
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1973. ÉVRŐL

ŐSFÖLDRAJZI ÉS NEOTEKTONIKAI ADATOK  
A BALATON PARTVIDÉKÉRŐL

írta : M o ld vay  L obánd

A Balaton környékének építésföldtani térképezése keretében a tervévben kéziratban 
négy 1:10 000 méretarányú atlasz és magyarázó készült el: Balatonvilágos (szelvény
száma: 5), Balatonszárszó (10 és 10/a közös tükrön), Fonyód (16) és Alsóbélatelep (17). 
Részben lezártuk a Siófok —К (6), Balatonszárszó (11), Keszthely —D (22), Becehegy 
(27), Szigliget (29) és Balatonudvari (36) lapokat. Az egyes lapok szerzőit az 1. ábrán 
tüntettük fel. Az atlaszok észlelési, földtani, alapozási, hidrogeológiai, geomcrfclógiai 
és rayon változatokból állnak. A részben lezárt lapokhoz észlelési és földtani lapok, 
valamint fúrási és anyagvizsgálati dokumentációk tartoznak. Ezeken kívül előzetes 
adatgyűjtés folyt a Zánka (34), Balatonöszöd (12), Zamárdi (9) és Siófok —Ny (7) jelű 
lapokon.

Az 1973. december 31 -i állapot az 1978-ig lezárásra kerülő munka jelentős előre
haladási fokának felel meg. A térképsorozatok szakmai részét filmpauszrajzokon, a

1. ábra. A Balaton környékének építésföldtani térképei (1973)
Az 1973. évi iapok szerzői: B =  BorosJenő, Ge=GELEi Gáborné, G =  Guoth Péter, M =  Moldvay Loránd, 
R =  Raincsák György, Sz =  Szabó Imre, —  l. Előkészített lap, 2 .  kinyomtatott lap, 3. 1973 végéig kéziratban 

lezárt lap, 4. 1973 végéig részben lezárt lap
Fig. 1. Engineering-geological maps in the surroundings of Lake Balaton (1973)

Authors of the mapsheets of 1973: B =  J. Boros, G e=G . Géléi— Filipova, G =  P. Guoth, M = L . Moldvay, 
R = G y . Raincsák, Sz =  I. Szabó, — 1. Prepared sheet, 2.  printed sheet, 3. sheet finished as manuscript till 

the end of 1973, 4. sheet partly finished by the end of 1973
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vizsgálati adatokkal együtt tároljuk, a kiadásukkal kapcsolatos kérdések rendezéséig. 
Módszertani szempontból a térképezésről külön tanulmány készül.

A tárgyévi munka túlnyomó részben tavi eredetű pannon és folyóvízi, 
taл i 111. deluviális eredetű kvarter rétegekkel fedett területeken folyt. Kivétel 
a Fonyódi-hegy bazaltja és Balatonudvari környékén a perm—triász. Utób
biakkal kapcsolatban jelenleg lényegesebb eredményről nem számolhatunk be. 
Kvarter vonatkozásban azonban közlést kíván, hogy Balatonudvarinál 215

2. ábra. A Les-hegy oldalán készített szelvény helyszínrajza 
Fig. 2. Layout of a section prepared on the side of the Les Mountain
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m tszf. középmagasságú hegylábi területen fúrással 18,2 m vastag pleisztocén 
összietet tártunk fel. Rétegei a tó fejlődéstörténete szempontjából is érde
kesek.

A kutatás helye a Les-hegy oldala (2. ábra), amely lejtőlösszel és pannon 
képződményekből származó deluviummal fedett. A felszínt észak felől erősebben 
lejtő felszínű mezozóos kőzetek határolják.

Az említett fúrásban felül lejtőlöszt és deluviumot találunk. 7,5 —9,5 m 
között talajosodással képződött csokoládébarna agyag települ. Felső és alsó 
része világosabb és vöröses. Fekvője sárgás, barnás, vöröses (némileg agyagos) 
kőzetliszt- és homok-deluvium, ami kevés aprószemű törmeléket is tartalmaz. 
A csokoládébarna agyag követésére kis távolságban elhelyezett fúrásokkal 
szelvényt készítettünk (3. ábra). A szelvényben legfelül lejtőlöszt és deluviumot 
találunk. A lejtőlösz eolikus osztályozódáson átesett, majd tovább telepített 
anyag. Laza, likacsos, 20 — 25% CaC03-tartalmú, világossárga. Áttelepülését 
finomszemű törmelékzsinórok igazolják (4. ábra, 1. a jobb oldali szélső görbét). 
A deluvium kisebb része a löszből keletkezett ,,vályog’ ’-га emlékeztet. Túlnyo
mó része azonban áthalmozott pannon üledék, amely talajképződés miatt 
málláson is átesett (agyagbemosódás?). Színe többnyire világosbarna vagy 
barnássárga, vöröses árnyalatú.

Az agyag eltér a terület szokványos kvarter, ill. pleisztocén üledékeitől 
(5. ábra). A lejtőlöszt és a vörösesbarna deluviumot eddig együttesen 8 —10 m 
vastagnak ismertük és ez sem tartalmazott sztratigráfiai, vagy más fejlődés- 
történeti célra használható anyagot. Az új szelvény azonban kifejezően képvi
sel egy régi felszínt, amely elnyesődése előtt a Balaton-medence felé folytató
dott. Az agyagban F ö l d v á r i  M. derivatografálással illit, kaolinit, montmoril- 
lonit, klorit, muszkovit, kalcit és dolomit ásványokat talált. A Bak—21. sz. 
fúrás mintájában 3 — 6% limonitra is következtetett. Ugyanebben röntgennel

o. ábra. A csokoládébarna agyag szemcseösszetételi görbéi a Les-hegy oldalából 
Fig. ő. Granulometric curves of the chocolate-brown clay írom the Les Mountain’s side
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%-os megoszlásban Szem erey  H.-né a következő ásványokat mutatta ki: 
montmorillonit 11, illit 19, klorit 12, kvarc 33, plagioklász 7, kalcit 4, goe- 
thit 14%.

A képződményt csak a Bak—17. sz. fúrás harántolta. Alsó szintjében igen 
kevés, ajiró foltokban megjelenő CaC03 van, a makroszkópos leírás szerint 
„lényegtelenül mészeres” , néhol vas borsóra emlékeztető anyagot tartalmaz. 
Akkumulált mész nincs alatta, ezért nem lehet helyben képződött, csak össze
hordott. A fúrásban vastagsága 3,0 m.

Szűcs L. szóbeli tájékoztatása szerint a felsoroltak hordaléktalajra utal
nak; eredeti formája talán az erdei talajok közé lenne sorolható. Képződéséhez 
nem szükséges meleg, nedves éghajlatot feltételeznünk.

A barna agyag lejtésének ,,trend” -jét figyelembe véve, pillanatnyilag 
helyesnek látszik, ha egy 130 — 140 m tszf. magasságú színlőhöz kötjük. Még 
magasabb színlő hátterének is elfogadhatnánk, ilyenről azonban máshonnan 
nincs bizonyíték.

Lehetséges, hogy a feltételezéssel közelebb jutunk i d . L óczy L. 135 m 
tszf. magasságú színlőjének jobb megismeréséhez, a színlő képződése óta leját
szódott változások ismeretéhez. B ulla B. nem foglalt határozottan állást a 
135 m-es színlő mellett, de ezt a Riss—Würmben lehetségesnek tartotta. 1972- 
ben Gyenesdiásnál csatornázással fel is tárták a hozzávetőleg 135 m tszf. 
magasságú színlő rétegsorát, amiről már beszámoltunk.

A következő eredmény szerkezetkutatás szempontjából tarthat érdeklő
désre igényt. A Keszthelyi-hegység DK-i lejtőjét a becei kápolnától a Balatonig 
20 — 30 m-es fúrásokkal feltártuk. A pannon összletből vett magminták alapján 
3 egymást követő fúrásban azonosítani lehetett egy barnasávos, okkerfoltos 
szürke kőzetlisztréteget (6. ábra). A réteg a hegységet alkotó dolomit irányá
ban egyre erősebben emelkedik, végül dőlése a hegylejtőnek megfelelően foly
tatódik. A szelvényből, amely túlmagasítva ezt kifejezőbben mutatja, arra 
lehet következtetni, hogy az eredetileg vízszintes helyzetű pannon rétegeket 
a dolomit emelkedés közben maga után húzta.

A területet az említett szempontokból tovább kutatjuk.

-<---------------
6. ábra. Becehegy 3. szelvény. — Szerkesztette Moldvay L.
1. Dolomit (felsőtriász), 2. agyagos kőzetliszt, 3. kőzetliszt, 4. homokos kőzetliszt, 5 .  homok, 6*. törmelék 
( 2 — 6. pannon és kvart er), 7. a pannon és к vártér képződmények közötti határ, 8.  azonosított réteg, a do
lomit kiemelkedése miatt hajlított helyzetben

Fig. 6. Section 3 of Becehegy (by L. Moldvay)]
1. Dolomité (TJpper Triassic), 2. clayey silt, 3.  silt, 4. sandy silt, 5. sand, 6. detritus (2 — 6‘. Pannonian and 
Quaternary), 7. boundary between the Pannonian and the Quaternary Sediments, 8 .  identified layer, de- 
formed as a result of nplift of the dolomité

21 M ÄFI évi jelentés 1973.
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PALEOGEOGRAPHICAL AND NEOTECTONICAL DATA 
OF THE LAKE BALATON« SHORE ZONE

by
L. MOLDVAY

This study is a short review on the progress o f engineering-geologieal 
mapping in the Lake Balaton’s shore zone. North of the Lake, at a point 
where the average height attains 210 m above sea level, brown clay occurs 
which can be brought intő correlation with a Pleistocene abrasion platform of 
the Lake (Fig. 3). On the southeastern side of the Keszthely Mountains, the 
boreholes sunk between the Mountains and the Lake show that the Carnian 
dolomité of the Mountains raised the Pannonian layers situated originally 
horizontally (Fig. 6).


