
CSORNA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI
ír ta:  H e g e d ű s  Gy u l a  és T regele  K álmán

A felvett terület a csornai lapot öleli fel. Legmagasabb része a lap 
DNy-i sarkában Mihályinál 128 m, legalacsonyabb része az ÉK-i sarokban 
Csornánál 115 m. A terület majdnem sík, pár méter magas homokdombok 
és kisebb patakvölgyek bevágódása okoz némi egyenetlenséget.

A terület mélyebb altalajáról az artézi kútfúrásokból s különösen a mihályi 
szénhidrogénkutató fúrásokból nyerhetünk betekintést. A mihályi fúrások 
(I., II.) 1600, ill. 2500 m mélységben a kisalföldi medence fenekét képező 
kristályos palát érték el. Felette a pannóniai emelet képződményei igen 
nagy vastagságban fejlődtek ki. H o r u s i t z k y  H .  által feldolgozott kisalföldi 
kutak adatai alapján a pannóniai rétegek felszíne Ny-ról К felé, illetve 
D-ről É felé a medence közepe irányába lejt. Ezzel a megfigyeléssel az újabb 
artézi fúrások adatai is megegyeznek.

A pleisztocén rétegek vastagsága területünkön az artézi fúrások adatai 
alapján 80—160 m. Anyaguk főleg kavics és durva homok, helyenként agyag- 
és tőzeglencsékkel. Szilsárkány, Rábatamási, Jobaháza, Farád, Csorna, 
Rábapordány, Szárföld artézi fúrásai tártak  fel 17—80 m közötti mélység
ben tőzeges lencséket. A pleisztocén kavics felső rétegei a felvételi terület 
számos feltárásában megfigyelhetők. Anyaga túlnyomó részben kvarckavics, 
alárendelten kristályos pala, több-kevesebb homokkal, helyenként agyagos 
betelepüléssel. Ez a kavics az egész területen megtalálható és a Rába II. sz. 
terraszának felel meg. A kavicstakaró fölött sok helyen pár m magas futó
homok-dombok jelennek meg, a dombok iránya ÉÉNy—DDK.

A holocén képződményeket a csorna-környéki mocsári agyagok és a 
vele egykorú folyóvízi üledékek a mindkettőt fedő, a lap egész területét 
elborító világosbarna agyag és a patakok jelenlegi hordaléka képviseli. 
A mocsári agyag a csornai téglagyár legújabb feltárásaiban figyelhető meg. 
A 6 m mély feltárás alsó részében eléri a pleisztocén kavicsot, fölötte a szürke, 
barnafoltos vasoxidos agyagot, három fekete mocsári horizonttal. A feltárás 
Ny-i szélén régi patakmeder kitöltést találunk, amelynek alján a kavics 
helyét durva homok tölti ki. Képződése az előbb említett agyag felső részével 
egykorú, mert a világosbarna fiatalabb holocén agyag mindkettőt konkor- 
dánsan borítja.

A fiatalabb holocén világosbarna agyag 30—120 cm vastagságban, a 
homokdombokat kivéve, az egész területet beborítja.
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Hasznosítható anyagok

Szénsav. Országos viszonylatban egyedülálló a mihályi I. sz. szén
hidrogénkutatófúrás által feltárt széndioxid-gáz. A fúrás 1935-ben létesült, 
de az értékes gáz ipari hasznosítását az akkori kapitalista rendszer meg
akadályozta és csak a felszabadulás után létesített üzem használja fel e nyers
anyagot szénsav- és műjéggyártásra.

Víz. Több mint 15 pozitív artézi kút tárja  fel a 80—460 m mélység 
közötti vízadó rétegeket. A 300 m-nél mélyebb fúrások 20° feletti hőmérsék
letű vizet szolgáltatnak. A terület öntözésre is felhasználható felszíni vizek
ben szegény, de a hatalmas pleisztocén kavicstakaróból pár m mélységről 
lehetne öntözésre alkalmas vizet nyerni.

Kavics. A területet borító kavicstakaró anyagát újabban az Útfenn
tartó NV számos helyen termeli ki útkavicsolásra és beton műtárgyak készí
tésére .

Agyag. A holocén agyagot helyi jelentőségű téglaégetésre több helyen 
felhasználják. Nagyobbarányú téglagyártás mindössze Csornán van, azon
ban az agyag vastagsága és minősége egyenetlen, mennyisége nagyobb üzem 
szükségletét nem elégíti ki hosszabb időre.

LES CONDITIONS GÉOLOGIQUES DES ENVIRONS DE CSORNA
Pár Gy . H e g e d ű s  et K . T r e g e l e

Au territoire, les forages de Mihályi ont atteint á 1600 resp. 2500 m le 
schiste cristallin qui forme le fond du bassin de Kisalföld (Petite Plaine 
Hongroise). C’est sur celui-lá que gisent les formations trés épaisses de l’étage 
pannonién. Les puits artésiens et les affleurements ont ouvert des formations 
de gravier et sable grossier pléistocénes, épaisses de 80 á 160 m. L’épaisseur 
de l’Holocéne n’est que 30 á 120 cm, mais il couvre presque tout le territoire. 
Voici les matiéres utilisables: l’acide carbonique du forage de Mihályi, l’eau 
(15 puits artésiens), le gravier et l’argile.

ГЕОЛОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ РАЙОНА Д. ЧОРНА 
Дь. Х е г е д ю ш  и К. Т р е г е л е

Бурения в д. Михальи, находящиеся на нашей территории, достигли на 
глубине 1600, относительно 2500 м кристаллические сланцы, образующие дно 
бассейна Малой Низменности. Над кристаллическими сланцами залегают 
образования паннонского яруса, имеющие огромную мощность. Артезианские 
колодцы и вскрытия вскрыли образования плейстоценового гравия и грубого 
песка мощности в 80—160 м. Мощность голоцена только 30—120 см, но он 
покрывает почти всю территорию. Используемыми материалами являются : 
углекислота бурения в д. Михальи, вода (15 артезианских колодцев), гравий 
и глина.


