
IKERVAR ES HOSSZÜPERESZTEG KÖRNYÉKÉNEK 
FÖLDTANI VISZONYAI

Irta: Szebényi Lajos 

Geomorfológia
A felvett ikervári és hosszúperesztegi térképlapok területének ÉNy-i 

részén húzódik a Rába 3—4 km széles alluviális síksága 170—155 m t.sz .f . 
magasságban. A Rábától Ny-ra 6— 8 m-rel kiemelkedve а IV. sz. terrasz 
szintje található, míg a Rábától К -re meredek fallal emelkedik ki az átlag
ban 60 m relatív magasságú Kemeneshát, mely völgyektől szabdalva DK 
felé enyhén lejt a Zala és Marcal alacsonyabb terraszai felé. Morfológiai 
érdekességként ugranak ki a gérce—sitkei tufagyűrűk.

F o l y ó t e r r a s z o k .  E vidéken a Rába, Zala és Marcal terraszait 
találjuk.

A Rába VI. sz. terraszából kiemelkedő szigeteket alkot а VII. sz. 
terrasz: Szemenyétől 0,5 km-rel É-ra, a Somhegy magaslata, mely 15 m-rel 
emelkedik ki а VI. sz. terraszból, hasonló Szemenyétől D-re 0,5 km-re a 
Búzadomb, Szemenyétől DK-re 1,5 km-re a A 233,3 dombja és DK-re 
2,5 km-re a A 234,5 dombja. Ezek egész kis kiterjedésűek. Nagyobb terület 
emelkedik ki а VI. sz. terraszból Csipkerektől Ny-ra 2 km-re a Dobogó 
A 236,5 környéke. Ezt itt a Dobogó környékén még futóhomokbuckák is 
megemelik. Ez a magaslat átlagban 1 km széles és a Dobogótól majdnem 
6 km hosszban húzódik ÉK felé egészen a káptalani őrházig, DK és ÉK felé 
fokozatosan simul bele а VI. sz. terraszba.
‘ Esetleg még а VII. sz. terraszhoz tartozik a Bej egye rtyá nőst ól köz
vetlenül К -re a -ó- 222 magaslata. Tehát а VII. sz. terrasz Bejcgyertyános 
és a káptalani őrház vonalától É-ra belesimul а VI. sz. terraszba.

Az irodalomból ismert IV. sz. Zala—Marcal közös terrasza a Zala 
vízgyűjtő területéről a Marcal vízgyűjtőterületére jól követhető, ami a Zala, 
Marcal kapturáját igazolja. А IV. sz. terrasz lejt a Zala felé is, mega Marcal 
felé is, holott végig a Marcal felé kellene lejtenie, ez az ellentmondás csak 
a középső részének (Hosszúpereszteg környéke) utólagos kiemelkedésével 
magyarázható, amit támogat az, hogy ez a kiemelt rész jól összevág a 
F e r e n c z i  I. által a levantei korú rétegekben megállapított antiklinálissal.

A Zala—Marcal IV. terrasza a terület É-i részén Vásárosmiske kör
nyékén beleolvad а III. sz. terraszba, ez csak a felvételi laptól К -re figyel
hető meg.
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Oszkó és Olaszka környékén a Rába VI. sz. terrasza által körülzárt 
völgyrendszerben több kis terrasz van, melyek a Zala vízrendszeréhez tar
toznak. Az eddigi feltárási viszonyok mellett a terraszsorba besorolni nem 
sikerült.

A terraszok szétválasztása a Kemenesháttól К -re sokszor nagyon 
bizonytalan, máskor pedig nagyon fokozatos az átmenet egyik terrasz- 
szintből a másikba.

Mint morfológiai jelenséget megemlítem még, hogy a Kemeneshát 
magas partja Bejcgyertyánostól Sótonyig suvadásokkal van tele.

Rétegtan
F e l s ő - p a n n o n :

A Rába magas partja rétegeinek követése alapján Nyögér—Sótony 
környékén kékesszürke agyag bukkan a felszínre, melyben csak meghatá
rozhatatlan kövülettörmeléket találtam  Sótony D-i végénél a & 213,0-töl 
ÉÉK-re 350 m-re, vízmosásban; Sótony É-i végén A 204,8-tól DK-re 250 m-re 
az országúttól К -re lévő agyagfejtőben. Valószínűleg a S z á d e c z k y — K a r d o s s  

E. 200 000-es térképén feltüntetett sárvári fúrásokból ismert Congeria ungiila 
caprae-s szinttel azonosítható.

Az Unió wetzleri-s szintet elsősorban szürke, keresztrétegzett, helyen
ként durvaszemű folyami homok alkotja, gyakran mészkonkréciókkal, 
melyek helyenként összemosva szintet alkotnak, rendszerint itt találhatók 
a kövületek. A legfelső homok helyenként igen vastag, Bejcgyertyánostól 
több, mint 60 m.

Ha a levantei homok oxidálódik, megsárgul és akkor a legtöbb eset
ben nem lehet megkülönböztetni a pleisztocén homoktól. A homok alsó 
szintjében többszörösen váltakozik kb. 1—10 m-es agyagrétegekkel. Az 
agyag igen változatos kifejlődésű, egészen sekélyvízi üledék, kékesszürke, 
sárga, barna stb., helyenként néhány mm-es kőszénrétegecskékkel, mész
konkréciókkal; vékonyan, de rendszerint rosszul rétegzett.

Kövület csaknem kizárólag a homokban lépett föl, agyagban csak 
Sárvár—Szentimre hegyközség D-i végén, a A 198,0 alatt lévő levantei 
kavicsgödör közvetlen fekűagyagjában; Gérce D-i templomától Ny-ra 
200 m-re agyaggödörben meghatározhatatlan kövülettörmeléket találtam.

Kövületlelőhelyek a homokban: Vashosszúfalútól DDK felé kivezető 
út melletti hosszú agyag-homokfejtő: Helix ( Aegista) ponticus H a l a v ., 

Unió wetzleri D u n k ., Helix (Tacheocampylea) doderleini B r u s . ;  Csehimind- 
sz'ent templomától KÉK-re 300 m-re homokgödör: Helix ( Tacheocampylea) 
doderleini B r u s . ;  Hosszúpereszteg: Felsőhegy D-i vége a műút melletti 
homokgödör: Unió atavus D u n k .,  Unió wetzleri D u n k ., Unió neszmélyensis 
H a l a v .,  Unió baltavárensis H a l a v ., Helix ( Tacheocampylea) doderleini 
B r u s ., Helix ( Aegista)  ponticus H a l a v ., Melanopsis sp.; Borgáta falutól 
DDK-re 2 km-re a A  151,7-nál lévő homokfejtő: Unió wetzleri D u n k , Unió 
cfr. baltavárensis H a l a v ., Helix sp.; Bérbaltavár: új, zalavégi országút 
mellett К -re a falusi útelágazástól 400 m-re: Helix (Tacheocampylea) doder-
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leini B r u s . ;  Csehi—Csehimindszent között a műút mellett D-re, nagy homok
fejtő: Helix ( Tacheocampylea) doderleini B r u s ., Triptychia hangarica H a l a v . ;  

Nagyköcsk falutól 1 km-re Ny felé kivezető út mellett az erdőszélen: Unió 
wetzleri D u n k ., Helix (Tacheocampylea) doderleini B r u s .,  Triptychia hun- 
garica H a l a v ., Helix sp.; Káld községtől ÉK-re 1 km-re vasúti bevágás, 
homokfejtő: Helix ( Tacheocampylea) doderleini B r u s .

Meghatározhatatlan kövülettörmeléket találtam homokban Káld É- 
szélén A 164,9 alatti homokfejtő; Bögöte, Felsőmajortól Ny-ra A 164,0 
alatti homokfejtő; Csehimindszent templomától ÉK-re 300 és 700 m-re a 
földút melletti homokgödörben.

Űjabb ősgerinces lelőhely Bérbaltavártól KÉK-re, a 136 m t.sz.f. magas
ságú hídtól 300 m-re DNy-ra a domboldalban, ahol Dinotheriam hátsó 
végtagjának egyes csontjait találták.

A wetzleri-s homokban megmért keresztrétegződés irány általában D-i.
A bazalttufa és bazalt kora rögzítődik azáltal, hogy az Unió wetzleri-s 

rétegekre rátelepül, viszont а VI. sz. terrasz már lenyeste a bazalttufa tér
szint. Sitke vasútállomástól DK-re 300 m-re az erdőben lévő gödrökben 
jól látható, hogy а VI. sz. terrasz kavicsa rátelepült a bazalttufára. Hogy 
a bazalt ráfolyt a bazalttufára, ez jól látható a kissitkei Hercseghegy csúcsá
tól DK-re 350 m-re lévő kis kőfejtőben, valamint Kissitkétől DDK-re 
1200 m-re lévő bazaltfejtőkben.

A bazalt és bazalttufa az újabb feltárások tanúsága szerint sokkal 
nagyobb területet borít, mint azt J u g o v i c s  L. térképe jelöli. így kibukkan 
még a tufa Kissitkétől É-ra a 74-es km-kőtől a Melegdombra vezető út- 
bevágásban, valamint Nagysitkétől Ny-ra 3 km-re a Battyánmajor feletti 
Battyánhegyen is.

Levantei terrasz-képzödmények. А VII. sz. terrasz anyaga maximálisan 
13 m vastag, túlnyomórészt homok, kevés kaviccsal. А VI. sz. terrasz anyaga 
maximálisan 20 m vastag, max. ökölnagyságú, de túlnyomórészt mogyoró- 
és diónagyságú kavics, helyenként kevés homok. Élénkvörös kéreg vonja 
be, mely néhány kavicsba több cm-re behatol. Helyenként 1—2 dm vastag, 
zöldes, fakó kékesszürke agyagrétegek is közbetelepülnek.

Struktur-talajképződés található benne: Bejcgyertyánostól a Császtó- 
hoz vivő dűlőút mellett a műúttól 100 m-re zsákos kifejlődésben; Szemenyé- 
től Ny-ra a grázi műút bevágásában, a A 219,4-től K-re 250 m-re gyűrő- 
déses formával.

P l e i s z t o c é n - h o l o c é n :

Fiatalabb terraszképződmények: Rába, Zala, Marcal V., IV., III. sz. 
terraszai. A levantei kavicstakaróhoz hasonló, de általában apróbb szemű 
és vékonyabb réteg, kötőanyaga kevésbbé vörös.

Lösz nagyobb területen csak Bérbaltavár környékén van a felszínen. 
Az É-ibb részeken a mindent beborító barna vályog alól csak két helyen 
bukkan ki; Csénye újmajori elágazásnál Ny-ra lévő kavicsgödörben és wSze- 
menye Ny-i végén az utca K-i házsora mögött.

A lösz felfelé fokozatosan megy át barna vályogba, mely szint Csehitől
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É-ra 6 m vastag is lehet. Bérbaltavár környékén pedig szívós vörös agyagba 
megy tovább.

A lösz fekűiében sárga rétegzetlen homok van, ez csak Csehi környékén 
mutatható ki.

A lösz felett is hasonló homok jelenik meg s e felett következik a hatal
mas területet beborító barna vályog. Ez legtöbbször átmosott, helyenként 
kavicsot is tartalmazó, vagy homokos. Jelenleg is képződő réteg, mely lefelé 
általában homokosabb. Főképp a magaslatokat foglalja el. Az alacsonyabb 
részeken barnássárga homok az uralkodó, mely szintén jelenleg is kép
ződik.

Nem határozható meg pontosabb kora annak a típusos, egészen göm
bölyű szemcséjűre koptatott futóhomoknak, mely a Rába VII. sz. terraszán 
Csipkerektől Ny-ra 2 km-re, a Dobogónak nevezett részen alkot buc
kákat.

A patakok és folyók alluviumában kavicsos homok, öntésiszap és agyag 
fordul elő.

A holocén korba tartozik az a jelenleg is képződő forrásmészkő, mely 
Bérbaltavártól K-re 2,5 km-re található a Szentjánospatak völgyében.

Történelem előtti korból való cserépmaradványok kerültek elő Kis- 
sitkétől ÉNy-ra 0,5 km-re a 74-es km-kőtől 150 m-re ÉNy-ra dűlőút bevá
gásban.

Hegységszerkezet
A rétegek általában az e területről készült gravitációs térkép mini

mumai felé dőlnek. Ez pannonkor utáni redőzésre utal.
A rétegdőlés helyenként oly csekély, hogy azt, n rn t pl. Nyögér kör

nyékén, csak az azonos rétegre telepített ásott kutak mélységi adatai alap
ján tudtam  megállapítani.

A töréses tektonika sem hiányzik, ennek legfőbb bizonyítékai a terület 
D-i részén észlelt litoklázisok. A keményen összeálló pliocén homokban több 
párhuzamos, abszolút sík, közel függőleges elválási lap található. Irányuk 
túlnyomóan ÉNy—DK-i. E vetődéseket a hidrológiai viszonyok is igazolják. 
Az enyhén lejtő homokrétegek a vető mentén elzáródnak, így bennük a víz 
feltorlódik és kifolyásra kényszerül. Ilyen vető-források találhatók a bér- 
baltavári Alsóhegy ÉK-i oldalán és csehimmdszenti «Közös legelő» ÉK-i 
oldalán a Kőrispatak völgyében.

Kis vetők észlelhetők Borgátótól DDNy-ra 2 km-re a A 151,7 mehetti 
homokfejtőben és Vashosszú falutól DDK-re 2 km-re а -ф- 169-tól ÉÉNy-ra 
450 m-re homokfejtőben.

A kissitkei Hercseghegy csúcsának É-i oldalán, a kereszt alatt"* tufa
fejtőben megfigyelhető, hogy a bazalttufában leülepedés közben rogyások 
történtek, melyek nem elégséges feltárás esetén vetőnek nézhetők.

Vízföldtan
Az agyaggal váltakozó felső-pannóniai homokrétegek kedvezők hidro

lógiai szempontból. A mélyebben fekvő részeken kismélységű artézi kutak 
telepíthetők reá. Sok falusi ásott kút is a pannon rétegekből kapja vizét.
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A wetzleri-s homok helyenként nagyon vastag, mint pl. Bajcgyertyánoson, 
ahol helyenként 50 m mélyen van az első talajvíznívó.

A levantei és fiatalabb terrasz-kavicsokban még akkor is van víz, ha 
azok nagyon magasan fekszenek, mint pl. a Kemeneshát fennsíkján, ugyanis 
a kavicsréteg kissé agyagos, különösen az alsó része, így a kavicsból nem tud 
a víz elszökni a mélység felé. A Kemeneshát tetején lefolyástalan, vizenyős 
területeket találunk.

A folyó- és patak-alluviumok természetesen vízbőek.

Hasznosítható anyagok

Építészeti anyagokon kívül más hasznosítható anyag a felszínen nincs.
A terraszok anyaga а VI. sz. terrasztól kezdve az alluvium anyagáig 

jó útkavicsoló anyagot ad, a Rába I. és II. sz. terrasza pedig betonkavicsot.
A levantei homok, mivel folyami homok, kiválóan alkalmas habarcshoz.
A kissitkei bazalt jó útkavicsoló anyag, de kis mennyisége miatt csak 

helyi jelentősége van. A sitkei vasútállomás közvetlen közelsége miatt (300— 
1500 m) nem elhanyagolandó dolog a Dunántúlnak ezen a részén, ahol 
a környék fő bazaltbányája, a Sághegy kimerült.

A bazalttufa a környék kedvelt építőanyaga, Kissitke és Gérce környé
kén számos kőfejtőből termelik.

A levantei agyag homokréteg közé ékelt volta és rendszerint nagy 
mészkonkréció tartalm a miatt téglagyártásra nem alkalmas, azért a tégla
gyárak (Sárvár, Vashosszúfalutól ÉK-re 2 km-re) az alluviális agyagra 
kényszerültek, amit a talajvíz közelsége miatt vékony rétegben, nagy terüle
ten kénytelenek kitermelni.

LES CONDITIONS GÉOLOGIQUES DES EJVVIRONS DE IKERVAR
ET HOSSZÜPE RESZTEG

Par: L. Szebényi

La plus ancienne formation du territoire est l’ensemble argileux d’un 
gris bleuátre qui appartient au Pannonien supérieur et qui est identique 
ä l’horizon á Congeria ungula caprae. L’horizon á Unió wetzleri est représenté 
pár des sables fluviatiles stratifiés obliquement, á grains grossiers. Ce sable 
contient, souvent, des couches d’argile, des bandes de houille, surtout dans 
la partié inférieure de l’ensemble. Quelquefois, il est trés difficile á distinguer 
du sable pléistocéne. V. les fossiles trouvés dans le sable, dans le texte hongrois. 
Le tuf basaltique et le basalte qui git sur celui-ci, se piacent au-dessus des 
couches á Unió wetzleri.

Parmi les formations de terrasse levantines, la matiére de la terrasse 
No. VII, est surtout le sable, celle de la terrasse No. VI. est surtout le gravier.

Le Pléistocéne est représenté d’une part pár les graviers de terrasse 
jeunes, d’autre part pár le loess. On peut classer comme holocénes, le travertin 
qui se forme mérne á présent, et les débris de pót en térré préhistoriques.
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Au territoire, on peut reconnaitre et le plissement et la tectonique 
ä failles. Les directions principales de faille sont: NO—SE.

Du point de vue hydrologique, les couches argileuses pannoniennes 
supérieures sont favorables. Dans le sable á wetzleri, le premier niveau d’eau 
souterraine est á 50 m de profondeur.

Les graviers de terrasse et en supérieurs contiennent de l’eau, mérne 
s’ils se trouvent dans un niveau élévé, parce que la partié inférieure des 
couches de gravier est argileuse, imperméable.

Les matiéres utilisables ne satisfont qu’á des besoins architectoniques. 
(Sable, tuf basaltique, sable propre á la fabrication des briques.)

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДД. ИКЕРВАР И ХОССУПЕРЕСТЕГ
Л а й о ш  С е б е н и

Самым древним образованием на данной территории является комплекс 
синевато-серых глин, относящийся к паннонскому ярусу, который идентичен 
с горизонтом Congeria ungula саргае. Горизонт Unió wetzleri представлен 
крестовато напластованными, грубозернистыми речными песками. Этот песок 
часто содержит глинистые слои, как и полосы каменного угля, особенно в 
нижней части комплекса. Этот песок иногда очень трудно различается от 
плейстоценового песка. Окаменелости, встречающиеся в песку см. в венгер
ском тексте. Базальтовый туф и залегающий над ним базальт располагаются 
над слоями, содержащими Unió wetzleri.

Из левантийских террасовых образований материалом террасы № VII 
главным образом является песок, а террасы № VI преимущественно гравий.

Плейстоцен представлен отчасти юными гравелистыми террасами, а 
отчасти лёссом. К голоцену можно причислять образующийся и в настоящее 
время травертин и доисторические остатки глиняных посуд.

На данной территории складчатость и сбросовая тектоника одинаково 
опознаваемы. Главными направлениями изломов являются северозапади юго- 
восток.

Глиннистые верхне-паннонские слои с гидрологической точки зрения 
являются благоприятными. В песку, содержащем U. wetzleri, первый уровень 
грунтовой воды находится на глубине 50 м.

Левантийские и еще более молодые террасовые гальки даже в случае 
более высокого положения на местности являются водосодержащими, так как 
нижняя часть гравелистых слоев глинистая, водоупорная.

Используемые вещества удовлетворят только потребности строительства 
(песок, базальтовый туф, песок пригодный для производства кирпича).


