennek
magjában Czáktól, Velemtl és Kszegtl nyugatra emelkedik ki leg-

magasabbra a paleozoikum (írottk) és itt bújnak napvilágra a legidsebb
rétegek, a czáki konglomerátum.

A pliocén- és negyedkori-képzdmények fáciesváltozásai összhangban
vannak a hegymozgásokkal. A fels-pannon tavi és mocsári képzdmé-
nyei fokozatosan átmennek folyami és szárazföldi, finomszem üledé-
kekbe. Az alsó és fels-levantikum között fellép hegyképzdés, mely a

pannon és alsó-levantei rétegeket diszlokálta, valószínleg erteljesebb
domborzati változásokat hozott létre az Alpokban (törések mentén egy
tömbben való kiemelkedés), mert a f. levantei durva kavics az erózió

feléledését bizonyítja. A fels-levantikum végén összetöredezett és ferdére

billent kavicstáblák tetején a negyedkorban olyan völgyrendszer alakult

ki,, hogy a táblákon a dlésiránynak megfelelen a folyóvölgyek mind
délre és délkeletre futnak, míg egy-égy kelet-nyugati irányú törés mentén
kialakult keresztvölgy össze nem gyjti ket.

Strausz 12 Lovászi környékén a gyrdési folyamat folytonos voltát

észlelte, az egész pannoniai emelet folyamán, st még a levantei kavics

lerakódása közben is. Szombathely és Kszeg vidékén viszont javarészt

törésekben megnyilvánuló és települési diszkordanciákat létrehozó,

szakaszos hegymozgások nyomait láthatjuk. A két hegyszerkezet közötti

különbség oka az, hogy Lovásziban medenceközépi, nagyvastagságú
rétegsor keletkezett, mely plasztikusan reagált a nyomásra. Kszegnél
viszont a medenceszegélyi üledékek vékony tömege a paleozoos alap-

hegység rögökre töredezését követte. A medenceperemen képzdött
üledéksor hézagos és még a mozgás állandó folyamatossága esetén is min-
den üledékképzdési idleges szünet diszkordáns településsel kellett hogy
záruljon. A medence peremén képzdött stratigráfiai hézagos üíedék-

sorok diszkordanciái és a medenceközépi folytonos megszakítás nélküli

lerakódásokban kimutatható folyamatos gyrdések egymásba való át-

menetét már a Bécsi-medencében is megfigyelték az osztrák geológusok.

Barnakszénbányászat. A Kszeg és Czák közötti Pogány-völgyben
1919—T924. években barnakszénbánya mködött, mely azonban az ers
vízbeömlések s az igen zavart tektonikai viszonyok miatt megsznt.
Bozsok és Szerdahely között, a szerdahelyi erd északi szélén több ízben

belekezdtek egy vékony barnakszénpad fejtésébe. Ondódon 1941—1943-
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bán bányászkodtak állandó ers vízbetöréssel küzködve. Az utóbbi évek-

ben Torony község déli szélén nyílt barnakszénbánya, mely az igen el-
nyös jövesztés és szállítási viszonyok mellett ers fejldésnek indult.
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DAS LTGNITGEBIET IM WESTLICHEN TEILE DES KOMITATES
VAS, UNGARN. /

• Von: Dr. S. Jaskó .

(Auszug aus dem Ungarischen.)

Die felsigen Berge írottk und Vastíegy in dér Náhe von Szombat-
hely und Kszeg, an dér ungarischen-österreichischen Grenze, werden
vöm paláozoischen Quarzphyllit und Chloritschiefer aufgebaut. Meso-
zoikum und Paláogen fehlt hier, . sodass das Neogen unmittelbar über
das Paláozoikum transgrediert.- Dér Fuss des paláozoischen Gebirges wird
von einer über 30—40 m máchtigen Schichtserie von rtem Tón und
Schotterkonglomerat bedeckt, welche durch die Verwitterung dér palá-
ozoischen Bildungen entstanden sind. Die pliozánen Schichten lassen
sich in vier Gruppén einteilen.

Sarmatische und untérpannonische Serie im Lie-
genden dér Kohlé. Dieser Komplex weist eine Máchtigkeit von
etwa 150 m auf und besteht aus den fossilarmen Schichten von Sand-
stein, Tonmergel und Tón.

Oberpannonis c.h e flözführende Serie. Diese besteht

aus einem 60—80 m máchtigen Komplex von bláulich grauem Tón. dér
in mehreren Horizontén stellenweise sich linsenförmig auskeilende, an
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anderen Stellen dagegen an Máchtigkeit zunehmende Lignitflöze führt.

Die Gesamtmáchtigkeit dér Lignitflöze betrágt bei Nárai 12 m. in Torony
8 m, bei Czák 8 m und in dér Umgebung von Herány und Nagygencs
5 m. Die durchschnittliche Máchtigkeit dér einzelnen Bánke betrágt etwa
1—2 m. Die máchtigste Schicht von Lignit wurde bei Nárai durchbort
(9,5 m). Die Lignitgrube von Torony lieferte folgende Fossilien: Unió
neszmélyensis Halav., Unió cfr. zellebori Horn., Unió halavátsi Horn-,

Aplexa subhipnorum Gottschick, Helix (Tacheocampylea) doderleini
Brus., Planorbis (Segmentina) lóczyi Lr. Aus dér Lignitgrube von Czák
sind folgende Fossilien bekannt: Melanopsis entzi Brus., Archaeozonites
kormosi Hal., Planorbis cornu Brong., Taxodium distichum. Die erwáhn-
ten Fossilien weisen auf oberpannonische lakustrische und Sumpfablage-
rungen hin.

Un-terlevantische fluviatile Schichtserie im
HangendenderKoh l_e. Diese Serie besteht hauptsáchlich aus diago-
nal geschichtetem Sand und losem Sandstein. Die Máchtigkeit dér Serie
betrágt 30—40 m. In dér oberen Partié geht dieser Komplex in terrest-

rische rote Tone über. Dér diagonal geschichtete Sand lieferte von
Doroszló folgende Fossilien: Unió halavátsi Horn., Unió baltavárensis
Hal., Unió atavus Partsch, Unió neszmélyensis Hal., Vivipara semseyi
Hal., Melanopsis praemorsa L., Valvata (Borysthenia) cfr. naticina
Menke, Mastodon arvernensis Croiz et Job.

Oberlevantischer Schotter. Diese Ser-ie weist eine

Máchtigkeit von 8—10 m auf und besteht hauptsáchlich aus haselnuss-
bis faustgrossem Quarzitschotter- Die pliozánen Schicnten fallen meis-

tens unter 3—4' nach Osten bezw. Südosten ein In dér Lignitgrube von
Torony kann eine Fáltelung von kleinem Masse beobachtet werden. Das
Lignitflöz weist nach jedem 15—20. m eine Erhebung oder eine Senkung
von 1—2 m auf. Die levantische Schotterdecke wird durch ost-westliche

Brüche zergliedert. Die Schotterschichten fallen nach Südost, iedoch
sanfter als die unter ihnen liegenden álteren Bifdungen ein. An dér
Grenze des unteren und oberen Levants befindet sich alsó eine Dis-

kordanz.

Die Faziesánderungen dér Ablagerungen entsprechen den Krusten-
bewegungen. Die lakustrischen und limnischen Ablagerungen des Ober-
pannons gehen im Unterlevant allmáhlich in fluviatile und terrestrische,

aber feinkörmgere Ablagerungen über. Dér am Anfang des Oberpannons
erscheinende Sch-otter weist auf das Aufle'oen dér Erosion hin. An dér

Oberfláche dér Schottertafeln, die am Ende des Oberlevants zerbrochen
und in eine schiefe Lage gekippt wurden, hat sich ein Talsystem ausge^-

bildet. in welchem sámtliche Flusstáler, dér Fallrichtung entsprechend.

nach Süden und Südosten ablaufen, solange, sie nicht von einem Bruchtal
zusammengefasst werden. Dieses Bruchtal entstand entlang einem ost-

westlich streichenden Bruch.
In den vergangenen Jahrzehnten waren kleinere Lignitgruben in

dér Gemarkung dér Ortschaften Czák, Kszegszerdahely und Ondód im
Betrieb. Vor etwa 4—5 Jahren wurde eine Lignitgrube am Südende dér
Ortschaft Torony eröffnet, die infoige dér günstigen Abbau- und Trans-
portmöglichkeiten einen recht guten Aufschwung zeigte. Dér aufge-

schlossene Lignitvorrat des Gebietes betrágt etwa 3 Millionen Tonnen,
wáhrend dér geschátzte Lignitvorrat 450 Millionen Tonnen ausmacht.
Nermenswerte montanistische Aufschlüsse erfolgten bis ietzt nur in

dér Umgebung von Torony, an den übrigen Stellen wurden nur in den
zufállig aufgefundenen Ausbissen kleinere Schurfarbeiten mit klemen
Kosten und unvollkommenen Einrichtungen durchgeführt.
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