
GÖNC, FONY, TELKIBANYA ÉS ALSÖKÉKED KÖZÖTTI TERÜLET 
FÖLDTANI ÜJRATERKÉPEZÉSE
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Területünk földtani felépítésében túlnyomóan fiatal harmadkori eruptív 
képződmények: andezitek, riolitok és ezek vulkáni törmelékei vesznek részt.

a) Andezitek. A területen a piroxénandezitek (helyenként piroxén- 
amfibólandezitek) vannak túlsúlyban és csak alárendelten fordulnak elő 
amfibólandezitek.

Különösen az andezitek apofízis-szerű feltöréseit vizsgáltam meg rész
letesebben. Az andezit a riolitokban, a riolit pedig az andezitekben alkot 
kisebb-nagyobb terjedelmű feltöréseket. A Magostér tetején pl. nagy össze
függő piroxénandezit-takarót találunk, melynek apofízisei a mellékgerinceken 
riolit-környezetben találhatók meg.

A Fony és Csonkáspuszta között fekvő Agyagos nevű hegy nagy részét 
Bem Boleszláv zöldkövesedett andezitnek jelölte. Mivel ez régebbi meg
figyeléseimmel nem egyezett, az előfordulást részletesen megvizsgáltam s 
annak egész területén vörhenyes és szürke mállott piroxénandezitet találtam, 
zöldköves andezitet nem észleltem.

Az andezitek, a riolitok között, átmeneti típusok jelennek meg, amelyek 
részletes vizsgálat alapján, riolitos andeziteknek nevezhetők. Ilyen kőzet 
fordul elő pl. a gönci Őrhegyen és Hársasdombon, valamint a kékedi Száraz
hegy tömegében.

b) Riolitok. A felvétel során főképen a riolit üveges változatai kerültek 
részvizsgálatra. A területen a riolitok valamennyi üveges kifejlődése: 
horzsakő, perlit, obszidián, szurokkő megjelenik. Legnagyobb elterjedésű ezek 
közül a perlit, kisebb mennyiségben a horzsakő és legkisebb mértékben az 
obszidián meg a szurokkő.

A perlit-előfordulások felszíni kiterjedése újabb bejárások után, némely 
helyen jelentékenyen megnagyobbodott. így találjuk ezt Göncön az Őrhegy 
K-i lejtőjén és Telkibányán a Vernekhegy É-i lejtőjén telepített futóárkok fel
tárásaiban, ahol nem ritkán 2,0 m mélységben még mindig változatlanul tart 
ez a kőzet. E feltárások ennél nagyobb mélységbe nem engedtek betekintést.

A Magostér oldalán található jelentős kiterjedésű perlit-előfordulás, 
ezenkívül újabb előfordulása jelölhető ki Hollóházán az Ördögvár K-i és Ny-i 
lejtőjén.

A Pálháza melletti Kemencepatak perlit je különös figyelmet érdemel, 
mert a kb. 250 m hosszú feltárás a közepe táján, igen szép oszlopos elválású.
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Az oszlopok átmérője kb. 40—45 cm, hossza pedig 6—8 m. A perlitnek ez a 
felszíni kialakulása hazánkban egyedülálló. Ez előfordulás kőzetében makro
szkóposán imitt-amott egy-egy földpát figyelhető meg.

A horzsakő újabb előfordulása a Gönci-szoros déli lejtőjének tövében, 
a telkibányai határ közelében lelhető.

Az obszidiánnak és a szurokkőnek igen alárendelt előfordulásai m utat
koznak a térképezett területen.

LE LÉVÉ GÉOLOGIQUE RÉAMBULATIF DU TERRITOIRE SITIÉ 
E XT RE GÖNC, FONY, TELKIBÄXYA ET ALSÖKÉKED

P á r  A .  L i f f a

Pár le lévé réambulatif du territoire, nous avons reconnu quelques 
éruptions séparées semblables a Fapophyse, de l’andésite et quelques types, 
hybrides de röche qu’elle forme avec les rhyolithes. Parmi les rhyolithes 
c’était surtout la délimitation de Foccurrence des modifications perlitiques 
qui a été le bút du lévé.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕКАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ МЕЖДУ ДД. ГЁНЦ, ФОНЬ, ТЕЛКИБАНЬА

И АЛЬШОКЕКЕД
А у р е л  Л и ф ф а

Перекартографирование данной территории привело к познанию неко- 
норых обослобленных, апофизообразных прорывов андезита, как и его гибрид- 
тых разновидностей, образованных с риолитами. Задачей съёмки главным 
образом являлось отграничение месторождений перлитовых видоизменений 
риолитов.


