
B E S Z Á M O L Ó
A MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETFÖLDTANI 

SZAKOSZTÁLY
1983. ÉVI

SOPRONI MÉRNÖKGEOLÓGIAI SZEMINÁRIUMÁRÓL
l

Reich Lajos®- Csernyi Tibor*®

Szakosztályunk vezetősége által 1980-ban elfogadott Cselekvési 
Program alapján 1983-ban Sopronban rendeztük meg soron követ
kező Szemináriumunkat. Ezzel teljesítettük a Dunántúl és a 
hozzá kapcsolódé, szomszédos országokba átnyúló területek mér
nökgeológiai, vízföldtani és környezetföldtani problémáinak 
vizsgálatát. Ismeretes, hogy 1979-ben Veszprémben Közép-Dunán- 
túl, 1981-ben Pécsett Dél-Dunántúl, 1982-ben Győrött a Kisal
föld területein végzett szakirányú munkák eredményeit tekin
tettük át a környező országok szakembereivel szoros együtt
működésben, 1-3 napos terepbejárásokkal kiegészítve.

Szakosztályunk vezetősége a Szeminárium megszervezésével 
Vitális György vezetőségi tagot, az IAEG Magyar Nemzeti Bi
zottságának titkárát, Boldizsár Istvánt, a Közép- és Észak
dunántúli Területi Szervezet vezetőségi tagját, a MÁFI Nyugat- 
magyarországi Területi Földtani Szolgálatának tudományos osz
tályvezetőjét és Csemy Tibor szakosztály titkárt bizta meg.

A Szervező Bizottság döntése alapján a Szeminárium 3 részből 
állt: Soproni előadássorozat, Sopron és Fertő környéki terep- 
bejárás, illetve ausztriai /Alsó-Ausztria, Burgenland, Stájer- 
ország/ kirándulás.

* ny.főgeológus
*® Magyar Állami Földtani Intézet
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A burgenlandi kirándulás megszervezésére az Osztrák Földtani 
Társulatot /S.G.G./ kértük fel. Előzetes tárgyalásokat foly
tattunk Sopronban, ahol vendégül láttuk az Osztrák Földtani 
Társulat elnökét, Gráf urat, továbbá W. Kohlman és J.Pisztolnik 
titkár urakat, illetve F.Boroviczeny urat a Társulat gazdasági 
titkárát. A megbeszéléseken a Szervező Bizottságon kivül je
len volt Dank Viktor, a MFT elnöke is. Vendégeink örömmel fo
gadták megkeresésünket és ajánlatunkat a Mérnökgeológiai Sze
minárium közös rendezéséhez, в jelezték, hogy azt szervesen 
beillesztik az Ö.G.G. 75 éves évfordulóját ünneplő program- 
sorozatba.

Hosszas, alapos szervező-munka következett. Célunk az volt, 
hogy a Bécsi-medence és az Alpok aljának legérdekesebb, leg
izgalmasabb földtani, mérnökgeológiai, viz- és környezetföld
tani problémáival ismertessük meg a Szeminárium résztvevőit. 
Ilyen szellemben tárgyaltunk osztrák geológus kollegáinkkal 
is, akik nemcsak az osztrák kirándulás megszervezését vállal
ták, de előadásokkal is részt kívántak venni a Szemináriumon.
A fenti előzmények után 1983. szeptember 21-24 között került 
sor a Soproni Mérnökgeológiai Szemináriumra.

1. A SOPROH—I ELŐADÁSSOROZAT \
A MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetének előadótermé
ben szeptember 21-én délelőtt, 5 előadás hangzott el. Ezek 
témájukat tekintve felölelték a geológia, mérnökgeológia, 
hidrológia és hidrogeológia, valamint a környezetföldtan té
makörét, izelitőt adván az ország nyugati féltekének, illet
ve az Alpok- a Íjának legfontosabb és legérdekesebb feladatai
ból. Az előadások teljes szövegét a Mérnökgeológiai Szemle 
jelen számában közöljük, igy ezekre részletesen nem térünk ki. 
Az üdvözlő szavakat elmondta és az előadássorozatot megnyi
totta Idám Antal, a Kutató Intézet igazgatóhelyettese. Ezt 
követően Sopron város építésföldtani térképezésének tapasz
talatairól /Szűcs József/, a Fertő és környékének hidrológiai, 
hidrogeológiai viszonyairól /Franz Boroviczeny/ és csúszásai-
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ről /Boldizsár István/, továbbá Dél-Stájerország geotermikus 
viszonyairól /Hans-Peter Xeditzky/ és a Toronyi-lignitteríilet 
hidrogeológiai és mérnökgeológiai viszonyairól /Kalmár Imre/ 
hallgattunk meg előadást. Az ülésen Walter Graf és Vitális 
György elnökölt, 11 osztrák vendég és 26 magyar szakember volt 
jelen. Az előadások anyagához hatan szóltak hozzá, végül 
Walter Graf elnök foglalta össze az elmondottakat. A tolmá
csolást Macher Frigyes és Franz Boroviczeny látta el kitünően.

2. A FERTŐ-MENTI CSÚSZÁSOK MEGTEKINTÉSE

A délelőtti előadássorozatot délutáni helyszini szemle követ
te. A bejárás szakmai vezetője Boldizsár István volt. Hideg
ségben megtekintettük azt az Árpád-kori templomot, melynek ál
lagát komolyan veszélyeztetik a közeli magaspart csúszásai. 
Nagy anyagi befektetést jelent a templom biztonságos állagá
nak konzerválása. láttuk azokat a felső-pannoniai üledékekben 
kialakult csúszásokat, melyek pisztrángos medencéket tettek 
tönkre. A kirándulás során a balfi gyógyfürdő parkjában is
mertetést kaptunk a gyógyviz földtani-vízföldtani viszonyai
ról /llóyzes Antal, Neppel Ferenc/.

A helyszini szemlén 37 szakember /köztük osztrák vendégeink 
is/ vett részt. A szemléhez autóbuszt a Sopron és Környéke 
Viz- és Csatornamű Vállalatától kaptuk.

3. AZ- A1SÓ-AUSZTRIA-I ÉS A BURGENLAHD-I TEREPBEJÁRÁS

Az Ausztriában lebonyolított terepbejárás szakmai programját, 
a Szervező Bizottsággal való előzetes konzultációk alapján az 
Osztrák Földtani Társulat szervezte meg. A kirándulás szak
mai vezetői F.Brix, F.Boroviczeny, W.Kohlman, H.P.Leditzky 
és A.Pahr urak voltak. A szakmai programokon k_vül természe
tesen kulturális jellegűek is voltak. Ezekhez, valamint az 
autóbuszban eltöltött órák "kitöltéséhez" nagyon sok érdekes 
történelmi, földtani és földtani kutatástörténeti érdekessé-
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gekkel szolgált mindhárom nap alatt Reich Lajos ny. főgeoló
gus és Vitális György.

AZ EISEKSIADT-KISMARTOiri МЕПЕ1ГСЕ FELTÁRÁSAI
Elad napunk /szept.21/ programja a Bécsi-medence Duna-balpar- 
ti azénhi drogént áro ló -renda ze reinek a megismerése volt. Ki in
dulónak az Aderklaa-i olajmezőket jelölték meg. A kirándulás 
magyar vezetői, BR.VITÁLIS GYÖRGY és CSEREY TIBOR gondoskod
tak, hogy a Sopronból Aderklaa-ba vezető ütőn felfigyeljünk 
az érdekesebb feltárásokra, geológiai látnivalókra.

A Kismartoni-medence első térképezője TELEGDI ROTH LAJOS volt 
az 1877-1882 években. Az általa felvett l:75000-es lap mind
máig értékes dokumentum. Aktualitását korántsem veszítette el

Előbb Ruszt irányába haladva láthattuk a római idők óta műkö
dő St.Margarethen-Szentmargitbánya-i kőfejtőket /lajta-mész- 
kő/, az Oggau-Oka mellett emelkedő legészakibb Wechsel-takaró 
rögöt, majd nyugatra kanyarodva jő rálátásunk volt a Durva- 
gneisz-formációból épülő Laj ta-vonulatra. Mielőtt Wimpassing- 
nál /ősi nevén Cseke-Vimpác/ átléptük volna az Ezeréves tör
ténelmi határt jelölő Lajtát, fogalmat alkothattunk a Lajta- 
hegység délnyugati peremén települő mezozoós semmering- 
kvarcit-foszlány elszigetelt helyzetéről és az ugyanitt fel
színre kerülő felső-eocén izolált előfordulásáról.

AZ ÉSZAKI BÉCSI-MEDERCE SZÉMHIDROGÉR-MEZŐI
Aderklaa Becs északkeleti elővároskája. Legjobb kiinduló
pontként kínálkozik a Bécsi-medence szénhidrogén-mezőinek az 
átfogó megtekintésére. Itt DR.FRIEDRICH BRIX professzor, a 
szénhidrogén-teleptan egyetemi előadója várt. Az alábbiakban 
nagy mértékben fogunk értékes információira támaszkodni. 
Geológus pályája itt kezdődött és munkája ehhez a területhez 
kötötte 1940 óta. Személyében a Bécsi-medence geológiájának 
egyik legkompetensebb szakemberét ismerhettük meg.
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A Bécsi-medence szénhidrogén-teleptanának alapvonásai
Sz'énhidrogén-teleptani -vonatkozásban a Bécsi-medencében az 
alábbi rezervoár-tagozatokat különböztetjük meg:
a. / Kompressziós kéregmozgásokat követően kialakult "hegyközi" 
vagy "intramontán"-tagozat.
Szintesen települő, pannon-szarmata-badeni rétegösszletben 
elhelyezkedő kőolajtárolók. Ezek közül a legjelentősebb az 
alsó-badeni Matzen-i homok-szint.
Az intramontán-tagozat talpmélysége 1800 m körül számítható.
b. / A molassz-tagozat sekélyen gyűrt Kárpáti és Ottnangi Slir 
rétegsorából épül 1800 - 3200 m mélységközben.
Ferde vagy lencsés településű szénhidrogén-csapdák jellemzik.
c. / Az Északi-Mészkő-Alpok szelvényéhez tartozó Ötscher- 
takaró tagozata a felső-triász fődolomit-formációinak szén- 
hidrogén-rezervoárjai révén válik jelentőssé.
A tároló fődolomit-szinteket átlag 3000 m mélységben csapol
ják meg.
d. / A Prankenfels-bunz-i pikkely-nyalábok tagozatát a felső
triász fődolomit-formációk rendkívül gazdag földgáz-kincse 
miatt, minden más tagozatnál fontosabbnak értékeljük.
A magas-fedőben lévő Ötseher-takarótól, a Giesshübli-fekvő- 
szimklinális /felső-kréta-paleocén/ választja el a Franken - 
fels-Lunz-i pikkely-komplexumot.
A földgáz-telepek a pikkelyek csúcsán halmozódnak fel. A 
mélység-intervallum 3 - 6000 m közötti.
e. / Az eocén-flis tagozat a Bécsi-medence szénhidrogén- 
telepei feltárásának történetében /1930 - 1940/, az első 
olajmezőket szolgáltatta.

Az Aderklaa-i mező
Jelentősége: a legrégebben feltárt mezők közé tartozik /1942/ 
és a kőolajtároló szintek legteljesebb sorozatát reprezentál
ja. Közvetlen szomszédságában, Gerasdorf-ba helyezték el az
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Ö.H.V. /= Österreichische KüieralSl Verwaltung/ geofizikai 
szolgálatának centrumát és a közel 100 fős létszámmal működő 
központi anyagfeldolgozó laboratóriumot. Az eredeti Aderklaa-i 
struktúra időközben jelentősen bővült DHy-i irányban /Kagran, 
Süasenbrunn, Hiröchstetten rezervoárjai/,

Aderklaa község területén létesült az Ö.M.V. magraktára és a 
magminta-Jjciállitó terem. Ez a kis muzeum gazdagságával, ren
dezettségével, a formációk teljességre törekvő bemutatásával,
- elengedhetetlen kellék a teljes Bécsi-medence földtani meg
ismeréséhez.

Aderklaa napjainkban is jelentős perspektivikus kutatási ob
jektum: itt települ az AD UT^ jelzésű fúrás. A kezdőbetűn rö
vidítés: AD ÜT, Aderklaa Ultratief elnevezést jelöli. A Bécsi
medence területén a "szupermély-strukturák" kutatására tele
pítenek ÜT a Ultratief* vagy ÜT = tibertief fúrásokat. Szuper- 
mély-strukturák: a medence több-ezer m mélységben lesüllyedt 
depressziói, amelyeket neogén üledékek töltenek ki. Az Ader
klaa-i szupermély-struktura neogén-talpmélysége a 3500 m-es 
izohipsza vonalán van. A flis-övben települ. A flis-őv aljza
tában a feltételezések szerint az autochton mezozoóikum és 
paleozoikum húzódik. Eelső-Ausztriában ezek az autochton 
fekü-formációk tekintélyes nagyságrendű szénhidrogén-készle
tekkel rendelkeznek. Az analógiák alapján történik kísérlet 
-Unó-Ausztriában is, a mély-fekü feltárására. Mindeddig nem 
sikerült elérni a kellő mélységet. A szupermély-strukturák 
kérdésére még visszatérünk.

A Gänserndorf-környéki mezők
Az Alsó-Ausztriai Gänserndorf a tartomány szénhidrogén bányá
szatának fontos települése, centruma. A Matzen-Schönkirchen-i 
mező déli peremén épül. A Matzen-Schönkirchen-i gáz- és kő
olaj előfordulás többszörösen a legnagyobb a Bécsi-medencé
ben, mind a struktúra kiterjedését, mind a készletek nagysá
gát tekintve.
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Szénhidrogén-teleрек két szintben alakultak:
- az Ötscher-takaró és a Frankenfels-Lunz-i takaró felső 
horizontjaiban gáz- és kőolaj-tartalmú struktúrák,
- a Frankenfels-I>unz-i pikkely-nyalábok fődolomitjainak 
5-6000 m-es intervallumaiban, csak gáz-készleteket tártak fel.
A Matzeh-Schönkirchen-i mező ÉNy-on a Piramrth-i, DK-en a 
Zwerndorf-Baumgarten-i struktúrák szomszédságában van.
A Zwerndorf-Baumgarten-i, csak kőolajat termelő mező terüle
tén éri el Ausztriát a Szovjetunióból importgázt szállító 
távvezeték. Zwerndorf-nál a távvezeték két nagy jelentőségű 
ágra oszlik: a WAG 32 és a TAG 38 jelzésűre.
- A WAG 32 /West -Austria Gasleitung/ Nyugat -Németország és 
Franciaország irányába folytatódik,
- a TAG 32 /Trans-Austria Gasleitung/ Klagenflirt és Milano 
érintésével, Olaszországba szállítja a földgázt.
A Zwemdorf-i körzetben tekinthettük meg az Ö.M.V. kéntelenítő 
berendezéseket is.

A Haustrenk-Zistersdorf-i mezők
Gänserndorf-tói északi irányba haladva, Zistersdorf-nál, szén- 
hidrogén-teleptani szempontból merőben eltérő szelvényekkel 
találkozunk.
Aderklaa-Matzen vonalától ÉNy-ra, a neogénnel takart Franken
fels-bunz-i pikkely-öv előterében a Flis-zóna következik. Em
lítettük, hogy a medence-aljzat eocén flise szolgáltatta az 
első produktiv kutakat Д /indisch-Baumgarten, 1930/. Utunk so
rán láthattuk az emlékoszloppal megjelölt első termelő-kut 
telepítési helyét.
A Flis-zóna feltárását követően kutat ás-történeti momentum 
volt a medence kitöltő pannon-szarmata-badeni formációk te
lepeinek a felfedezése Gösting-Zistersdorf-nál, 1932-ben.
A Maustrenk-Zistersdorf-i mezőkön telepítették a Bécsi-meden
ce legnagyobb mélységű u.n. "Übertief" kutató-fúrásait. Ezek
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közül a Maustrenk ÍÍT̂  és a Zistersdorf ÖT 2A jelzésű, szuper- 
mély struktúrák feltárását célzó kutatófúrásokat tekintettük 
meg,
A Zistersdorf-ÜT 2A jelzésű elérve a 8,553 m talpmélységet, 
nyugat-európai rekordot reprezentál.
Az Aderklaa-i szupermély-strukturákkal kapcsolatban már meg
emlékeztünk a Flis-öv tektonikai feküjében lévő autochton 
mezozoikum és paleozoikum szénhidrogén-földtani perspektivi
kus fontosságáról. Ám ezeknek a formációknak az elérése 
10.000 m-nél várható. Eddig a mélységig az utóbbi idők kutató
fúrásainak nem sikerült lehatolni.
Ilivel Eelső-Ausztriában a molassz-előtér mélyfeküjében elhe
lyezkedő produktiv mező- és paleozoós formációk, szénhidrogén 
kutatási szempontból jelentősnek bizonyultak, várható, hogy 
az analógiáktól sarkallva, a következő években újabb kísérle
tek történnek a Bécsi-medencében nagymélységü kutatófúrások 
telepítésére.
A maustrehki területen tanulságos objektum volt a termelést 
intenzifikáló, termikus metodikája leművelés! rendszer.
Ugyanezt mondhatjuk a folyamatos komplex fúrási paraméterek 
regisztrálását biztositó berendezésekről /ВАТА ШИТ/.

A Ileus je dl-Hauskirchen-i "öreg olajmezők"
Bejárásunk befejező szakaszában a Bécsi-medence északi szén
hidrogén-mezőit látogattuk meg. Ezeket zömében a harmincas 
években tárták fel.
A 3écsi-medence klasszikus kőolaj-előfordulásainak tekinthet
jük ezt a területet, ahol a termelést inertgázos vagy termi
kus kiszorítással, tehát másod- illetve harmadlagos módsze
rekkel és főképp mélyszivattyus kőolaj-kihozatallal igyekez
nek mai napig biztosítani.
Kezdettől fogva a zártkutatmányi jogot /német terminológiával: 
Verliehene iufsuchungsgebiete/ két konszern: Az ÖMV és az e-
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tőb kanadai érdekeltségű RAG birtokolta. Utóbbi, teljes nevén 
Rohöl -Auf suchungs Gesellschaft, időközben háttérbe szorult és 
manapság csökkent működése a RAG-Geiselberg és RAG-Zisters- 
dorf mezőkre szorítkozik, nagyszámú kút nem üzemel. Tanulmá
nyi utunk egyik résztvevője találóan nevezte "teátrálisnak" 
az elhagyott fúrótorony-erdők látványát.
A RAG-konszern háttérbe szorult a Bécsi-medence területén, de 
fenntartotta tulajdonjogát a Felső-Ausztria-i, Wels-kömyéki 
molassz-telepekre és a fekű autochtonra. Itt már a századfor
duló idején termeltek kisebb mennyiségben olajat az eggen- 
burgi és az egerien formációkból. Több évtizedes megszakítás 
után, a Puchlein-i mező feltárásával /1956/ újjáéledt a mo- 
lassz-szénhidrogén-telepek termelése. A gáz- és kőolaj tartal
mú szintek száma bővült az eocén és az alaphegység kréta-jura 
időszaki horizontjaival.

A Steinberg-i vető
A Hauskirchen-i "öreg olajmezőkn-kel egyidejűleg tekintettük 
meg a Steinberg-i vető felszíni kibúvásokban észlelhető sza
kaszait.
A Bécsi-medencét számos szinszedimentáris vető szabdalja fel.
A változatos szinteken elhelyezkedő tömböket elválasztó vetők 
közül a legjelentősebb a Steinberg-i vető. Ennek a lefutása 
határozta meg az első fúró pont kitűzéseket, amelyek közül a 
Windisch-Baumgarten-i már 1930-ban produktívnak bizonyult.
A Steinberg-i vető mentén felszínre bukkanó /általunk megte
kintett/ badeni és szarmata feltárásokkal, bőven foglalkozik 
a szakirodalom.

A Bécsi-medence szénhidrogén-kutatástörténetének forduló-
РО&УМ
Befejezésül összefoglaljuk a Bécsi-medence kutatástörténetét. 
Az olajmezők felfedezésének és kőolaj bányászati feltárásának 
története, jól jellemezhető, világosan elkülönülő periódusok-
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га tagolódik.
1930 A  felszínhez viszonylag közel fekvó eocén-flis feltárá
sával, a kindisch -Baumgart en -i mezőn megkezdődik Ausztria 
szánhi drogén-bányászata.
1932 Zistersdorf-Gösting: a Medence-kitöltő neogén szintek 
bizonyulnak szénhidrogén tartalmuaknak. A készlet-perspekti- 
vák igen jelentősek. A tárolók vegyes porozitásuak, kisebb- 
nagyobb permeabilitásu matrix-jellegíiek.
1942 feltárják a mezozoós aljzat kréta-jura-triá^z telepeit.
A termelés nagy permeabilitásu repedés-rendszerre alapozódik.
A fő tárolószint a felső-triász fődolomit.
1949 Termelésbe lép a hatalmas szénhidrogén-kinccsel rendel
kező Matzen-i mező.
1968 A Schönkirchen-Gfinserndorf ÜT^-jelü fúrással első kísér
let /Felső-Ausztria-i analógiák alapján/ az autochton szuper- 
mély-strukturák feltárására. A kutatófúrás számottevő kréta és 
triász gázkészleteket tárt fel, de elsődleges célját: a mély- 
autochton megismerését nem érte el.
1975 A szénhidrogén-bányászat kiterjed a Duna-völgyétől dél
re /Wienerherbergi-mező/.
1978-1982 További sikertelen erőfeszítések a szupermély- 
telepek feltáráséra.

A  DÉLI BÉCSI-MEПЕНСЕ
Tanulmányutunk második napján /szept.22./, Bécs-Bemstein út
vonalon, regionális tektonikai témakörbe vágó, rendkívül ér
dekes megfigyelési lehetőségek kötötték le figyelmünket.
Vezetők: Walter KnBlman, jDéli-Bécsi-medence, vízföldtan 

Alfred Pahr, a penoinikum
Kiemeljük Alfred BAHR, Bundesanstalt-! főgeológus magas szin
tű, Byugat-Magyarország földtanát is közelről érintő előadá
sait.
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Eőbb szerkezeti vonalak
Déli irányba elhagyva az osztrák metropolist, a Leopolds do rf-i 
vető-rendszert harántoljuk. Különösen intenziv mobilitásu te
rület ez. A neogén bázisa Báos délkeleti peremén az Oberlaa- 
Achau-i kiemelt rög felszínén, 500 m mélységben kezdődik. 
Ugyanez a szint alig néhány km-re keleti irányban, 5000 m 
mélységbe zuhan. Így alakul ki a Schwechati-depresszió. Itt a 
neogén rétegsorok feltételezett vastagsága meghaladja az 
5500 m-t.

Uitterdorfi-süllyedők
A Bécstől délre kialakult vető-rendszerek megőrizték mobili
tásukat a negyedkorig. Ez vezetett a Mittenrndorfi-süllyedék 
kialakulására is, ami a pleisztocén folyamán felkavicsoló- 
dott. A 200 m vastag kavics-homok-réteg gazdag vízkészleteket 
tárol, amelyeknek nagy szerepűk van Wiener Heustadt-Bécsúj
hely és kornyékének ivó viz ellátásában.
A Duna balpartján a Mitterndorfi-süllyedek a Lasee-i árokban 
folytatódik. Ez fiatalabb korú az előzőnél: felső-pleiszto
cén -alsó -holocén, és további bizonyíték a fiatal neotekto- 
nikai szerkezeti vonalak jelenlétére.
A Bécsi-medence neotektonikai süllyedőkéinek a feltárására az 
utóbbi évek vizföldtani sekélyfurásai vezettek.

A  "termák vonala”
Figyelmünket felkelti az Északi Mészkő Alpokat keleti irány
ban élesen lehatároló "termák vonala" /Suess/. Ezek mentén 
tucatnyi héviz-gyógyfűrdő sorakozik /Baden, Bad Vöslau, Bad 
Eisehau, stb./.
A "termák vonala" lényegében egy vető-rendszer nyugati tago
zata, amellyel párhuzamosan további vető-nyalábok alakultak 
ki. Tektonikai lépcsőkként süllyednek a medencetengelyt nagy
jából jelölő Eischau-vonal felé.
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A Mattersburg-Bagymartoni-neogén öböl
Bécsújhelynél letérünk az A^-es autópályáról éa a Mattersburg 
Uagymartoni-neogén öböl területére érünk. Ez a Fertő-tó fő 
mellékvíz-folyásának, a Vulkának a forrásvidéke, nyugatra tő
lünk a Rozália-hegység vonulatában az alsókeletalpi Wechsel- 
takaró két tektonikai ablaka: a Wienemeustadt-Bécsújhelyi és 
a Forchtenau-Fraknó-i ablak ősi tönfelületen, 600 m körüli ma 
gasságban lép felszínre.
Keletre a Nagymartoni-neogén öböl szelíd dombjai lejtenek é~ 
szakra és ölelik körül a klasszikus magyar földtani irodalom 
két jelentős települését:
- LIárcfalvát /Marz/, ahol Suess Eduardnak, a századforduló 
legnagyobb geológusának, hazánk őszinte barátjának van a sír
ja.
- Borbolyát A/albersdorf/, amit a Mesocetus hungaricus, ősbál 
namaradvány-lelet tett hiressé.

A SIEGGRABEN-SZIKRAI VÍZVÁLASZTÓ
Tovább délre fontos vízrajzi ponthoz: a Sieggraben-Szikra-i 
hágóhoz /497 m/ érünk. Itt húzódik az Eisenstadt-Kismartoni 
és a Landsee-Lánzsér-i neogén medencék vízválasztója.
A. Kárpáti emelet Felső-ligeterdői kavics-sorozata /Obere 
Auwald-Schotter/ a Szikra-i hágó területén a középkeletalpi 
takaró kisebb rög-foszlányára települ. /Sieggrabener Deck- 
scholle/. Az államhatár 3-4 km közelségben van itt /Urakasz- 
tala, 551 m/ és önkéntelenül felmerül a lehetőség gondolata, 
hogy hasonló középkeletalpi takaró roncs a soproni Durva- 
gneisz-egységére torlódva, a Kisalföld nyugati peremének az 
aljzatában is előfordulhat.
Gieggraben-Szikráról immár a Landsee-Lánsaér-i medencébe e- 
reszkedünk. Legközelebbi uticélunk Oberpullendorf-Felsőpulya.
Keresve a Stoob-Csáva-patak epigenetikus völgyszakaszaiban 
előbukkanó Wechsel-gneisz sorozat összefüggéseit, nem tekint
jük kizártnak a Raiding-Doborján-i Kreutzer-Wald irányába a
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közvetlen kapcsolatot, a Ruszt-i ablak Wechsel-gneisz kibúvásai
hoz. Ez természetesen a soproni Durvagneisz-rögök periklinális 
megkerülésével történhet.

A BERITS TE III-BOROS TYÁITKŐI Р Е Ш И Л  ABLAK
A Keletalpok peremi penni ni ablakainak területén a terep legjobb 
ismerőjének, Alfred Pahr főgeológusnak a kalauzolására bízhat
tuk magunkat és a Bemstein-Borostyánkő-i feltárások megtekin
tésénél hallgathattuk különösen értékes információit.
- A Rohonc-Kőszeg-i és a Borostyánkői-penninikum tektonikai fe
dő egységei /Wechsel- és Durvagneisz-sorozat/.

A Borostyánkői pennini ablak földtani felépítésében, a Rohonc- 
Kőszegihez hasonlítva, lényeges különbségek mutatkoznak. A Boros
tyánkői ablak tektonikai fedőjében a Keletalpi takaró rendszer 
legmélyebb tagja: a Wechsel-takaró-egység helyezkedik el. A 
Rohonc-Kőszegi penninikum esetében ugyanezt a szerkezeti funk
ciót az alsókeletalpi takarórendszer magasabb tektonikai egy
ségéhez tartozó, Durvagneisz-sorozat tölti be.
- A Borostyánkői penninikum rétegsorának inverziója
A Borostyánkői-ablak pennini rétegsora fordítottja a Rohono- 
Kőszeginek. Borostyánkőn a pennini rétegsort a szerpentin-szint 
zárja, a Wechsel-takaró közvetlen feküjében. Tehát a rétegosz
lopban a legfelsőbb szintet képviseli. A Rohonc-Kőszegi-hegység
ben az alsó-zöldpala sorozat feküjében, a legalsó tagozat.
A Kőszeg-Rohonci-hegység Cáki konglomerátuma Borostyánkőn nincs 
meg. Érintőlegesen emlitsük meg, hogy A.PAHR legújabb kutatásai 
szerint a Cáki konglomerátum /az elnevezést elsőnek Jugovics 
Lajos használta/ középső-triász mikrofossziliákat tartalmazó, 
ujrafeldolgozott partvidéki üledék /liász-titon/. Még egy kü
lönbség: Kőszeg-Rohonci-hegységben újabban A.PAHR felismerte a 
kékpala jelenlétét. Ez Borostyánkőn hiányzik.
- Szubdukciós folyamatok a peridotit-testek benyomulásával és a 

szerpentinesedéssel kapcsolatban. Magyarázat az inverzióra.
A bronzitperidotit-testek benyomulása, majd a későbbiekben be
következett szerpentinesedése, szubdukciós folyamatok kiseroje. 
/A.. ,1979/. Ezt a primér tektonikai arculatot alakitjak át
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fiatalabb* "nyesett takaró-részié tetet" /terminológia Hozlozsnik- 
tól/ létrehozó mozgások. -ч ■
Az intenzív tektogenetikai események nyújtanak magyarázatot a 
Borostyánkői-ablak litosztratigrafiai oszlopszelvényében mutat
kozó rétegsor-inverzióra.

- Bemutatott feltárások
a«/ Wechsel-sorozat, bookenhaus-békától Hy-ra

A tektonikai fedőben lévő Wechsel-sorozat kloritpaláit és 
kloritalbitgneiszét, Lockenhaus-Lékától Hy-ra, a Gyöngyös-patak 
teraszlejtő-csussamlása hozza felszínre.
b. / Sinnersdorf i-konglomerátum

Szintén a Gyöngyös-patak völgyében települő és a Kárpáti 
emelethez, tartozó Sinnersdorfi-konglomerátumban nyitott kavics
gödör szelvényét tanulmányozhattuk. A konglomerátum összetéte
léből hiányzik a pennini elemek legkisebb nyoma. Pő komponensei 
a Durvagneisz-sorozat görgetett törmelékéből származnak. Bizo
nyíték ez arra, hogy a Kőszeg-Rohonci- és Borostyánkői pennini- 
Iram a neogén elején még nem volt felszínen: a durvagneisz taka
rója borította.
c. / Bemstein-Borostyánkő-i kőfejtő: szerpentinit változatok

Két fontosabb szerpentinit-változat észlelhető:
- az antigorit két vállfája különböztethető meg: a finom- és a 
durvaszemU. Az antigorit fellépése is szubdukciós folyamatokat 
kisér és utólagos magasabb hőhatást jelez,
- a nemes-szerpentin teljes egészében klorit összetételű, dísz
kőnek használják, helyben rengeteg dísztárgy készül.

BÉLBGRGERLAUB BAZALTOS EPPOZIVUMAI ÉS A CSATÁRHEGY-VASHEGYI-RÖG 
ЕЕКТОЗПКАХ HELYZETE
- Bem részletezett vízföldtani program-pontok
tanulmányi utunk befejező napjának délelőttjén /szept.23./ Dél- 
burgenland teraszüledék-vízkészletei, a héviz-hasznositás egyik 
példája /üaltersdorf/ és a Heiligenkreuz-Rábakeresztur melletti 
Lafnitz-Lapincs-patak vizkivételi és víztisztító telepének a 
megtekintése volt. Ilivel a földtani tájékoztatóm regionális
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geológiai problémákra koncentrál, a felsorolt témakörökkel nem 
foglalkozhatom.

- A Grazi-medence mélykttszöbének és a bazalt-effűzivumok 
kapcsolata

Teljesítve az előirt délelőtti programot, köszönhetően a kitü
nően kézbentartott útvonal-vezetésnek / Dr . V i t á l i s - C s e r n y  / és a 
fegyelmezett időkihasználásnak /a résztvevő kollégák /, lehető
ség nyilt kibővíteni a szakmai programot a Güssing /Rémetújvár/
- Rcchnitz /Rohonc/- útszakasz bejárásával. Ez az útvonal- 
többlet /nevezhetjük értékes ráadásnak is/, lehetővé tette a 
bazalteffuzivumos-dombvidéknek, valamint a Csatárhegy-Vashegy 
penninikumának és az ehhez kapcsolódó felső-keletalpi paleo- 
zoós takaró-tagozat területének az átszelését.

- Bazaltos-effuzivumok
Güssing-Rémetujváron bazalt dombtetőn épülő Batthyány-vár hívja 
fel figyelmünket.
ITéhány szó a Burgenland-i bazaltos effuzivumokról. Rém alkotnak 
nagyobb tömegeket, de a Balaton-felvidék bazalttakaróihoz hason
lóan, elterjedésük számottevő.
A Grazi-medencét délen és a bánzsérit északon, felszinközeli 
paleozoós vagy metamorfitokból épülő küszöbök /Schwelle/ re
kesztik el a Pannon-medencétől. Ezeket a sekély mélységű szer
kezeti vonulatokat kiséri tucatnyi bazaltkup. Ide tartozik a 
németujvári is. A bazaltvulkánok füzérétől nyugatra elkülönül 
a Landsee-Lánzséri Pauliberg /723 m/, a Pannon-medence legnyu
gatibb bazaltos kőzet-előfordulása. Az általunk meglátogatott 
Felsőpulyán is emelkedik egy bazalt-magaslat, a Pauliberg-től 
keletebbre.

- A Csatárhegy-Vashegy penninikuma és paleozoóikuma
Rémetujvártól északra a Csatárhegy-Vashegy /415 m/ - Hanners- 
dorf /Sámfáivá/ által közrefogott, 20 km2 kiterjedésű, három
szög területén, r- pannon üledékek környezetéből pennini rög 
emelkedik ki. A zöldpalából, részben talkosodott szerpentinit- 
ből, mészcsillámpalából és márványból épülő penninikumot, észa
kon és délen a grazi paleozoóikum középső-devon mészkő- és do-
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1 omit-formációi határolják. Bőséges kövület-tartalmukat Hoffmann 
Károly fedezte fel, a múlt század hetvenes éveiben.
A karbonátos sorozat bázisán fillitek helyezkednek el, amelyek 
a felsőkeletalpi takaróegység Semriach-Passail fillitjeihez ha
sonlítanak. Ez a körülmény magyarázza azt, hogy hosszú ideig a 
Csatárhegy-Vashegy teljes komplexumát a grazi paleozoóikumba 
sorolták. Legújabban /1966/ W.Pollak nutatta ki, hogy a két so
rozatot: a penninit és a karbonátos grazit, törésvonalak hatá
rolják el. Ugyancsak 5 ismerte fel, hogy helyenként a grazi 
paleozoóikum közvetlenül települ a penninikumra, az alsó- és a 
középső keletalpi takaróegységek kiiktatásával. Ezeknek a hiá
nyát Т О И Н А Ш  tektonikai kihengerléssel magyarázza.
Befejezésül megemlítjük, hogy Wallach osztrák részről /1977/ 
és jóval előbb Posgay magyar területen /1967/ geofizikai méré
sek /földmágneseshatók vertikális intenzitása/ alapján, való
színűsítették a pennini szerpentinit-testek mélységi folytató
dását nyugati, illetve keleti irányba.

AJÁNLÁSOK A MAGYAR-OSZTRÁK FÖLDTANI EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETÉIT
1. Szénhidrogén kutatás
A folyamatos komplex fúrási paraméterek információ-rögzítését 
biztositó berendezések /DATA TUTIT/ Ausztriában jól működnek.
A helyszínen elhangzott vélemények szerint Magyarországon nin
csenek kellőképpen hasznosítva. A berendezések ára jelentős 
/Millió-dollár kategóriájú/. Mi lehet a kihasználatlanságnak 
oka?
2. Ultrabázitok
A magyarországi ultrabázitok genetikájára és az előfordulások 
lemeztektonikai értelmezésére vonatkozó újabb tanulmányok fi- 
gyelemreméltóan magas szintűek /Balla, Jantsky, Ravaszné, 
Szederkényi, stb./. A helyzet megérettnek tekinthető a Magyar- 
országgal szomszédos pennini tektonikai ablakok felépítésében 
résztvevő hasonló kőzettestek /peridotitok, szerpentinetek, 
stb./ lemeztektonikai korrelációjának kidolgozására.
3. Határmenti vízföldtani együttműködés 

a Heiligenlcreuz-i meglesz elérem, illetve vitábanavaslom, hogy



résztvevő hidrogeológusok Írásban rögzítsék ajánlásaikat ebben 
a kérdésben.

KÖ SZÖIffiTIÍYXLVÁNITife

Ezúton szeretnék a résztvevők nevében köszönetét 
mondani a kirándulás osztrák szervezőinek /F. Bo
ro viczeny, W.Kohlman, W.Gräf, F.Brix, A.Pahr, H.P. 
Leditzky/ az igen magas színvonalú terepbejárásért, 
annak lebonyolításáért. Köszönet illeti ugyancsak 
Reich.Bajos és Vitális György kollégákat, akik a 
kirándulás szakmai és kulturális értékének emelé
séhez járultak hozzá hasznos és érdekes informá
cióikkal.

I
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W.Kohlman, W.Gräf, Ж.Brix, A.Pahr, H.P.Leditzky/ - 
für die Gel&adebegehung von sehr hohem Riveau und 
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Разрешите от имени участников поблагодарить 
организаторам экскурсии из Австрии /ЗюБоровицен. 
В.Колман, В.Греф, Ф.Брике, А.Пар, Х.П.Ледицки/ 
за высокий уровень ее проведения. Необходимо 
поблагодарить также и коллег Лайоша Рейха и 
Дьёрдя Виталиша, которые ценной и интересной ин
формацией способствовали повышению профессионалы 
ной и культурной ценности экскурсии.
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