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ír ta : K retzoi Miklós

A terület rétegtanilag a következő elemekből tevődik össze: 1. felső
pannon agyag-homok-sorozat (igen faunaszegény tarka sorozat, homokos 
részében tüskevári tipusú fauna töredékei), 2. Unió wetzleri-s záró pannon 
homokok, 3. a Kemeneshát kavicsplatójának folytatása DNy felé, 4. a Rába- 
és Zala-terraszok lösztakaróikkal, 5. ma is tartó üledékképződés (vízállások, 
lejtőtörmelék).

Felső-pannóniai agyagos sorozat. Az egész terület alapja pannóniai 
sorozat, mely regionálisan két részre oszlik: a Zalától É-ra, illetve D-re 
elterülő. Utóbbi homokosabb tagokkal váltakozó, homokos agyag, agyagos 
homok, agyag tarka sorozata, váltakozva homokkal, sőt ritkán (Petőhenye) 
kemény mészkövet is mutat. Ez a pannon adja a zalai domb vonulatok tel
jes, a felszínen közel 150 m vastagságban követhető sorozatát. Ez a jórészt 
tarka sorozat ősmaradványokat alig tartalmaz, ami mégis töredékekben 
fellelhető benne, az a tüskevári gazdag pannon lelőhely faunaszintjére utal.

Legfelső-pannóniai wetzleri-s sorozat. A Zalától É-ra elterülő vidék a 
felvételi területen a pannon legfelső, záró tagját, az Unió wetzleri-s homokot 
szolgáltatja alépítményében. Ez a homoksorozat sok helyen tartalmaz 
wetzleri-maradványokat, valamint még gyakrabban a káldi faunában típuso
sán fellépő szép Heliciddkat, jobb-rosszabb megtartásban. A homokok maguk 
jórészt igen csillámos, ferderétegzett fluviatilis, változatos sorozatot adnak; 
tetejükön — amennyiben az erózió azt el nem távolította — mind vasasabb 
csíkokkal, melyek a legtöbb helyen bizonytalanul mennek át a fedő negyed
időszaki sorba, különösen ott, ahol utóbbi átmozgatott pannóniai homokok
ból áll.

A Kemenes kavicstakarója és terraszok. A Rába—Marcalköz össze
szűkülésétől Szentgotthárdig terjedő, ÉK-nek egyenletesen lejtő, a Rába felé 
rövid, a Zala—Marcal felé viszont mély oldalvölgyekkel hasogatott plátót 
a területen 2—12 m vastagságban hatalmas, vörös és kék, tarka agyag
homok kötőanyagú kavicstakaró fedi. A kavicsokról magukról az irodalom
ban szereplő sok leírás, jelentés stb. után legfontosabb kérdés, amit túl 
általánosságban érint az irodalom: a kavicstakaró korkérdése.

Itt, abból a két tényből kiindulva, hogy egyrészt a Ny-i széleken, tehát 
jóval a felvételi területen kívül magasabb kavicsszinteket találunk, másrészt 
pedig a zalalövői lapon, annak közepetáján éppen a legkiemelkedőbb része-
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ken nagy felületek, melyek a kavicstakaró szintje felett helyezkednek el, 
kavicsmentes szigetet képeznek, arra kell következtetnem, hogy a Rába— 
Zala-takaró a Rába stájer terrasz-rendszerének terrasza, melyet valószínűleg 
túl réginek határoz az irodalom.

Itt legfontosabb érvként a levantei korhatározás ellen az a tény sorolható 
fel, hogy ez a ((kavicstakaró» volna az egyetlen olyan szélesen kiterjedt terrasz, 
mely a többiekkel összehasonlítva képviselhetné a nagy, tehát a Mindet—Riss 
interglaciálist. Bármilyen szokatlanul is hat ez a korhatározás, nincs egyetlen 
alacsonyabb terraszunk sem, melyet nyugodtan állíthatnánk a többivel 
szembe, mint a nagy interglaciális képviselőjét. Mindezek ellenére olyan 
nagy számmal találunk a biztos II. sz. (Würm) terrasz fölött kavicsszinteket, 
számszerint 4—9-et, aszerint, hogy csak a szokásos nagy, ú. n. biztos terraszo- 
kat vesszük-e tekintetbe, vagy a morfológiában nem kiugró, de szelvényben 
kimutatható kis kavicsokat is, hogy ebben az esetben fel kellene tételeznünk: 
a glaciális-interglaciális váltakozások mellett, mint azt a zalabéri kísérleti 
aknázások mutatják, az interstadiálisokat képviselő, illetve más, kisebb 
ingadozásokra utaló másodrendű, stb. terraszaink is vannak. Mindezek a kér
dések, melyek külföldön szintén a kísérletezés kezdeti stádiumában vannak, 
egyelőre az adatgyűjtés fokán nem léptek még át. Ez az oka annak, hogy 
ezekről korai volna még összefoglalást adni. Egyelőre helyesebb ezeket,, 
amennyiben arra adataink vannak, a térképen mint helyi adatot jelölni.

Terraszaink közül teljesen tisztázottnak még az I. holocén terraszt sem 
állíthatjuk, а II. Würm kb. biztosan mutat egy «dublettet», a fölötte levő 
csoportok viszont még bonyolultabbak, annál is inkább, mert elmosódott 
élük miatt kinyomozásuk igen költséges és időrabló fúrási munkálatok nélkül 
elég gyakran ad megbízhatatlan adatot.

Jelenleg képződő üledékek. Ezen a ponton csak felemlítem a folyók és 
patakok ma képződő ártereit, vízállásait, illetve a folyton képződő lejtő
képződményeket .

Hegységszerkezeti viszonyok

A terület hegységszerkezeti egységes szemléletre nem megfelelő, kicsiny
sége és a zárt egységek hiánya miatt. A környező területek némi ismerete 
alapján itt csak annyit jegyzek meg, hogy a terület két igen lényeges tektonikus 
adatot szolgáltat:

1. A Rába-plátó a Rába—Marcal összeszűkülésig nagyszerkezetében 
egyenletesen lejt a stájer medencétől, tehát a Kisalföld felé a kavicstakaró 
képződése óta lényegesebben nem süllyedt.

2. A Zalabér—Zalaegerszeg zegzugos vonal mentén mutatkozó nagy 
sztratigrafiai-morfológiai-határ nem nagy ugrómagasságokat produkált, de 
hosszú időn át aktív törési zónát mutat.

Mindkét adat kiértékelése azonban az Összdunántúl képéből folyik.
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LES CONDITIONS GEOLOGIQUES DE LA REGION DU ZALA
P ar M. K retzoi

Ce sont les formations suivantes qui prennent part á la structure stra- 
tigraphique du territoire: 1° la série pannonienne supérieure d argile-sable 
qui est un ensemble bigarré, pauvre en fossiles, 2° sables á Unió wetzleri du 
Pannonien supréme.

Contre les conceptions anciennes, la Couverture de gravier date, á notre 
avis, de Tinterglaciaire Mindel-Riss et non pás du Levantin. Cette question 
dóit encore étre élaborée plus tárd. Parmi les terrasses, la position strati- 
graphique des terrasses holocénes ne peut encore étre considérée comme 
probléme résolu.

Au territoire, on peut distinguer deux unités:
1° le plateau de la Rába, territoire relativement inchangé.
2° La zone active de failles de Zalabér-Zalaegerszeg.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЛАСТИ ЗАЛА 
М и к л о ш  К р е ц о й

В стратиграфической структуре данной территории участвуют следую
щие обравования : 1. верхне-паннонская серия глин и песков, которая явля
ется пестрой, бедной окаменелостями свитой ; 2. самые верхне-паннонские 
пески, содержащие Unió wetzleri.

Время образования гравелистого покрова гор Кеменеш на основании 
проведенных исследований, в противоположность старым взглядам, может 
быть фиксировано не в левантийском ярусе, но в межледниковье Миндель- 
Рисс. Разработка этого вопроса является задачей будущего. Из террас даже 
стратиграфическое положение голоценовых террас не может считаться выяс
ненным.

На территории можно различать две единицы :
1. Сравнительно неизмененную территорию плато реки Раба;
2. активную сбросовую зону Залабер—Залаэгерсег.
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