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Értekezések

Földtani Közlin/. Hull. of. the Hungárián Geol. Sor. (H/71) 101. / 12.

A Duna—Tisza köze harmadidszaki vulkanitjai

Juhász Árpád*

(2 ábrával, 7 táblázattal)

összefoglalás: I. A harmadidszaki vulkanizmust eocén, oligocén, helvéti, tortonai.
szarmata korú, uralkodóan közeli kitörési centrumokból származó szórt vulkánitok képviselik, a

lávakzetck alárendeltek. A vulkánitok korát üledékes közbetelepülések rögzítik, mégpedig az eocént
Cinkota, Tóalmás, Sári, Újhnrtyán, az oligorént Kugyi, Sári, Tóalmás, a helvétit Jászberény, a tor-

tonai-.szarmatát Kerekegyháza, I-ajozsmizse, Nagykörös térségében.
2. A vulkánitok térbelileg a Duna—Tisza köze É-i térfelére koncentrálódtuk, fleg egy DNY

ÉK irányú gravitációs minimum zónában szeizmikus) és] földmágneses maximumokkal jelentkez
vonulatban (Örkény, Táborfalva. Farmos). Kz a vonulat a Dunántúlon átlósan húzódó miocén vulkáni
vonulat folytatása (Mezócsokonya, Tolna, Sárszentniiklós, Dunaújváros, Kulcs), több önálló ki-

törési centrummal. ÉK-felé az Északkeleti Középhegység vulkáni vonulatához csatlakozik. Kódig
maximálisan 000 m vastagságban harántolták fúrásokkal a vulkáni összletet. a vastagság azonban
a geofizikai adatok alapján ‘2— 3 km is lehet.

3. A vulkánitok többnyire mezozóos aljzaton törtek át. mégpedig közel a Duna—Tisza köze fels
harmadában futó, az uralkodóan kristályos, illetve uralkodóan mezozóos aljzatú területeket elválasztó
nagyszerkezeti vonalhoz.

/. A vulkánitok általában nagy SiO,-tartalmúak. uralkodóan plugioklászriolit, riodáeit. savanyú
andezit, illetve ezek tufa-agglomerátum variánsai, a mágneses anomáliák alapján azonban a mélyben
bázisosabb differenelátumok is valószínsíthetk. A riolittufa-összletekbe/i ignimbrites szövetrész-
letek. összesült tufaváltozatok a kitörési centrum közelségét bizonyítják.

5. A vulkánitokban a színes elegyrészek (biotit, amfibol, augit) alárendeltek. A földpátok között
a plagioklász. (általában bázisos plagioklász) uralkodik.'A K-földpátokat rendszerint szanidin képviseli.

Az ásványos összetétellel egyezen a kémiai összetételben a karbonáttartalomból adódó CaO le-

számítása után — általában kiegyensúlyozott K,0—Na tO arány és a CaO javára tolódó Na.O—CaO
arány figyelhet meg.

ti. A tengeri vagy szárazföldi lerakodás szerint a vulkánitok változatosan bontottak (hidro-,

karbo-. sziliko-vulkanit változatok) kaolinit, montmorillonit, illit. kaiéit, tridimit. krisztobalit. opál,
heula miit- klinopt ilol i t ásványokkal.

A Duna—Tisza köze harmadidszaki vulkáni képzdményeirl összefoglaló

munka eddig nem jelent meg. A szénhidrogénkutató fúrások vulkáni kzet-
mintáit Csongrádi Béláné. Szepesházy K. és .1 ihász Á. vizsgálta. Ezek
adatairól az irodalomban csak szórványosan esik említés. A vulkánitokat
a továbbiakban idrendi sorrendben, fúrási területenként ismertetem.

Eocén vulkánitok

j
h a r t y á n

Az 1. fúrásban 955,5 1403,5 m között felseocén agyagmárga és aleurolit

rétegekkel váltakozva több szintben harántoltak tufát, illetve tufitot. A tufa

dácitos összetétel (I. táblázat), utólagos karbonát csodással, kovásodással.

A színes elegyrészek közül csak biotitot, a földpátok közt uralkodóan bázisos

plagioklászt és kevesebb szanidint, kvarc fenokristálvt csak alárendelten

tartalmaz. A fúrás andezit és riolit vulkáni törmeléket tartalmazó agglo-

merátumban állt meg.

Eladta a MFT Ásványtan-Geokémia Szakosztályának lfllis. V. 20- i eladóülésén
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Újhartyán Sári
1. táblázni Tab/lle /.

1. fúrás

955,5—960,0 m
Kovásodott,
kalcitosodott

dácittufa

(eocén),

Verkieselter,

kalzitisierter

Dazittuff
(Eozan)

%

1 . fúrás

1121,5—1125,0
m

Kovásodott
dácittufa

(eocén),

Verkieselter

Dazituff

(Eozan)
0/
/o

SiO s 66,61 69,99
TiOj 0,49 0,38
Al.O, 15,39 14,18
Fe,Ü, 0,48 0.82

FeO 2,81 2,03
MuO 0,22 0,12
CaO 1,97 2,85
MgO 0,76 0,44
K,ü 1,23 1,46

Na,0 5,41 3,42—H,G 0,31 1,06
+u 2o 0,91 2,41
CO, 3,48 0,59
P.O„ 0,14 0,06

100,21 100,43

Az 1. fúrásban 1126 m körüli mély-
ségben felseocén agyagmárga, homok-
k, tufás homokkrétegek közé tele-

pült összesült dácittufa vált ismertté.

Fenokristályai 0,1 mm nagyságrend
plagioklász-kristályok, albitikerleme

zes és zónás kifejldéssel, gyakran
kalcitósodtak. Kvarc a fenokristá-

lyok között nincs, az összesült por-

anyagban gyakori. Az üvegtörme-
lék nagyrészt átkristályosodott, egy-

mással össze is olvadt. Színes elegy-

részek nincsenek.

r
Az

kelve

Az

létege

kövek

av

va'tai

höl7i<

Al

biotit

Tóalmás

Ekmeste Tcinay V. c's Gizy K.-né.

figyelhet meg, felseocén
homokkrétegösszletben.

Az 1. fúrásban 2579— 2581,5 m kö-

zött finomszem meszes, szórtan el-

mosódott körvonalú plagioklász töre-

dékeket tartalmazó, bontott tufa

agyag, finomhomokos márga, ill. agyagmárga és

Tói

Az

réteg

és bi

23 :

mars

törni

tarta

C i n k o t a
köze

A 2. fúrásban 1426,5—1465 m között a középseocén fels részébe sorolt

csökkentsósvízi összletben vulkáni tufanyomok ismer te.

Az újhartyáni és sárii fúrásokkal harántolt eocén tufaösszlet a szöveti jelle-

gek alapján nem származhat nagy távolságból, ismert dunántúli kitörési

centrumból. Az uralkodóan amfibolandezit összetétel dunántúli eocén
vulkánitoknál savanyúbb is. Genetikailag azonban kétségtelenül az Észak-
és Délzalai-medence határvonalától a Velencei-hegység felé húzódó, önálló

centrumokkal jellemzett, DNY fiK irányú elrendezdést mutató vulkáni
sorhoz csatlakozik, amelyik a középseocén fels részében megindult, paroxiz-
musát a felseocénben elért, a harmadidszaki vulkanizmust bevezet tevé-
kenység eredménye. Teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a Tiszántúlon,
a Szolnok közelében lev Kengyel 1. fúrásban enyhén palás, ritmikusan réteg-

zett eocén flis-jelleg üledékösszlet sötétszürke, kzet lisztes agyagmárga
rétegeiben 1960—1962 m között vékony karboandezit közbetelepülés is van,
ennek a bezáró üledékhez való viszonya a mintából nem állapítható meg.

J ás

Aj

talál

ka

tufái

iavii

mész

olvai

A

( lligocén vulkánitok

A paloogén határ közelében, annak É-i oldalán az oligocén rétegek közül
csak a rupéli emelet üledékeit t aláljuk meg. A Bugyi 3. fúrás 825 965 m között
a Bugyi 2. fúrás 881 1156,2 m között, a Sári i. fúrás 708 1040 m között,
a Sári 2. fúrás 690—1030 m között harántolt rupéli rétegeket, amelyek 400
m körüli vastagságú egyhangú pélites kifejldése a partszegélyi kifejldést
kizárja.

V:l

E;

’A



Juhász: .-l Duna Tisza közt harmadidszaki vulkán itjai 3

Az itt talált rupéli rétegek 30 (50° körüli dlések, csúszási síkokkal,

íelyenként kalciterekkel átjártak, anyaguk dacitoandezittufa közbetelepülé-

leket tartalmazó agyagmárga, agyag, finomhomokos agyagmárga, gazdag

Foraminifera fannával

.

Az agyag- agyagmárgarétegekkel kapcsolatban alárendelten finomszein homokk-
étegek is elfordulnak, amelyekhez rendszerint vulkáni tufaanyag is keveredik. A homok-
vövek kemények, tömöttek, porozitásúk 7 12% között változik. Krssy L. szerint

i vulkáni tufák az agyag- agyagmárgarétegekkel srn váltakozva fordulnak el. Réteg-

vastagságuk néhány decimétertl 10 30m-ig terjed. A rétegsorozat alján a tufarétegek

íltálában vékonyabbak és finomszemek, bontott, bentonitosodott és kovásodott álla-

potúak. Felsbb szintbeli tufarétegek t öbbnyire vastagabbak és durvábbszemek,
borzsaköves-agglomerátumos szerkezetek és nem annyira elváltozottak.

A középsoligocén agyagmárga közé települt vulkáni tufarétegek összetétele savanyú
biotitandez.it nek, részben bázisos dáeitnak felel meg.

r ó a 1 m á s

Az 1. fúrásban az oligocén rétegek több szintben tartalmaznak vulkáni

tufabetelepülést. 2425—2428 in között a lattorfi 5. szintben homokos agyag-

rétegek közé települ uralkodóan finom üvegtörmelékbl, részben plagioklász

és biotit fenokristályból álló vulkáni tufa.

2329,5—2335 m között ugyancsak a lattorfi 5. szintben szenesedett növény-

maradványokat tartalmazó riolitos dácitos tufás összlet van, amely üveg-

(törmelék mellett kvarc, biotit, zónáS plagioklász és szanidin fenokristályokat

tartalmaz. Távolabbi centrumokból származó tufaszennyezés a Duna—Tisza

köze É-i térfelének oligocén üledékeiben általános.

Helvéti vulkánitok

Jászberény — Ny
Az 1. fúrásban a tortonai üledékek alsó részén hasonló kzetanyagú rétegek

találhatók néhány méter vastagságban, amelyeket szegényesebb faunájuk
és a szivacstk nagy száma alapján helvéti korúnak tartanak. A kzetanyag
tufás homokk, konglomerátum, plagioklászriolittufit, glaukonitos homokk,
kavicsos homokk és plagioklászriodácit kristálytufa. A tufában gyakoriak a

mészk-, márga- és fillitzárványok. Üvegtörmelékén néhol utólagos össze-

olvadás is megfigyelhet.

Tortonai — szarmata vulkánitok

A tortonai és szarmata vulkáni mködés termékeit a legtöbb fúrásban nem
lehet elválasztani. A kerekegyházi és lajosmizsei fúrásokban azonban a tufa

közé részben tortonai, részben szarmata mikrofaunát tartalmazó tufit, agyag-,

agyagmárga-, mészmárga- és szemcsés mészkrétegek települnek.

Ezek alapján kíséreltük meg szelvényünkben a két emelet vulkáni összleté-

nek szétválasztását. A kerekegyházi, lajosmizsei és tárborfalvi területen a vul-

káni összlet 200—300 m, az Örkényi területen 900 m-nél is vastagabb. Leg-
nagyobb része vulkáni törmelékkzet, andezites — dácitos — riolitos kémiz-
musú tufa és agglomerátum. A láva-, szurokk- és perlitközbetelepülések alá-

rendeltek.

1
*
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Örkény oo« ki*

Az 1. fúrásban 399— 1278 in között lávakzetekkel váltakozó tufarétegeket haránttá
tak helyenként meszes agyagközbetelepülésekkel. A lávakzeteket sötét vörösbarná
(helyenként zöld sávokkal) vitroporfiros szövet dácit és zöldesszürke vitrofiros andezit

-

porfir, míg a piroklasztikumokat részben szürkészöld tufás anyaggal cementált agglo- nklw

merátum, részben zöldes árnyalatú világosszürke finomszemcsés dácit, ill. dácit oaudezit-
i
noiitiii";

tufa képviseli. 400— 800 m között a lávakzetek, alatta az agyagbetelepüléses finom- kenké

szem tufa látszik uralkodni. A kzetneveknél a sok üveges anyag miatt a kémiai össze-

tételt tartottuk mérvadónak, figyelembe véve a mikroszkópos bélyegeket és Viczián 1. >miutt

nutathai

A ifi

bit. '

Á3,íi

röntgendiffrakciós adatait is (II. táblázat). A vitroporfiros dácitban intermedier plagio-

klász és krisztobaiit (alacsony hmérséklet módosulat), illetve tridimit (alacsony hmér-
séklet módosulat), kisebb mennyisgében, és biotit mutatható ki. A dacitoandezittufában
leggyakoribb az intermedier, néha savanyú plagioklász, kevesebb a kvarc és a biotit

,
am-

fibol csak nyomokban van. Fentiek mellett montmorillonit, muszkovit, klinopt ilolit-heu-

landit ásványtársaság jellemz.
A 2. fúrásban (515—1015 m közötti minták riolit-riodácit tufák. A tufaösszlet horzsa-

köves változatai rendszerint csak kisebb mértékben bontottak, a finomabb portufa
változatok agyagosodtak. A tufaösszletben gyakori fiatal csúszási felületek figyelhetk
meg. A horzsaköves riolit tufában az uralkodó albit-andezin összetétel plagioklász mellett

llH/lW
j

Orkrn

v

//. táblázat — Tabelle II.

1. fúrás

532,0—536,5 m
Vitroporfiros

dácit (miocéu)
Vitroporphy-

rischer

Dazit (Miozan)
O

/

/o

1. fúrás
611,5—615,0 m
Vitroporfiros

dácit (miocén)
Vitroporphyrischer

Dazit (Miozan)

%

1. fúrás

682,0—685,5 m
Üveges dácit

(miocén)
Glasiger

Dazit
(Miozan)

0/
/o

l. fúrás
734,0—737,0 m
Vitroporfiros

andezitporfir

(miocén)
Vitroporphyri-

scher
Andesitporphyr

(Miozan)

%

1. fúrás

872,0—877,0 m
Dácittufa
(miocéu)
Dazittuff
(Miozan)

0/o

1. fúrás

085,0—088,Om
,

Dácitoandezit-

tufa (miocén) *

Dazitoandesit-
tuff (Miozan) 1

o

SiO . 68,56 67,71 64,10 56,07 62,73 58,19

TiO.
ai 2ó.

0,27 0.41 0,45 0.88 0.27 0,75

15,76 17,27 18,80 13.44 15,61 15.85

Fc.O,
F*Ö

2,58 2,04 2,41 4,79 1.79 4,04

0,55 0,59 1,88 2,68 0,00 1.87

MnO 0,04 0,07 0,12 0,15 0,08 0.15

CaO 2,14 3,31 4.03 4.11 3,30 4,24

MgO 0,43 0,24 0.30 3,32 0,38 2,4P

K-O 3.60 3,30 2.64 1 .114 3.2* 2.45

N»,0 2.88 3,30 3,24 1,117 0.78 0,72

—H,0 2,01 1,07 1,17 5,70 4.71 4,14

+ H.0 1,65 0,93 0,90 4,26 5,81 4.54

COj nyom. 0,04 0,07 0,25 nvoin. nyom.
F 2o, 0,06 0,07 0,09 0,13 0,06 0.13

100,33 100,35 100.18 S nyom.

9M9
0,07

90J6~

0.05

90,61

In

H'

LJ

Lí.u

-H.iJ

• FI®

S

Klemezte: Toln ay V. és GüZY lv-né.

inti

mtmc

dilin

Az

tótti

Na- tartalmú szunidin, kvarc és biotit képviseli a fenokristályokat
,
emellett klorit és kli-

nopt ilolit-heulandit jelentkezik. A finomabb bontott portufában bázisosabb (labrado-
rit) plagioklász mellett igen sok krisztobaiit (alacsony hmérséklet módosulat), valamint
klinopt ilolit-heulandit és (valószínleg) montmorillonit mutatható ki.

lljo:

T á bor f a 1 v a

Az 1

tóusí

Amasi

Imiit

Az I. fúrásban <548 907,(5 m között világos szín, helyenként zúzott riodácit, külön-
böz mértékben bontott dacit oaudezit tufa, riodácitos kémizmusú, pariit és szurokkö-
s/.ei, üveges vulkánitok találhatók (III. táblázat). A dacitoandezittufában andezit

labradorit bytownit összetétel plagioklász és krisztobaiit (alacsony) a leggyakoribb
elegyrészek, kvarc, biotit, muszkovit és montmorillonit társaságában. Az üveges láva-
kzet változatokban a kristályosodott ásványok között a savanyú plagioklász és krisz-

tobalit (alacsony), illet ve opál-krisztobalit uralkodik, általában szanidin. illit. montmoril-

Utokhi

A 2.

ti. Sol

AJ.



Juliiis 2 / .1 Duna Tisza közt harmadidszaki rulkanitjai 5

>iiit kíséretében. A szurokkszer részekben a kzet üveg mellett csak kevés oligoklász
andezin összetétel plagioklász és krisztobalit (alacsony), illetve opál-krisztobalit

mtat ható ki.

A *2. fúrásban SOI S124 in között felül bontott plagioklászrioliltufa, alul amfibolos
ácit, illetve dáeitoandezit képviseli a vulkánitokat. A riolitt illában intermedier pia-

ioklász mellett kvarc, biotit. krisztobalit (alacsony) és általában jelents mennyiség
íontmorillonit mutatható ki. Az amfibolos) daeitoandezit, illetve dáeit barnavörös,
elvenként kloritosodott (III. táblázat).

A 'A. fúrásban tufitbeteiepüléses riolit- riodáeitt ufaösszletet huniul öltük. A tufa ersen
ontott, heulandit, krisztobalit (alacsony), opál-krisztobalit dominanciájával, intermedier
•ázisos plagioklász, kvarc és bizonytalanul kimutatható s/anidin társaságában.

Táborral \ ;i

III. táblázol - - Tabella ///

1 . fúrás 1. fúrás 1. túrás 1. fúrás 2. fúrás 2. fúrás

648.0 703,0

—

733,0

—

906,4— 898,0 — 922,6

—

5. fúrás
651,0 m 706,0 m 758,0 m 907.0 m 898,3 in 924,0 m 748,0—
Riodácit 1 >ácito- l’crlit Szurokk Amfibolos Amfibolos 751,0 m
(miocén) andezit- (miocén

)

(miocén) dacito- dácit Riodácit-
Rhyodazit tufa l’crlit Pechstein andezit (miocén) agglomerá-
( Mioziin) (miocén) (Mioziin) ( Miozán) (miocén) Amphibol- tm

°
0 Dazito- o Amphibol- dazit (miocén)

andesittuff fahrender (V iozün) Khvodazit-
( Mioziin) Dazito- A loméra t

°o andesit ( Miozán

)

(Mi >zán)

°v>

°°

iO, 67.16 60,42 68.63 70,28 61,94 63,76 69,44

iO, 0.44 0,55 0.21 0,20 0.76 0,67 0.15

1,0, 15,72 15,74 13,05 13.98 16.63 16,39 13,60
e.ü, 2.74 1.81 0,99 0,86 3,12 1.41 0.25

‘eO 1.27 1.87 0,33 1.02 3.16 2,74 2,68
InO 0,08 0,07 0,05 0.11 0,18 0,11 0,08
lg<) 0,31 0,56 0.111 0,20 0.31 0,23 0,32

aO 3,76 3,09 3.82 2,43 5,54 5,48 1.74

’a,0 3.27 2.51 3,72 3,85 3,06 3,03 3,12

;.o 3,18 1,46 2.64 1.89 2,64 2,68 3,20

H.O 0,51 6,07 1,84 1,03 0,32 0,38 1,49
H.O 1.04 4,02 2,99 3,92 0,49 0.97 1,60

>.<>, 0.10 0,11 0,03 0,03 0,17 0,17 0,02
0,92 1,38 2,06 0 43 2,26 1,77 2,03

100.50 99,66 100,55 100,25 100,58 99,79 99,72

Kit nipzte : Nemes L.-né és Soha l.-né.

A 4. fúrásban S08,5— 918 m között vöröses árnyalatú zöldesszürke, repedezett, üveges
íelyenként szurokkszer riolit és biotitos riolittufa található. A szurokkszer részek-
ben intermedier plagioklász, krisztobalit (alacsony), illetve opál-krisztobalit, biotit és

nontmorillonit mutatható ki, a kevéssé üveges részekben ezek mellett Na-tartalmú
'.anidin is jelents.
Az 5. fúrásban tufával cementált riodácit agglomerátum jelentkezik, 748 - 751 m

tzött i mintával rögzítetten (ITT. táblázat).

L.ajosmizse

Az 1. fúrásban 864— 1504 in között andezittufát, plagioklász riolit kristályt ufát és

•iolitagglomerátumot harántoltak tufit- és agyagközbetelepülésekkel. Az andezittufa
lurvaszem, agglomerátumhoz közelálló, fekete,szurokkszer üveges lávaesí kokkal.
\ riolittufa vagy finomszem, ersen bontott, fleg agyagosodott, vagy durvább szem,
íorzsaköves, üde biotitpikkelyekkel, általában plagioklászriolittufa. A riolitagglomerátum
bitókban ersen karbonátosodott.
A 2. fúrásban 952—1327.5 m között a riolittufa tufittal, helyenként márgával váltako-

ik. Sokszor bontott, agyagosodott, általában horzsaköves, biotittartalmú.
A 3. fúrásban a tufarétegek közé 1150—1298 m között szarmata, 1322— 1355 m között

ortonai korú mikrofaunát tartalmazó meszes agyag-, agyagmárga-, márga-, mészmái'ga-,
>s konglomerátumrétegek települnek.
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A 4. fúrásban az alsópannóniai rétegek alján is található áthalmozott tufa, amely alatt

1157 — 1 189,5 m között faunás szarmata mészk, mészhomokk, márga, agyagmárga
van, míg 1157— 1382,5 m között a tortonai mészmárgaközbetelepülést tartalmazó dácit

és riolittufa, plagioklászriolit-kristálytufa található (IV. táblázat). A riolittufában biotit

és kvarc mellett intormedier-bázisos plagioklász, Na-tartalmú szanidin, nyomokban
amfibol mutatható ki. A pannóniai rétegek alján, helyenként kaolinit és kaiéit is van.
Az áthalmozott helyzetben lev tufa kémiai összetétele a márgás szennyezés miatt nem
ad kell felvilágosítást, ásványos összetételben plagioklász, szanidin, kvarc jelentkezik,

eredetileg tehát riolittufa lehetett.

Az 5. fúrásban a bontott riolittufát (helyenként plagioklász-kristálytufa összlet)

949,5 - I 105 m közötti magminták rögzítették.

Lajosmizse Kerekegyháza

IV. táblázat — TabelU I V.

4. {túrás

1051—
1054 m

Átmosott tufa
(alsóparmóniai)

Durchwaschener
Tuff

(Unterpannon)

%

4. fúrás
1226—1231 m

Dácittufa
(tortonai)

Dazittuí

(Törtön )

%

4. fúrás

1254—1259 m
Riolittufa

(tortonai)

Rhyolithtuíf
(Törtön)

%

4. fúrás
1273—1279 in

Riodácittufa
(tortonai)

Rhyodazittuff)
(Törtön)

0/
/o

6. fúrás
752,5—755,5 m
Meszes, biotitos

riolittufa

(miocén)
Kalkiger

biotitfúhrender

Rhyolithtuíf
(Miozán) %

SiO, 40,69 63,04 70,64 69,10 52,69
TiO, 0,30 0,62 0,26 0,33 0,17
A1 20 3 10,31 16,69 13,71 14,16 13,44

Pe 203 1,46 3,51 1,76 1,70 0,97
KeO 1,24 1,02 0,88 0,45 1,22
MnO 0,03 0,04 0,04 0,08 0,05
MgO 0,27 0,94 0,51 0,31 0,38

CaO 20,96 2,49 1,87 2,88 12,58
Na 20 1,77 2,12 1,91 2,85 1,67

k 2o 3,62 3,04 4,22 3,12 1,62

—

h

2o 0,56

2,04

3,09 1,19 0,20 2,82

+h 2o 2,74 2,38 3.92 2,99

0,04 0,12 0,07 0,04 0,03

co 2 16,00 0,08 0,20 0,77 9,13

s 0,93 — —
— 0

100,02

0,46

99,56

99,54 99,64 99,91 99,76

Elemezte: Nemes L.-né és Soha. I.-né.

K e r e k e g y h á z a

A 2. fúrásban 795— 830 rn között szarmata mészkösszletben vannak bontott, bento-
nitos tufa-, valamint ugyancsak bontott agglomerátumbetelepülések.

A 3. fúrásban szarmata mészkben (833—843 m) található biotitdús, kissé bontott
riolittufa és bentonitcsík.
A 4. fúrásban ersen bontott lávakzet és agglomerátum riolit tufával társul a 7Ü7,5—

8G9.0 m közötti magminták tanúsága szerint.
A/. 5. fúrásban 797,5— 841,5 m között szarmata mészkbe települ a bontott riolittufa.

A ti. fúrásban a biotitdús, bontott riolittufaösszletet a 700 — 755,5 m közötti minták
képviselik (LV. táblázat).
A 8. fúrás 771 — 974 m között harántolta az általában horzsaköves, bontott riolittufa

anyagú miocén vulkáni összletet, amelyben faunamentes agyagbetelepülés is észlelhet
volt.

A bugyii szerkezet l)-i oldalán a miocén vulkáni összlet 600 méter vastag-
ságot is elér, fels részén fleg riolittufa, illetve riodácittufa, alsó részén ande-
zitagglomerátum is van. Az É-i oldalon ti vulkáni összlet vékonyabb, 138,

illetve 104 m. A vulkáni termékek legnagyobb része szárazföldön halmozódott
fel.
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A riodácittufaösszlet nagy vastagsága, a medencealjzat! kzetzárványok
gyakorisága és méretei, a tufa összesült jellege, ignimbrites szövet részletek,

i kitörési centrum közelségére utalnak.

A vulkáni összlet K-felé clvékonyodik. A bugyii szerkezet ÉK-i peremén,
t Sári 1. fúrásban csak a plagioklász—riodácittufa jelentkezik, mindössze 40

n vastagságban. Anyaga sokkal finomabb, mint a Bugyi 4. fúrásban harántolt

lasonló vulkáni összletben, a törmelék távolabbi kitörési centrumból való

•származásra utal. A kvarc fenokristályok szinte teljesen hiányoznak, a földpát

fenokristályok pedig elbontottak, szericitesedettek, karbonátosodtak. Az ere-

letileg üveges anyag is nagymértékben átkristályosodott és átalakult, mint

azt a gyakori karbonátosodás, kvarcosodás bizonyítja.

A jászberényi területen a tortonai emeletet riolittufás üledékes rétegek kép-

viselik. Kzetanyaguk homokk, kavicsos, homokos mészk, aprókavicsos

homokos tufás glaukonitos márga és tufás konglomerátum. Vastagságuk
mintegy 20 m, az egész összletben — változó mennyiségben, de általánosan

jelentkez riolitkvarc, üde vagy kalcitosodott földpát, biotit, gránát, valamint
részben vagy egészben átkristályosodott vulkáni üvegtörmelék folyamatos
vulkáni tevékenységre utal. Az egész összletre jellemz a glaukonit nagy
mennyisége.

. A tufával váltakozó szarmata mészk- és márgarétegek a két régi jászberényi

fúrásban is megvoltak. A Jászberény—Ny 1. fúrásban a vulkánitok még
nagyobb vastagságban jelentkeznek, anyaguk dácitoandezitagglomerátum
és plagioklász—riodácittufa. A fölöttük települ agvagmárga gazdag mikro-

faunát tartalmaz. Szarmata tufával váltakozó üledékes rétegeket foszlányok-

ban a farmosi területen is sikerült kimutatni néhány m vastagságban.

A miocén folyamatos rioljtos, dácitos vulkáni mködésrl tanúskodó, tör-

melékes — karbonátos kzetek K-felé a medencealj zati gerinc tetejérl,

nyilván utólagos lepusztulás következtében hiányzanak. A Jászberénytl
D-re lev farmosi területen a miocén vulkanizmus termékei közt nem csak

tufa, hanem dácit és andezitagglomerátum, valamint fleg dácit, alárendelten

andezit is szerepel. A lávakzetek, valamint az agglomerátum lapillijei ersen
bontott anyagúak. Földpátlécekbl álló alapanyagukban az eredeti porfiros

elegyrészek közül rendszerint csak a zónás-ikerlemezes plagioklász (ez is sok-

szor kalcitosodott), szanidin és magnetit ismerhet fel. Amfibol és biotit

ritka, helyükön rendszerint kloritos anyagú pszeudomorfózák vannak.
A piritesedés a vulkáni összletben csaknem általános.

Farmos
Az 1. fúrásban 1302 —1474 in között dácittufa és bontott andezit képviseli a vulkáni

összletet. A tufitban 200 — 800 fi nagyságú plagioklász és 100—200 // nagyságú kvarc-
kristályok ismerhetk fel, illites— kaolinites környezetben. Az andezit kovás repedések-
kel srn átjárt, piritbintéses kzet, melynek hipokristályos alapanyagában srn talál-

hatók 150— 1000 fi nagyságú plagioklász fenokristályok. Ezek többnyire bontottak, töre-

dezettek. gyakran kalcitosodtak. A plagioklász mellett K-földpát is jelentkezik. Az alap-

anyagban illit-montmorillonit, kaolinit, kvarc, dolomit, sziderit mutatható ki a röntgen-
diffrakciós vizsgálatokkal. Színes elegyrész nincs, magnetit gyakori.
A 2. fúrásban az 1329—1501 m közötti magminták anyaga kizárólag dácit. Ez több-

nyire fakóvörösen rozsdabarna szín, sokszor töredezett, breccsiás, pilotaxitos alapanyagá-
ban 200—1200 fi közötti fenokristályok vannak, amelyek közt zónás vagy ikerlemezes,
bontott plagioklász, szanidin és biotit uralkodik. Alárendelten amfibol és néhány augit is

felismerhet. Magnetit gyakori A repedéseket kovás anyag tölti ki. Az alapanyagban illit-

montmorillonit, kvarc, krisztobalit (alacsony hmérséklet módosulat), helyenként
kaolinit, montmorillonit mutatható ki.
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I'. láblázat — TabeUe V.

1. fúrás
1302-
1303,5 m
Dácíttufit

] )azittuffit

'o

1. fúrás
1370—
1374 m
Andezit
Andesit

2. fúrás

1329—
1334 m
Dácit
Dazit
o
o

2. fúrás
1497—
1501 m
Dácit
Dazit

%

3. fúrás

1399,0—
1404,0 m
Dácit
Dazit

%

4. fúrás
1348—

1350,0 m
Dácit
Dazit

/o

5. fúrás

1386,0—
1388,5 m
Amfibol-
andezit

Amphibol-
andesit

°ó

6. fúrás t

1431,0—
1434, m
Dácit-

agglomerá-
tum
Dazit-

agfílomera t
0/
7o

Sió., 62 65 52,47 65,56 65,26 65,00 62.65 59,57 65,08

'no

,

0,31 0,54 0,34 0,39 0,39 0,25 0,64 0,52

AU) 25,75 18,80 16,81 16,06 15,97 15.48 16.81 14.96

Ko.O, 0.00 5,30 3,10 2,13 2,90 2.13 3,29 1.64

KeÖ 0,26 0,50 0,68 1,81 0,71 1.12 2,12 2.46

MnO 0,01 0,31 0,09 0, 26 0,11 0,20 0,22 0,15

MgO 0,39 1,22 0,63 1,62 0,11 0,74 0,76 0,73

CaO 0,64 3,30 2.53 3,24 1,85 3,91 5,55 3,30

Na zO 0,18 2,43 4,74 4,23 2,82 1,86 3,69 2,64

K„0 0,15 3,81 3,78 3,81 4,71 5,40 3,21 3.06

-11,0 0,23 0,72 1,06 0,33 2,12 1.62 0.45 0.75

f H..O 0,15 5,09 0,75 1.16 1,56 3,61 0,70 1,91

P.O. 0,15 0.35 0,17 0.16 0,13 0,11 0.30 0,19

GO, 0,43 2,82 0,05 0,00 0,07 0,36 2,24 2,60

nyom. 4,23 0,00 nyom. 0,00 nyom. nyom. 0,08

100,30 101,89 100,29 100,46 100.45 99.44 99,55 100.07
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A 3. fúrásban 1305— 1404 m között bontott tufát és dácitot (V. táblázat), illetve agglo-
merátumot harántoltak. A dácit hialopilites alapanyagú, üvegbl és földpátmikroli-

t okból áll. Az alapanyag egyes mintákban kloritosodott, illitté, montmorillonittá, ill.

illit-montmorillonittá, kvarccá alakult. Ebben helyezkednek el a gyakran kloritos udvar-
ral körülvett porfiros, fleg ikerlemezes, ritkán zónás kifejldés plagioklász és szanidin
l’enokristályok, bontott biotit. kevés porfiros augit kíséretében. Pirit jelents mennyiség.
Az agglomerátum törmelékanyaga a dácit tál megegyezik.

A 4. fúrásban I29H 1360 m között tufa, agglomerátum és bontott dácit minták kép-
viselik a miocén vulkáni összletet. Agglomerátumot szürke, opálos anyag cementálja.
A törmelék nagysága általában 3—5 mm közötti, anyaga fakóvörös, vagy szürkésfehér,
hialopilites alapanyagú, nagy zónás-ikerlemezes plagioklász fenokrist ályokat tartalmazó
dácit. A plagioklász fenokrist ályok gyakran karbonátosod! ak. A biot it bontott. A dácit

világos szürkészöld, karbonátfoltos, limonitos repedésekkel átjárt, hialopilites. kloritoso-

dott, agyagosodon alapanyagú, szanidin mellett fleg nagyméret ikerlemezes, néha
zónás plagioklásszal, amelyik gyakran kaiéit osodott. A biotit elváltozott, pirít gyakori
(V. táblázat).

Az 5. fúrásban 1351 1353 m közötti riolittufás szennyezés mészmárga mikrofauna
alapján szarmata korú. Közvetlenül alatta 1353 135(1 m között horzsaköves mészk
és túlit települ. A mm nagyságrend horzsakdarabkák részben vagy egészben karboná-
tosorltak. A kvarc és csillámhomokos tufitban 3 10 mm nagyságú andezitdarabkák is

megfigyelhetk, amelyek apró föld pát lécekbl álló alapanyagában porfiros plagioklász és

unitiból utáni kaiéit pszeudomorfo/.ák gyakoriak. Az alapanyag föld pát lécei is ersen
bontottak. Az 138(1 1388,5 m közötti minta sötétszürke, repedések mentén limonitos.
bontott ainfibolandezit

, szabad sziámiiéi is felismerhet porfiros földpát- és amfibol-
kristályokkal. Az alapanyagot 20 40 y széles, 100 y hosszú földpát lécek alkotják,
amelyek közé nagyságrenddel nagyobb ikerlemezes és zónás plagioklász. szanidin, v ala-

mint knleitos-illit.es halmazzá alakult unitiból ágyazódik. Néhány teljesen bontott feno-
krist ály, alakja alapján, augit lehetett. Fenokrist ályos magnetit mennyisége alárendelt
(Y

r
. táblázat).

A ti. túrásban 1412 1434 m között bontott andezitet és dácit agglomerátumot harán-
toltak. Az 1412 1414 m közötti andezit zöldesszürke, bentonitosodéit, tufaszer. Benne
a fenokrist ályos plagioklász összmennyisége 30%. A plagioklász többnyire ép, léces

oszlopos kifejldés, rendszerint rit ka albit -ikerlemezességgel. Zónás plagioklász alárendelt
mennyiség. Egyes plagioklász. egyedek vá/kristályszerek. mások részlegesen agyagosod-
tak. A bontott alapanyag földpát mikroliljai folyásos elrendezdését mutatnak. A kzet
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jelents pirít tartalmú Az. agglomerát unt heterogén vulkáni törmelékanyagát az agyagos,

meszes kvarcos kötanyag cemontálja. A törmelékanyag különböz mértékben üveges

vagv át kristályosodott (van közötte mikroholokristólyos is), különböz szín, általában

tblvásos szövet andezit. Az egyes törmelékdarabokban eltér a földpátmikrolitok és a

porfiros plagioklász aránya is. A kötanyagban a karbonát néhol önálló romboéderekben,
néhol gömbös- vésés formában, máshol érszeren jelenik meg. Helyenként a cementez
anyagban egy -egy riolitkvarc törmelék is megfigyelhet. A törmelék plagioklász kristályai

gyakran kaleitosodtak, helyenként limonitosodtak. Néhány földpátban apró érezárvá-

nvok gyakoriak. A fenokristályos földpát egy része összetöredezel t , csomókba öss/.etorló-

dott. 1431 — 1434 in között részben vöröses és lilássziirke. durva dácit törmelékbl álló

vulkáni agglomerátum települ, amelyben a törmelékanyagot sávos, vésés-gömbös
szövet, hullámos kioltásit opálszer anyag cementezi. A törmelékanyag részben mm
nagyságú szanidin és plagioklász beágyazásokat tartalmaz/), csak részben karbonátoso-
i lót t , sötét vörösbarna és lilássziirke dóéit . amelynek színe finoman hint et t , fleg hernat it os

ércanyagból származik (V. táblázat). Az alapanyagban kaolinos-kvarcos limonitos csomók
is megfigyelhetk.

N a g v k á t a

A Farmos közelében lev. újabb

idkben mélyített Nagykáta 1. túrás-

ban már többszáz méteres vastagság-

ban riodácittufa összletet liarántoltak.

K fúrásban a középsmiocén vulkánitok
paleogén üledékösszlet fölött települnek,
melynek aljzatát, 21595 métertl lefelé vi-

lágosszürke felstriász mészk, breecsáso-
dott mészk, agyagos mészk, dolomitos
mészk, illetve dolomit alkotja. A paleogén
összlet alján bizonytalan rétegtani hely-
zet, gyér Foraminiferu-faunát tartalmazó,
sötétvörös, enyhén préselt, meredek csú-
szási síkokkal átjárt kzetlisztes márga.
márgós aleurolit. illetve homokk települ
(2(5(53— 2675 m közötti minták), a paleogén
összlet felsrészét (2276— 2634 m közötti
minták) gazdag Foramine/cm-tartalmú. ru-

péli sötétszürke agyagmárgarétegek építik
fel. A vulkánit -közbetelepülések a középs-
miocén összlet felsrészére korlátozódnak,
sem a paleogén. sem az agyagmárga kifej-

ldés szarmata rétegek nem tartalmaznak
vulkáni anyagot. A középsmiocén összlet

1945 m alatti helvéti korú homokk, aleti-

rolit és meszes agyag, valamint agyagmár-
gás aleurolit rétegei ugyancsak mentesek a
vulkáni törtmeléktl.
A tortonai összletet 1 52 ti — 18(54 m közötti alul gyéren horzsaköves, durvaliomok és apró

kavics frakciót is tartalmazó, riolit-riodáeit tutit képviseli, a meszes részekben Litho-
thamniam és Foram ö; ('/mi-maradványokkal. A vulkáni anyagban az üveg uralkodik, zónás
vagy ritka ikerlemezes kifejldéséi intermedier-bázisos plagioklász fenokristálytöredékek-
kel, valamint sokszor meghajlított biotitlemezekkel, jelents mennyiség analcimmal.
A fenokristályok általában 1.5— 2 mm nagyságúak. A horzsakövek mérete helyenként
5 mm. Az üledékes eredet durvahomok — aprókavics frakcióban inezozóos mészk,
kzetlisztes mészk, meszes aleurolit uralkodik. A tufit ti° 0 -os COs

-tartalma ezekre vezet-
het vissza. A vulkáni anyagon összesülésre utaló szöveti bélyegek is megfigyelhetk
(VI. táblázat).

Felette 1790 m körüli mélységben laza. rétegzett, klinoptilolitos, agyagosodott (mont-
morillonit) dácittufa települ, mintegy 30°„ plagioklász fenokristállval, illetve töredék-
kel. kevés földpátmikrolitos lapillivel (VI. táblázat). Egyes részeken a tufa keményebb,
összesülésre utaló szöveti bélyegekkel, sok horzsakvel, kevés fenokristállval. amelyek

VI. táblázni Tabellr VI

1. füríts
1. fúrás

1 788,0
1859,0

—

1791.0 in 1864,0 ni

Klinoptilolitos

dácittufa

Analoimos
dácittufit

Klinopt i lol it h füli -
Analzinifúbron-

rendcr Dazittuí der
«• Dazittuffit

%
Sít), 65,15 61,61

TiO. 0,32 0.15

Al.Ój 14,41 12,33

Fe.O, 1.85 0.37

Fel") 1,24 2.16^

MnO 0,02 0,11

l'aO 1.57 7,88

MgO 1,63 1 ,05

K ,0 0,76 1.86

Xa,0 2,58 3.21

—H,0 5,43 0.69

— H ú) 4,29 2.79

co. 0,15 4,83

P.o, 0,04 0,04

0,24 0,15

99,23—o 0,07

99.16

Elemezte: Dér I .-né és Soha I.-né.

* A minta szervesanyag tartalmú
De Probe entliiílt organische Substanz
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között a plagioklász uralkodik, a kvarc alárendelt. A kzetüveg sötétbarna szín. A zónás
plagioklász fenokristályok a 0,5 mrn-t elérik.

lü!)0 m körül kemény, összesült, biotitos riodácittufa jelentkezik, helyenként földpát-

rnikrolitos lapillikkel, márgazárványokkal és azok környezetében kalcitosodással.

A tortonai összlet tetején, a kalciteres, foraminiferás mészmárga-, mészk-, illetve

aleurolitösszletben a riolitos vulkáni törmelékanyag csak szórtan jelentkezik.

kit

:töl

IC'

ze-

Kulcs

VII. táblázat — Tabelle VII.

Az Örkény— táborfalvi miocén vulkáni vonulat peremi kifejldését Dunán-
túlon, a Duna mellett a Sztálinváros l. és a kulcsi fúrásokban harántolt plagio-

klászriolit és riodácitkristálytufa jelenti.

A sztálinvárosi fúrásban a miocén vulkáni összlet 150 m vastag volt. A Kulcs
2. fúrás riolittufájának kémiai összetételét (Székvné, Fux V. közlésébl)
a VII. táblázatban közlöm.
A Duna—Tisza köze É-i részén a tortonai emelet üledékeiben a vulkáni

|

tufabetelepülések általánosak. így pl. a Tóalmás 1. fúrásban 1100—1106 m

m, illetve 1103 1109 in között észleltek horzsaköves, biotitos, gyér amfibol- *

tartalmú riolittufarétegeket, a Tóalmás 2. fú- •;

rásban pedig 1080,5—1085,5 m, illetve 1041—j
m

1046 m között sok üvegtörmeléket is tártál- íj;

mazó biotitos plagioklász riolittufabetelepülé- f
sek vannak. Hasonlók ismertek mind a tor- ja

tonai, mind a szarmata emeletben a túrái fúrá- i

f
sokban.
A Nagykörös 8. fúrásban 1183—1186 m

között vulkáni tufanyomokat tartalmazó már-
ga minta került felszínre. Nagykörös környé-
kén a szarmata csk kent sósvízi képzdmények
négy fúrásban is tartalmaztak tufás szennye-
zést. Nagykröshöz hasonlóan a kecskeméti és

jászkarajeni fúrások tortonai rétegei is távo-

labbi vulkáni törmelékszórást bizonyítanak.

Törteién a 2. fúrásban 62 m vastagságban ha-

rántolt ak agyagmárga és homokkrétegekkel
társult riolittufát. •

2. fúrás

Kiolittufa

Rhyolithtuff

%

SiOj 7,43

Al aO, 13,69
TlOj 0,17
l‘'e 20. 0,49

FeO 0,72
MnO 0,02

CaO 0,92

MgO 0,06

k 2o 4.64

Na/) 2,24

—

H

tO 0,36

+ HjO 1,34

00 2 nyom.
P.O, 0,06

Elemezte: Tolnai Vkra

100,14

Szolnok közelében, a Tiszántúlra es nagyköri fúrásokat is megemlítjük
a teljesség kedvéért, mert itt az 5. fúrásban agyagmárgával, homokkvel és

\\

márgával társult augitandezit vált ismertté, amelyik közeli vulkáni centrumot i

sejtet.

Szolnok környékének tortonai üledékei gyakran tartalmaznak vulkáni tör-
'

melékközet közbetelepüléseket. Ezek jelentsen megnövelik a tortonai kép-
zdmények vastagságát. így megfigyelhet, hogy a környék tufamentes \

tortonai üledékei általában csak 50—100 m vastagok, míg Szolnok, Zagyva-
rékás, Alcsi, Nagykör fúrásaiban a tufabctelepüléses tortonai rétcgösszlet

általában 100—200 m közötti vastagságú.
Tovább haladva D-felé, a sóit vadkerti területen, 1200 m körüli mélységben

általánosak a homokos márga-, mészkrétegekben a tufás agyag és tufit-

közbetelepiilések. A tufa andezites jelleg.

Ersekcsanádon, a 3. fúrásban miocén homokk, breccsa, konglomerátum
rétcgösszlet alsó részében a vulkáni közbetelepülések találhatók, ezek nagy-
része sötét vörösbarna, kaiéit erekkel átjárt

, hólyagüreges, enyhén préselt,

mclafirszer bázisos vulkáni kzet, amely jellegeivel a harmadidszaki vulká-
nitoktól eltér. Elváltozott alapanyagában csupán 200—400 ;t nagy plagio-
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Jász fenokristályok figyelhetk meg. A vulkáni anyag kisebb részében világos

öldeeszürke, préselt finomszem tufa. Ennek a vulkáni összletnek a megítélése

ovábbi fúrásokat igényel.

Szánkon a tortonai rétegösszlet ben csak elvétve ismerhet fel tufás szennye-

sés (j)l. a 61 . fúrás tufás homokkvel cementált breccsája).

A déli országhatár mentén, Madaras és Pusztamérges között smaradvány-
ncntes miocén összletben helyenként riolitos jelleg vulkáni tufa, illetve

t ufitbetelepülések vannak

.
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Tertiáre Vulkanite des Donau-Theiss-Zwischenstromlandes

,4 . Juhász

1. Dér tertiáre Vulkanismus iát durch eozáne, oligozáne, helvetische, tortonische und
sarmatische Pyroklastite (Auswurfsprodukte) vertreten, die vorwiegend aus nahegelegenen
Eruptionszentren stammen. Die Lavagesteinen sind untergeordnet. Das Altér dér Vulka-
nite vvurde anhandder vorhandenen sedimentáren Zwischenlagerungenbestimmt. Eozáne
Vulkanite sind im Raume von Cinkota, Tóalmás, Sári und Ujhartyán, oligozáne bei

Bugyi, Sári und Tóalmás, helvetische bei Jászberény, tortonisch-sarmatische im Raume
von Kerekegyháza, Lajosmizse und Nagykrös bekannt.

2. Die Vulkanite sind ráumlich in dér nördlichen Hálfte des Donau-Theiss-Zwischen-
stromlandes, vor allém in einom durch seismisclie und geomagnetische Maxima charak-
terisierten Vulkanitenzug innerhalb dér SW-NO gerichteten Zone von gravimetrischen
Minima (Örkény, Táborfalva, Farmos), konzent riert . Dieser Zug ist die Fortsetzung
des durch das Gebiet Transdanubien diagonal ablaufenden miozánen Vulkanitenzuges
(Mezcsokonya. Tolna, Sárszentmiklós, Dunaújváros, Kulcs) und hat mehrere selb-

stándige Eruptionszentren. Weiter nach NO schliesst er sich dem vulkanischen Zug des
Nordostvmgarischen Mittelgebirges an. Dér vulkanische Komplex wurde bis jetzt durch
Bolirungen in einer Máchtigkeit von 900 m durchquert, aufgrund geophysikalischer
Angaben aber scheint die Gesamtmáchtigkeit sogar 2 bis 3 km zu betragen.

3. Die Vulkanite habén zumeist einen mesozoisehen Untergrund durchbrochen, und
zwar unweit von dér im oberen Drittel des Donau-Theiss-Zwischenstromlandes ver-

laufenden grosstektonischen Bruchstörung, die die Gebiete mit einem vorwiegend kris-

tallinen Untergrund von Gebieten mit vorwiegend aus mesozoisehen Gesteinen bestehen-
dem Untergrund trennt.

4. DieVulkanite besitzen in dér Regei einen hben Si O., Gehalt. vor allém durch Plagio-
klasrhyolithe, Rhyodazite, saure Andesite bzw. dérén Tuffe und Agglomerate obwohl
in dér Tiefe anhand geomagneticher Anomalien das Vorhandensein atteh nocli von Diffe-

renziaten von höherer Basizitát zu vennuten ist. Das Vorkommen von ignimbritischen
Texturabschnitten, d. h. von Schwejsst uffabarten in den Rhyolithtuffkomplexen zeugt
vmn dér Náhe des jeweiligen Eruptionszentrums.

5. Diemafischen Komponenten (Biotit, Amphibol. Augit) sind in den Vulkánit en unter-
geordnet. Unter den Feldspáten ist Plagioklas (vor allém basischer Plagioklas) dominant

.

Die lv-Feldspáte sind gewöhnlich durch Sanidin vertreten. Alit dér mineralogischen
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Zusammensetzung übereinstimmend, lasst sieh in dér chemischen Zusammensetzung
nach Abreehnen fles sieh voin Karbonatgeliah. ergebenden CaO — im allgemeinen

ein ausgeglichener K
a
O — Na*0-Verháltnifl und ein zugunsten dem CaO verschobeneq

NaA) — CaO-Verhaltnis beobachlen.
tí. In Abhángigkeit davon. ob die Yulkanite in einem marínén oder terrestrischen

Miben zr Ablagerung gekommen sind. weisen die Gesteine eine grosse Mannigfaltigkeit
un Zei’setzuxigsformen auf (Hydro-, Karbo-. Siliko-Yulkanite,

)
mit folgenden Mineralien:

Kaolinit, Aíontmorillonit, Iliit. Kalkspal. Triflymit, Kristobalit, Opal, Heulandit -Kli--

nopt ilolit b.
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Néhány paleozóos és inezozóos üledékes

hitmnenta i tal inának vizsgálata

kzet

Rózsavölgyi János* Sajgó Csanácl

(8 ábrával, (> táblázattal)

Ö s s z e f o g l a I ás /. A diszperz szerves anyag konzerválódásához és viszonylagos felhalrao-
zódásálioz, bitumen és szénhidrogének képzdéséhez a legkedvezbb feltételek olyan reduktív jelleg
szedimentáeiós miliben alakulhatnak ki, ahol vegyi (karbonátos) és törmelékes (pelites) üledékkép-
zödés egyidejleg megy végbe.

J. A karbonátos kzetek diszperz szerves anyaga viszonylag gazdagabb bitumenben mint az agyag-
paláké. Az agyagpalákban a „nem bitumen” jelleg organikus anyag mennyisége jóval nagyobb mint
mészkövekben és dolomitokban.

3. A bitumenben általában a gyantás frakció uralkodik, kisebb a paraffinok és legkisebb az aromás
vegyiiletek mennyisége. Az upponyi alsókarbon, a bükki felskarbon és felsperül átlagosnál nagyobb
paraffin tartalmukkal kivételt képeznek.

4. A Darnó-vonal zónájában a diszperz szerves anyag, elssorban a paraffinok vándorlásával kell

számolnunk.
•5. A különböz kifejldés triász képzdmények bitumené eltér összetétel. A migráció való-

színsége miatt, az eltér összetételt nem vezethetjük vissza egyértelmen fáciesbeli különbségekre.

1. Bevezetés

Hunt M. J. (1902) YVeeks L. G. adatait is felhasználva — a kszén-
telepeket 6 x 10 12 tonnára, a kolajtelepeket 0,2 XlO 12 tonnára, az üledékes
kzetekben szétszóródott, finomeloszlású organikus anyag mennyiségét pedig
3.2xl0 15 tonnára becsülte. A földkéreg kszén és kolajkészletének együttes

mennyisége tehát hozzávetleg úgy aránylik az üledékes kzetek diszperz

szerves anyagának mennyiségéhez mint 1 : 500. Wassojewitsch N. B. (1958)
elmélete szerint a kolajtelepek a diszperz organikus anyag szénhidrogének-
ben, bitumen jelleg vegyületekben gazdag része, az ún. ..mikronafta” mig-
rációja és felhalmozódása révén keletkeztek.

A hazai kutatások tárgya elssorban az önálló telepek formájában megjelen
kausztobiolitok: a kszén és szénhidrogéntelepek voltak. Viszonylag kevés
adat került azonban nyilvánosságra üledékes kzeteink diszperz szerves-

anyag-tartalmának mennyiségérl és minségérl.
Összesen 55 db devon, karbon, perm és triász idszakbeli, zömmel karboná-

tos és agyagos kzetmintát dolgoztunk fel. Lelhelyük a Szendri-, Upponyi-,
Bükk- és .Mecsek-hegység . Néhány minta a Dunántúli-Középhegységbl,
egv fillitminta a Soproni-hegységbl származik. Az idben és térben nagy
intervallumot átfogó mintaanyag 55 db-os mennyiségébl is kitnik, hogy
nem szelvényszeren. rétegrl -rétegre gyjtött anyaggal dolgoztunk. Els
lépésként célszerbbnek látszott egy képzdmény részletes vizsgálata helyett

kisebb mintaszámmal, de nagyobb területet végigszondázni. Statisztikus

menny iség minta feldolgozása esetén az általunk számított átlagértékek

nyilván módosulnának, de az eddigi adatokból kibontakozó tendenciák el-
segíthetik a további kutatást.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának 1968. december 8-i eladó-
ülésén.
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2. Vizsgálati módszerek

A mintákat, ahol erre lehetség volt, kfejtkbl gyjtöttük, ügyelve, hogy a felszíni

mállástól érintetlen, üde, szennyezésmentes, reprezentatív anyag kerüljön vizsgálatra.

Súlyuk kb. 1,5 — 2 kg volt.

a) Kémiai elemzés

re

ii)

kt

Az organikus anyag teljes mennyiségének jobb megközelítésére a Corg súlyszázaiékokat
1,22- vei szoroztuk be. Ezt a faktort Forsman J. P. és Hunt M. J. (1963) határozta meg.
Alkalmazásával, a szerves szénhez kapcsolódó többi elem, pl. hidrogén, oxigén, nitrogén

mennyiségét, amelyeknek atomsúlya a hidrogén kivételével nagyobb a karbonhunénál,
hozzávetleg figyelembe lehet venni.

b) Ext r akció
A 0,02 mm-es átmérnél kisebbre megrölt kzetporból a szerves oldószerekkel extra-

hálható bitumeneket benzol+ etanol 1 : 1 arányú elegyével, Soxhlet készülékben oldot-

tuk ki. Az extrakció idtartama 40 óra volt.

Az extrahálás befejezése után az oldószerfelesleget vízfürdn pároltuk le, majd a vissza-

maradt extraktum súlyát analitikai mérlegen mértük. A bitumen kzetre vonatkoztatott
súlyszázalékos mennyiségét elosztva az organikus anyag mennyiségével (Corg%. 1,22),

s a hányadost beszorozva 100-al, megkapjuk az oldékonysági hányadost. A szovjet
j

kutatók ezt a bituminizóció fokának, nyugati szerzk „solubility ratio”-nak nevezik.

Nagysága számszeren kifejezi, hogy a szerves anyag hány százaléka oldható.

c) Kromatográfia
Az extraktumokat Spira H. (1960) módszere szerint oszlopkromatográfiásan 3 frakcióra

választottuk szét. Az oszlop átmérje 6 mm, teljes hosszúsága 1020 mm volt. Adszorbens-
ként BDH gyártmányú szilikagél 0,2—0,5 mm közötti szemcserészlegét használtuk. Az elu-

álószerek sorrendje a következ volt: petrolóter, amely a paraffin-frakciót, benzol,
amelynek els 10 ml-e az aromás frakciót, további 5 ml-e az utolsó eluálószerrel, az
acetonnal együtt a gyantás frakciót deszorbeálta. A frakciók súlyát analitikai mérlegen
mértük. Százalékos mennyiségüket az extraktumra vonatkoztatva számítottuk ki.

n ti

3. A szerves karbonium, összes kén és oldékonysági hányados váltó-
fa

zása kzettípusonként
a

G ehmán H. M. (1962) a föld minden részébl több mint 1400 db legkülön-

bözbb korú üledékes kzet vizsgálata alapján a mészkövek szervesanyag-
p ;

tartalmának geometriai középértékét 0,24%-nak, az agyagpalákét 1,14%-
nak találta. Gulyáévá L. A. és Gumayunova T. N. (1964) a baskiriai kolaj- í*

vidék felsdevon üledékes kzeteit vizsgálva azt tapasztalták, hogy a szerves ji

karbónium mennyisége a meszes agyagokban, márgákban a legnagyobb.
|

Saját kzetmintáink szervesanyag-tartalma jóval alatta marad Gehman
értékeinek, a tendencia azonban hasonló, ti. az agyapalákban a Corg mennyi-
sége többszöröse a karbonátos kzetekének (I. táblázat).

Maximális mennyiség Corg az agyagos mészk és mészmárga típusú kzetek- 1

ben jelentkezett. Ennek magyarázatát abban látjuk, hogy a finomszem,
pelites üledékképzdés nagymértékben elsegíti ugyan az elpusztult éllények
gyors beágyazódását és részleges konzerválódását, de egy Ca2+ és HC03

~

ionokban szegény, tömény, kolloid szuszpenzió kedveztlen a szerves anyag
utánpótlását szolgáltató szervezetek életmködése, szaporodása szempontjá-
ból. Jelentsen lecsökkenti pl. a fels vízréteg át világítottságát és adszorbeál-

hatja a vízben oldott tápanyagokat. Ideális esetnek tehát azt kell feltételez:

niink. ha intenzív vízáramlásoktól mentes üledékképz közegben egy kolloid

diszperz rendszer mellett, helyesebben felett egy molekulárisán diszperz

rendszer is életképes.

i
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A szedimentációs mili egykori reduktív jellegét a természetben elforduló

edoxrendszerek alsó határát képez szulfid-szulfur-szulfát S- (S)SO,-~ rend-

szer fennmaradt nyomaiban kell keresnünk.

A mikroszkópos vizsgálat szerint a kzetek szabad ként vagy szulfát ásvá-

íyokat nem tartalmaztak. A kémiai elemzéssel meghatározott összes kén
dsebb része kristályos pirít, nagyobb része gélállapotú, valószínleg bakteriá-

is eredet vasdiszulfid, melnikovit formájában, esetleg a szerves molekulák-

ba beépülve van jelen.

A Corg. Összes S és oldékonysági hányados át Ír g 1

1

1 1 ke i kzettípusonként

Durohschnittswerte von C0 ,g. samtlichem S und Löelichkeitskoeffizient

nach Gesteinstvpen
/ . Tdblnzat — Tabella I.

Kzettípus Mészk és Agyagos mészk Agyagpala
Gesteinstvp dolomit és mészmárga Tonschiefer

Kalkstein, Toniger Kaik-
Dolomit stein und

Kalkmergel

Minták száma db
Probenzahl Stiick 31 7 n

o.
0,04 0,16 0,11

^org t>

Összes S °
u

s

3 s
0,15Samtliches S °

0
0,15 0,32

§f
s

Oldékonysági hányados °„ 2 5 8

Löslichkeitskoeffizicnt %
^3 -z -
ón < & 38,00 35,70 21,70

A szerves szén és összes kén mennyiségének változását a kzettípusok függ-

vényében ábrázolva kitnik, hogy a nyomvonalak durván párhuzamos le-

futásúnk (1 ábra). Ez arra enged következtetni, hogy a kén egy része, a bomló
szerves anyagból képzdött kénhidrogénbl származik, amelynek hatására

a fémionok (Fe2+ ) szulfid alakban kiváltak.

Az oldékonysági hányados nagysága a karbonátos kzetektl az agyag-
palák felé haladva rohamosan csökken.

Ennek oka nemcsak a kolloid méret agyagrészecskéknek a kalciumkar-

bonátnál sokkal nagyobb adszorpciós képessége lehet, hanem az is, hogy az

agyagpalák szerves anyagának egv jelents része benzol + etanol elegyében
oldhatatlan, „nem bitumen” jelleg vegyületbl áll.

4. A szerves karbonium, összes kén és oldékonysági hányados vál-

tozása földtani idszakonként

A C0Ig átlagos mennyisége a devontól a karbon felé haladva n, maximumot
a permben ér el, majd a triászban ismét csökken (II. táblázat.)

A devon kzetek szerves szénben való viszonylagos szegénységét nemcsak
az eredeti üledékanyag kisebb szervesanvag-tartalma, hanem az ids képzd-
ményeket huzamosabb ideig ért tektonikai mozgások is okozhatják. A karbon
és perm minták magasabb Ccrg tartalmában a permo-karbon hatalmas k-
szénképzdési ciklus igen gyenge hazai nyomai tükrözdhetnek. Kitnik
ez abból is, hogy a fiatalabb triász kzetekben átlagosan kevesebb a Corg .
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A (’or g. összes 8 és oldékonysági hányados átlagértékei földtani idszakonként
Durchschnittswerte von Corg» samtlichen S und Löslichkeitskoeffizient nach geologischen Perioden

II. táblázat — TabeUe II

Földtani idszak
Geologische Periode

Devon Karbon Perm Triász

Minták száma (lb

Probenzahl Stüek 7 10 3 2‘J

^org °o
fi

0,04 0,08 0,10 0,06

összes S %
Síimtliches S ®„

ff!
0,04 0,24 0,36 0,12

Oldékonysági hányados °
0

I zöslichkeitskoeffizient °
0

11 22,00 27,70 26.40 42.00

A kén cs szerves szén átlagos mennyiségének változása között, a kzettípu-
sok szerinti csoportosításnál már észlelt tendenciával összhangban, összefüggés

áll fenn. Ez megersíti korábbi feltevésünket, hogy a kén egv része a bomlói -

szerves anyagból képzdött kénhidrogénbl származik (2. ábra).

kzettípusok devon karbon perm triász

/. ríbru. A ('„rif,
összes S és oldékonysági hányados .szám-

tani közepeinek változása kzettípusonként. .1 e I ni a-

gyarázat: A = Mészk és dolomit, lí = Agyagos
mészk és mészmárRa, C — Agyugpiihi; 1. 100.

2. Oldékonysági hányados :t. összes S 100

Alib. I. VerándenniR des arltlmietlschen Mittels von
Corg , sámtliehem S uml Löslichkeitskooffizient naeh
den einzelnen (iesteinstypen. K r k I il r ii n n e n: A =
Kalskstein und Dolomit. I! Toniger Kalkstein und
Kulkmergel. (' = Tonsehiefer; 1 . (!<, • 100.2. I.öslieh-

keitskoeffizient 2. Siimtliehes S",, 100

2. ábra. A <’
0 , s . az. összes S és oldékonysági hányado I

számtani közepeinek változása földtani idszakunkén I

.1 e 1 m a g yurázat 1. Corg u
,> 100. 2. Oldékonysáf.l

hányados 8. összes 8"„ • KM)

Ahl). 2. N'eritnderung des arithmetisrhen Mittels vol I

c,„g"„ 100, sámtliehem S und I.ösllehkeitskoel’fizien

naeh geologischen Perioden. Krklitrungen: 1

('„lg' 100, 2. Lösliehkeilskoeffizient °ú, 3 . Siimtliehe I

S"„ 100

A paleozéios kzetek oldékonysági hányadosának átlaga 2()"„ és 30% közötti

mozog, majd a triász mintáknál ugrásszeren 42%-ra n.
Ennek okát nem kereshetjük kizárólag a paleozoikum és mezozoikum eltért

flórájában és faunájában, vagyis az eredeti szerves anyag különbözségében H

A tektonikai mozgások során fellép h és nyomás hatása ugyanis általábai
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sökkenti a visszamaradó organikus anyag oldhatóságát. A fiatalabb triász

épzdményeket pedig nyilvánvalóan nem érte a hegységképz mozgások

-

ak annyi szakasza, mint az idsebb, paleozóos kzeteket.

. A bitumen mennyiségének és összetételének változása kzettípu-

sonként

A legnagyobb mennyiség extraktumot a legtöbb Ccig -t tartalmazó agyagos
íészk és mészmárga típusú kzetekbl kaptuk. A mészkövekbl, dolomitok-

ul és agyagpalákból jóllehet szerves szén tartalmukban nagyságrendi
ltérés van a kioldott bitumen átlagos mennyisége majdnem azonos volt

III. táblázat). Ezt részben a lebomlott szerves anyag eredeti jellegének kiilön-

•özsége okozhatja. Degens E. T. ( 1 í*t»4
)
megállapítása szerint a jelenkori,

ícszes üledékek uralkodóan planktonokból származó fehérjéket és zsírokat,

íz agyagos üledékek viszont humusz-vegyületeket tartalmaznak. A biológiai-

ig értékes fehérjéket és zsírokat a fenéklakó szervezetek inkább lebontják,

íint a tápértékben szegény ligninszármazékokat. Ennek következtében
z agyagpalák szerves anyagban gazdagabbak, mint a mészkövek. Másrészt

íivel a bitumen jelents része fehérje és zsír jelleg vegyidetékbl képzdik,
zért viszonylagos mennyisége a mészkövek diszperz szerves anyagában nagy.

A bitumen átlagos mennyisége és összetétele kzettípusonként
Purclischnittsmenge und Zusanimensetzung des Bitumens nach Gesteinstypen

III. táblázat TabelU III

1 ">• 'V

:

Kzettípus
Gesteinstyp

Mészk és

dolomit
Kalkstein.

Dolomit

Agyagos mészk
és mészmárga

Toniger
Kalkstein

und Kalkmergel

Agyagpaln
Tonschiefer

Minták száma
Probenzahl

db
Stílek 34 ii

Kxtraktum °
0

(Bitumen'
Extrakt %

(Bitumen) x 0.017 0,026 0,019

Paraffin frakció °
0

Paraffin-Fraktion °
0

£ X 34,93 41,82 41,15

Aromás frakció °„

AromátLsche Fraktion °
0

~ I

1 i 9.25 10.80 9,11

Gyantás frakció b
Harz-Fraktion % < 55,82 47,38 49,74

.Mindhárom kzettípus extraktumában a gyantás frakció uralkodik. Viszont
i paraffin-}-aromás frakció együttesen — amely Spira H. (1960) szerint a
ágabb értelemben vett szénhidrogéneknek felel meg az agyagos mészk,
nészmárga és agyagpala mintáknál meghaladja a gyanták mennyiségét,

í paraffin és gyantás vegyületek mennyiségének változását jelz nyomvonalak
<özel tükörképi párjai egymásnak (3. ábra).

Gehman H. M. (1962) 342 db mészk és 1066 db agyagpala vizsgálati adatai
ilapján arra a megállapításra jutott, hogy a mészkövek szerves anyagában
i szénhidrogének aránya nagyobb, mint az agyagpalákéban.

2 Földtan Közlöny
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3. ábra. A bitumen átlagos összetételének változása kzettípusonként. J e 1 m a g y a r á z a t : A = Mészk és dolomit

,

11 = Agyagos mészk és mészmárga, C = Agyagpala; 1. Paraffin frakció %, 2. Aromás frakció %, 3. Paraffin + aro-

más frakció %, 4. Gyantás frakció %.
Abb. 3. Veründerung dér Durchschnittszusammensetzung des Bitumens nach Gesteinstypen. Erklárungen
A = Kalkstein und Dolomit, B = Toniger Kalkstein und Kalkmergel. C = Tonscliiefer; 1. Paraffin-Praktion %,

2. Aromatisehe Fraktion 3. Paraffin- 4- aromatische Fraktion %, 4. Harz-Fraktion %

Germán tanulmányából azonban nem derül ki, hogy a karbonátos rést

mellett mi volt a szilikátos (pelites) rész mennyiségének az a fels határa, am
mellett a kzetet még a mészkövekhez sorolta. Kzetmintáinkat Bárdossá
Gy. (11)61) nevezéktana szerint soroltuk be, elkülönítve a mészköveket a?

agyagos mészkbl és mészmárgától. Utóbbi kzetek szénhidrogén-tartalmi

már nálunk is meghaladja az agyapalákét.
Három mintát kiemelve a többi közül külön is bemutatunk (4. ábra).

A Soproni -hegységbl származó fillit szervesszén-tartalmával, extraktumá
val és a kromatográfiás frakciók %-os eloszlásával nem üt ki a többi közéi

közül, ami anyagának üledékes eredetét bizonyítja.

A másik két minta a bükki Felstárkánv környékérl származik. Kiilöi

választva vizsgáltuk a karbonátos kzetanyagot és a beléje zárt tzkgumókat
Bár a tzk Corg tartalma fele akkorának bizonyult, mint a mészké, extrák

tumuk nagysága azonos volt. A bitumen összetételében már jelentsebb el

térések mutatkoztak, mert a tzk kevesebb paraffint több gyantát és töbl

mint kétszer annyi aromás vegyidet et tartalmaz, mint a mészk.

G. A bitumen mennyiségének és összetételének változása

földtani idszakonként

A kromatográfiás frakciók kor szerinti bontásban nem adnak körülhatárol

ható mezket háromszög diagramban (5. ábra). Annyi tendencia ismerhet

fel, hogy a karbon minták inkább a háromszög paraffinos csúcsa, a triáfl

minták pedig a gyantás csúcs felé húzódnak.
Az átlagértékek összehasonlításából szemléletesebb képet kapunk. A devo

kzetek magas gyantatartalmát a flóra alapján nem lehet magyarázni, miv(
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A
Corg 0,06 /o

Benzol + etanol extraklum 190 ppm

t. nlira. Fillit, tüzköves mészk éstzk bitumenének összetétele. J e 1 ra a g y a r á z a t : A = Fillit, Soproni-hegység.
15 = Szürke, tüzköves mészk. Bükk -hegység, C = Tzk, Bükk-hegység; 1. Paraffin frakció %, 2. Aromás frakció %

3. Gyantás frakció %
Abb. 4. Bitumenzusammensetzung des Phyllits, des homsteinführenden Kalksteins und des Homsteines. Erklá-
rungen: A = Phyllit von Soproner-Gebirge, B = Grauer, hornsteinführender Kalkstein von Bükkgebirge, C =

= Hornstein von Bükkgebirge; 1. Paraffin-Fraktion %, 2. Aromatische Fraktion %, 3. Harz-Fraktion %

a gyanták nagyobbrészt a tlevel növényzet váladékából származnak,
s ezek csak a mezozoikumtól kezdve jutnak nagyobb elterjedéshez. A karbon
képzó'dmények diszperz szerves anyaga különleges helyzetet foglal el a többi-

hez képest. Ez nemcsak az extraktum maximális mennyiségében nyilvánul
meg, hanem elssorban abban, hogy a paraffinok nagy mennyisége önmagában
is meghaladja a gyantákét, a szénhidrogének (paraffin -|- aromás) pedig több
mint 50%-át képezik a kioldott anyagnak (IV. táblázat, 6. ábra). Ennek okát
a karbon élvilág sajátságaiban és az üledékképzdés egyes fázisaiban kiala-

kuló intenzívebb kénhidrogénes közegben jelölhetjük meg.
McNab J. G. és munkatársai, valamint McIver R. D. és munkatársai

(cit. in. Degens E. T. 1965) megállapítása szerint a geológiailag idsebb k-
olajok paraffinosabb jellegek, mint a fiatalabbak, illetve a növekv el-

temetdési mélységgel könny paraffinokban gazdagabbak lesznek. A diszperz

organikus anyag bitumen jelleg részének összetétele — a devon kivételével
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A bitumen átlagos mennyisége és összetétele földtani idszakonként
Durchschnittsmenge und Zusammensetzung des Bitumens nach geologisehen Perioden

I V. táblázat— Tabella I V

Földtani idszak
Geologische Periode

Devon Karbon Perm Triász

Minták száma •

Probenzakl
db

Stiick 7

I

10 9 29

Extraktum %
(Bitumen)

Extrakt %
(Bitumen) *3 0,011 0,022 0,017 0,019

Paraffin frakció %
Paraffin-Fraktion %

ÍF 35,10 47 22 39,28 32,80

Aromás frakció %
Aromatische Fraktion %

a
d '73

g o

|J
co|

9,11 8,45 8,60 10,61

Gyantás frakció °
0

Harz-Fraktion % 55,79 44,33 52,12 56,59

ezt a megfigyelést alátámasztja, mert a paraffinok mennyisége a triász

felé haladva rohamosan csökken, a gyanta mennyisége n, s ugyancsak gyen-

gén emelked tendenciát mutatnak az aromás vegvületek is.

7. A bitumen mennyiségének és összetételének változása

hegységenként

A bitumentartalom és kromatográfiás frakciók átlagértékeit a földtani

idszakokon belül, lelhelyük szerint sorakoztattuk egymás után. Jóllehet

vizsgálataink távolról sem fogják át teljes egészükben az alább tárgyalt föld-

tani képzdményeket, és statisztikus mennyiség minta feldolgozása esetén

a számtani közepek módosulnának véleményünk szerint a felismert

tendenciák helyesek.

A Szendri-hegység I II 111. sorozatbeli devon mintáinak bitumenjében
a frakciók csökken mennyiségi sorrendje: gyanta, paraffin, aromás. Az ugyan-
csak devonba sorolható Soproni-hegvségi fillit jóval kevesebb paraffint, viszont

több gyantát és aromás vegyületet tartalmaz. A metamorfózis ellenére több
bitumen oldható ki belle, mint a Szendri-hegység üledékes kzeteibl
(V. táblázat).

Az upponyi alsókarbon és bükki felskarbon extraktuma mennyiségileg
és minségileg hasonló egymáshoz. Dominál a paraffin frakció, kevesebb a

gyantás frakció és alacsony az aromások mennyisége. Ez arra utal, hogy az

intrakarbon hegységképzdési szakasz okozta diszkordancia és tektonikai

különbség ellenére, a két hegység karbon képzdményei organikus geokémiai
szempontból egységesek.

A szabadbattyáni karbon mészk paraffin tartalma még a 15%-ot sem éri

el, gyanta tartalma viszont kiugróan magas. A vizsgálati adatok száma elég-

telen merészebb következtetések levonására, annyi mindenesetre figyelemre
méltó, hogy inkább a korban távolabb, de területileg hozzá közelebb es fillit

kromatográfiás frakcióihoz mutat hasonló eloszlást (7. ábra).

A bükki alsó-középsperm minták bitumenének összetétele a szendri-
hegvségbeli devon mintákéhoz hasonló. A felspermben a jellegzetes karbon
idszakbeli eloszláshoz hasonló képet kapunk. Ennek feltételezhet okára
a késbbiek folyamán visszatérünk.



Rózsa völgy i-S <t j g ó : Néhány üledékes közel bitumentartalma 21

petroléter eluátum
(paraff inos)

. ábra. A bitumen összetétele különböz korú képzdményekben. Jelmagyarázat: 1. Triász, 2. Ferm, 3. Karbon
4. Devon

IWa i. Bitumenzusammensetzung in Bildungen verschiedenen Alters. Erklárungen: 1. Trias, 2. Perm, 3. Karbon
4. Devon

. ábra. A bitumen átlagos mennyiségének és összetételének változása földtani idszakonként. J elmagyarázat:
Extraktum 1000. 2. Paraffin frakció %, 3. Aromás frakció 4. Paraffin + aromás frakció %, 5. Gyantás

frakció %
\bb. 6. Veránderung dér Durchschnittsmenge und dér Durchschnittszusammensetzung des Bitumens nach geolo-
nschen Perioden. Erklárungen: 1. Extrakt % • 1000, 2. Paraffin-Fraktion %, 3. Aromatische Fraktion %,

4. Paraffin- + aromatische Fraktion %, 5. Harz-Fraktion %
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A különböz hegységekbl származó triász kzetek kromatográfiás frakcióit

összehasonlítva kitnik, hogy a paraffin frakció mennyisége átlagosan a bükki
triász diszperz szerves anyagában a legnagyobb, a mecsekiben kisebb és a

Dunántúli Középhegység triász mintáiban a legkisebb. A gyantás és aromás
vegyületek mennyiségi változása a paraffinokéval éppen ellentétes tendenciát

mutat (VI. táblázat).

A bitumen mennyiségének és összetételének Táltozása hegységenként
Veranderung dér Durchschnittsmenge und Zusammensetzung des Bitumens nach Gebirgen

V. táblázat — Tabelle V.

Hegység
Gebirge

Földtani idszak, kor
Geologische Periode

Minták
száma
I’roben-

zahl

Extraktum

%
(Bitumen)

Paraffin
°/
Jo

Aromás 1

Aromatische
1

% 1

Gyantás
Harz
o/
/0

Számtani közép
Arithmetisches Mittel

Bükk-hegység Pérm fels
oberes 7 0,019 50,63 9,54 39,83

Biikkgebirge középs-alsó
mittleres-

unteres 2 0,011 37,39 5,29 57,32
fels
oberes 5 0,023 50,51 9,61 39,88

Upponyi-bg. Karbon alsó 4 0,023 51,29 6,63 42,OS
Upponyer Gebirge
Bzabadbattyán unteres 1 0,015 14,08 9,85 76.07

III. sorozat

Serie ITT o 0,012 35,00 12,65 52.35
Szendri-hegység II. sorozat
Szendrer Gebirge Devon Serie II i 0,015 40,67 4,65 51,68

I. sorozat
•

Serie I. 3 0,006 38,33 6,28 55,39
Soproni-hegység
Soproner Gebirge 1 0,019 20,00 15,00 65,00

A földtani— rétegtani összehasonlító vizsgálatok szerint a bükki triász dél-

alpi jelleg, geoszinklinális üledék (Balogh K. 1964), a mecseki triász a ger-

mán, epikontinentális és alpi, geoszinklinális kifejldés közötti átmeneti típus

(Nagy E. 4 968), a Dunántúli Középhegység triászában pedig az észak és dél-
j

! I

A bitumen átlagos mennyisége és összetétele különböz triász képzdményekben
Durchschnittsmenge und Zusammensetzung des Bitumens iu den verschiedenen Triasbildungen

VI. táblázat — Tabtlle IV. I

Hegység
Gebirge

Minták
száma

Extraktum
(Bitumen)

/o

Paraffin

%
Aromás

Aromatische
o/
/o

Gyantás
Harz

%
Probenzahl Számtani közép

Arithmetisches Mittel

Bükk-hegység
Bükkgebirge 16 0,017 35,96 9,64 54,40

Mccsek-hegység
Mocsokgebirge 9 0.020 30,24 11.65 58,11

Dunántúli Középhegység
TranHdanubiBches Mittelgebirge 4 0,019 25,97 12,10 61,93

alpi jellegek keverednek (Vadász E. 1960, Véghné Neubrandt E. és szerz-
társai 1959). Kérdés, hogy a triász bitumenek összetételében jelentkez el-

térés fácicsbeli különbségekre vezethet vissza, vagy más tényezket is számí-
tásba kell venni?
A legnagyobb extraktummal és legmagasabb paraffintartalommal rendelkezi

bükki minták mind a hegység nyugati peremérl származnak, amelynek ki
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petroléter eluátum
(pcrrafinos)

ábra. A bitumen összetétele paleozóos-kép/.ódintnyekben. Jelmagyarázat 1. Blikk-hegység, fVIsöperm
2. Bükk-hegység, alsóperm, 3. Bükk-hegység, felsókarbon, 4. Upponyi -hegység. alsókarbon. 5. Szabadbattyan, alsó-

karbon, 6. Szendröi-hegység, devon, 7. Soproni-hegység, devon

Abb. 7. Bitumenzusamniensetzung in paliiozoischen Gesteinen. Erklárungen: 1. Bükkgebirge. Oberperm-
2. Bükkgebirge, Unterperm. 3. Bükkgebirge, Oberkarbon. 4. Upponyer Gebirge, Unterkarbon, 5. Szabadbattyan-

Unterkarbon, ü. Szendröer Gebirge, Devon. 7. Sorponer Gebirge, Devon

i alakításában a Darnó-vonalnak nagv jelentsége van (Telegdi-Róth K.
1951 .)

Tehát egy igen intenzív, erteljes tektonikai mozgásokkal jellemzett övben
helyezkednek el, amely E—ÉK felé az Upponvi-hegységet is érinti. A 8. ábrán
a mintákat északról dél felé haladó sorrendben tüntettük fel. Az upponyi
Nekézsenv és a bükki Felstárkánv között légvonalban kb. 22 km a távolság.

Az els három kzet kromatográfiás frakcióinak százalékos megegyezése
szembetn. A felstárkányi triász minta bitumenének összetétele már eltér
az elzkétl, de az extraktum nagy mennyisége és az oldékonysági hányados
nagysága alapján beilleszthet a sorba. Balogh K. (1964) miután megállapítja,

hogy a Bükk uralkodó mozgásiránya dél—délkeleti irányú, a nagvvisnyói
vasúti bevágások részlettektonikájáról a következket írja: „Különösen
feltn ezeken a NyÉNy, tehát az upponyi rög felé hajló redcskék és feltoló-

dások gyakorisága”. A felstárkányi Vár-hegyrl pedig ezt írja: ,, . . . a dél-

nyugati nagy palatömeg mozgásainak zöme DK-i irányú, a felstárkányi Vár-
hegy ladini mészk és dolomit -vonulata azonban mintegy kivételképen
— ezzel ellenkezleg KyÉNy felé elfekv boltozatszárnyra utal”. A képzd-
mények kivételezett szerkezeti helyzete, a nagy mennyiség extraktum, amely
az els három minta esetében összetételére nézve is egészen hasonló, a bitumen,
elssorban a legkisebb molekulasúlyú és legalacsonyabb olvadáspontú paraffi-

nok vándorlását valószínsíti.
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Valószín, hogy a bükki felsperm bitumenének magas paraffintartalmát

a karbonból bevándorolt organikus anyag okozza. Lehetséges, hogy a fels-

permhez hasonlóan, ha jóval kisebb mértékben, de a bükki triász képzdmé-
nyekbe is karbonból származó bitumen migrált, ennek következtében a paraffin

frakció százalékos mennyisége itt nagyobb, mint a dunántúli triászban. A triász

bitumenek eltér jellegét ezért nem vezethetjük vissza pusztán fáciesbeli

eltérésekre. A kérdés eldöntését az organikus anyag C l2/C 13 izotóp arányának
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Untersuchung desGehaltes an organischer 8ubstanz in einigen paláo-

zoischen und mesozoischen Sedinientgesteinen

J . Rózsavölgyi und Cs. Sajgó

Insgesamt 55 Proben von grösstenteils karbonát ischen und tonigen devonischen,
permischen und triadischen Gesteinen wurden auf Corg ,

samliches S, sowie auf organisohe
Substanzen (Bitumen), die mit einer 1 : 1 -Mischung von Benzol-f Ethanol extrahiert
werden können, analysiert. Ausserdem wurde die aromatische, Paraffin- und Harz-
Fraktion dér Extrakte beatimmt. Die Gesteinsproben stainmen aus dem Szendrer,
Upponyer, Bükk- und Mecsekgebirge. Einige Proben stammen vöm Tranedanubischen
Mittelgebirge und eine Probe aus dem Soproner Gebirge.

Anhand dér Ergebnisse dér Untersuchungen lassen sicli folgende Tendenzen erkennen:
1. Die besten Bedingungen für die Konservierung und verháltnismássige Anhaufung

|von disperser organischer Substanz und zr Entstehung von Bitumen und Kohlemvasser-
stoffen können in einem solchen reduktiven Sedimentationsmilieu entstehen, in dem
isowohl chemische ( karbonát ische) als auch klastische (pelitische) Sedimentation gleieh-
zeitig vonstatten geht.

2. Die disperse organisohe Substanz dér karbonatischen Gesteine ist an Bitumen relatív
reicher, als die dér Tonschiefer. In den Tonschiefern ist die Menge dér organischen Sub-
stanzen „nicht-bituminischen Charakters” viel grösser, als in den Kalksteinen und Dolo-
mitén.

3. lm Bitumen dominiert in dér Regei die Harz-Fraktion, die Menge dér Paraffiné
ist kleiner, und die dér aromatischen Veibindungen ist am geringsten. Das untere Karbon
des Upponyer Gerbirges, sowie das obere Karbon und obere Perm aus dem Bükk-
gebirge stellen — mit ihrem überdurchschnittlichen Paraffingebalt — eine Ausnahme
dar.

4. In dér Zone dér Darnó-Linie hat mán mit einer Migration dér dispersen organi-
schen Substanzen, vor allém dér Paraffiné zu rechnen.

5. Das Bitimien dér Trias von südalpiner geosynklinaler Ausbildung im Bükkgebirge,
jenes dér Mecseker Trias, die einen Übergang zwischen dér gennanotypen, epikontinen-
talen und dér alpinen geosynklinalen Trias darstellt, sowie jenes dér durch eine Mischung
<ler nord — und südalpinen Fazies gekennzeichneten Trias des Transdanubischen Mittel-
gebirges weisen unterschiedliche Zusammensetzungen auf. Wegen dér Wahrschein-
lichkeit dér Migration kann aber diese Unterschiedlichkeit nicht eindeutig auf Faziesun-
terschiede zurückgefürht werden.

8. ábra. Néhány kzet bitumenének összetétele a Darnó-vonal zónájában. Jelmagyarázat. A = Fekete
agyagpala, alsókarbon. Nekézseny, Csermely-patak völgye, B = Fekete agyagos mészk, felsperm. Nagyvisnyó,
2. sz. vasúti bevágás, C = Sötétszürke mészk, felsökarbon, Nagyvisnyó, 1. sz. vasúti bevágás, I).— Szürke, lyukacsos
mészk, triász (lailini-karni). Felstárkány, Vár-hegy: 1. Paraffin frakció %, 2. Aromásfrakció %, 3. Gyantás frakció %
Abb. 8. Die Bitumenzusammensetzung von einigen Gesteinen in dér Zone dér Darnó-Linie. Erklárungen:A =
Schwarzer Tonschiefer. Unterkarbon. Nekézseny, Tál des Csermely- Baches. B = Schwarzer, toniger Kalkstein,
Oberperm. Nagyvisnyó, Eisenbahneinschnitt No. 2., C = Dunkelgrauer Kalkstein. Oberkarbon. Nagj'visnyó, Eisen-
babneinschnitt No. 1.. D = Grauer, poröser Kalkstein, Trias (Ladin-Kam). Felstárkány, Schlossberg; 1. Paraffin-
Fraktion 2. Aromatische Fraktion 3. Harz-Fraktion %
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A bácskai paleo-mezozóos rögvonulat folytatása

az öttömösi területen

Bércziné Makk Anikó*

(2 ábrával, 3 táblával)

összefoglalás: A szerz a Duna—Tisza köz D-i részén ÉK—DNy-i csapásirányban húzódó-
a Mecsek — Villányi-hegység ÉK-i folytatásába es madaras — öttömösi rögvonulat legújabb kolaj,
kutató fúrásokkal feltárt mezozóos képzdményeit ismerteti. Az öttömösi területen lemélyített három
fúrás közül az öttömös— 1. és Öttömös— 2. fúrás között jelölhet ki az a diszlokációs öv, amely a
Duna—Tisza köz D-i részének medencealjzatát K-i és Ny-i részterületre osztja. A K-i részen a meden-
cealjzatban paleozóos, mezozóos képzdmények sehol sem ismeretesek. Ehhez a kifejldéstípushoz
tartozik az öttömös— 1. sz. fúrás, amely az ópaleozóos amfibolit fedjében helvéti-alsótortonai és

középstortonai képzdményeket harántolt. A Ny-i részterületen rögszeren egymásután következ,
változatos szerkezeti helyzetben lev, különböz mezozóos — triász, júra, kréta — kifejldések isme-

j

retesek. A Ny-i szerkezeti egységhez tartozó bácskai rögvonulat ÉK-i részének medencealjzatát kép-
,

visel mezozóos rétegösszletet tárt fel az Öttömös—2 (alsótriász-júra?) és az Öttömös— 3. (alsókréta) 1

fúrás.

A Duna—Tisza köze D-i, bácskai részén két gravitációs maximum vonulat
húzódik ÉK DNy-i csapásirányban, a Mecsek- és Villányi-hegység folytatá-

sában. Az É-i a sükösd—jánoshalmi, a D-i a madaras— öttömösi vonulat,

amelynek ÉK-i tagja a legújabb kolajkutató fúrásokkal feltárt öttömösi i

terület.

A Duna—Tisza köz déli része földtani felépítés tekintetében egy K-i és egy
Ny-i részterületre bontható. A K-i részen a már korábban feltárt iillési, ásott-

halmi és jelenleg is kutatás alatt álló algyi területen a medencealjzat paleozóos.

Mezozóos képzdmények itt sehol sem ismeretesek, kivéve az ásotthalmi terü-

let DK-i peremén feltárt alsótriász v. perm vörös homokk, zöld palás agyag-
összletet, amely D-en Palics felé folytatódik. A Ny-i részterületen rögszeren
egymásután következ, különböz tsza mélység mezozóos — triász,

jura, kréta kifejldések ismeretesek. A D-i vonulat különböz korú blokkjai

ÉK-felé fokozatosan a mélybe süllyedtek. Míg a Madaras-1. sz. fúrásban
— 101 ma jura aljzat teteje, addig az öttömösi területen a medencealjzat fel-

színe -88G, ill. —1417 m. (1. ábra). Az öttömösi területen lemélyített Öt-1.

és üt-2. fúrások között jelölhet ki az a diszlokációs öv, amely a Duna Tisza
köz D-i részének medencealjzatát K-i és Nv-i részterületre osztja.

Rétegtani viszonyok

A terület K-i felébe tartozó Öttömös-l. sz. fúrás ópaleozóos amfibolitban
állt meg, amelynek közvetlen fedje a mezozóos képzdmények teljes ki-

maradásával a 34 m vastag világosszürke, kovás kötanyagú, helyenként

• Eladta u MKT slénytani ón Rétegtnni Szakosztiílyánuk 1900. december 1-i eladóülésén. Készült ur. OKOT
NKFU Földtani AnynKÍVldolRozó Osztályán 1000-ben.
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kavicsos, aprószem homokk. Teljesen smaradványmentes. Rétegtani
helyzete alapján feltételesen helvéti vagy alsót ortonai törmelékösszlet marad-
ványának tekintjük. Közvetlen fedjében harántolt 52 m vastag lithotham-
niumos mészk, mészmárga összlet mikrofauna alapján (Haplophragmoides
sp., Textularia pala Czjz., Textularia gramén (1’Orb, Nonion granosum (d’

Drb.), Nonion elongatum (d’( )r b.), Nonion depressulum (W.—J.) Elphidium
hauerinutn (d’ORB.), Elphidium firhtelianum (d’< )rb.), Elphidium aculeatum
(d'ORB.), Elphidium crispum ( I,.), Borélis meló (d’ Orb.), Bulimina sp.

Vvigerina sp., Rotalia beecarii (L.), Asterigerina planorbis d’ÜRB., Pullenia

iphaeroides d’ORB., Globigerina bnlloides (1’Orb., Globigerinoides trilobus

Reuss, Globigerinoides bisphaericus Tudd, Cibicides lobatulus (W. .1.),

Brt/ozoa, Echinoidea vázrész, Lithothamnium sp.) a Kváry féle (Kvárv
J. 1967, 1968) szintezés szerint a középstorton plankton foraminiferás

összlet fels globigerinás szintjébe sorolható. A fels globigerinás összlet

mikrobiofáciesei túlnyomóan ugyanazokat a bentosz Foraminiferákat tar-

talmazzák. mint amelyeket a felstortonban megismertünk, csak mellet-

tük jellemz pankton alakok (Globigerinák és Globigerinoidesek) is elfordul-
nak. Ehhez hasonló mikrobiofáciessel jellemezhet képzdményeket tárt fel

íz Algy-6., Dorozsma-3. és az Éllés-6., Üllés-12. kolajkutató fúrás.

A másik két fúrás már a Nv-i szerkezeti egységhez tartozik, feltárva a
bácskai vonulat ÉK-i részének medencealjzatát képvisel triász-jura ill.

kréta idszaki képzdményeit (2. ábra).

Az Ottömös-2. fúrás ópaleozóos metamorf aljzatra (csillámkvarcit) települt,

364 m vastag alsótriász anhidrites tarka agyagból (55 m), dolomitból, breccsás

dolomitból és oolitos mészkbl álló smaradványmentes összletet harántolt.

Rétegtani helyzete és kzet kifejldése megegyezik a Mecsekbl ismert középs-
kampili képzdményekkel (.Jámbor Á. 1966., Nagy E. 1961, 1969.). Az an-
hidrites agyag elvétve márgafoltokat tartalmaz, amelyben helyenként auti-

gén földpát kristályok figyelhetk meg. E felett települt vastag sötétszürke,

tömött, kalciteres dolomit, helyenként breccsás szövet. Vékonycsiszolat-
ban 10—500 //-os dolomit kristályok figyelhetk meg. a repedéseket pátos
szövet kaiéit illetve tömeges szövet pirít tölti ki. A dolomit tetején 30 40
in vastag ersen kovásodott oolitos mészkösszletet harántoltunk, amely epigén
eredet, idiomorf pirít kristályokat bségesen tartalmaz.

Erre települt a pannóniai képzdmények közvetlen fekvje, a 149 m vastag
sötétszürke, fekete, bitumenes, kalciteres mészkbl, mészmárgából, gyengén
palás márgából, pirites agyagmárgából és mészkbreccsából álló összlet,

helyenként Ostracoda maradványokkal és kalcitosodott Radioláriákkal.
A piritszeinek gömbölyek, kalcitgyrvel vannak körülvéve, amely a pirít

állót igén származását bizonyítja. A madarasi ill. pusztamérgesi területen meg-
ismert liászkorú kifejldésekkel kzettanilag közel megegyez. Hasonlóságot
mutat a mecseki középsliász (Hetényi R. 1966., Noszky J. 1961.) kifejl-

désekkel. Ezért ezen összletet feltételesen középsliászba tartozónak vesszük.

Az öttömösi területen a medencealjzatot a 2. fúrásban értük el a legmagasabb
szerkezeti helyzetben! —886 m tsza.). Ettl ÉNy-ra a medencealjzat a mélybe
süllyed. Az Öttömös-3. fúrásban a mezozóos aljzat 500 m-rel mélyebben
helyezkedik el (-1417 m tsza). Ebben a mélységben elért alsókréta szürke
szín tömött, kemény, kalciteres mészmárga és mészk váltakozásából álló,

smaradványokban rendkívül gazdag összletet 654 m lefúrása után sem sike-

rült átfúrni. A vékonycsiszolati vizsgálatok szerint a kzetanyag a jó kris-
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tálvos, a pátos biogén allokém mészk (,,biosparite”) ill. a mikrokristályos

allokém mészk („biomicrite”) csoportjába sorolható.

Az összlct a mikrobiofáciesek alapján 3 csoportra osztható:

/. Az alsó kb. 150 m vastag mészmárga-rétegcsoportra jellemz a szivacs-

tk nagy száma, a kevés Crinoidea nyéltag, a kis Foraminiferák (Textularia-

félék, Rotaloid-formák); az Orbitolinák teljes hiánya; néhány Guneolina spl
töredékes metszete; mészalga-maradványok.

2. A középs kb. 450 m vastag szürke, kalciteres mészkösszlet Orbitolina

és Cuneólina maradványokban rendkívül gazdag, ezekenkívül jellemz a

Molluszka-héjtöredékek nagy mennyisége és a bentosz Foraminiferák gyakori-

sága (Textularia-, Rotalia-, Spiropledammina-félék), különösen a Miliolinák

nagy száma; a nagy mennyiség Crinoidea nyéltag; a mészalga-maradványok
elfordulása.

3. A fels 50 m vastag világosszürke, kalciteres, helyenként vörösbarna
foltos mészmárgában a kis Foraminiferák igen gyakoriak, a csaknem kzet

-

alkotó mennyiségben jelenlev szivacsmaradványokkal együtt; a Cuneolinák
rendszeresen megfigyelhetk; az Orbitolinák teljesen hiányoznak.

Mint már a korábbiakban említettük a bácskai vonulat mezozóos medencei
aljzat képzdményei leginkább a Mecsek- és Villányi-hegység kifejldéseivel

vethetk egybe, vagyis a Duna— Tisza köze D-i részén Mecsek- ill. villányi-

hegységi típusú mezozóos rétegek ismeretesek. Ezt támasztja alá az Öt-3.

fúrás alsókréta apti-albai elméletébe tartozó orbitolinás mészk, mészmárga
összlete, amely a kzetkifejldés és a mikrobiofácies alapján a Villányi-hegy-

ség (Tenkes-hegy, Kistapolca, Beremend) orbitolinás mészk, mészmárga
kifejldésével azonosítható. Az Öt-3. fúrás kréta rétegösszlete a villánvi-

hegységi kréta idszakból (Fülöp, 1966.) ismert orbitolinás kifejldés fels

rétegcsoportjának felel meg.
Az apti-albai képzdmények közvetlen fedje 1(14 m vastag ersen homokos

márga, amely mikrofaunája alapján a Kváry-féle törtön szintek szerint a

tortonai emelet fels plankton foraminiferamentes összletébe tartozik (Quin-

queloculina akneriana (d’ÜRB.), Quinqueloculina sp., Textularia sp., Nodosaria
sp., Eponides sp., Rotalia sp., Szivacst, Ostracodu) Kzetkifejldése, mikro-
biofáciese alapján az A!gy-6., Algy-21. fúrásban feltárt felstort onai

rétegösszlettel hozható kapcsolatba.

Szerkezeti viszonyok

A madaras—öttömösi rögvonulatot neogén süllyedékek övezik. DK-en a

pusztamérgesi diszlokációs öv különíti el a szegedi-medence többnyire lényege-

sen mélyebben elhelyezked, ópaleozóos metamorfit aljzatú szerkezeteitl

(Üllés, Algy, Ásott halom. Dorozsma). ÍÓNy-on a mélykúti árok választja el a

jánoshalma-sükösdi perm—mezozóos vonulattól. A szerkezeti blokkokra oszló,

a Mecsek- és Villányi-hegység ÉK-i folytatásába es. ÉK DNy csapású,

bonyolult tektonikai változásokat szenvedett
,
paleo-mezozóos képzdmények-

bl álló tömeget a neogén üledékek fedik. A fenti szigethegység ÉK-i tagját

képezik az öttömösi rögök, ahol az Öttömös-1. és Öttömös-2. fúrás között

húzódó diszlokációs öv és az Öttömös-2. és öttömös-3. fúrás között erre mer-
legesen futó törésvonal a jellemz tektonikai irány, megszabva a terület

szerkezet i felépítését
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Ösföld rajzi és fáciesviszonyok

Az ópaleozóos metaformorfitokra diszkordansan települ legidsebb üledé-

kes képzdmény az öttöms-2. fúrásban harántolt alsótriász anhidrites tarka
agyag, rátelepül smaradványmentes breccsás szövet dolomit és ersen
kovásodott oolitos mészk. Az anhidrites rétegek közvetlenül az ópaleozóos

medencealjzat kvarcitjára települnek. A mintegy 364 m vastag összlet az

ásott halmi—palicsi szerkezet felsperm —alsótriász korú vörös homokkösszlet-
tel induló perin—triász transzgressziós üledékciklus zárt tengerrészben, túlsós

környezetben lerakodott tagja.

Az Öttömös-2. fúrásban feltárt kérdéses jura (középsliász) összlet nagy
üledékhézaggal, diszkordanciával következik az alsótriász transzgressziós

sorra. A kzet kifejldés alapján rosszul szellzött, stagnáló vízi képzdmény.
DNy felé a pusztamérgesi és madarasi, távolabb pedig a mecseki liásszal hoz-

ható kapcsolatba.

Az Öt-3. fúrásban elért alsókréta összlet legalsó szintjét a mikrokristályos

karbonát anyagban kzetalkotó mennyiségben található szivacst, szivacs-

váz-elemek jellemzik. E mikrofácies viszonylag mélyebb viz üledékgyjtt
valószínsít. Felette a nagykristályos, allokém mészkben kzetalkotó mennyi-
ségben jelennek meg a meleg sekélytengerre jellemz Orbitolinák. A réteg-

összlet legfels szintjét alacsonyabb karbonáttartalom, mikrokristályos szövet

és bentosz Foraminiferák, Miliolinák jellemzik. A gazdag bentosz élvilág
sekélyvízi, jól szellzött és jól átvilágított üledékképzdési viszonyokra utal.

A neogén üledékképzdés helvéti-alsótortonai (Öttömös- 1.) smaradvány -

i mentes szárazföldi homokkösszlettel kezddik. A fedjében lév plankton-

foraminiferás törtön plankton és bentosz Foraminiferákban gazdag. Ez a ki-

fejldés az smaradványtartalom alapján a típusos tengeri tortonnái (Üllés-6.

Üllés-12. fúrás) valamivel sekélyebb-vízi. Az Öt-3. fúrásban feltárt felstorton

plankon-foraminiferamentes, uralkodóan bentosz Foraminiferákat tartal-

mazó. aleurit, homokos márga partközelséget jelez. A kzetkifejldés, amely
a szegedi medence tortónjával egyez, arra utal, hogy a neogénben, a Duna
Tisza közén a mezozoikumban észlelhet nagy kifejldésbeli különbségek
elmosódtak.

A pannon elején bekövetkezett transzgresszió eredményeképpen az egész

terület víz alá került, általánossá vált az édesvízi üledékképzdés.

Táblamagyarázat—Explanations of Plates

I. Tábla—Plate I.

1. Öttömös— 3. fúrás 9. sz. magfúrása: 1738,0— 1743,0 ni. Alsókréta orbitolinás mészmárga. 10.X
Core-drilling No 9 of borehole Öttömös— 3: 1739.0— 1743 0 m. Lower Cretaceous Orbitolina-bearing calcareous
maris. 10 X

2. Öttömös— 3. fúrás 10. sz. magfúrása: 1843,0—1840.0 m. Alsókréta orbitolinás mészkben Bryozoa maradvány. 10 X
Core-drilling No 10 of borehole Öttömös— 3: 1843.0— 1846.0 m. Lower Cretaceous. Bryozoan fossils in Orbitolina
limestone. 10 X

3. Öttömös— 3. fúrás 7/4. sz. magfúrása: 1559.09— 1559.40 m. Alsókréta mészmárgában Textularia sp. metszet. 25 X
Core-drilling 7/4 of borehole Öttömös— 3: 1559,09— 1559,46 m. Cross-section of Textularia in Lower Cretaceous
calcareous maris. 25 X

4. Öttömös— 3. fúrás 8. sz. magfúrás: 1573,0— 1578.0 m. Alsókréta mészmárgában Cvneolina sp. metszetek. 25 X
Core-drilling No 8 of borehole Öttömös— 3: 1573.0—1578.0 m. I.ower Cretaceous calcareous mari with cross-sections
of Cuneolina sp. 25 X

5. Öttömös— 3. fúrás 11. sz. magfúrása: 1925,0— 1927,0 m. Alsókréta orbitolinás mészk. 25 X
Core-drilling No 11 of borehole Öttömös— 3: 1925.0—1927.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 25 X
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II. Tábla -Piate II.

1. Öttöms— 3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0—2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészk. 10 X
Core-drilling No 13 of borehole Öttömös— 3: 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X

2. Öttömös— 3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0— 2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészkben Quinjueloculina sp. met-
szet. 10 X
Core-drilling No 13 of borehole Öttöms— 3: 2112.0 — 2115.0 m. Cross-section of Quiniueloculina sp. in Lower
Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X

3. Öttömös— 3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0 — 2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészk. 10 X
Core-drilling No 13 in borehole Öttömös— 3: 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X

4. Öttömös— 3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112.0—2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészk. 10 X
Coro-drilling No 13 of borehole Öttöms— 3; 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X

5. Öttöms— 3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0— 2115,0 m. Alsókréta orbitolinás mészk. 10 X
Core-drilling No 13 of borehole Öttömös— 3: 2112.0—2115.0 in. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X

6. Öttömös— 3. fúrás 13. sz. magfúrása: 2112,0— 21 15,0 m. Alsókréta orbitolinás mészk. 10 X
Core-drilling No 13 of borehole Öttömös — 3: 2112.0—2115.0 m. Lower Cretaceous Orbitolina limestone. 10 X

JII. Tábla— Piát e III.

1. Öttömös— 3. fúrás 14. sz. magfúrása: 2197,0 2200.0 m. Alsókréta mészmárga szivacs maradványokkal és Crinoidea
nyéltagokkal. 25 X
Core-drilling No 13 of borehole Öttömös 3 2197.0— 2200.0 m. Lower Cretaceous calcareous mari witli remains
of sponges and crinoid ossicles. 25 X

2. Öttömös— 3. fúrás 14. sz. magfúrása: 2197.0 2200.0 m. Alsókréta mészmárga szivacst és Textularia sp. met-
szetekkel. 25 X
Core-drilling No 14. of borehole Öttömös— 3: 2197.0 -2200.0 m. Lower Cretaceous calcareous mari witli cross-sections
ofsponge spicules and Textularia sp. 25 X

3. Öttömös— 2. fúrás 4. sz. magfúrása: 1013,0— 101 M.0 m. középsliász márga kalcitosodott Radiolaria maradványok-
25 X
Core-drilling No 4 of borehole Öttömös— 2: 1013.0—1018.0 m. Middle Liassie mari w itli calcitized Radiolaria sliells.

kai. 25 X
4. Öttömös— 2. fúrás 10. sz. magfúrása: 1172,0—1175,0 ni. Alsótriász ersen kovásodott oolitos mészk. 25 X

Core-drilling No 10 of borehole Öttömös— 2. 1 172.0— 1 175.0 m. Lower Triassic, heavily silicified oolitic limestone.
25 X

5. Öttömös— 2. fúrás 21. sz. magfúrása: 1433,0— 1435,0 m. Koc-Tourne ikres autigén földpát kristályok alsótriász

anhidrites agyag márga betelepülésében. +N. 25 X
Core-drilling No 21 of borehole Öttömös— 2: 1433.0— 1435.0 ni. Koc-Tourne-twinned autigenic (intraformational)
crystals offeldspar in an interealation of Lower Triassic anhydrite-bearing clay-marl. + N. 25 X ;

6. Öttömös— 2. fúrás 21. sz. magfúrása: 1433,0— 1435.0 m. Koc-Tourne ikres autigén földpát kristály alsótriász an-
hidrites agyag márga betelepülésében. 4- N. 04 X
Core-drilling No 21 of borehole Öttömös— 2: 1433.0— 1435.0 m. Koc-Tourne-twinned autigenic (intraformational)
feldspar crystals in a Lower Triassic anhydrite-bearing clay-marl interealation. + N. 64 X

7. Öttömös 2. sz. fúrás 21. sz. magfúrása: 1433,0— 1435.0 m. Alsótriász anhidrites agyagban anhidrit kristály. +N.
25 X
Core-drilling No 21 of borehole Öttömös 2: 1433.0— 1435.0 m. Anhydrite crystal in Lower Triassic anhydrite-
bearing elay. + N. 25 X
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Hxtension of the subsurface graben-and-horst rangé of the Bácska

int the Öttömös area, South Hungary

.1. Bérezi-Makk

In tini Southern (Bácska) pari of th(i Daiuibe Tisza Interfluve the reeently exploretl

Öttömös arca, forma the NK meniber of the Maduras-Öttömös graben-and-horst
rangé i. e. the NK continuation of tbc Mocsok Villány monntuins bolt. In the arca
borcbolcs were drilled. Tbc interspacc bctwcon two of these boreholcs, Öttömös- 1 and
öttöniös-2, cnn bo dclincatod os a zonc of dislncations dividing tbc pre-Tcrtiary baaement
of tbc Hoiitbcrn part of tbc Intcrfluvc int an castern and a western sub-bosement

.



I. tábla — l’latc 1.



II. tábla — Plate II.



III. tábla l'lutc III.
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The eastern sub-beasment is inadé up of Paleozoic rocks, and no Mesozoic is known
o occur anywhere in this sector. Borehole Ottömös-1 has cut Helvetian to Lower Tor-
onian smaíl grained sandstones and Middle Tortonian Lithothamnium limestones and
•alcareous maris overlving Lower Paleozoic amphibolites.

In the area of the western sub-basement a juxtaposition of various block-faulted
Mesozoic members —Triassic, Jurassio, Cretaceons—of intrieate structural setting are
oiown to occur. Boreboles Öttöinös-2 and öttmös-3 have explored Mesozoic formations
epresenting the basement of the northeastern part of the Bácska subsurface graben-and-
íorst rangé belonging to the western structural unit. Borehole Öttömös-2 has intersec-

ed a 364-m-thick unfossiliferous sequence of Lower Triassic anhydrite-bearing variega-
ed clays, breccious dolomitos and silicified oölitic limestones overlying Lower Paleozoic
nicaceous quartzites. This series is overlain by allegedly Middle Liassic strata of black
alcareous maris, maris, clay-marls and limestone breccias of a thickness of 149 m which
orm the immediate hanging wall of the Pannonian and are lithologieally subidentical

with the Jurassic rocks of Pusztamérges. The borehole Öttömös-3 penetrated, under the
Upper Tortonian sandy maris, int an alternation of calcite streaked limestones and
alacerous maris extremelv abundant in fossils and containing the representatives of
Orbitolina in rock-forming abundance. Ha\ ing attained a depth of 654 m, however, it

•ould nt yet cross the above sequence correlable with the upper member of the Aptain-
Albian Orbitolina formation of the Villány mountains Lower Cretaceons.
On the basis of stratigrajihic, structural and lithological results the Mesozoic formations

of the Öttömös area show many features in common with their Mecsek and Villány
mountains counterparts.

3 Földtani Közlöny
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A dunaújvárosi felspannóniai és pleisztocén

képzdmények üledékföldtani vizsgálata

Dr. Molnár Béla

(4 ábrával, 3 táblázattal)

összefoglalás: Két 100 m-es dunaújvárosi fúrás üledékföldtani vizsgálata alapján megálla-
pítható, hogy a felspannóniai üledék kifejldése mélyebb részén, nyugodtabb, magasabb részén — a
már igen sekély pannóniai beltó regressziós sorozata — nyugtalanabb üledékképzdési viszonyokat
tükröz.

Dunaújváros környékén a felspliocén (levantei) képzdmények hiányoznak. A felspannóniai
pleisztocén határon karbonátban gazdag üledék jelentkezik, amely a legtöbb helyen jól követhet
és — a pannóniai és pleisztocén képzdmények üledékföldtani jellemzinek lényeges változása mellett
segíti a korhatár pontos kijelölését.

A mintegy 44 m vastagságú pleisztocén összlet alsó részén 41—44 m között nedvestérszlnre rakó-
dott löszös üledék, valamint futóhomok, 19— 44 m között nedvestérszlnre rakódott lösz és futóhomok,
a felszíntl 19 m-ig pedig száraztérszíni lösz, vagy talajosodott változatai és szintén futóhomok talál-

ható.
A dunaújvárosi pleisztocén kifejldése egyéb Duna menti feldolgozott pleisztocén összletek analógiája
alapján a günztl kezdve képviselheti az egész pleisztocént.

A Duna jobb oldali magaspartja az adonyi „öböl” déli végétl a Dráva torkolatáig

közel 200 km-nyi természetes feltárást jelent, amely jó lehetséget biztosít az itteni kép-
zdmények tanulmányozására.
A felspannóniai rétegösszlet felszíni kibúvását a Dunának ezen szakszán és a Solti-

halomnál Pávai-Vajna F. (1953) ismerte fel. Az összlet meszes, sokszor mészkpados,
beszikkadási termékkel zárul.

Pávai-Vajna F. (1953), st Rónai A. (1965) szerint is az itt jelentkez felspannóniai
összlet gyrt, mások azonban táblarög jellegét hangsúlyozzák (Adám L.— Marosi S.

Szilárd J. 1959; Pécsi M. 1959; Erdélyi M. 1960).

A felspannóniai képzdmények K-felé, a Duna—Tisza közén mélyebb, Efelé, a Budai-hegységben magasabb
szf.-i helyzetbe kerülnek. A Mezföldön kisebb mértékben Ny-felé lejt a felspannóniai üledék felszíne. A terület fels-
pannóniai üledékeinek felszínén, a pannon után eróziós és deflációs térszín alakult ki, amelyre azután a felspliocén

(levantei) kimaradásával közvetlenül a pleisztocén összlet települt.

A pleisztocén üledék a magaspart vonalában éri el legnagyobb vastagságát, innen
Ny-ra és K-re is vékonyodik. A Soltbhalmon Pávai-Vajna F. (1953) csak az uralkodó-

lag „vörös agyag”-ból álló idsebb, Adám L. (1959) pedig a Mezföldön csak a fiatalabb

pleisztocén löszrétegeket találta meg.

A magaspart földtanilag legjobban ismert része a paksi és a kulcsi feltárás (Rónai A. Bartha F.— K roloit K.

1965). A paksi feltárás üledékkifejldésére vonatkozó nézetek eltérnek egymástól, mégis úgy látszik, hogy a fels-

pannóniai homokra települ rétegsorban a günztl kezdve az egész pleisztocén tagolhatóan jelen van (Bulla B. 19:14..

Schkrk K. 1948., Zebiora, K. 1953, Btefanovits P.—Kléh a.—Szcs L. 1953, ád.ám L.—Marosi S.—Szilárd j.

1954, Szebényiné Nagy E. 1954, Horváth A. 1954, Kriván P. 1955, 1957, 1900). A pleisztocén üledéksora lösz külön-

böz fajtáiból, talajosodott zónákból és közbetelepült futóhomokból (Kriván P. 1955), Ádám L. (1959) szerint folyó-

vízi homokból áll.

Kulcson Rónai A.— Bartha F.— Krolopp E. (1965) szerint a mindel-riss interglaciális, s az ennél fiatalabb pleisz-

tocén üledékösszlet mutatható ki, a paksihoz hasonló kifejldésben.

A földtanilag részletesen vizsgált paksi és kulcsi feltárás között van a dunaújvárosi,

amely szintén magasabb helyzet pannóniai térszínen, nagy vastagságban tartalmaz

pleisztocén összletet. Ennek fúrásokon alapuló részletesebb tanulmányozáséra Dunaúj-
város telepítésével, majd a magaspartfal suvadásával kapcsolatban került sor. A mintegy
4 km hosszúságban telepített számos fúrás közül eddig kettt dolgoztunk fel. Ezek közül

" J AT I'. Földtani Tanszék, Eladta a Magyarhoni Földián Társulat 1907. március 21-1 szegedi szkülésén.
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/. ábra. A H-3. sz. fiiriis uledéklfejlódése J e 1 m a g y a r á /. a t: I. Cledékllejldés 1. Agyag (O.O05 inni 0), 2. Agya-
gos finom kzet liszt (0,005 - 0,02 mm 0 ) , 3. Durva kzetlisztes linóin kzutliszt (0,00 —0,02 mm 0), 4. Finomközet-
I in/,les durva kzetliszt (0,02-0,00 mm 0), 5. Finomhomokos durva kzotliszt (0.1— 0,00 rnm 0), 0. Finom kzet-
lisztes lösz (0,02-0,05 mm 0), 7. Finom homokos lösz (0,1— 0,05 mm 0), 8. Finom homok (0,06-0,1 mm 0), 0.
Apró homok (0,1-0,2 mm 0). 10. Kzépszemú homok (0.2-0,5 mm o ), 11. Durva homokos középszemil homok
(2,0-0, 5 mm 0), 12. Murva (2.0-5.0 mm 0), 13. Kavicsos murva 0), I I Mészk, 15. Finomszemil homok,
16. Lignitcslk, 17. Mésziszup, 18. Ketts rnnxinmmO üledék, 10. Humuszos üledék. 20. Dlngenl/ált üledék; II Az üle-
dékek színe és elváltozása: 1. Szürkésfehér, 2. Világossárgn. 3. Szflrkéssárgu, 4. Ihirnáitsárga. 5 Vörösessárga, 6, Sár-
gásszürke, 7. Világosszürke, 8. Középszürke, ti. Sötétszürke. 10. liarnásszilrke. u. Zrtldesszürke, 12. Sargásbunia, 13.
SzÜrkésbama. 14. Vörösesbarna. 15. SrtrgásvörOs. 16. Sárga foltos, 17. Szürke foltos. 18. Mészkiválás, 10, Mészkonkré-
ciö. 20. LlmonltfoHok és konkréeiök (vasborsok), 21. Nvényn 1arádvá nyok , 22. Mollusra-muradváiiyok; III Szemcse
alak 1 Kies szihinkos. 2. Kissé tompított, 3 Koptatott, I EriWn koptatott; IV. Asványösszetétel. 1 lllpereztén,
2. Augit, 3. Dlopszid, 4, Mugnetit. 5. Klorit, 6. Gránát, 7. Kaiéit dolomit. 8 Egyél, ásvány összesen, 0. Mállóit
ásvány (a nehézásványon belül), 23-3.5 Els számcsoport: u röldpát viszonyszám. Második számcsoport a mállóit
ásvány uránja .1/ öw-zes ásványhoz viszonyítva; V. CaCO, százalék; VI. Egyél, ,\ Finoman rétejr/elt szakasz,

II = A lebontási terület változiisa

8E3

»

Abb.l. DIe Aushtldung dér Bohrung 11-3. ErkUrungcn I tusbildung l . Tón (0.005 mm 0 ). 2. Tonlger, fclner
Sehlufl (0,005- 0,02 mm 0), 3. Feiner .Sehluff mit grobeni Sehluff (0,06- 0,02 mm 1 ,. l. firolur Seliluff mit lelnem
Sehluff(0,02— 0,00 mm 0), 5 Feinsnndigergrober Sehlull (0,1 0,00 mm ‘ fi FelMsehhifflger I.ks (0.02 0,5 mm 0,
7. Feinsandlger Löss (0.1-0.05 mm 0), 8. Felnsund (0.06-0,1 mm 0. Kleimund (O.i 0.2 mm 0). 10 Mittel
körnlger Sárid (0.2 -0,5 mm 0). 11. firobsandlger inlttelkflrniger Sutul <2.0 O.ámm 1. 12. Kies (2,0- 5.0 mm 0).
13. Schottrlgor Kies (5.0 mm 0). 14. Knlksteln. 15, Folnkörniger .Sund, 10. lágnllslrelfen, 17. Kulkschlamm, 18.
Sedlmentmlt einem Doppehmiximum, 10. Hutnushultige* Sedlment. 20. Diagenislertes 8- diment; 11. Farbe und
Veranderungen dér Sedinienie 1 QrftuUrhwelss. 2. üellgelb. 3. liráullcligelb, 4. Hráiinlichgolb, 5. ltotllchgelb, 0.

Gelhllehgruu, 7. 1.ichtgrau, 8. Miltelgrau. 0. Dunkelgruii, 10. Ilriluulicligruii. 1 1. (írünllehgruu. 12 (lelblkhbraun, 13

GrJlullchbraun. 14. Hötllchhraun, 15. (lelbllchrot, 10. Gelbgen-ckt. 17 (iraugefleckl. I* Kalknuss. heldung. 10
Kalkkonkretion, 20. I.imonltfiecke und Konkretlonen (Elsenerlisen) 21. l’flan/.cnrcste, 22. Molluskenresle; III

Konform: 1. Selmrf, spinig, 2. Leieht nbgeslumpft. 3. Abgerundct. 4 stark abgerundet; IV. Mineraloglsche
Zuxnmiiicnsct/.ung I. Hypersthen, 2. Auglt, 3. Dlopsld, f Mngnetít, 5 íTilorit. 0. Gránát, 7. Knlkspat-Dolornlt, 8.

Arnlere Mtneralien Insgesamt, 0. Verwlttertes Mineral (innerhnlb dér Sí hwermlneralfniktlon). 23 3,5 Erste Zahlen
gruppé Feldspat-Verhültnlszzihl, Zwelte Zahlengruppe Verháltnls de. vervvitterten Minerulrs zu sámtllehen
Minenillen; V. CnCO»'„; VT Sonstiges A = Felngesehichteter Absehnltt. II = Verllnderung des Abtmgímgsgeblotes
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Molnár: A dunaújvárosi felspannóniai és pleisztocén :*5

H-3. fúrás a magaspartfalon, a K-l sz. a Duna közelében, tehát mélyebb szintben

észült. Mindkett felspannóniai üledékben végzdött. A fúrásanyagot a Földmér
* Talajvizsgáló Vállalat bocsátotta rendelkezésünkre.
A fúrás slénytani vizsgálatát Széles M.— Miháltz I.-né- Mxxcsi M. (1966) végezte,

[egállapításuk szerint mindkét fúrás smaradványokban szegény. A felspannóniai
pleisztocén határt így slénytani alapon nem is lehetett megállapítani, a határzóna

Tyanis nem tartalmaz smaradványokat.
A fúrások üledékföldtani feldolgozásával ezért célunk volt egyrészt a határkérdés

inulmánvozása, másrészt miután mindkét fúrás a felspannóniai képzdményekbl
jelents, mintegy 50 — 100 m vastagságii üledéksort harántolt — a felspannóniai beltó
isszahúzódásakor jelentkez üledékképzdési sajátságok vizsgálata továbbá pleisztocén

sszlet tanulmányozása és lehetség szerinti taglalása.

A fúrások anyagának üledékföldtani vizsgálata

. Szemcseösszetételi elemzés
A fúrások makroszkóposán megállapított szemcseösszetételét az 1. és 2. ábra szemlélteti

Ízen ábrák II. oszlopa mellett feltiintettett számok az I. táblázat sorszámaival, és az
lemzett minták sorszámaival azonosak.

A szemcseösszetételi elemzés szerint mindkét fúrás rétegeinek uralkodó szemnagysága az agyag és a kavicsos
urva között van (1. az 1. és 2. ábra, s az I. táblázat Md, vagyis médián (= 50%-hoz tartozó szemcseátmér (értékeit),

zt mutatják a mértékadó szemnagyságértékek is, amelyek a mintában legnagyobb százalékban elforduló szemcse-
mért jelentik (1. az I. táblázat M, értékeit).

' Több mintának ketts maximuma volt (1. az I. táblázat M, értékeit). A felspannóniai minták esetében ennek
az oka, hogy azokegy része igen finoman rétegezett (vonaljelzés az 1. és 2. ábra II. oszlopának baloldalán), s a finom
tegeket elemzés eltt szétválasztani nem lehetett. Hasonló eredet ketts maximuméi felspannóniai rétegeket talál-

ink korábban Kecskeméten, Lajosmizsén és Soltvadkerten is (MolnAk B. 1966a). A pleisztocén rétegekben a csapa-
'kvíz összemosó hatása és a talajosodás okozhatott ketts maximumot.

Szemcseösszetétel alapján a két fúrásban három különböz rétegösszletet lehet el-

ülöníteni; ezek a következk:
a) A H-3 sz. fúrás 44—100 m közötti, és a K-l sz. fúrás 2,1 — 105,0 ih közötti szakasza,

melyet az jellemez, hogy uralködóan agyag vagy agyagos finom kzetliszt rétegeket
artalmaz (1. és 2. ábra).

b

)

A H-3 sz. fúrás 0,0 44,0 m közötti szakasza, amely legtöbbször olyan rétegeket
artalmaz, amelyek uralkodó szemcseátmérj löszre, vagy finom kzetlisztes löszre
ellemz (1. ábra).

c) A K-l sz. fúrás 0,0— 2,1 m közti szakaszán durva homok, murva és kavics, tehát
z elzeknél lényegesen durvább üledék van (2. ábra).

I. A szemcseösszetétel statisztikus értékelése
Ehhez a szemcseösszetételi görbékrl leolvasható következ adatokat kellett meg-

llapítani: P I0 (a 10%-hoz), Q, (a 25%-hoz), Md (az 50%-hoz), 03 (a 75%-hoz), és P90
a 90%-hoz tartozó) szemcsenagyságokat (I. táblázat).

1. A legáltalánosabban használt üledékkzettani statisztikus érték az osztályozott-

ág mértéke (I. táblázat: So). Az So értékek fúrásonként mélységi sorrendben a 3. és 4.

brán láthatók. Ezen ábrák alján az I. táblázat, az 1. és a 2. ábrák rétegsorszámai vannak
eltüntetve. A számok melletti csillag a ketts maximumú mintákat jelenti.

1. Az osztályozottsági érték alapján négy üledékszakaszt különíthetünk el.

a) A H-3. sz. fúrás 22 — 23., a K-l. sz. fúrás 35—54. sz. mintái közötti üledék összlet
isztályozottsági értékei a H-3. sz. fúrásban 1,61 — 3,28 között változnak. (Ha azonban
mintasor osztályozott sági értékeit a ketts maximumú minták kizárásával vesszük

zemiigyre, akkor azok jóval szkebb (1,61— 2,75) határok közé esnek). A K-l. sz. fúrás-
>an az osztályozottsági érték 1,49—2,73 között változik, vagyis mindkét fúrásban ezt
i szakaszt a Trask, P. (1932) szerinti jól és normálisan osztályozott üledék tölti ki (4.

s 5. ábra, I. táblázat).

b) A H-3. sz. fúrás 19 —21. sz. mintái ketts maximumú, rosszul osztályozott üledék-
sort képviselnek.
c) A H-3. sz. fúrás 12— 18. sz. mintáit a jól és kevésbé jól osztályozott rétegek váltako-

ása jellemzi.

d) A H-3. sz. fúrás. 1— 11. sz. mintái között jól és fölfelé egyre jobban osztáKozott
lledék van. Osztályozottsági értéke alapján ugyancsak idesorolható a K-l. sz. fúrás 34.
•z. mintája, amely azonban jóval durvább szemcseösszetétele miatt az elbbiektl ersen
különbözik.

3 *
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3. ábra. A H-3. sz. fiirás üledékkzettani statisztikus értékei

Abb. 3. Statistische Werte dér sedimentologischen Beschaffenlieiten dér Bobrung H-3

2. A kurtózist, vagy csúcsossági érléket (K) az I. táblázatban feltüntetett képlett) -

számítjuk. Az So értékhez hasonlóan a K érték alapján is négy üledékszakaszt lehet a ke

fúrásban elkülöníteni, ezek egyben egyezést mutattak az elz négy üledékszakassza
a) A H-3. sz. fúrásban a 22— 23., a K-l. sz. fúrásban a 35— 54. sz. minták közé es

szakaszok K értékei kicsinyek, de alulról felfelé növekednek (4. és 5. ábra, I. táblázat
b) A H-3. sz. fúrás 19 21. sz. mintái között ketts maximuméi, közepes K értél-

nagyságot mutató rétegsor van.
c) A H-3. sz. fúrás 12 18. sz. mintái között általában kicsiny, de ersen változ

eseicsossági értéket mutató üledéksor települ.

d) A H-3. sz. fúrás 1— 11. sz. mintái magas csúcsossági értéket mutatnak.
3. Aszimmetria, vagy ferdeség (Sk) alapján ugyancsak ezt a négy üledékszakaszt lehc

elkülöníteni.
a) A H-3. sz. fúrás 22 — 23., a K-l. sz. fúrás 35 54. sz. mintái között települ rétef

sorok aszimmetria értékei 1-hez közeliek, tehát közel szimmetrikusak, de elfordulna
bennük durva- és finomszemcsés részleg felé hajló minták is.

b) A H-3. sz. fúrás 19 21. sz. mintasora között lerakodott ketts maximumú rétege
aszimmetria-értékei jóval 1 alattiak, így ersen aszimmetrikusak, mégpedig mindé
esetben a finom szemcserészleg felé hajlók. • .

,

c) A H-3. sz. fúrás 12 18. sz. mintái között változó aszimmetria-értéket mutat*
de mindig 1 alatti, tehát a f inom szemcserészleg felé hajló mintákat találunk.

<1 ) A H-3. sz. fúrás 1 11. sz. mintái közel aszimmetrikus szemcseösszetételi görbék'
mutató rétegeket képviselnek.

J1I. Szemcsealak - vizsgálat
A homokszemcsék vizsgálata Mjháltz 1. Hnuár T. Dávid P.-féle (1954, 196.

módszerrel készült. A két fúrásban ezen vizsgálat alapján kétféle üledéktípust leh*

elkülöníteni.

a) A 11-3. sz. fúrásban 39 m-tl talpig, a K-l. sz. fúrásban pedig a felszíntl talp

minden homokmintában az 1. és 2., tehát éles sarkos típus volt az uralkodó, ame
vízi közegben való, vagy azzal kapcsolatos lerakódásukat bizonyítja (1. és 2. ábra II

oszlop).
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4. ábra. A K-l. sz. fúrás üledékkfizettani statisztikus értékei

Abb. 4. Statistische 'Werte dér sedimentolcgischen Besehafíeul.eiU n (ár Bel mng K-l

Ezen üledéktípuson belül a H-3. sz. fúrás 39— 44 m-ében települt finomkzetlisztes
sz homokrészlegében, az említett típusok uralkodnak, a 3. típus valamivel mégis
igyobb volt bennük, mint a fúrás mélyebbrl elkerült mintáiban.
b) A H-3. sz. fúrásban, 32 39 m között túlsúlyba került a 3. típusú szemcse, de mel-
:te jelents még a 2. típus is. Ez kis távolságból szállított, kissé koptatott futóhomok
fakódást jelez, amelyben azonban még kevés vízi szállítású keveredés is lehetséges,

i ej A H-3. sz. fúrás 20 m feletti mélységébl elkerült két homokminta jellegzetes futó-
imok (1. ábra III. oszlop).

V. Ásványos összetétel
1. Nehézásvány-vizsgálat. A két fúrásban nehézásvány-össze tétel változása alapján

gy üledéktípust lehet elkülöníteni.

a) A H-3. sz. fúrást 90 m-tl, a K-l. sz. fúrást pedig 49 m-tl a taplig a kloritban való
zdagság jellemzi (1. és 2. ábra, II. táblázat). Aklorit uralkodóan biotitból keletkezett.

K-l. sz. fúrás 79 m-bl vizsgált mintája kalcitot és dolomitot is tartalmaz. A legtöbb
intában ezeken kívül kisebb mennyiség gránátot és limonitot is találunk, a nehéz-
vány-összetétel tehát eléggé egyhangú.
b) A H-3. sz. fúrás 44—90 m-e, a K-l. sz. fúrás 2,1—49 m-e közötti rétegsort az elz-
1 változatosabb, a klorit mellett rombos piroxént, diopszidot, magnetitot, apatitot, epi-

>tot, aktinolit-tremolitot és limonitot is tartalmazó nehézásvány-összetétel jellemzi

. és 2. ábra, II. táblázat).

ej A H-3. sz. fúrás 0,0— 44,0 m-re közötti rétegsoron belül, 44,0 m-ben a diopszid
%-nyi, a 38 m-bl származó mintában is eléri a 11%-ot. Részaránya fölfelé ersen
ökken, a legfels (3,0 m-bl származó) mintában már csak 5%. A klorit — a 3,0 m-bl



38 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet

I
A H-3. és K-l.-es számú fúrások vizsgált mintáinak üledékkzettani statisztikus értékei

Sorszám
Laufende

Nummer

A fúrás

jele

Zeichen dér
Bohrung

Mélysége
m

Tiefe dér
Bohraiig

Pa Md M,

1. H-3 1,0 0,01 0,018 0,028 0,032

2. H-3 7,0 0,0042 0,011 0,022 0,024 —
3. H-3 10,0 0,0095 0,021 0,035 0,039 1

4. H-3 10,3/b 0,0057 0,018 0,045 0,049 1
b. H-3 11,0 0,018 0,037 0,09 0,11 j

6. H-3 13,0 0,0065 0,014 0,025 0,028 1

7. H-3 15,0 0,0035 0,012 0,028 0,032 |

8. H-3 16,0/b 0,0068 0,017 0,035 0,037 —
9. H-3 18,0 0,0046 0,016 0,042 0,042

]

10. H-3 19,0 0,0017 0,0036 0,0074 0,0085 —
11. H-3 20,3/b 0,0036 0,014 0,0038 0,043 t

12. H-3 27,0 0,0016 0,0058 0,028 0,0016 0,08

13. H-3 29,0 0,0031 0,01 0,032 0,039 P
14. H-3 32,0/b 0,0024 0,009 0,032 0,036 -

15. H-3 35,0 0,028 0,046 0,090 0,11 I

16. H-3 35,2/a 0,0026 0,0085 0,026 0,031 1

17. H-3 39,0 0,004 0,016 0,036 0,042 —
18. H-3 41,0 0,0033 0,01 0.028 0.031 —
19. H-3 42,0/a 0,0018 0,0066 0,021 0,038 0,0085

20. H-3 43,0 0,00095 0,005 0,036 0,070 0,0018

21. H-3 44,0 0,0009 0,0045 0,038 0,065 0,0024

22. H-3 50,0 0,0017' 0,0037 0,01 0,013

23. H-3 51,3 0,36 0,05 0,078 0,087 —
24. H-3 56,0 0,023 0,041 0,085 0.094 —
25. H-3 57,0 0,007 0,028 0,074 0,09 —
26. H-3 59,0 0,021 0,046 0,11 0,12 —
27. H-3 63,0 0,00095 0,0033 0,0075 0,009 —
28. H-3 67,0 0,0009 0,0024 0,0072 0,0055 0.055

29. H-3 71,3 0,008 0,022 0,061 0,07 —
30. H-3 79,0 0,0023 0,0065 0,017 0,021 —
31. H-3 86,0 0,0038 0,01 0,03 0,033
32. H-3 96,0 0,0021 0,005 0,0095 0.011 —
33. H-3 96,5 0,00075 0,002 0,006 0,0055 0,046

34. K-l 1,4—2,1 0,0041 0,17 0,033 0,37 —
36. K-l 2,1—5,1 0,0026 0,0075 0,025 0,031 \

36. K-l 5,1—9,2 0,0023 0,0065 0,019 0,023 —
37. K-l 18,2—21,6 0,0006 0,0017 0,005 0,0045 0,045
38. K-l 21,6—23,7 0,0052 0,017 0,05 0,06 —
39. K-l 23,7—34,1 0,003 0,013 0,045 0,057 0,0036

40. K-l 34,1—38,3 0,0026 0,009 0,03 0,035
41. K-l 38,3—39,7 0,0013 0,0032 0,0055
42. K-l 40,0—41,0 0,02 0,04 0,072 0,095
43. K-l 47,0 0,001 0,004 0,014 0,017
44. K-l 49,2—49,5 0,011 0,023 0,062 0,072
45. K-l 56,0 0,0016 0,0036 0,0063 0,007
46. K-l 57,0 0,023 0,04 0,078 0.085 —
47. K-l 63,0 0,0012 0,0032 0,0068 0,0079
48. K-l 68,0 0,00052 0,0009 0,0022 0,0055 0,04
49. K-l 69,0 0,0011 0,0032 0,007 0,0080 0,04

50. K-l 78,5 0,0032 0,009 0,02 0.021 —
51. K-l 79,5—80,2 0,062 0,09 0,14 0,15 —
52. K-l 86,0—87,0 0,0016 0,005 0,016 0,017 —
63. K-l 91,0—92,0 0,0014 0,027 0,0055 0.0063 —
64. K-l 103,5 0,0032 0,007 0,015 0.016 —

származó finomszem löszminia kivételével uz elz két üledéktípusnál jóval kisel

mennyiség, a gránát részaránya viszont növekszik.
d) A K-l. sz. fúrás 0,0— 2,1 m-e között települ iiledóksora az elzhöz liasonl:

csupán nagyobb hipersztén és augit részarányával különül el.

üsszdus onlftásképpcn megvizsgáltuk, és n II. táblázatban feltüntettük ez OKOT által mélyített dunaújvárosi
(Szt— 1.) sz. szerkezetkutató fúrás nagyobb mélységbl való pannónfni mintáinak nehézásvény-összetételét is (2t
21. rz. minták; MolnAr 15. 1966). Ezek az a) pontban tárgyalt rétegsorral mindenben azonos nehézásvány-összetét
adtak. Csak a 800 m-böl származó, kovásodott szarmata riolittufitban volt más az összetétel, sok biolittal és kérést
clrkonnal (24. minta).

Ugyancsak megvizsgáltuk néhány Dunaújvároshoz közeli helység mai dunai hordalékának nehézásvány-öss
tételét is (II. táblázat, I— 8. sz. minta). Ezek összetétele a IC — 1 sz. fúrás 0.0—2.1 m-re között települ rétegsor
hasonlít a legjobban, csak a mai dunai hordaléknak a hipersztén tartalma kisebb volt.
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jtatistisehe Werte dér sediraontologischen Beschaffeaheitea dér uatersuehten Prolién dér Boliruagen U-3 und K-l

I. táblázat — TabelU /.

Q, l’tc

So

H Q.

Q.

K
K 9*-Q ‘K
-2/P„ —
“ t*10

Sk

Sk - Q 1 ‘

|

CuCOj
%

üledéktípus

Sedimenttyp

Az üledék
kora

Altér des
1 Sedimentes

0,047 0,058 1,62 0,30 1,08 27,0 fi. köz. l.-es 1.

0,030 0.052 1,87 0,29 1 0,89 18,7 fi. köz. l.-es 1.

0,050 0,085 1,68 0,25 1,02 8,0 fi. h.-os 1.

0,085 0,17 2,18 0,21 0,76 9,8 fi. h.-os 1.

0,17 0,26 2,14 0,28 0,78 21,0 apró h.-os fi. h.

0,033 0,05 1,67 0,29 0,76 39,8 fi. köz. l.-es 1.

0,049 0,075 2,02 0,26 0,75 26,6
j

fi. köz. l.-es 1.

0,056 0,072 1,82 0,30 0,78 26,6 fi. h.-os 1.

0,09 0,17 2,38 0,22 0,82 26,6
|

fi. h.-os 1.

0,014 0,03 1,97 0,18 0,92 26,6 a. -os fi. köz. 1.

0,065 0,11 2,14 0,24 0,63 19,6 fi. h.-os 1. _e

0,09 0,18 3.94 0,24 0,67 14,2 fi. köz. 1-es 1.

Ji0,055 0,09 2,34 0,26 0,54 11,8 fi. köz. l.-es 1.

0,06 0,12 2,58 0,22 0,53 16,8 fi. köz. l.-es 1.
cn

gj

0,18 0,28 1,98 0,44 1,01 8,6 apró h.-os fi. b.

0,05 0,09 2,43 0,24 0,63 18,0 fi. köz. l.-es 1.

0,065 0,1 2,02 0,26 0,81 17,7 fi. h.-os 1.

0,055 0,11 . 2,34 0,21 0,71 10,1 fi. köz. 1-es 1.

0,043 0,06 2,55 0,31 0,65 0,00 fi. köz. l.-es 1.

0.09 0,2 4,24 0,21 0,35 0,00 fi. h.-os 1.

0,09 0,19 4,46 0,23 0,28 0,00 fi. h.-os 1.

0,028 0,055 2,75 0,28 1,04 33,2 du. köz.l.-es fi. köz. 1.

0,13 0,18 1,61 0,28 1,08 16,8 apró h.-os fi. h.

0,13 0,16 1,78 0,33 0,74 15,8 apró h.-os fi. h.

0,12 0,15 2,07 0,32 0,55 29,1 du. köz. 1-es fi. h. s

0,16 0,2 1,87 0,32 0.61 22,1 fi. h.-os apró h. a
0,016 0,032 1,82 0,20 0,94 16,0 a. os fi. köz. 1. r.

0,026 0,07 3,28 0,17 1,20 8,8 a.-os fi. köz. 1. *o

0,13 0,18 2,43 2,23 0,78 19,8 du. köz. 1-es fi. h.

0,038 0,06 2,42 0,27 0,66 18,0 du. köz. 1-es fi. >köz. 1. P=4

0,078 0,13 2,80 0,12 0,87 19,2 fi. köz. 1-es du. köz. 1.

0,018 0.032 1,90 '0,22 1,00 29,9 a.-os fi. köz. 1.

0,013 0.038 2,55 0,15 1,04 16,8 fi. köz. 1-es a.

0,55 0,9 1,80 0,22 0,85 4,4 du. h-os köz. sz. h. Recens?

0,056 0,071 2,73 0,39 0,65 18,6 fi. köz. 1-es du. köz. 1.

0,036 0,06 2,36 0,31 0,65 42,1 du. köz. 1-es fi. köz. 1.

0,021 0,054 3,56 0,18 1,14 17,7 fi. köz. 1. a.

0,088 0,14 2,27 0,26 0,60 17,7 fi. h.-os du. köz. 1.

0,095 0,17 2,70 0,25 0,61 25,7 1 fi. h.-os du. köz. 1.

0,056 0,08 2,50 0,36 0,56 5,3 fi. köz. 1-es du. köz. 1.

0,0075 0.022 2,40 — 1,06 42,1 fi. köz. 1-es a.

0,13 0,19 1,75 0,26 0,96 42,9 apró h.-os fi. h. ;s

0,035 0,06 2,96 0,26 0,71 17,7 du. köz. 1-es fi. köz. 1.

0,13 0,21 2,37 0,27 0.78 43,4 du. köz. 1-es fi. h.

0,011 0,019 1,75 0,21 1,03 17,7 a.-os fi. köz. 1. 5

0,14 0,23 1.87 0,24 0,92 38,0 1
apró h.-os fi. h.

0,012 0,022 1,94 0,24 0,83 2,2 a.-os fi. köz. 1.

0,0064 0.028 2,67 0,10 1,20 27,5 fi. köz. 1-es a.

0,016 0,043 2,24 0,11 I 1,05 20,8 a.-os fi. köz. 1.

0,037 0,055 2,03 0,27 . 0,83 16,4 du. köz. 1-es fi. köz. 1.

0,2 0,26 1.49 0,28 0,91 33,2 fi. h-os apró h.

0,034 0,055 2,61 0,27 0,66 0,4 ) du. köz. 1-es fi. köz. 1.

0,011 0,02 2,02 0,29 0,82 31,4. fiz. köz. 1-es a.

0,025 0.04 1,90 0,24 0,78 22,1 du. köz. 1-es fi. köz. 1.

2. A földpát Cailleux, A. (1965)-féle viszonyszáma alapján két iiledékösszlet típust
ehet elkülöníteni.

a) A H-3. sz. fúrásban 44 m-tl, a K-l. sz. fúrásban. 0,0 m-tl talpig olyan üledéksor
elepül, amelynek földpátviszonyszámára jellemz a 25— 30 közötti átlag (III. táblázat
'— 8. és 10—11. sz. minta). Ez melegebb klíma alatti, ersebb kémiai mállást jelez.

b) A H-3. sz. fúrás 0.0— 44,0 m közötti szakaszán a földpát viszonyszám átlagosan
0—50 között változik (III. táblázat 1 — 4. sz. minta). Az itteni nagyobb földpát-viszonv-
zám a kémiai mállás csökkentebb szerepét, vagyis az elznél hidegebb klímát bizonyít.
Az összes ásványszemcséhez viszonyított mállott ásványszemcse részaránya a kisebb

öldpát-viszonyszámot mutató rétegedben általában kevesebb, a nagyobb földpát-

'iszonyszámokat mutatókban pedig több volt (1. és 2. ábra IV. oszlopa).



40 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet

V. Karbonáttartalom
A vizsgált két fúrásszelvényben a karbonáttartalom átlaga elég sok (20— 30%), st

egyes esetekben még mészk-közbetelepülés is volt (K-l. sz. fúrás: 66,0 m; 1. és 2. ábra:
V. oszlop). Feltn a H-3. sz. fúrás 44— 50 m-e közötti nagy 63%-os karbonáttartalom,
majd a 41— 44 m közötti, tehát a közvetlenül felette települ képzdmények karbonát
mentessége, továbbá innen felfelé annak fokozatos növekedése.

H-3. és K-l. fúrások mintáinak földpát viszonyszámai és mállott ásványszemcse százalékai

Feldspat-Verhiiltniszahlen dér Proben dér Bohrungen H-3 und K-l und Prozentwerte dér verwitterten Mineralicn in dicsen

III. táblázat — WIIí III.

Sorszám

Laufende
Nmraner

jele
Zeiclien

Fúrás
Bohrung

mélysége, m
Tiele

Földpát
viszonyszám
Feldspat-

Yerhaltniszahl

Mállott ásvány-
szemcse %
Verwittertes

Mineralkom

Az üledék kora
Altér des
Sedimentes

1 . H-3 11,0 45 9

2. H-3 20,3/b 35 15

3. H-3 35,0 50 19 Pleisztocén

4. H-3 38,0/a 48 8,5

5. H-3 44,0 28 3,5

6. H-3 51,3 23 3,5

7. H-3 59,0 35 1.0 Felspannon
8. H-3 71,3 28 2 7

9.
.
K-l 1,4— 2,1 23 8,7 Holocén

10. K-l 10,0—41,0 26 16 Felspannon
11. K-l 79,5—80,2 4

A felspannóniai és pleisztocén korú üledék kifejldésének értékelése

Az üledékföldtani jellemzk a H-3. sz. fúrás 44. m-ében általában lényeges válto-

zást mutattak. Mivel a 44 m alatti rétegekben (egy smaradvány-mentes szakasz után)
Széles M. felspannóniai faunát, Miháltz I.-né pedig felspannóniai pollent, a 44 m
feletti, szintén smaradvány-mentes szakasz után Széles M. pleisztocén Ostracodát,
Mucsi M. pedig pleisztocén Molluscát talált, a felspannóniai— pleisztocén határ ebben a
mélységben húzható meg (Széles M.— Miháltz I.-né Mucsi M. 1966).

A K-l. sz. fúrás 2,1 m-ében az üledékföldtani jellemzk ugyancsak lényegesen meg-
változnak, ezért itt húzható meg a felspannóniai holocén határ. (A pleisztocén képzd-
mények itt hiányoznak, a Duna eróziós munkája során letarolta azokat.)

1. A vizsgálatok szerint Dunaújvároson a felspannóniai képzdményeknek kél ki-

fejldéstípusát lehet megkülönböztetni.
a) A H-3. sz. fúrás 71 m, a K-l. sz. fúrásban 23 m, tehát a K-l-es fúrásra nézvenagyobb

tszf. mélységétl kezdve, a fedrétegsorokhoz viszonyítva az üledékképzdés nyugodt abb
volt (csak igen finom ritmikus változás jelentkezik). E rétegsor szemcseösszetételének
átlaga valamivel finomabb, mint a felette települé. Diagenetizált üledék a pannóiúai
üledéksoron belül elssorban csak itt található. A két fúrás talpmélységéig (a K-l. sz.

fúrás alsó része kivételével, amely szürke szín) barna és sárga, oxidációs színek uralkod-
nak (1. és 2. ábra). Pollenben a K-l. sz. fúrás szürke szín, tehát redukciós rétegsora volt

a leggazdagabb (Miháltz I.-né 1966). Széles M. (1966) felspannóniai Molluscumokat
a rétegsoron belül csak a K-l. sz. fúrás 46. m-ében talált.

A H-3. sz. fúrásban 91 m-ben, a K-l. sz. fúrásban 49 m-ben (vagyis az utóbbira nézve
nagyobb abszolút mélységben), a nehézásvány-összetétel megváltozik, s ez a leliordási

terület változását jelzi, amely a felspannóniai beltó teljes visszahúzódását okozó els
kéregmozgásokkal magyarázható. Az itt lerakódott üledék uralkodólag magmás eredet,
vagy magmás és gyengén metamorfizált kzetterületröl származik. Az üledékföldtani
változásoknak a K-l. sz. fúrásban észlelhet korábbi bekövetkezése, a felspannóniai
üledékgyjt kelet felé való mélyülését igazolja, amely a két fúrás közötti 260 m távolsá-

gon belül is jelentkezik.



A H-3. és K-l. fúrások

II. táblától — TabtlU II.

1

i!
e =

«.

3

Fúrás — Bolirung TJralkodólag magmás ásvány Yorwiegend magmatisches Miueral Uralkodólag metamorf ásvány Yorwiegend metamorphes Mineral Egyéb ásvány Andere Mineralien

,!

ii

A vizsgált

minta uralkodó
szemnagysága

0
Vorwiegende
Komgrösse dér

untersuchten
Probe mm a

A vizsgált

anyag kora
Altér des

untersuchten
Materials

Hely
Stella

Mélység

Tiefe

Hipersztén

Egyéb

rombos

piroxén
Augit

Diopszid Bazaltos

amfibol

ö

1
A

I
a

Biotit

Apátit

Cirkon
Titanit Klorit

TurmalLu

Epidot
Zoizit Rutil

8

fi
a!

Antofillit

Gránát

1
s
&

1
3

1

1
3

1

|
i!
ál 1 Pirit

1

I 111

A vizsgált

frakció mm a
üntersuchte

Fraktíon mm a

1. 1.1 2,1 1,6 4.3 12,7 14,9 1.1 0,5 2,1 1,1 _ 0,5 1.6 1,6 34,0 1.6 1.1 _ 2.0 1.1 _ _ 12,8 29,1 0,1-0,125 0,2—0,5

2. 0,5 1.1 1.6 4,3 15,5 4,8 — — 0,5 — 7,5 0.5 1.1 — — 5,3 1.0 — 26,2 1.1 í.i — — 4.3 1.6 — — 21.4 10,9 0,1—0,125 0,1—0,2 Recens

8. Gerjeni rév (Kalocsa) — — 4,3 3,2 6,8 8,5 6,4 — 1.1 0,5 — 9,0 2.1 1,6 0,5 — 6,4 1.6 0,5 16,0 1.6 1.0 — — 3.2 1.6 — — 24,5 11,5 0,1-0,125 0,2—0,5

4. 3.0 _ _ 2,6 4.8 1,0 9,1 1.0 41,4 1,0 1,0 _ _ 2.1 0,5 _ 12,5 0.5 _ _ _ _ 3,2 — 1,5 15,7 3,4 0,1-0,

2

0,02—0,1

r 11,0 0,4 1.7 4,2 7,6 0,8 5,1 0,4 1.2 — 2,8 0,8 — 1,7 0,4 5,5 1,7 — 25,1 4,7 0.4 — 0,4 — 5,5 0,4 0.8 27,2 2,7 0,1-0,2 0,06 -0,2

fi. 20,3/b 5,5 2.1 4,8 — 12,8 0,5 U 0,5 10,3 2,1 4.8 1,1 0,5 0.5 2.6 1,1 10,7 2,1 1,1 — — 1.1 2,6 — 0,5 31,5 1,7 0,1-0,

2

7 35.0 4.2 2,6 8,9 — 10,6 — — — 8.9 2,1 4.8 1,1 1,6 0,5 2,0 — 8,4 2.1 2.1 — 0,5 — 4.2 — — 34,8 0.9 0,1-0,

2

8. 38,0/a 0,6 4.1 5,1 11,4 — 5,8 1,1 3,6 — 10,8 1,1 3,6 — 0,6 0,6 — — 5,1 3.6 1,5 — — — 1,5 — — 39,4 2.4 0.1-0,

2

0,06—0,1 Pleisztocén

9. Dunaújváros H-3. 44,0 — 4,2 4.7 21,6 — 9,3 0,5 1,0 — 3,3 1,8 2,3 1.0 2.8 - 1.5 0,6 20,6 2,3 2.3 — — — 1,5 — 1,0 17,8 1.8 0,1-0,2

10. Dunaújváros H-3. 51,3 _ 2,9 1.6 3.9 _ 8,4 _ 1.1 _ 36,9 0.6 1.6 _ _ _ 1.6 _ _ _ 0.6 _ _ 4.5 — 1.6 34,7 1,3 0,1-0,

2

0,06—0,2

11. 56,0 2,7 1.1 11.6 9.4 1.1 4.4 — 0,5 17,0 1,7 5,5 0.5 0,5 1,1 1,7 1,1 0.6 — 0,6 0,5 6.5 — 1.7 31.4 0,4 0,1-0,

2

12. 59,0 — 2.3 2.9 4.8 — 6.5 0.6 2,3 — 29,3 — 1.2 1,2 — 0,6 1.8 7,2 — 2.3 — — 1,2 1.8 — 1.2 32,8 2.6 0,1-0,

2

0,06—0,2 Felspannónlai

13. 71,3 4,2 0.6 7,2 — 6,6 — 3,0 — 25,7 1.8 3,6 — — — 1,2 0,6 3,0 1.2 2.4 0,6 — 0,0 1.8 — 1,8 34,1 1.5 0,1-0,

2

14. Dunaújváros H-3. 91,0 — — 0,8 0,8 — — 0.8 — — 45,3 0,8 — — — — 0,8 — — — 0,8 — — 21,7 — 1,6 26,6 2,4 0,1-0,

2

16. Dunaújváros K-l. 1,4—2,1 5,8 - 6,2 2.7 1.5 7.2 1.0 1,0 - 6,7 1.0 0.5 - 1.0 4.6 2.1 1,0 40,8 0.6 1.5 - 1,0 1.0 - - 1.0 12,9 7.3 0.1—0.8 |

0.5—2,0
|

16. Dunaújváros K-l. 40—41 0,5 2,9 3,5 6,4 _ 4,9 4,9 _ 22,9 1.4 3,5 0,5 0,9 - 2,9 0,9 2.1 0,6 2.1 _ _ 2.0 2,5 _ 2,5 32,2 0,6 o,1-0.2 0,06—0,2

17. Dunaújváros K-l. 49,2—49,5 — 1.0 1.0 1,0 — 1,0 — — — — 85,7 — — — — 1,0 — — — 3.1 — — — 0.2 1.5 o.i-o,

a

18. 57,0 — — — 83,3 1.1 — — — 2,1 — — 7,2 6,3 2,7 0,1-0,

2

19. Dunaújváros K-l. 79,5—80,2 — 1.4 5,0 — 2,1 — 5.8 — — 26,5 0,7 0,7 — — — — — 6.4 — 0,7 — — 16,5 1.4 — 1,4 31,4 2,2 0,1-0,

2

Felspunnónlai

20. Dunaújváros Szt-1. 103—105 0,7 3,5 1.4 6,2 _ 0,7 _ 0,7 _ 24,3 1,4 2,8 0,7 _ - 2,1 _ 0,7 _ _ '

0,7 4,1 0.7 6,2 42,4 0,8 0,1-0,

2

0,06—0,1

21. Dunaújváros Szt-1. 451—453 — 3,4 1,4 2.1 — 0,7 — 4,7 — — 16,2 1,4 0,7 — — 29,8 2,1 0,7 — — 8,2 2,1 — 0,7 25,8 1.1 o,1-0,2

22. Dunaújváros Szt-1. 500—502 0.8 0,8 0,8 — 0,8 2,3 — 60,5 0,3 — — -

2,3 0,8 — 5.4 4,7 0,8 4,7 8,5 0,5 0,1-0,

2

23. Dunaújváros Szt-1. 651—653 — - — - - — 54,2 — — — — — — — — — — — 20,8 2,1 — 4,1 18,8 2,6 0,1-O.J

24. Dunaújváros Szt-1. 800—803 - 1,1 88,6 - 2,0 i
— " J-

-
: *

|

-
|

7,2
|

0,07 0,1-0,

3

2,0—10,0 Szarmata
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b) A H-3. sz. fúrás 44— 71. m s a K-l. sz. fúrás 2,1 23,0 in közötti rétegsora a fels-
jannóniai összlet legfels részét jelenti. Ezt a szakaszt az üledékföldtani statisztikus
értékek bizonysága szerint — nyugtalanabb üledékképzdés jellemzi. A felspannóniai
jeltó teljes visszahúzódása eltt, igen sekély lehetett, így az üledékképzdésben már a leg-

üsebb változások is visszatükrözdnek Az üledéksor záró tagja, ahol ezt a Duna eróziója
íem tarolta le, a beltó beszikkadásának megfelel, karbonátban gazdag üledék. A Ií-3.

;z. fúrásnál még a felette települ pleisztocén löszös üledékbl leszivárgó víz karbonát-
ártalma is gyarapította ezt a réteget. Megjelenése mindenütt elsegíti a pliocén pleisz-

océn határ kijelölését.

E rétegsor nehézásvány-összetételét a klorit melletti v áltozatos ásványtársulás jellemzi,
unelvnek lehordási területe részben magmás, nagyobbrészt azonban már metamorf
kzetekbl állt. A felspannóniai beltó teljes visszahúzódását okozó kéregmozgás Macson
s Kemecsén is (az ittenihez hasonlóan) az eddig uralkodó eruptív területtel szemben
nagyobbrészt metamorf kzetekbl álló területet kapcsolt be a lehordási területbe
Molnár B. 1966/b, 1966/c).

Ez a pollenben igen szegény üledéksor (Miháltz I.-né 1966) Molluscát nem tartalmaz,
Iminek okát a beltó teljes regressziója eltti ersen megváltozott viszonyokban keres-
getjük. Ezek ui. a Molluscumok számára már nem biztosították a korábbihoz hasonló
let körülményeket, ezért a lerakodott üledék csak kevés felspannóniai Ostracodát tar-

almaz (Széles M. 1966).

2. A pleisztocén összlet három üledékszakasza tagolható.
a) A H-3. sz. fúrás 41 44 m-e közötti szakaszon mocsári löszszer üledék települ,

ímelybe az erodált, egyenetlen felspannóniai térszínrl csapadékvíz által bemosott
tnyag is került. Az utóbbit az üledék ketts maximuma és kisebb földpát viszonyszáma
ázonyítja. Vízzel kapcsolatos lerakódást a karbonátanyag kilúgzódása és mélyebb szint-

jen való kiválása, valamint színe és vasborsói mutatják. 42 44 m között smaradvány-
nentes ez az üledék, amelynek oka a gyakori kiszáradásban és a csigák házainak feloldó-

lásában kereshet. 41— 42 m között néhány pleisztocén Ostracodát, Gastropodát és
íideget kedvel Pinus pollent tartalmaz. A pleisztocén összlet alsó részében (giinz)

Pakson is ismeretes ez az üledéktípus.

b) A H-3. sz. fúrás 19— 41 m-e között, uralkodólag nedves térszínre rakódott eolikus
iledékösszlet van. A löszös üledék közé futóhomok települ. Ez Adám L. (1959)-val
szemben, aki az egész rétegsor homoküledékeit folyóvízinek tart ja — Kriyán P. (1955)
-lképzelését igazolja.

A 19. m-ben található — és az alatta és felette települ rétegektl idegen — folyóvízi
iledék, idszakos, esetleg nagyobb zápor okozta vízfolyásból származhatik.
Nehézásvánv-összetétel alapján ennek a rétegösszletnek lehordási területe már a mai

Dunáéhoz közel azonos lehetett (Molnár B. 1964).
A vizet igényl Ostracodák nem jelennek meg benne, a Molluscumok közül azonban

nég a vizet kedvel fajok is megtalálhatók, a pollenek közül továbbra is a Pinus a leg-

öbb, azonban ez is csekély mennyiség (Széles M.—Miháltz I.-né—Mucsi M. 1966).
E kifejldés, hasonló tulajdonságokkal, Kulcson és Pakson is megtalálható.

c) A felszíntl 19 m-ig, uralkodólag száraz térszínre rakódot t eolikus képzdmény
lösz, esetleg talajosodott változatai és futóhomok) települ. A Molluscák közül már csak
i nedvességet igénylk, valamint hvöst, meleget és szárazságot trök váltakoznak.
Ez az összlet a kulesi 0— 5 m, és a paksi 0 15 m-e közt található kifejldéssel azonosít -

íató. (Kulcson az erózió miatt csekély a vastagsága).
Az egész dunaújvárosi partfalban ez a típus fejldött ki a legegységesebben és így

•z követhet legmesszebb. A mélyebb pleisztocén tagozatok ui., néhány km-rel E-abbra
uár sokkal homokosabbak. Hogy hol, melyik típus rakódott le a mélyebb pleisztocén
>sszletek közül, az a felspannóniai térszín domborzatától függhetett. A völgyeket el-

választó magasabb hátakon inkább a száraz térszíni, eolikus, másutt a nedves térszíni

'gyes helyeken a folyóvízi jelleg uralkodhatott.
Ha a dunaújvárosi pleisztocén összletet más olyan Duna menti lelhellyel hasonlítjuk

issze, amelyben a günztl kezdve a mélyebb pleisztocén is képviselve van, megállapítható,
>ogy a dunaújvárosi szelvény 44 m vastagságú, uralkodóan eolikus összlete is a pleisz-

océnnek ezt a részét képviselheti.
Fels 19 m vastagságú összlete pedig a paksi és kulesi feltárás analógiája alapján,

z utolsó (würmi) eljegesedés idején rakódhatott le.

3. Holocén lerakódás csak a K-l. sz. fúrás 0— 2,1 m-e között volt; összetétele meg-
gyezik a Duna mai hordalékával. Az idsebb üledékektl jóval durvább szemcseössze-
ételével különbözik.
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Sedimentologische Untersuchung dér oberpannonischen und pleisto-

zánen Ablagerungen von Dunaújváros

Dr. B. Molnár

Auf Grund dér sedimentologisohen Untersuchungen von zwei, 100 m tiefen Bohrun*
gén bei Dunaújváros lasst sich feststellen, dass die Ausbildung dér oberpannonischen
Sedimente in ihrem tieferen Teil von ruhigeren, weniger, gestörten, im höheren — bereits

dér Regressionsfolge des sehr seic.hten pannonischen Binnensees angehörenden — Teil

von unruhigeren Sedimentationsverhaltnissen zeugt (Abb. 1—2).
Dér Durohschnitt dér granulomefcrisehen Zusaminensetzung dér von einer ruhigeren

Sedimentation zeugenden — anhand von Fossilien zum oberen Pannon gerechneten
— Sedimentfolge des tieferen Teiles ist ein wenig feiner, als dér des darüber lagernden.

Ein diagenisiertes Sediment ist nur in diesem Abschnitt dér pannonischen Schichten-
folge zu finden.

ín Bohrung H-3 verándert sich dió Sehwermineral-Zusammensetzung bei 91 m, in

Bohrung K-l bei 49 m, d. h. in einer fúr die letztere Bohrung grössen absoluten Tiefe,

und dies kündigt die Veranderung des Abtragungsgebietes an, was auf das Einsetzen dér

ersten Krustenbewegungen, die für den Riickzug des pannonischen Binnensees verant-

wortlich gewesen sein müsson, zuriickzuführen ist. Das hier abgelagcrte Sediment stamrnt
aus einem vorwiegend von magmatischen oder von magmatischen und leicht metamor-
phisierten Gesteinen aufgebauten Gebiet.

Wie es die Ergebnisse dér sedimentologisehen Statistik zeigen, stellt das Tntervall

von 2,1 bis 23,0 m dér Bohrung K-l und von 44 bis 71 rn dér Bohrung H-3 cinen schon
unter ruhigeren Sedimentationsverhaltnissen abgelagerten Teil des oberpannonischen
Komplexes dar. Vor seinem vollkoinmenon Riickzug mag dér oberpannonisehe Binnensee
sehr seicht gewesen sein, so dass in dér Sedimentation sich sogar die geringsten Veriin-

derungen merken lassen. Die Sehwermineral-Zusammensetzung dieser Schichtenfolge

wird durch einc neben dem Chlorit iiusserst variierende Mineralvergesollschaftung

charakterisiert, derén Abtragungsgebiet z. T. von Magmatitén, aber grossteils schon
von Metamorphiten aufgebaut war,

Nach den Angaben von Frau Miháltz sei dicse Schichtenfolge an Pollen iiusserst

urm, sió fiihrt keine Mollusken, und nur wenige Ostracoden seien in ihr vorhanden.
Die Ursache hierfür sei in den vor dóm völligen Riickzug des Binnensees stark veran-

derten Verháltnissen zu suchen.
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lm untersten 41 44 m Abschnitt des pleistozánen Komplexes lágert, ein palustri-
sehes, lössartiges Sediment, zu welchem ein vöm erodierten unebenen Gelánde durch
das Niederschlagwasser eingewaschenes Matériái beigemischt. wurde.
lm Abschnitt von 19 bis 41 m treten Lössschichten auí', die auf einem vorwiegend nas-

sen Gelánde abgelagert wnrden: zwischen dicse Schichten sind Flugsandlagen einge-
schaltet. Auf Grund dér Schwermineral-Zusammensetzungdürfte dér Flugsand von einem
und demselben und dér bent igen Donau nahe gelegenen Gebiet abgetragen worden
sein (Tabelle II).

In den obersten 19 m lagern áolische Sedimente (Löss, eventuell seine humifizierte
Abarten und Flugsand), dió auf einem vorwiegend trockenen Gelánde zr Ablagerung
kamen.

Auf Grund dér Analogie mit anderen, lángs dér Donau bearbeiteten pleistozánen
Komplexen dürfte in dér Ausbildung bei Dunaújváros das vollstándige und gut geglie-
derte Pleistozán vöm Günz un vert rétén sein.



Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1071 ) 101. 44— 52.

A bakonyi és vértesi rotaliporás-turriliteszes

márgaösszlet Foraminifera-társulásai

dr. Sidó Mária

(3 táblázattal, 1 táblával)

összefoglalás: Szerz plankton Foraminifera - fajok megjelenése és rétegtani elterjedése

alapján, új rétegtani megvilágításban tárgyalja a vértesi és bakonyi rotaliporás-turriliteszes márga-
összlet helyzetét.

Három plankton Foraminifera-zónát különít el. Közülük az alsó kett a vraconien s.str.-ra, a
legfels pedig a cenomanien s. str. alsó részére esik.

összehasonlítást végez a Voconsi-árok azonos rétegtani helyzet képzdményein elért újabb mikro-
paleontológiai eredményekkel. Megállapítja a plankton Foraminifera-iaiok megjelenésének és réteg-

tani elterjedésének azonosságát, mindkét területen.

I. Bevezetés

Tanulmányomban elssorban plankton Foraminiferák segítségével próbáltam megoldani
a rotaliporás-turriliteszes márga rétegtani kérdését.

A legújabb kutatások, elssorban a Voconsi-árokban és környékén (Moullade 1966,

Sigal 1967) kimutatták, hogy a vraconienbe tartozó „kék márga”-összlet üledékhiány
nélkül fejldik ki az albien s. str.-bi és a Rotalipora appenninica (Renz) már megjelenik
a vraconienben. A cenomanien aljától kezdve viszont újabb Rotalipora fajok (R. green-

hornensis (Morrow), R. cushmani (Morrow), R. montsalvcnsis Mornod, R. reiclieli

SlGAL, stb.) lépnek fel, melyek megjelenését jellemznek tartják és ezek alapján vonják
meg a határt az albien és a cenomanien emeletek között.
A legújabb plankton Foraminifera-zónációk és az Ammonites-zón&ciók összehasonlító

tanulmányozása még folyamatban van és reméljük, hogy- ezek a kutatások majd meg-
nyugtató, még pontosabb eredményre vezethetnek. Ilyen szempontból kiemelend
Douvillé (1933) és Noszky (1934) munkája.

K'.vaukü .1. (lí)öG p. 74) értelmezése szerint a turrililcszes márgát kizárólag az eddig meglehetsen gyéren
talált zónajclz Ammoniles fajok alapján lehet szintezni. Ugyanakkor a plankton Foraminifera társulást nem tartja

korjelznek, mondván, hogy számos alakja megjelenik már az albai emeletben is. Ez azonban nem jelenthet negatí-

vumot. mert ugyanígy vannak hosszúéletü A tn monites fajok is a zónajelzkön kívül, mint ahogy vannak biztosan zó-

najelz Foraminiferák is, ha helyes rétegtani értelmezésben használjuk azokat.

Vizsgálataim alapján mikrofaunisztikailag a rétegösszleten belül nálunk is kimutatható
az idbeli változás az egyes fajok megjelenésével, gyakoriságával, határozottan elkülönít-

hetk foraminiferás szintek. Régebben az általános Foraminifera irodalmat követve
álláspontom az volt, hogy a cenomán emelet a Rotaliporák megjelenésével kezddik.

1964-ben elkezdett munkámat tovább fejlesztve revízió alá vettem, így a régebben
vizsgált szelvényeket (Ba- 237. sz. f., Pv.-820. sz. f., Hk. -4. stb.) és az ismert eredménye
két az újabb fúrások (Szápár-42., Szentgál-19. stb.) és szelvények adutuivul kiegészítet

tem, vagyis a magyarországi szelvényeket egymással és a külföldiekkel párhuzamosít ot-

tani, pl. MOTTLLADE-nak (1966) a Voconsi-árokban elért eredményeivel és az alábbi azzal

egybehangzó, megnyugtató, a régebbit módosító eredményt kaptam.

II. Irodalmi áttekintés

Elz dolgozatomban (1004) határozottan jeleztem, hogy a turrillteszes-rolnlipnrás márga a/ ÉK-i Bakony és a

Vértes-hegység iü-i eltereinek igen Jellegzetes képzdménye. Viszont a mersek hegység! Vékényi-völgyben kis foltban
feltárt fauna alapján cenománba sorolt vörös márga flis Jelleg, s kzettani és faunaösszetétel tekintetében a turrili-

t eszes márgától eltér kifejldés.
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Eddig az. idpontig megjelent slénytani munkákat (Haver 1802, DorviLLÉ 1933, Noszky jr. 1934, 1951, Vadász
1910, Majzon 1943, 1961) jelen értekezésemben nem ismertetem, esak az utóbbi években megjelentek rétegtani és
slénytani eredményeit foglalom össze.

A márgaösszlet területi elterjedésével és földtani korkérdésével az utóbbi idben érdemben és behatóan Knaver J.
foglalkozott (1904. 1905, 1900), kívüle M ajzon 1„ (1900) is érinti ezt a problémát kézikönyvében.

KNAUKR J. (1904. p. 222) a rotaliporás-turriliteszes márga legalsó glaukonitos szakaszát kérdjellel jelzi az albai
és renomán emelet között. Megemlít], hogy a balinkai területen réteghiány és diszkordaneiu van a glaukonitos réteg-
esoport és a fekv albai képzdmények között. 1900-i értekezésében a turiliteszes márga földtani korkérdésével foglal-

kozik. A turrilitesz.es margót azapti munierias agyaggal kezdd üledékképzdési megacikhts záró tagjának tekinti,
ugyanakkor diszkordanciát említ, helyi kiemelkedések következtében, a turriliteszes márga alatt.

lvNAUER (1900. |>. 73) reám hivatkozik, miszerint a 15a 237. sz. fúrás turriliteszes márgájának legalsó szakaszából
a Kotaliporák hiányzanak. A eenomanon belül annak idején (1904) valóban egy alsó szakaszt, az. ún. tritaxiás szakaszt
különítettem el, de ott már megjelennek szórványosan a Kotaliporák is. A Sz. 42. sz. fúrás vizsgálata során sem állí-

tottam. hogy a rétegsor fekv részében csökkenne ti plankton jelentsége, legfeljebb vizsgálataim alapján megálla-
pítható, hogy a plankton fajok egyedszáma csökken, ugyanakkor fels tritaxiás szintet nem különítettem el.

Továbbiakban Knauer arra hivatkozik, hogy korszer munkák, (Salaj-Samuel (1900). Mouilade (1905)) a
felsóalbai emeletben jelezték a Rolniipont appemiiniea megjelenését. Az idézett mben Salaj .1. a Rotalipora appenni-
nicu-t a cenomántólkezdden említi és éppen a eenománra tartja jellemznek és a Thalmanniella appenninica-t a Thal-
maim telíti brotzeni-xe 1 együtt említi.

Mofllade (1900) munkájára vonatkozólag helyesbíteni kell K naFÉR megjegyzését. Ugyanis Moullade valóban
már a vraeonienbl említi a Rolniipora appenninicu-t és ezt a vraconient mélyebb helyzetnek tartja a cenománnál,
de nem érti alatta a s. str. albient, liánéin egy fölfelé kiszélesített „albien”-nek a legtetejét, a vraconien s. str.-t.

K NAURR a Szápár 42. sz. fúrás rétegsorának legfels szakaszából említi a Mantelliceras vicinale (STOLICZKA) töre-
dékét és ezen az alapon az. említett legfels szakaszt a cenomán emeletbe sorolja. Ez a megállapítása Foraminiferák
alapján is valószínsíthet.

Majzon (1900) a magyarországi eenománról és ezzel kapcsolatban a turriliteszes márgáról is közölt adatokat.'
A Bakony területén a cenomán emeletbe sorolja a bakonynánai, Gaja-pataki elfordulást, ahol a glaukonitos homokos
margóban Rolniipora nppenninicti-l talált.

MAJZON (1. c. p. 601) azt írja, hogy ha a bakonyi cenomdnt a vékényivel összehasonlítja, akkora cenomán összletet
Magyarországon úgy lehetne felosztani, hogy a bakonyi cenomán összlet a glaukonitos rnárgával és a turiliteszes márgá-
val már inkább a felscenománba tartozik.

Vizsgálati eredményeink szerint a rétegtani helyzet inkább fordított viszonylatban értelmezend.
.M ajzon több fúrást említ a Bakonyiad és gyér faunát közöl a turriliteszes márgából, annak részletesebb biosztra

tigrafiai taglalása nélkül ( 1 . c. p. öüO). A Vértes elterébl a Pusztaválni fúrásokból szintén gyér faunát említ — sze
rinte ott ugyanazon rétegek vannak meg. mint a Zirc— Bakonynána vonalon, de a fiatalabb fajok hiányoznak, ami
turriliteszes márga felsbb részének hiányára utal.

Ezekkel az adatokkal sem értek teljesen egyet, s erre tanulmányom érdemi részében majd bvebben ki fogo k térn

111. Rotaliporás-turriliteszes márga Foraminifera zónái ’ és biotársulásai

Az egyes alapszelvények részletes adatai révén külön biozónációkat igyekeztem föl-

állítani a bentosz, illetve a plankton Foraminifera fajok fokozatos egymásutáni meg-
jelenése és rétegtani elterjedése alapján. Ebbl a szempontból elssorban a filogenetikai
elv vezérelt, de azt sajnos teljes mértékben nem állt módomban keresztül vinni. Aka-
dályozta ezt részben a vizsgált képzdmény aránylag csekély rétegtani kiterjedése,
részben pedig a Foraminiferák kedveztlen megtartási állapota is, továbbá a réteg-
tani felépítésben a fáciesek változása, részben pedig a plankton Foraminifera fa-

jok aránylag kis száma. Biozónációs szempontból nehézségeket okozott a Schackoina -

k

látszólagos hiánya. így természetesen
j

az adott biozónációk nem lehetnek végleges
érvények, azokat esak kísérleti elleggel a mélyfúrások szelvényeire állítottam föl. A
közölt plankton Foraminifera fajok megjelenési sorrendje és rétegtani elterjedése azo-
nos azokkal, melyeket a legújabb külföldi kutatások eredményei is hoztak.

Ezen elvek alapján azonos rétegtani helyzet 3 bentosz biotársulást és 3 plankton
biozónát különítettem el a rotaliporás-turriliteszes márga összleten belül (II. táblázat).
Úgymint a Planomalina buxtorfi— Rotál

i
pora appenninica: Globigerinelloides eaglefor-

densis; Rotalipora greenhornensis Rotalipora cushmani plankton zónát és a tritaxiás,
az epistominás és a gavelinellás bentosz biotársulást.

A) PLANKTON FORAMINIFERA ZÓNÁK
1. Planomalina buxtorfi — Rotalipora appeninica zóna
A rétegösszlet alsó szakaszán a glaukonitos márgaösszletben fokozatosan jelenik meg

a plankton. Alsó részében még gyakorlatilag nincs is; átfutó alakok jelentkeznek a szakasz
közepe táján, így a Hedbergella infracretacea (Glaessn.), Hedbergella trocoidea (Gasd.)
stb., melyek mélyebb rétegtani szintbl is ismertek. A Planomalina buxtorfi a zóna közepe

1 A Meesek-hegység tárgyalásánál említi a cenomán emelet jelenlétét a Vékényi-völgybl, amit közelebbrl alsó-
cenomannak vél, rám is hivatkozván. Azonban én ezt az elfordulást annak idején is (1961), mikrofauna alapján,
már inkább felseenománnak véltem. Majzon L. innen említi a Rotalipora montsalvensis fajt, mely szerinte túron alak
— pedig irodalmi adatok alapján már az alsócenománban megvan, st megjelenése egyenesen a cenománt bizonyítja.
Az általam felismert Rotalipora helvetica Bolli inkább a cenomán fels részét bizonyítja.
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táján jelenik megás fels részében gyakoribb, mellette fellép gyéren a Rotalipora appenni-
nica

( Renz) faj, és ritkán a Globigerinelloides bentonensis is, amely kétségtelenül a szkebb
értelemben vett albien utáni rétegtani szintet jelez, jelen esetben a Planomalina buxtorfi
elfordulásával együtt a vraconien alemeletet. Ennek a zónának és a tritaxiás biotársulás-

nak a rétegtani elterjedése azonos.

2. A Globigerinelloides eaglefordensis zóna
További újabb plankton Foraminifera fajok megjelenése jól elválasztja az elbbi zóná-

tól. Az elz zónához viszonyítva itt egyre nagyobb számban jelentkeznek a plankton
alakok. A Globigerinelloides eaglefordensis (Moremán) igen gyakori, a Rotalipora appenni-

nica (Renz) sokszor tömeges jelenléte mellett. Továbbá számos Hedbergella faj: a H.
infracretacea (Glaessner), H . debrioensis (Carsey), H. planispira (Tappan), H . ivashiten-

sis (Carsey), II. trocoidea (Gandolfi) szintén tömeges jelenléte mellett, igen gyakori még
a Clavihedbergetta simplex (Morrow) is.

A zóna felsbb szakaszán a Rotalipora cf. greenhornensis (Morrow) megjelenése meg-
engedi a finomabb rétegtani taglalást. így a zónát két alzónára bonthatjuk. Az alsó

Globigerinelloides eaglefordensis alzónára és a fels Rotalipora cf. greenhornensis-es alzónára.
A zóna rétegtani szempontból azonos a második bentosz, az ún. epistominás biotársu-

lással, s a vraconi fels részébe tehet, a Rotalipora cf. greenhornensis faj alapján, mely
a Voconsi-árokban szintén azonos helyzetben jelenik meg (Mórleade 1966).

3. Rotalipora greenhornensis — Rotalipora cushmani zóna
A Rotaliporák ortogenetikus fejldése során újabb fajok megjelenésével különíthetjük

el ezt a zónát. A zónajelz R. greenhornensis (Morrow) és R. cushmani (Morrow) nem
nagy egyedszámban jelenik meg, mellettük új elem, az ugyancsak ritka R. reicheli

Mornod, R. montsalvensis Mornod faj. Ugyanakkor a R. appenninica (Renz) itt is rend-
kívül gyakori, Hedbergella div. sp.-szel együtt, melyek közül a legtöbb már az elz zóná-
ból ismert, s ebben a zónában csak a H. hiltermanni Loeblich et Tappan az új elem.
A zónajelz Rotalipora fajok, valamint a R. montsalvensis Mornod és R. reicheli

Mornod is a cenomán emeletet bizonyítják. Sajnos a Sehackoina cenomana (ScHACKO)-t
az ezideig vizsgált mintákban nem találtam meg, mely pedig szintén, kétségtelenül a ceno-
mánt jellemzi.

Végeredményben leszögezhetjük, hogy a vraconi alemelet és cenománi emelet, s egy-
úttal az alsó- és felskréta határa a plankton Foraminifera fajok megjelenésének segít-

ségével biztosan elválasztható és bizonyítható.
A fúrási adatokból kitnik, hogy valószínleg nagyméret, utólagos erózió következ-

tében hiányoznak a cenomán emelet középs és magasabb részei a Vértes és Bakony
területén. Az eddig vizsgált minták alapján bizonyíthatók nem voltak. Inkább az utóla-

gos erózióra utal az, hogy megvannak a cenománi emelet alsó részébe sorolható üledékek
rendszerint csekély vastagságban (10—50 in.).

B) BENTOSZ FORAMINIFERA BIOTÁRSULÁSOK

A bentosz Foraminifera biozónák — helyesebben biofácies szintek fölállításában sajnos

a filogenetikai elvet nem lehetett követni, ugyanis a rotaliporás— turriliteszes márga össz-

letében a fáciesek nem voltak végig azonosak. így a bentosz Foraminifera „zónák”
inkább csak biofácies-szint értékek. Valójában az egyes biozónákban igen eltér bio-

fácieseket és ennek megfelelen eltér összetétel bentosz Foraminifera társulásokat talál-

tam, így ezeknek a biotársulásoknak inkább csak helyi, gyakorlati értékük van, annak
ellenére, hogy az egyes társulások következetesen megvannak, nyomon követhetk
több fúrásban, a bakonyi — vértesi területen.

l.Tritaxiiás zóna

Az összlet alsó szakaszán a glaukonitos márga fáciesben túlnyomó többségben arány-
lag nagytermet, agglutinált házú formák a jellemzek. A Tritaxia -félék dominálnak,
sokszor az egész társulás ezekbl áll. Köztük gyakoriak Tr. pyramidata Rss, Tr. tricari-

nóta Itss, Tr. minvta (Marss.), Tr. plumcrae Cushman stb., melletük sokszor gyakoriak
még a Reopha.r-félék: R. joedissirna (Rss), R. clavulina (Rss), Ammobaculites div. sp.,

az AmmobaruHh s euides Loebi.. et Tappan stb. A meszes házú bentosz alakok ritkábban
mutatkoznak, ha megjelennek, akkor a Lenticidinu -fólék viszonylag gyakoribbak, fleg
a L. rotulaln (Lám.), L. naviculu (d’ORB.), L. ovális (Rss), stb. Kevés Gavclvnella is
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Ticinella roberti (Gandolfi)

Ticinella cf gaultma Morosova
Praeglobotruncana delnoensis (Plumer)
Praeglobolruncana stepham (Gandolfi)

Rotalipora appennmica (Renz)
Rolalipora cf greenhornensis (Morrow)

Rotalipora greenhornensis (Morrow)
Rolalipora cushmani (Morrow)
Rolalipora reicheli Mornod
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Rolalipora sp
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negfigyelhet ebben a szintben. A Foraminiferák mellett gyakoriak az Eehinodermata
naradványok és koprolitok. A tritaxiás-zóna mindig glaukonitos kzetkifejldésben van
neg. Sokszor az iszapolási maradék nagy százalékát glaukonitszemcsék adják. A zóna
kém nagyvastagságú, 0,5 és 30 in között változik.

Meg kell jegyeznünk, hogy a Tritax iák a felsbb szakaszban, illetve zónákban megvan-
lak ugyan, de egyedszámuk jóval kisebb, néha elenyész, az eltér, számukra kedvezt-
len fáciesviszonyok miatt.
A tritaxiás-zóna, litofáciese alapján, a transzgreesziós kimélyülés kezdeti szakasza, az

em kizárt, hogy már a kontinentális lejtn lerakódott üledék. Mindenesetre legalábbis
i neritikus zóna mélyebb részében képzdött. A glaukonit-feldúsulás mindig jelents és
lirtelen mélységváltozás következménye lehet, hmérséklet változással együtt. A nyíl-

abb vízi fácies kialakulását jelzi a zóna felsbb részén megjelen plankton formák gyér
elenléte is. Foraminifera társulása és az Ammonües fauna alapján is a vraconienbe tar-

ozik.

i.Epistominás zóna
A bentosz Foraminifera társulás elég gazdag ebben a zónában, de összetételében eltér

íz elbbitl. Az agglutinált lnízú alakok itt egyedszámra nézve háttérbe szorulnak ameszes
íázú bentosszal szemben. A Tritaxiák itt is elfordulnak, de jóval kisebb egyed- és faj-

izámmal; mellettük gyakoriak az A tnmodiscus, Spiroplectammina, Verneuilina, Gaiulryina,
Marssonella, Dorothia nemzetségek. A meszes házú bentoszban jellemzk, egyik-másik
nintában feltnen gyakoriak, az Epistornina-félék: E. colomi Sioai., E. charlotte Vieatjx,
E. supracretacea Ten Dam, E. cf. spinulifera (Kss). Továbbá gyakoribbak a Gavclinella-
élék is, így a G. intcrmcdia (Berth.), G. bért helihu ( Kellek), az Anomalina ammonoides
Rss), Conorbina conica Lozo, Pseudoporella ninia (Marss.) Gyroidina- és Globorotalites div.

p. A Lagenidac-t'óK'k közül gyakoribbak a Frondieularia
, Dentalina, Lagena

, Vaginulina,
Lenticulina nemzetségek.
Rendszerint gumós agyagmárga, néha mészmárga kifejldésben látjuk az Epistomi-

íákkal jellemezhet biotársulási zónát. Itt a glaukonit ritka; igen vékony rétegeeskében
elszórtan mutatkozik. Az üledék már a kimélyülés késbbi szakaszában keletkezett,
nélyebb tengeri övezetben. A bentosz viszonylag kisebb aránya is mélyebb tengeri öve-
zetre utal, ahol a bentosz fokozatosan csökkent, azért a plankton felhalmozódásnak arány

-

;záma viszont nagyobb. A bentosz Foraminiferák megjelenése alapján ezt a biozónát
íem tudjuk alzónákra bontani, mint a vele rétegtanilag azonos plankton zónát. A zóna
astagsága az eddigi fúrási adatok alapján 10 és 150 m között változhatik. Mikro- és
nakrofauna társulása alapján még a vraconienbe tartozik.

1. Gavelinellás zóna
Az elzhöz vizsonyítva, ismét eltér a Foraminifera társulás. A Gavelinellák ugyan

íz elzben is megjelentek már, de itt számuk növekedik és új fajok jelennek meg, így
i jellemz Gavelinella cenomanica Brotzen. Az agglutinált házú bentosz itt már nagyon
!yér faj- és egyedszámban jelentkezik, a meszes házú bentosz uralkodik. Gyakoribbak
íz Anomalina- és Gavelinella-fé\ék. Elfordulnak a Patellina, Globorotalites, Gyroidina

,

Epistornina nemzetség fajai is. Jelents szerepe van a Nodosariacea fcsalád egyes család-
ainak és nemzetségeinek is, különösen a Lenticulina, Nodosaria, Frondieularia, Vaginu-
ina, Ramulina, Tristix, Pleurostomella-féléknek.
A bentosz aránya itt a planktonhoz viszonyítva még kisebb, mint az elz zónában,

z természetes is, mivel itt még mélyebb és nyíltabb viz tengeri övezetrl van szó, mint
iiz elzben. A biofácies is ezt bizonyítja, mert itt meszesebb és aleuritosabb az üledék.
V glaukonit gyakorlatilag már nem fordul el. Ennek a zónának a vastagsága a mély-
úrási adatok alapján hozzávetlegesen 30 és 100 m között mozog. Mikro- és makrofauna-
ársulás és különösen a jellemz Ammonitesek alapján ez a zóna már a cenománba tar-

ozik.

IV. Rétegtani kiértékelés

Az összefoglaló táblázaton területenként tüntettem fel a megvizsgált fúrási szelvénye-
ret s a kiválasztott alapszelvényeket részletesen ismertettem (I— II. táblázat). Több fúrás
;sik a Tatabányai-medencére, a Vértes ÉNy-i elterére és a Bakony-hegység területére,
leg az ÉK-i eltérre. A táblázatról leolvasható, hogy mikrofaunával igazolt legteljesebb
szelvényt a Pusztavám 820. sz. (III. táblázat), az Oroszlány 1317. sz., a Balinka 237.
sz. és a Szápár 42. sz. fúrások rétegsora szolgáltatta.
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A Tatabányai-medencében is több fúrást vizsgáltam, így az 1374. sz., 1376. sz., a 610
és a 808. sz fúrásokban csak a rotaliporás-turriliteszes márga alsó Planomalina buxtorfis
tritaxiás szakasza volt felismerhet kisebb, nagyobb vastagságban. A Vértes ÉNy-
elterében ugyancsak az alsó Planomalina buxtorfis— tritaxiás szakasz volt meg az alább
fúrásokban: Pusztavám 801., 794., Mór 10, Mór 15. sz.

Kivétel az Oroszlány 1317. és a Pusztavám 820. sz. fúrás, melyek egyenként alapszel-

vény jellegek, s amelyekben megvan az alsó planomalinás— tritaxiás és a középs szakasz
mely utóbbit a Globigerinelloides eaylefordensis Moreman jellemez, 8 mely még további két
alzónára különíthet el. A középs szakasz kimutatható még a pusztavámi 791. sz.,

s részben a 792. sz. 795., 808. sz., 303. sz., valamint a 806. sz. és a 807. számú fúrásokban is.:

Bizonytalan a fels szakasz, melyre a Botalipora. yreenhornensis (Morrow) és a R.
\

cushmani (Morrow) jellemz, az Oroszlány 1317. sz., a Pv. 820. sz. és a Pv. 790. sz. fúrá-
'

sokban. Ezeken a területrészeken a fels szakasznak megfelel rétegösszlet valószínen '

utólag erodálódott.
A Bakony-hegység É-i elterében a legteljesebb és legnagyobb vastagságéi a rotalipo-

rás-turriliteszes márgaösszlet. Néhány féirásban összefügg rétegsorban mindhárom
szakasza megvan, így pl. a Szápár 42. sz. és a Balinka 237. számú alapszelvény jelleg ]r

féirásokban határozottan jól tanulmányozható ez a kifejldés. Ezenkívül az alsó szakasz
tritaxiás— planomalinás társulása biztosan kimutatható még a Súr 2. sz., a Bakonynána
5., a Balinka 221. sz., a Nagyveleg 1. sz. és a Zirc 15. számú fúrásokban. Kimutatható
és igen jellemz a középs szakasz is a rotaliporás globigerinelloideses társulással, a Svir

2. sz., Bakonynána 5. sz., Bakonynána 7. sz., Nagyveleg 1. sz.. Zirc 15. sz. túrásokban.
Csakis a fels szakasz, a Botalipora yreenhornensis — Rotálipora cushmani zóna volt

kimutatható, a Szentgál 19. sz. fúrásban, inelv valószínleg új cenomán transzgressziót

jelez kimélyüléssel, mely utóbbit a litobiofácies is bizonyít . Itt a vraconien esetleges teljes ’j

hiányával üledékhézag mutatkozik. A rotaliporás-turriliteszes márgából mindössze
50 m-es összletet harántolt csak a fúrás, Foraminifera társulása a cenomán emelet alsó

részét jelzi, a jellemz Botalipora yreenhornensis (Morrow), a B. cushmani (Morrow)
alapján.

A fels szakasz a Botalipora yreenhornensis Botalipora cushmani társulással azért volt

meg csak olyan kevés elfordulásban, így csak néhány fúrásban kimutatható, mivel
a rotaliporás-turriliteszes márgaösszlet a legtöbb helyen utólag erodálódott. Pl. a Tata-

’

bányai-medencében is csak a legalsó szakasza maradt meg, az is többnyire csak a tek-

tonikus árokban. A Bakony-hegység területén viszont ahol nem erodálódott olyan nagy
mértékben, az eocén fedrétegek alatt helyenként, mint pl. a Balinka 237. sz. és a Szápár
42. sz. fúrásban elég nagy vastagságban maradt meg a rotaliporás-turriliteszes márga
mindhárom foraminiferás szakasza a jellemz Foraminifera társulásokkal. A táblázaton

különböz jelekkel feltüntettem a diszkordanciákat, az utólagos erozóit, illetve a fúrás

befejeztét.

Rétegtani összehasonlítás

A rétegtani összehasonlításban irányadónak vettük a cenomán (Marks 1967) és a

vracon sztratotípúsain (Renz Luterbacher 1965), valamint a Voconsi-árok(Moui<LADE
1966) és környékének megszakítatlannak látszó pelagikus kifejldés üledéksorán
(Porthault 1969) végzett legújabb mikropaleontológiai tanulmányok eredményeit.
Renz és Luterbacher (1965) a Ste-Croix melletti La Yraconne környéki vraconien

s. str.-bl nem zónajelz plankton Foraminiferát említ; a Globigerinelloides ultramicra

Subbotina és Hedberyella sp.-t.

A cenomanien s. str. klasszikus, Théligny környéki elfordulásaiban Marks (1967)

szerint az emelet alsó részében plankton Foraminifera nincs. Az Ostreákban gazdag sekély-

tengeri üledékben a plankton Foraminiferák hiánya az egykori környezettel magyaráz-
ható. A középscenoinánban viszont a Botalipora cushmani-mik van bizonyos jelentsége
a rétegtani összehasonlítás szempontjából. A B. cushmani (Morrow) fajt is a középs*-
cenománnak csak a legfels részébl említi. A felseenománból Marks (1967) megint nem
említ plankton Foraminiferát. Látható tehát, hogy ászt ratotípusokban a plankton Fora-
miniferák igen gyér elfordulása miatt az elbbiekkel közvetlen rétegtani azonosítás

nem hajtható végre. Ilyen szempontból csak a Voeonsi-árok és környéke jöhet számításba.
A Voeonsi-árok Ammonitcs zónái viszont azonosíthatók a vraconien s. str. és a cenomanien
s. str. klasszikus elfordulásaiban felismert Ammonitcs zónákkal. így tehát, ha közvetve
is, de mégis megbízható rétegtani azonosítás hajtható végre a Voeonsi-árok és környéké-
nek plankton Foraminiferákban gazdagabb üledéksorában a vraconien és cenomanien
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mclet rétegtani lielyzetére és azoknak a plankton Foraminifcra zónákhoz való viszonya
zempontjából. Említett területen ugyanis Moullade (1966) és Pourthault (1969)
vizsgálatai csaknem azonos rétegtani eredményeket hoztak, melyek Sigal (1967)
tjabb álláspontját bizonyítják a plankton Foraminifera zónák és a klasszikus emeletek
zonosításában.
Különösen Moullade (1967), de ugyanígy Pourthault (1969) vizsgálatai szerint

gyanis a korábbi felfogással ellenkezen a Rotalipora appenninicn (Renz) nem a ceno-
íianien alján jelenik meg, hanem már a vraconien alján.

|

A vraconien emelet felsbb részében egy ortogenetikus differenciálódás átmeneti
lakja jelenik meg, melyet Rotalipora cf. greenhornensis-nek nevez (Moullade) (1966).
l R. greenhornensis (Morrovv) típusos populációja csak a cenomanien alsóbb részében
denik meg. A cenomanien alsó részében további ortogenetikus elágazások alakjai:
R. monsalvensis Mornod, R. cushmani (MoRROw)stb. jelennek meg. A Scliackoinák
zül a S. moliniensis (Reichel), S. bicomis a vraconien legtetején jelenik meg, a S.
enomcmn (Schacko) pedig a cenomán emelet legalján indul meg.
Moullade (1966) munkájából azonban nem állapítható meg pontosan, vájjon a

oconsi-árokban folyamatos volt-e az üledékképzdés az albo- vraconien és a cenomanien
özött vagy sem?
A Bakony-hegységben viszont a vraconiennel azonosítható turriliteszes márgaössszlet

lsó része Rotalipora appenninicával és alján a glaukonitos márgával határozottan
ranszgressziós település. Számos mélyfúrásból, a Bakony-hegységben, ismeretes olyan
íel vény, amelyben az üledékképzdés folyamatos volt a vraconien és a cenomanien közt.
Pelágikus fáeiesben megszakítatlan üledéképzdéssel találunk olyan rétegeket

tukonynána környékén, ahol a turriliteszes — rotaliporás márgaösszlet fels részében a
lotaiipora greenhornensis (Morrow), R. cushmani (Morrow), R. evoluta Sigal, R. mont-
ctlvensis Mornod fajok megjelennek és ezek már biztosan a cenomán emeletet jelzik.
Tehát, ha az üledékképzdési viszonyokat vesszük figyelembe akkor eltérés látható a

oconsi-árok és a Bakony-hegység kifejldései között. Ha elfogadjuk Moullade és
íigal értelmezését, egy alsó- és felskréta, szkebben a vraconien s. str. és a cenomanien
. Str. közti határt az elbb említett Rotalipora fajok jelzik, akkor a Bakony-hegységben
gyancsak megszakítatlan üledékképzdés van, az alsó- és felskréta között, szkebben
rtelmezve a vraconien és a cenomanien között. Utóbbira utal Knauer (1966 p. 74)
z értekezésében, mely szerint a Szápár 42. sz. fúrásban a turriliteszes márga legfels
zakaszából kikerült Mantclliceras vicinale és a Stoliczkaia töredék szintén a cenománi
meletet valószínsíti. Míg a turriliteszes márga alsó részérl a zónajelz Stoliczkaia
ispar és a Mantelliceras inflatutn fajokat említi. Elz faj még az albien s. str. tetejére
dlemz, az utóbbi viszont a vraconienre. Tehát Knauer adatai szerint a s. str. albien,
vraconien és a cenomanien megvan a szápári szelvényben.
A Rotaliporák fejldése és az egyes fajok megjelenése a bakonyi turriliteszes márga-

sszletben ugyanaz, mint a Voconsi-árok azonos kori üledékeiben, ami megersíti a hazai
Vizsgálatok rétegtani zónációs eredményeit. Tárgyilagos ellenrzés szempontjából
turriliteszes márga rét egösszletének különböz rétegtani szintjeibl származó plankton

foraminifera társulásokat küldtem ki. M. MouLLADE-nak. ugyanazokat a fajokat
atározta meg, mint magam is és a rétegtani helyzetre vonatkozóan is azonos volt a véle-
aénye. Szíves közremködéséért külön itt is köszönetét mondok.
Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a Voconsi-árok képzdményein és a hazai

otaliporás —turriliteszes márga összleten végzett mikropaleontológiai vizsgálatok ered-
aényei egybehangzóak a plankton Foraminifera zónák szempontjából, a vraconien réteg-
ani lielyzetére és a vraconien és cenomanien közti határra vonatkozóan.
Nem fogadható e} viszont Knauer ,T. (1965) érvelése a plankton Foraminiferák réteg

-

ani szerepére vonatkozóan, amikor Salaj J. et Sámuel J.-re (1966) hivatkozik. Utóbbi
zerzk szerint ugyanis a Rotalipora appenninica (Renz) a cenomanien közepén jelenik
aeg, még pedig az alsócenomanban megjelent R. brotzeni Sigal után. Azt mondják, hogy
únes típusos R. appenninica az alsócenoinánban.
Meg kell jegyeznünk viszont, hogy Salaj (1966) a Rotalipora evoluta Sigal fajt az

Ibién fels részébl említi. Ezt a fajt újabban egyes szerzk — így Pourthault (1969)
3 — besorolják a R. appenninica RENZ-be.
Igen valószín tehát, hogy a Rotalipora fajok rétegtani megjelenése az ENy-i Kárpá-

ok üledéksoraiban is azonos a DK-franciaországival.
Fentiek értelmében és a legújabb külföldi, részben a sztratotípusokon végzett rnikro-

•aleontológiai vizsgálatok eredményeivel párhuzamosan végzett revízió alapján kellett
rotaliporás— turriliteszes márga összletre vonatkozó rétegtani magyarázatomat (1964)

nódosítani.
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Táblamagyarázat — Explanation de Planche

I. Tábla— Planche I.

]. Planomalina buxtorfis zóna. Pusztavám 820. fúrás, 497,30— 500,90 m. Vracon
Zone á Planomalina buxtorfi. Sondage de Pusztavám 820. Entre 497, 30 et 500,90 m. Vraconien

2. Tritaxiás zóna. Pusztavám 820. fúrás, 512,10— 516,10 m. Vracon
Zone á Tritaxies. Sondage de Pusztavám 820. Entre 512,10 et 516, 10 m. Vraconien

3. Globigerinelloides eaglefordensises zóna. Oroszlány 1825. fúrás, 210 m. Vracon
Zone á Globiyerinelloid.es eaylefordensis. Sondage de Oroszlány 1825. 210 m. Vraconien

4. Epistomináé zóna. Pusztavám 820. fúrás, 342,30—345,50 m. Vracon
Zone á Epistomines. Sondage de Pusztavám 820. Entre 342,30 et 345,50 m. Vraconien.

5. Rotalipora greenhornensis — Rotalipora cushmani zóna. Szentgál 19. fúrás, 51,90 m. Cenomán
Zone á Rotalipora greenhornensis et Rotalipora cushmani. Sondage de Szentgál 19. 51.90 m. Cénomanien

6. Gavelinellás — rotaliporás zóna. Szentgál 19. fúrás, 34,40— 36,40 m. Cenomán
Zone á Gavélinelles et Ilotalipores. Sondage de Szentgál 19. Entre 34,40 et 36,40 m. Cénomanien.

Nagyítás: 31 X
Grossissements: 31 X
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(1863): Die Foraminifcren des norddeut seben Hils und Gault. Sitz. K . Akad. Wiss. Wien., Vol. 46., p. 5— 100 — Salaj,
J.— Sámuel, O. (1966): Foraminifera dér Westkarpatcn-Kreide (Slovakei). Bratislava — Sigal, J. (1952): Apcr?ti

stratigraphique sur la Micropaléontologie du Crétacé. XIX. Congr. Geol. Inat. Alger. 1-ére — Sigal, J. (1956): Notee
micropaleontologiques inalgaches. 2. Microfauncs albiens et cénomaniennes. C. R. Soc. Geol. Francé No. 11. p. 210.
— Sigal, .1. (1967): Essai sur l’état actuel d’une zonation stratigraphique á l’aide des prineipieles espéces de Rosalinef
(Foraminiferes). Extráit C. R. Somm. de:, Séances Soc. Geol. Francé Fasc. 2.. p. 48. — Sidó M. (1964): A bakonyi ecno
mán rétegek Foraminifera vizsgálata. MAF Évi jelentése — Sn>6, M. (1961): Mikropaleontologische Cntersuchung
dér Oberkreidc-Schichten des Vékényer Tales. Ann. Inst. Geol. Pub. flung. Vol. XLIX. fasc. 3. — Sinö, M. (1969)
Stratigraphio value of planktonic foraminifera in the Cretaceous of Hungary. Proccedings of the First Internationa
Conference on Planktonic Microfossils 1967. Gcneva — SüBBOTINA, N. N. (1953): Foraminiferes l'ossiles d’ U. R. S. S
Globigerinidae, Globorotalliidae, Hantkeninidae. Trudy, V. N. IGR1 S. S. R. I.S. S. S. R. No. 76 .—Scheibnerová, V
(1961): Microfauna srednej a vrchnej Kriedy Bradlového pásma Západnych Kárpát na Slovensku. Geol. Geogr
Univ. Com. Geol. No. 5., p. 5— 108. — THALMANN. H. K. (1934): Die regionale stratigraphische Verbreitung dér ober
kretaziseben Foraminiferengattung Globotruncana Cusbman 1927. Ecl. Geol. Helv., Vol. 27., No. 2., str. 115— 121

Basel

Les associations de Foraminiferes de l’ensemble de la marne a

Hotalijiores etTurrilites, dans les Montagnes du Bakony et de Vértes

M. Sidó

I. I ntroducti o n

Ce sont, premiórement les Korán linifcros planctoniques que j’tti utilisé pour résoudn
lo problome st raligraphiquo de la marne h Ilotalipores et Turiilites.

Dans la Kösse vocontienne, les recherehes récentes (Moullade, 19(56, Sigal, 1967
ont montré l’apparition de Rotalipora appcnninica (Kenz) déj& dans le Vraconien s. e

Cepondunt d’autros espéces de Rotalipores (voir: p. .44.
,
texte hongrois) apparaissen

dós la base du Cénomanien, donnant la limité entre les deux étages.
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En outre, l’étude comparative ént re les zones de Foraminiféres planctoniques, nou-
ellemenfc établies, et les zones d’Ammonites est encore en cours, nous permettant d’avoir
es résultats eneore plns précis. Pár suite, je ne peux pás accepter í’avis de Knatjer
1966, p. 74.), qui ne considöre pás les Foraminiféres planctoniques comme marqueurs
tratigraphiques.

En tenant compte des nouveaux résultats étrangers, j’ai du réviser et complóter mon
tude, commencé en 1964, pár celle d’autres coupes et sondages (Szápár 42., Szentgál
9., etc.) Et j’ai fait une corrélation entre les coupes de Hongrie et celles étudiées pár
rouxLADE ( 1 9G6) ,

dans la Fssé vocontienne, qui ma livré un meilleur résultat.

|r. Historiques
Outre les publications précédentes (Hacer (1802), Douvillé (1938), Noszky Jh. (1934, 1951), VadAsz (1940),

IAJZON (1943, 1901), récerament ce sont celles de Kn.ukii (1904. 1965, 1966) et de MAJZON (1966) 1 qui traitent
I
probléme de la niarne i\ Rotalipores et Turrilites. forniation trés caractéristique dans le Bakony du Nord-Est et
ms l’avant-pays de celui-ei et de la Montagne de Vértes septentrionale.

!
Or, les résultats de ma nouvelle étude ne sont pás en accord compiet de ceux des deux auteurs mentionnés.

II. Zones et bio-associations de la marne á Rotalipores
p t. Turrilites

fmmé il était possible et d’aprés le principe phylogénique, j'ai essayé á établir des
iozonations paralléles, sur la base de l’appariton et la répartition stratigraphiques des
’oraminiféres. Celles des formes planctoniques étaient les mémes, connues dans la litté-

iture étrangére récente. Ce principe n’ótait pás suiviblepour les Foraminiféres bentho-
iques. L’absence apparente des Schackoines marqueurs eausait aussi certaines diffi-

ultés.

Pár suite, les zones établies ne pourraient avoir qu’une valeur provisoire.
Quand mérne il m’a réussi á distinguer trois biozones planctoniques et trois bio-asso-

iations benthoniques (Tableau II.) dönt l’extension stratigraphiques sont identiques.

A. Zones de Foraminiféres planctoniques.
1. Zone a Planomalina buxtorfi et Rotalipora appenninica
Dans la marne á glauconie, le plancton apparait successivement, avec des formes in-

ifférentes: Hcdbergeüa infracretacea (Glaessn.), H. trocoidea (Gano.). Pl. buxtorfi n’
pparait qu’au milieu de la zone, avec Rotalipora appenninica et Globigerinelloides ben-
mensis rares, devenant plus fréquent dans la partié supérieure. Ces espéces indiquent
Vraconien s. s. niveau stratigraphiquement plus élévé que l’Albien s. s.

2. Zone á Globigerinelloides eaglefordensis
L’apparition de l’espéce marqueur trés fréquente la sépare bien de la zone précédente.

*• appenninica est souvent extraordinairement fréquente. Outre les Hedbergelles (voir:
’• 45, texte hongrois) trés fréquentes, Clavihedberqella simplex (Morrow) est aussi
ien fréquente.
L’apparition de Rotalipora cf. greenhornensis (Morrow), dans la partié supérieure,

ous permet de diviser la zone en deux sous-zones, dönt l’inférieure est celle á tílobigeri-

J

elloides eaglefordensis et la supérieure est celle á Rotalipora cf. greenhornensis.
La zone indique la partié supérieure du Vraconien s. s., en analogie de la Fssé vocon-

,ienne.

3. Zone á Rotalipora greenhornensis et R. cushmani
Dans l’évolution orthogéniques des Rotalipores des nouvelles espéces séparent cette

one: R. greenhornensis, R. cushmani R. reicheli, R. montsalvensis, bien que pás fréquen-
as. R. appenninica ét les Hedbergelles montent de la zone sous-jacente, ne présentant,
u’un seul nouvel élément: H. hiltermanni Loeblich et Tappan.
Les espéces marqueurs prouvent bien la partié basale du Cénomanien (de 10 a 50 m.)

ont la majeure partié supérieure a été érodée postérieurement.

B. Associations de Foraminiféres benthoniques
Elles n’ont pás de valeur des vraies zones, seulement celle des niveaux á biofaciés.

. Association á Tritaxies
La marne a glauconie (de 0,5 á 30 m:) renferme des formes arénacées, oü les Tritaxies

rédominent (voir: p. 46, texte hongrois).

1 Majzon a rangé la marne á Rotalipores et Turrilites (1. c., p. 60.) plutt dans le Cénomanien supérieur 1 Et il a
assé Taffleurement de la Vallée de Vékény (Montagne de Mecsek), dans le Cénomanien inférieur. Cependant, j’ai
trouvé Rotalipora helvetica (Bolli), indiquant le Cénomanien supérieur (1961). Alors, MAJZON indique les positions
ratigraphiques des Rotalipores, en Hongrie, juste en sens inverse.
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D’aprés le lithofaciés, la formation indique le début d’un approfondissement, intro-

duisant la transgression. Les Forarniniféres et les Ammonites prouvent le Vraconien
s. s.

L’extension stratigraphique de la formation est identique á celle de la premiere zone
planctonique.

2. Association á Épistomines

Les formes arénacées y sont trés rares. Pár contre, les Épistomines pródominent large-

ment, accompagnées d’autres formes non arénacées (voir: p. 47. texte hongrois).

La marne argileuse, rarement calcaire, noduleuse (de 10 á 150 m.), á rare glaueonie,

indique un approfondissement accentué, oü le benthos diminue pár rapport au plancton.
Elle appartient encore au Vraconien s. s., et són extension est identique á celle de la deuxi-

éme zone planctonique.

3. Association á Gavélinelles
Les formes arénacées sont presque disparues, Les Gavélinelles prédominent, accompa-

gnées d’autres genres moins fréquents (voir: p. 47. texte hongrois). L’épaisseur de la forma-
tion dönt l’extension est identique á celle de la troisiéme zone planctonique, varié ént re

30 et 100 m. L’approfondissement a atteint són maximum.
D’aprés la microfaune et les Ammonites, elle appartient déjá au Cénomanien.

IV. Évaluation stratigraphique
Dans le Tableau I., j’ai indique les zones, les associations et les étages, reconnus dans

les sondages étudiés.

Dans l’évaluation stratigraphique, j’ai considéré comme directifs les résultats des études 1

de Renz et Luterbacher (1965) — sur le stratotype du Vraconien, — de Marks (1967)
sur le stratotype du Cénomanien, de Moullade (1966) — sur la série pélagique,

apparemment ininterrompue, de la Fssé vocontienne et de ses environs, effectuée pár
PORTHAULT (1969).

Malheureusement, les stratotypes du Vraconien et du Cénomanien ne contiennent que
de trés rares Forarniniféres planctoniques et non marqueurs. Ainsi, c’est la Fssé vocon-
tienne et ses encirons, dönt les zones d'Ammonites sont corrélables á celles des stratotypes,
et qui nous permettent une corrélation satisfaisante entre leur formations et la marne
á Rotalipores et Turrilites de Hongrie. Comme nous l’avons dója mentionná, l’apparition

successive des Forarniniféres planctoniques est identique dans les deux régions.
Pour confirmer les résultats, j’ai envoyé des Forarniniféres planctoniques á M. Moul-

Lade dönt l’opinion sur les déterminations et les positions stratigraphiqvies était identi-

que a la mienne. Qu’il reyoit mos remerciements sincéres.

Dans le Bakony, comme aussi trés probablement dans la Fssé vocontienne, la sédi-

mentation était ininterrompue entre le Vraconien et le Cénomanien, c’est-á-dire entre le

Crétacé inférieur et supérieur. Cette interprótation est confirmó aussi pár l’opinion de

Knauer (1966., p. 74.), qui mentionne Mantclliceras vicinalc, indiquant le Cénomanien.
dans la partié supérieure de la marne á Rotalipores et Turrilites, et en outre Stoliczkaia '

dispar (Álbiens.s.) et Mant'elliceras inflatum (Vraconien s. s.), dans la partié inférieure de
j

la mérne formation.
Mais, je ne peux pás accepter l’opinion de Knauer ( 1 965) sur le róle stratigraphique det

Forarniniféres planctoniques, quancl il cite l’avis de Sai.aj et Sámuel (1966). Selon ceti

deux auteurs, Rotalipora appenninica n’apparaitrait que dans le Cénomanien rnoyei

et aprés R. brotzeni Sioal, cspéce apparue déjá dans le Cénomanien inférieur, selon let

mmes auteurs. Or, je dois le remarquer que Salaj (1966) mentionne Rotalipora evolutc

Sioal, dans la partié supérieure ele l’Albien. Et eette espéce fut récemment identifiéi

á Rotalipora appenninica Renz pár des auteurs, pár exemple pár Porthault (1969) i

fit il est bion probable que l’apparition des espéces de Rotalipores dans les Carpaie;
du Nord-Ouest, sóit identique á celle connue dans le Sud-Est de la Francé.

D’aprés les rócentes études, faites dans le pays et á l’ótranger, c’est ainsi qué je suit
j

obligóe modifier mnn interprétation stratigraphique préeédente (1964) sur la marne il

Rotalipores et Turrilites.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK

K z(itminsítés Schmidt kalapáccsal

építésföldtani térképezés keretében

dr. Kieb Béla*

(8 ábrával, 2 táblázattal)

összefoglalás Az utóbbi évek! en egyre több helyen vetdött fel a részletes építésföldtani
térképezés igénye. A térképezés keretében a laza üledékek talajmechanikai vizsgálatához hasonlóan
kívánatos az összeálló kzetek nagyszámú mszaki kzettani vizsgálata, számszer jellemzése.
Erre a hagyományos, egyedi kzetfizikai vizsgálatok nagy költség- és idigényességük miatt regioná-
lisan nem alkalmasak. így vetdött fel egyéb, lehetleg a helyszínen elvégezhet, gyors és olcsó vizs-
gálati módszer bevezetésének igénye.

Eger város mérnökgeológiai térképezése keretében 1969 nyarától végzünk vizsgálatokat a Schmidt-
féle rugós kalapáccsal. Méréseink az egyedi kzet fizikai eredményekkel összevetve igen jól felhasznál-
hatónak bizonyultak a k izetek szilárdsági, rugalmassági tulajdonságainak regionális jellemzésénél.

A nagyarányú településfejlesztés, regionális tervezés programjához kapcsolódóan
lapjainkban egyre több helyen vetdik fel a részletes (1 : 5000, 1 : 10000 méretarányú)
építésföldtani (mérnökgeológiai) térképezés igénye. Ezen felvételek a klasszikus földtani
mutatásoktól elssorban abban különböznek, hogy a feltárások, vizsgálatok eredményeit
ahol csak lehet számszer formában rögzítik. így a térképezéshez kapcsolódó anyag-
vizsgálat feladata a kzettulaj lonságok általános jellemzésén túlmenen a számszer
értékelés, minsítés, különös tekintettel a kzettel szemben támasztott mszaki, épít-
ipari követelményekre.

Az építésföldtani térképezés nagyobb terület (általában több tíz km2
) részletes felvé-

telét jelenti. így az egyedi kzetfizikai vizsgálat csak pontszer minsítésre szolgál,

egyrészt a jelents költség- és idigényessége miatti ersen korlátozott száma miatt,
másrészt sok esetben a mintavétel lehetsége sem biztosított. Ezért vetdik fel gyors,
roncsolásmentes helyszíni vizsgálati módszer kidolgozásának, illetve egyéb területen
alkalmazott e' járás bevezetésének szükségessége.

Külföldön általánosan, hazánkban Vadász J. ( 1965) kidolgozása alapján alkalmazzák
a betonépítmények felülvizsgálatánál a Schmidt- féle rugós kalapácsot.

Hozzá bizonyos mértékig hasonló a Kolomenszkij, N. V. (1968) által leírt, a
Szovjetunióban a mérnökgeológiai térképezés keretében az agyagok helyszíni kon-
zisztencia vizsgálatára használt kézi rugós mikrobehatolásmér (penetrométer)

.

A rokon
területekrl nyert fenti ismereteink alapján Eger város építésföldtani térképezése kereté-
ben 1969. nyarán kezdtünk vizsgálatokat végezni a Schmidt-féle rugós kalapáccsal.**

A kzetek roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-féle rugós kalapáccsal

Az Njel Schmidt-féle kalapács az ütszilárdsági vizsgálatokhoz hasonló elven mködik.
\ rugós szerkezettel, a ütszeg révón ütést adunk a kzetfelületre, az így nyert impulzus
a kzetben alakváltozást eredményez. A kzetek szilárdságától, rugalmasságától függen
a készülékre reaktív lökés jut, a kalapács visszapattan. A visszapattanás mértékét (R)
a kalapács ütútjának százalékában kifejezve skálán leolvashatjuk (1. ábra).

A vizsgálathoz a természetes település kzet — esetleg laboratóriumi vizsgálatra
kerül nagyobb tömb — felületét el kell készíteni. A mintegy 1 cm2-es vizsgálati felület-

rl az egyenetlenségeket le kell csiszolni, a fed porréteget és szennyezdést el kell távolí-

tani. Az így elkészített felületen — a kalapácsot vízszintes helyzetben tartva — általá-

ban 5, majd további felületen folytatva, összesen mintegy 20 ütést végzünk.

• Kézirat lezárva 1970. IX. 7-én.
“Eger város részletes, 1 . 5000 méretarányú építésföldtani térképezése 5 éves program alapján 1969-ben indult.

A kutatás, térképezés, a Központi Földtani Hivatal és az Egri Városi Tanács Építési és Közlekedési Osztályának
megbízása alapján a Budapesti Mszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének irányításával folyik.
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1.

ábra. N jel Schmidt-féle rugóskalapács. Jelma-
gyarázat: 1. Ütszeg, 2. Kzetfelület, 3. A vissza

pattanás mértékét (II) jelz skála, 4. Ütszegrögzít

Abb. I. Schmidt’scher i’ederhammer N. E r k 1 á r u n-

g e n: 1 . Schlagbolzen, 2. Gesteinsflácbe, 3. Skala, die den
Grad des Rückpralls (R ) zeigt, 4. Befestigungdes Sehlag-

bolzens

2.

ábra. Riodácittufa (Eger) lt. értékének változása .

kzettani sajátsággal. Jelmagyarázat: 1 . Hor
zsak, 2. Alapanyag, 3. Zárvány

Abb. 2. RhyodazittuíT (Eger),Veránderungdes R-Werte
in Abhiingigkeit vöm dér Gesteinsbeschaffenheit. E i

ki árun gén: 1. Bimsstein, 2. Orundmasse,

3.

Einschluss

A készülékeket a vízszintes iránytól eltér helyzetben is lehet használni, de akkor a mérési eredményeket körrel

eióval kell javítani (I. táblázat).

A 20 mérés számtani közepét (R) megbízható eredménynek tekintjük. — a betonvizsgálatok esetében azonban
szabvályok kikötik, hogy az átlagértéktl maximum 4— 6 mérés té'het el 10%-al. A kzetek vizsgálata esetén — azo
gyakori jelents heterogenitása következtében — általában nagyoob eltérések adódnak.

A készüléket maximum 2 000 mérés után hitelesíteni kell. A hitelesítést 500 kp/mm 2 Brinell keménységre edzel

acél ülln végezzük. Jól mköd kalapács esetén a visszapattanás (R) 78 és 82 közötti érték, ha ettl eltér vizsgálati

nem használható.

Az R érték korrelációja nem vízszmtes kalapácshelyzet esetében

Korrektion des R-Wertes bei nicht horizontaler Ilanunerlage

I. táblára! — Tabelle I.

mért R hajlásszög — Neigungswinkel

érték
gemesse-
ner R-Wert

felfelé nach oben lefelé — nach uuten

+ 90° + 45° —45° —90°

10 + 2,4 + 3,2

20 —5,4 —3,5 + 2,5 + 3,4

30 —4,7 —3,1 + 2,3 + 3,1

40 —3,9 —2,6 -4- 2,0 + 2,7

50 —3,1 —2,1 + 1,6 + 2,2

60 — 2,o -1,6 1,3 + 1,7

A kzettani adottságok szerepe az R értékek alakulásában

A kzetszövet, felület, ásványos összetétel, megtartási állapot szerepének megítélé:

céljából riodácittufa alapanyagán, horzsak- és zárványtartalmán, üde és mállott diabá
tömött nummuliteszes- és forrásvízi mészk, valamint agyagpala felületén végeztür
méréseket. Mivel a vizsgált terület uralkodó kzete és építésföldtani szempontból
legproblematikusabb kifejldése a miocén riodácit tufa, — így érthet módon ez képez

j

részletes vizsgálatunk tárgyát.
A riodácittufa részletes vizsgálatára a tufabányákkal feltárt nagy sík felület adó

j

lehetséget ,. Az eger -tihaméri bányában 200 —200 mérést végeztünk a tufa alapanyagé <

a nagy horzsaköveken, valamint a kzetben gyakori — riolit, riodácit — zárványoko
A tufa alapanyaga és a horzsak egységes, de egymást ól jól elkülönül eredményt szolgi
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tatott, az alapanyag nagyobb R értékével. Ugyanakkor a zárványok visszapattanási
értéke nagy szórást mutat (2. ábra). Az ersen eltér R értéket a beágyazódás különbözsége
(eredményezi. A gyengén beágyazódott zárványok a tufa alapanyagával csaknem azonos,
míg az ersen kötöttek ennek mintegy dupláját elér R értékkel jellemezhetk.

A gyakorisági diagramokban az K értekek szakaszszámát nem önkényesen, hanem Geiger-szerint a statisztikus
feldolgozásban szokásos módon választottuk meg:

3

k <=«
2

J/

n

ahol k a választott szakaszok száma, n pedig a mérések száma.
A közepes — mintegy 1 000— 1 500 kp/cm2 nyomószilárdságú kzetek vizsgálatánál már

jelents a kzetfelölet szerepe. Amennyiben méréseinket nem sík felületen végeztük, az R
értéke igen változó és a kzetre ténylegesen jellemz átlagértéknél lényegesen kisebbet
kaptunk.
A diabáz érdes felületén végzett mérések 10— 50 között szóró R értéket mutattak.

A kzet heterogenitásából adódik, hogy sík felületén sem egységes a visszapattanás mértéke
(3. ábra).

E kzetnél külön vizsgáltuk a mállottság hatását. A nyitott kzetrések mentén a dia-
báz ersen mállóit, felülete vörösbarna agyagos mállástermékkel fedett. A mállott részeken
a kzetre lényegesen kisebb és ersen szóró R érték jellemz. Az eredmények azt mutatják,
hogy a Schmidt-kalapáccsal meghatározott értékek a részletes, egyedi kzetfizikai vizsgá-
lat eredményeihez hasonló módon jelzik a mállásnak a kzet fizikai jellemzire gyakorolt
káros hatását.
A tömött mészk vizsgálata, amint a/, a kzet homogén összetételébl várható egységes

R értéket adott. A kzetre jellemz kagylóstörés következtében felülete is kevésbé érdes,
mint a magmás kzeteké, így a természetes törési felületen végzett mérések is csak kis
mértékben mutatnak szórást (4. ábra).
A forrásvízi mészk R értéke bár a kzet anyagára nézve homogén,, rendkívül változatos

szövete — hézagos, máshol részhen kristályos — miatt nagy szórást mutat. A helyenként
jelentkez terjedelmes üregek miatt számos esetben nem is kapunk visszapattanást.

A kzet víztartalmának hatása az R érték alakulására

Közismert, hogy a kzetek víztartalma jelents mértékben befolyásolja azok szilárd-
sági és rugalmassági tulajdonságát. Különösen áll ez a tufákra, mivel ezek a nagy poro-
zitásúk következtében gyakran 30— 50 súly % -vizet is képesek felvenni és bennük a víz
a kzet mállásának, agyagásványosodásának is elidézje.
A tufaösszletben külszínen, valamint a pincékben — ez utóbbi ersen átázott — mintegy

500 -500 mérést végeztünk. Bár a kzetanyag azonos — a pincékben helyenként agvago-
sodott — az R értékekben a vizes tufák rovására lényeges eltérés adódik (5. ábra).
Az ersen elvizesedett pincékben már számos helyen nem is kapunk rugalmas vissza-

pattanást.
A Beloiannisz út 10. szám alatti nagykiterjedés, részben elvizesedett pincerendszer-

ben viszonylag szk területen, azonos tufaszintben mód nyílt a különböz méret el-

vizesedés hatásának vizsgálatára. Méréseink alapján megállapítható, hogy a kzet víz-

tartalmának növekedésével az R érték jelentsen csökken. 5— 15% víztartalom még nincs
lényeges befolyással az R alakulására. Ennél nagyobb víztartalom esetén azonban az
R érték hirtelen csökkenése következik be. Ha a víztartalom tédlépi a mintegy 25%-os
értéket, már alig kapunk rugalmas visszapattanást (6. ábra).
A szilárdsági és rugalmassági értékeknek a víztartalom növekedésével bekövetkez

ilyen nagyméret leromlását az egyedi kzetfizikai vizsgálatok is megersítik.

Az R értékek összefüggése az egyedi kzetfizikai vizsgálatok eredményével

A Schmidt-kalapáccsal végzett vizsgálatok eredménye — bár önmagában is számszer,
térképileg ábrázolható, jellemz adat — a kockaszilárdsági és alakváltozási vizsgálatokkal
összevetve használható megbízhatóan. A paraméter vizsgálatokat a rugós kalapács hasz-



58 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet

R

3. ábra. Diabáz (Szarvask) különböz minség felü-

letén mért R értékének gyakorisága. Jelmagyará-
zat: 1. Egyenetlen felület, 2. Mállott, 3. Üde, sík felület

Abb. 3. Haufigkeit dér an Diabasoberflachen versehie-
denerpetrographischer Besehaffenheit (Szarvask) gemes-
senen R-Werte. Erklarungen: 1. Unebene Ober-

fliíche, 2. Vervvitterte Oberfliiche, 3. Frische, ebene
Oberflache

i. ábra. Triász tömött mészk (Felstúrkány) R értéké-

nek gyakorisági eloszlása. J elmagyarázat:!. Ter-
mészetes törési felületen, 2. Vetsfkon

Abb. 4. Triadiseber diebter Kalkstein (Felstárkány),
Hüufigkeitsverteilung des R-Wertes. Erklarungen:
1. An natürlicber Brucbfliiche, 2. An Venverfungsflüehe

R
5. ábra. Légszáraz és átázott riodáclttufa (Eger) R ér-
tékének eloszlása. Jelmagyarázat: 1. I’ineebeli,

2. Külszíni tufa

Abb. S. Verteilung dér R-Werte vöm lufttrockenen und
venvilsserten Rhyodazlttuff (Eger). K r k 1 il r u n g e n:

1. Tuffim Keller, 2. Tuffam Tagé

R
fi. ábra. líiodáeittufa (Eger) 1! értékének változása i

víztartalommal

Abb. 0. Veránderung des It-Werles mit dér Wasserfüh
rung lm Rhyodazlttuff (Eger)
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nálata nem teszi feleslegessé, hanem azok egyedi, lokális jellegét hasznosan egészíti ki
nagyszámú helyen történ regionális jelleg ellenrz méréssel.

1)h. Kertész l . es Marék I. több típusmintán végzett részletes egyedi vizsgálatot.
Ezen eredmények felhasználásával megszerkesztettük az R — nyomószilárdság, valamint
az R — rugalmassági modulus kapcsolatát bemutató diagramokat, — mindkét esetben
határozott összefüggés állapítható meg (7., 8. ábra). A diagramon a különböz R értékek
alapján jó közelítéssel megkapjuk a kzet nyomószilárdsági- és rugalmassági modulus ér-
tékét. A kapcsolat szorosságát megersíti az a tény, hogy bár a diagram kizárólag a tufák
kzetfizikai vizsgálati eredménye alapján készült, nagyobb mérésitartományra történ
kiterjesztése esetén elter típusú — diabáz, tömött mészk-kzetek szilárdsági és rugal-
massági jellemzésére is jól alkalmazható (II. táblázat).

7. ábra. összefüggés a riodácittufa (Eger) R értéke és
nyomószilárdsága között

Abb. 7. Zusammenhang zwischcn dem R-Wert und dér
Druckfestigkeit des Rhyodazittuffs (Eger)

8. ábra. összefüggés a riodácittufa (Eger) R értéke és
rugalmassági modulusa között

Abb. 8. Zusammenhang zwisohen dem R-Wert und dem
Elastizitátsmodul des Rhyodazittuffs (Eger)

Összefoglalás

Eddigi vizsgálati eredményeink alapján a Schmidt-féle rugós kalapácsot építésföldtani
térképezés keretében alkalmasnak tartjuk az összeálló kzetek mszaki minsítésére.
Kívánatos a részletes vizsgálatot egyéb kzettípusokra is kiterjeszteni.

Természetes, hogy a rugós kalapácsos mérést is csak korlátozott pontossággal tudjuk
végrehajtani, a készülék is rendelkezik bizonyos hibatartománnyal — 100— 500 kp/cm2

szilárdsági tartományban maximum +20 kp/cm2
. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy

a körülményes mintavétellel, próbatest kialakítással, részletes laboratóriumi vizsgálattal
járó kockaszilárdság meghatározásnál gyakori a 20 30%-os szórás, akkor a rendkívül
egyszer, gyors, mintavételt nem igényl, helyszíni vizsgálatra alkalmas készülék fel-

használása igen célszer.
A készülék felhasználási értékét külön növeli az a körülmény, hogy felszín alatti üre-

gek pince, bányavágat, barlang ftéjében jelentkez hámJás, fellazulás 10—20 cm
mélységig érzékelhet, ugyanis ebben az esetben nem kapunk rugalmas visszapattanást.
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A vizsgált kzetek szilárdsági és rugalmassági jellemzi

Kennwerte dér Festigkeit und Elastizitát dér untersuchten Gesteiue

II. táblázat — Tabellt II

Kockavizsgálat
Würfeluatersuchímgen

Schmidt kalapácsos mérés
Vermessnngen mit dem Schmidt’schen Feder-

hammer

kzet Gestein
n}mmószilárdság
Druckfestigkeit
Ö ny kp/cm2

rugalmassági
modulus

E 1astizitátsmodul

E kp/cm7

R
átlag

R Durch-
schnitt

nyomószilárdság
Druckfestigkeit

CTny kp/cm2

rugalmassági
modulus

Elastizitátsmodul

E kp/cm!

riodácittuia

Bhyodazittuff
Éger: külszín 56 6 585 19 52 5 900

Tagesoberfláche
Eger: pince 21* 1815* 13 15 1 300

Keller

diabáz
Diabas
Szarvask 1440** >320 000*** 52 1600 340 000

tömött mészk
dichter Kalkstein

Felstárkány 1213*° >200 000**“ 48 1150 260 000
agyagpala
Tonschiefer

Szarvask 43 800 160 000

Magyarázat:
“ külszíni minták 1/2 víztelített állapotra vonatkozó eredménye. — közelítleg azonos a pincebeli állapottal

*“ Építés Tudományi Intézet vizsgálata 1952.
“** Irodalmi adat
Erklarungen:

* Ergebnis bezogen auf den 1/2 entwásserten Zustand von Tagesproben; annáhernd dem in Kellern beobachteten,
verwásserten Zustand gleich

** Ergebnisse des Wissensehaftlichen Forschungsinstituts für Bauwesen, 1952
*** Literat urangaben

Irodalom — Literatur

Kertész P. (1970): Kzettizika. Budapest, Mérnöktovábbképz Int. kiadv. — Kolomenszkjj, N. V. (1968)
Obsaja metodika inzsenernovo-geologicseszkih isszledovanij. Moszkva. — Vadász J. (1965): A beton szilárdságánál
vizsgálata N típusú Schmidt-féle rugós kalapáccsal. Építipari Minségvizsg. Int. házi szabvány

Einschátzung von Gesteinen mit Schmidt’schem Hammer
itn Ralimén von ingenieurgeologischer Kartierung

JJr. B. Kleb

In Ungarn isi die Rollo <ler Regionalplanierung und die planmássige Entwicklung voi

Stiidten auf lángé Sicht sehr bedeutend geworden. In diesem Zttsammenhang wird dk
Notwendigkeit von ingenieurgeologisohen Kartierungen (in Massstaben 1 : 5 000 unt

i : 10 000), vvelche reiohliche und eingehende, aucli zahlenmássig ausdruckbar
ínforrnationen über die geologischen Verh áltn isse liefert, an immer mehreren Stellen /.un

Ausdruck gebracht. Bei diósén Arbeiten bezwecken die Matériáiprüfungen die Gestein
quantitativ auszuwerten, einzuschatzen und im allgemeinen zu charakterisieren, unté
bosonderer Berüeksichtigung dór tochnischon Anfordorungen (Bolastungsfáhigkeit í

Káinnál erialien usvv.).

Die für Kartierungsarbeiten zu kostspieligen und zeitraubenden, klassischen gesteins

physikalischen Untersuehungen können nur an einer sehr beschránkten Zahl von Stelle

durchgeführt werden und sind daher für die regionale Einschátzung dér Gesteine nich
geeignot. Das war die Ursache, warum die Notwendigkeit für den Einsatz von Schnell
vorfahren für dió Untersuohung dér Gesteine und ihrer physikalischen Paraméter an Or
und Stelle auftauohte.
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Dér bei dér (’berprüfung von Betonbauwerken anwendbare Schmidt’sche Feder-
hainmer, sowie dér ihm áhnliche, sog. Mikropenetrometer sind wohl bekannt. Dér letztere
wird in dér UdSSR zr Untersuchung dér Konsistenz von Tonen am Gelánde irn Rahmen
ingenieurgeologischer Kartierung angewendet.

Irn Laufe dér detaillierten ingenieurgeologischen Kartierung dér Stadt Eger fing Ver-
fasser im Somnier 1909 an. Vermessungen an konsistenten Gesteinen mit dem Schmidt’
schon Federhammer durchzuführen.

Für die Benützung dea Schmidt'schen Harmincra (Abb. 1.) muss die Gesteinsoberfláche
auf ein paar cm! glatt gesohliffen und dér Staub beseitigt werden. Dann den Hammer in

horizontaler Lage haltend, führt mán ca. 20 Messungen aus und das arithmetische Mittel
dieser Werte nimmt mun für den charakteristischen Rückprallwert (R).

Auf Grund unserer Messungen kaim die Rolle dér petrographischen Beschaffenheiten
in dér Gestaltimg des Rückpralls deutlich erkannt werden.
Auf Grund dér Untersuchung von Rhyodazittuffen wurden gut unterschiedbare Werte

für die Grundmassc des Tuffs, für ikren BimsgehaÜ, sowie für die Einscldüsse (Abb. 2.)

erhalten. Bei den Einschliissen (Rhyolith, Rhyodazit) ist dér áusserst veránderliche
Wert R auf den unterschiedlichen Grad dér Einbettung zurückzuführen.

Beim Diabas sind die R-Werti infoige dér Heterogénedéit des Gesteins weniger einheit-
lich. Ebenda sondert sich das verwitterte Materiül mit wesentlich geringerem Rüekprall
deutlich ab (Abb. 3.). Bei solehen Gesteinen von hóhér Festigkeit führt das Störungs-
effekt wenn die Messungen nicht auf einer ebenen Flache durchgeführt werden — zu

i einem grossen Unterschied.
Die Untersuchung des dichten Kalksteins liefert dér homogénen Zusammensetzung

des Gesteins entsprechend — einen einheitlichen R-Wért. Hier weisen sogar die an dér
originalen Oberflaehe des Gesteins durchgeführt en Messungen nur kleinere Unterschiede
auf, das mit dér auf den muscheligen Bruch züriiekführbaren, verháltnismassig glatten
Oberflaehe erklart werden kaim (Abb. 4.).

Dér Travertin weist obwohl das Gestein homogén ist áussert unterschiedliche R-
Werte auf. welche Tatsaehe auf das stark veranderliche, grosse Hohlráume enthaltende

I Gefüge des Gesteins zurückzuführen ist.

Allgemein bekannt ist die ungiinstige Rolle des Wassergehaltes dér Gesteine, dér die

|
gesteinsphysikalischen Eigenschaften dér Gesteine störend beeinflusst. Das gilt insbeson-
dere für die Tuffe, die einen grossen Porenraum habén und dérén Wasserführung sogar
30 bis 50% erreichen kann und in denen das Wasser aueh für die Verwitterung des Ge-

I
steins verantwortlich ist. Die sehadliche Rolle des Wassers lásst sich beim Vergleich dér
Oberflachentuffen von niedrigem Wassergelialt mit den stark verwásserten Tuffen in

Kellern klar erkennen (Abb. 5.). Anhand einer grossen Anzahl von Messungen lásst sich
die mit dér Zunahme des Wassergehaltes eintretende, betrachtliche Abnahmedes R-Wértés

deutlich rerfolgcn (Abb. 6.).

Die Ergebnisse dér Untersuehungen mit dem Schmidt’schen Federhammer — die
in sich selbst schon charakteristische, zahlemnássige AVerte darstellen können mit

|

Sicherheit beim Vergleich mit den einzelnen gesteinsphysikalischen Untersuehungen
bernit zt werden.

Dr. P. Kertész und I. Marék habén an mehreren Typenproben ausführliche Einzel-
untersucliungen durchgeführt. Anhand ihrer Ergebnisse hat Verfasser ein Diagramm
zusammengestellt, das die Beziehung dér Druckfestigkeit zu R bzw. die des Elastizitáts

-

moduls zu R darstellt. In den beiden Falién kann eine deutliche Korrelationsbeziehung
festgestellt werden (Abb. 7., 8.). So auf Grund dér an verschiedenen Stellen gemessenen
R-Wértén kann die Druckfestigkeit bzw. dér Elastizitatsmodul des Gesteins mit guter Anná-
herung ermittelt werden. Obwohl das Diagramm für Tuffe konstruiert wurde, kann
es auch auf Gesteiné mit einer höheren Festigkeit angewandt werden (Tabelle II.).

Das Gerát wird zr Durchführung von zahlreichen Vergleichsuntersuchungen für

f
geeignet gehalten. Es ist wünschenswert, dieses Gerát auch bei den Untersuehungen von
anderen Gesteinstypen einzusetzen. Ein besonderer des Gerátes liegt darin, dass mit
iseiner Hilfe die Firstenabblattcrung in den unterirdischen Hohlráumen bis 10-20 cm
: Tiefe nachgewiesen werden kann.
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A mátra-hegységi földtani

áttekint geokémiai

képzdmények
vizsgálata

Nagy Béla*

(4 táblázattal)

A Mátra-hegység földtani képzdményeinek geokémiai vizsgálatával 1967— 68-ban
foglalkoztunk. Célunk a hegység földtani képzdményeinek áttekint geokémiai vizsgálata,

és az esetleges ritkafém anomáliák kijelölése volt.

A Mátra-hegység földtani képzdményeire vonatkozó átfogó geokémiai vizsgálatok
eddig még nem történtek. Az eddigi geokémiai vizsgálatok közül legjelentsebbek;
Cedeon A. (1957, 1960, 1961, 1964) átfogó hidrometallometriai, Gedeon A. és munka-
társai (1958) hidrokémiai és metallometriai, valamint Félegyházi Zs. (1964) metailo-
metriai vizsgálatai. Ezekenkívül geokémiai vizsgálatokkal Kiss J. (1960), Kubovics I.

(1964), és Vargáné, Máthé K. (1965) foglalkozott.

Munkánk els lépéseként a mintagyjtést végeztük el. Mintáink túlnyomó része a
MÁF1 mátra-hegységi térképez csoportja — Csillagné, Teplánszky E., Vargáné,
Máthé K. és Varga Gy. által gyjtött térképezési anyagból tevdött össze. Ezek mellett
Gedeon A. korábbi, a kzetekre vonatkozó anyagvizsgálati eredményeit is felhasználtuk.
A saját gyjtés minták többsége a Közép-mátrai ércesedési terület kutatóvágataiból

származik, ezeket Félegyházi Zs. az OÉÁV geológusa segítségével gyjtöttük.
Az összes begyjtött és megvizsgált minták száma közel 1600 db. volt. Mintavételi

pontjaink a hegység területén eléggé szórt helyzetek, ezért adatainkat a hegység föld-

tani képzdményeinek geokémiai jellemzésére alkalmasnak találtuk.

A mintáinkból a MA FI Geokémiai Osztályának színképlaboratóriumának elször
az un. tájékoztató színképelemzéseket készítettük el, 145 minta esetében pedig speci-

fikus színképelemzések készültek.
A tájékoztató és specifikus színképelemzések Zentai P. (1967) korábban ismertetett

módszere szerint történtek. Tájékoztató színképelemzéssel az Ag; As; B; Ba; Bi; Co; Cr;
Cd; Cu; Ga; Hg; In; Li; Mn; Mo; Ni; Pb; Sb; Sn; Sr; Ti; TI; V; Zn; specifikus
színképelemzésekkel a Cs; Rb; Be; Ce; La; Nb; Se; Zr, mennyiségét határoztuk meg.

Ily módon a 30 féle kzetképzdménybl közel 48 000 adatot kaptunk. Ezekbl az,

adatokból képzdményenként átlagot (maximális és minimális, majd ezekbl mértani
átlagot) számoltunk (II. sz. táblázat). A táblázatban szerepl értékek mértani átlagok.

A táblázat adatait Varga Gy. (1966) elvi szelvénye alapján idrendi sorrendbe írtuk

fel, ily módon az egyes elemek idrendi és képzdményen kénti változása is érzékelhet.
Az I. sz. táblázatból kitnik, hogy a legtöbb elem (Cu 380 g/t; V 193 g/t; TI 4,2 g/t;

Mo 14 g/t; Bi 59 g/t; In 10,75 g/t) az idsebb lahócai andezitben (Recsk), a recski mély-
fúrásokkal feltárt triász üledékekben (Pb 398 g/t; Zn 800 g/t; As 1022 g/t), és a Sírok 1.

sz. mélyfúrásból származó diabázban (Co 346 g/t; Cr 334 g/t; Mn 1890 g/t; Ni 130 g/t; Ti

6148 g/t) dúsul. A fiatalabb képzdményekben csak néhány elem szaporodott fel. Emlí-
tésre méltó a riolit Be (15,5 g/t), az andezit tufa és andezitagglomerátum képzdmények
La (116 g/t) és Se (32,4 g/t), a kálitrachit, Rb (180 g/t) és a legalsó andezit összlet. Ga
(46,2 g/t) dúsulása.

Felsorolásunkban a hidrotermális képzdményeket szándékosan nem említettük, i

ezekkel késbb külön foglalkozunk.
A mátra-hegységi kzetképzdmények nyomelemátlagainak kiszámításával egyidbon

elkészült a hegység 1 : 50 000 méretarányú kéziratos földtani térképe, Csillagné. Tep-
i.áns/.ky E. szerkesztésében.

Eladta a M l'T AHvAnytun-Gookémlui .SzaknKztillyiinuk 1000. X. 28- i iiliWn
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A mátra-hegységi földtani képzdmények felszíni elterjedése %-ban az 1 : 50 000-es földtani térkép alapján
3urficial extension of the Mátra Mountains geological formations in % on the basis of a geological map 1 : 50 000

/. táblázat — Table l.

Sorszám Képzdmény Kor Terület %
No Name oí rock Age % area

1. Homok, agyag
Sand, clay

Pannon 0,04“

2. Riolit

Rhyolite
Szarmata 0,10

3. Karbonátos lnperszténandezit
Carbonaceous hypersthene andesite

Tortonai 0,87

4. Sötétszürke piroxénandezit 10,44
|

Dark-grey pvroxene andesite
}
11,09

Sötétszürke piroxénandezittuía
Dark-grey pyroxene andesite tuti

0,80 J

5. Opál, jaspis

Opal. jasper
0,08

6. Andezittufa, agglomerátum 8,19
|

Andesite tuíf, agglomerate
} 9,39

Lávaagglomerátum
Lava agglomerate*

1,20 )

7. Diatomás összlet

Diatomic complex
1,73

8. Lokális dácittnfa betelepülés

Local intercalation of dacitic tuff

0,11

9. Kálitrachit

Potassium trachyte
0,47

10. Hidrotermális telérek

Hydrothermal dykes
0,05

11. Rétegvulkáni andezitösszlet

Stratovolcanic andesite complex
42,00

12. Dácittufa 4,09 1

Dacite tuíf

Rétegzett dácittufa

Stratiíicd daeite tuíf

} 4,67

,0,58 J

13. Dácit
Dacite

0,08

14. Legalsó piroxénandezit
Lowermost pyroxene andesite

0,10

15. Legalsó andezittufaösszlet

Lowermost andesite tuff complex
1,45

16. Agyagos, márgús homokk
Clayey marív sandstone

8,98

17. Kszéntelepes összlet

Ooal-bearing complex
0,42

18. Alsó riolittufa

Lower rhyolite tuff
1,45

19. Szárazföldi homokk
Continental sandstone

Burdigalai 0,92

20. üledék (márga, homokk)
Sédimént

Oligocén 10,65

21. Biotitamfibolandezit
Biotitic amphibole andesite

Eocén 2,14

22. Egyéb:
Miscellaneous:

édesvízi mészk
freshwater limestone
lajtamészk

Pannon 0,05

leithakalk

áthalmozott riolittufa

Tortonai 0,11

redeposited rhyolite tuff Szarmata 1,04
márga
mari
mészk

Eocén 2,00

limestone 0,01

Összesen: 100,00

Megjegyzések: “A pannón üledékek esetében csak a hegységperem közvetlen érintkezési vonalát számol-
tuk. Az összekapcsolásokat az összevont anyagvizsgálatok tették szükségessé

R e m a r k s: Fór Pannonian sediments the immediate contact vvith the mountain bordér was calculated. Connec-
tioss were made necessary hy complex and combined analyses
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A mátra-hegységi földtani képzdmények nyomelemátlagainak összesítése g/t-ben

Minta
száma

Ag B Ba Be Co Cr Cu Ga Li Mn Ni Pb Sr Ti v

i. < 29 466 < 5,4 24 47 7,5 68 437 43 6,2 185 1814 25,3

2. < 26 483 15,5 11,5 0,17 34 13 42 200 < 14 142 1816 9,1

3. < 22 767 < 12,2 36,5 56 15 98 1800 12,3 9.8 413 4500 44,3

4. < 27 211 2,66 11,6 17 30 22 46 676 5,85 13,4 214 3000 60
5. 0,11 46 69 14,5 5.1 1,05 34 < 8 4323 1.17 1,4 44 634 27

6. 0,25 28 168 8,4 8,4 12,5 23 20 40 -496 1,9 15 106 1850 43,5

7. < 91 402 — 7,2 1,8 21 18 53 432 1,1 1,58 2057 3650 44,7

8. 1,7 36 615 10,5 12,7 10 32 14 46 320 4 15 166 3030 39
9. 0,02 18 554 2,1 3,1 6,8 22 10 41 250 < 19,6 125 3360 107

10. 4,6 109 257 1,1 8,25 9,98 553 13 62 1062 3,3 1793 293 3943 30,3

11. 0,22 55 266 7,5 10,2 12 29 18 45 815 6,65 25,3 262 3340 58
12. < 10 400 8,4 16 < 25 16 60 < < < 160 4000 16

13. < 31 630 8,6 6,85 5,3 50 14 50 660 1.6 19,5 300 2880 22,2
14. 0,8 18 1300 — 7,05 6 28 16 95 625 1,2 37 425 4000 70
15. < 16 300 6,4 2,28 5,3 19 15 45 950 < 10 175 4666 28,7

16. < 17 419 — 15 24,4 76 46 40 1455 17,2 11,4 363 8300 58,5

17. < 22 599 — 15,8 13,3 36 17 56 1333 7,3 32,6 304 3236 74
18. < 35 430 11,3 11,2 63,5 45 27 66 867 20,6 43 465 1860 64,5

19. < 85 337 — 9,2 22 61 17 50 752 15 19,4 240 4400 43,5

20. 0,03 16 81 5,9 5 8,4 27 16 42 840 2 20,5 56 3441 24
21. < 50 190 — — 16 24,2 9 37 950 10 9,62 150 2875 25,5
22. < 25 100 — < 10 40 4 16 < 1,6 2,5 60 2500 4

23. < 40 352 — 17 47.3 43 14 50 1140 24 11 536 4190 34.4

24. < 40 250 — 25 60 60 25 60 1600 40 25 600 4000 160
25. 0,94 60 452 3,5 8 51 380 35 34 724 22 189 300 2180 193
16. 0,11 20 127 — 346 334 170 23 49 1890 130 10,8 198 6148 80

27. 3,12 48 183 — 8,6 27 278 10 79 1222 25,1 398 431 1968 23,4

28. 0,11 87 443 6,45 10 17,4 67 18 62 730 6,5 91 149 3390 65,5

Magyarázat: 1. Homok, agyag (pannóniai), 2. Riolit (szarmata-tortonai), 3. Karbonátos hiperszténandezifcj
4. Sötétszürke piroxénandezit, 5. Opál és geizirképzdmények, 0. Andezittufa és agglomerátum, 7. Diatomás összlet,

8. Lokális dácittufa betelepülés, 9. Kálitrachit, 10. Hidrotermális telérek, 11. Rétegvulkáni andezitösszlet, 12. Durva
andezitagglomerátum, 13. Horzsaköves dácittufa, 14. Dácit (3—14. tortanai), 15. Legalsó piroxénandezit, 10. Legalsó
andezittufa összlet, 17. Andezittufitos márga, 18. Agyagos, márgás homokk, 19. Kszéntelepe.? összlet, 20. Alsó
riolittufa (15—20. helvéti), 21. Szárazföldi homokk, 22. Kvarckonglomerátum (21—22. burdigalai), 23. Qlaukonitos
homokk (katti), 24. Agyagmárga, homokk (rupéli), 25. Biotitamfibolandezit (eocén), 26. Diabáz (kréta), 27. Agyag-
pala, mészk (ladini), 28. Bontott rétegvulkáni andezit

Explanations: 1. Sand, clay (Pannonian), 2. Rhyolite (Sarmatian-Tortonian), 3. Calcareous hypersthene
andesite, 4. Dark-grey pyroxene andesite, 5. Opal and geyserites (sinters), 6. Andesite tuffs and agglomeratcs, 7. Din-
tomite formation, 8. Local interealation of dacite tuff,9. Potash trachyte, 10. Hydrothermal veins, 11. Stratovolcanic
andesite complex, 12. Coarse andesite agglomeratcs, 13. I’umiceous dacite tuff, 14. Dacite (3 to 14. Tortonian). 15.

A földtani térkép alapján kiszámítottuk a mátra-hegységi kzetképzdmények %-os
felszíni területi elterjedését. Ennek eredményeit az I. sz. táblázatban foglaltuk össze.

Az egyes kzetképzdmények nyomelemátlagainak és felszíni elterjedésüknek ismere-
tében kiszámoltuk a hegység magmás és üledékes kzeteinek átlagait, végezetül pedig meg-
adtuk az egész hegység felületére vonatkozó felszíni nyomelemátlagokat is (111. sz. táb-

lázat. ).

A hegység magmás és üledékes átlagainak ismeretében összehasonlítást tettünk A. P.

Vinouradov (19G2) (intermedier és üledékes) klark értékeivel. Az összehasonlítások-
ból az alábbiak tntek ki; 1. A magmás (intermedier) klarkhoz viszonyítva a mátra-
hegységi vulkáni képzdményekben az Ag 2,85-, a B 2,93-, a Be 3,72-, a Cu 1,17-, a Li

2,25-, a Pb 1,8-, a TI 1,08-, a Se 9,12-szeres dúsulást mutat. A többi elem, így a Ba 2,36-,

a Cr 3,7-, a Mn 1,57-, a Ni 8,73-, a Sr 2,46-, a Ti 2,66-, a V 1,75-, a Zn 1,3-, a Zr 2,1-, és

a Rb 2,0-szeresen, a klark érték alatt marad. A Co és a Ga mennyisége Vinoguadov

A mátra-hegységi földtani képzdmények felszíni összevont nyomelemátlagai g/t-bán

Ag B Ba Be Co Cr Cu Ga “ Mn

Magmás
igneous

Üledékes
0,2 44 275 6.7 9,8 13,5 40,9 19 45 763

sodimentary
Hegység

— 43 380 4,4 14 48,8 41,8 19 56 963

Mátra Moutalns averago 0,1 43,5 305 6 11 22 41,2 19 48 807
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ummnry of the mean valuta of Mátra Mountains trace elemonts in p. p. m.
11. táblázat — TabU 11.

Zn Zr Sb TI Ce La Se Y Rb Mo Sn As Bi
1

111

|

Cd líg l)b

szám

94 < < < < < < < < < 7

46 94 < < 521 40 16 50 80 < < < < < < < 12
< — < < — — — — — < < < < < < < 6
51 87 < < 164 < 24 15 51 < < < < < < < 98
< < 162 < 130 50 10 15 < < < 44 < < < < 18
42 184 < 0,7 308 116 32 15 38 < < < < < < < 266
< — < < — — — — — < < < < < < < 5
49 124 < 0,9 84 45 15 15 44 < < < < < < < 62
< < < 4,1 194 34 21 37 író < < < < < < < 33
1000 85 155 3,9 50 44 16 3,6 — 5,8 9,4 288 < 1.6 415 182 40
50 129 < 0,5 312 50 24 7,5 54 < 2,9 68 < < < < 325
< 135 < < 130 50 24 15 < < < < < < < < 1

53 59 < < 166 50 15 15 97 < < < < < < < 26
< — < 2,8 — — — — — < < < < < < < 2

< 167 < < 130 50 18 15 < < < < < < < < 3
58 — < < — — — — — < 1,1 < < < < < 10

162 — < < — — — — 7,5 < < < < < < 11
65 35 < < 130 50 50 15 — < < < < < < < 42
80 800 < < < < 200 — < < < < < < < 4
32 246 < < 114 81 50 11 — < < < < < < < 29
121 — < < — — — — — < < < < < < < 4
< — < < — — — — — < < < < < < < 1

83 — < < — — — — — < < < < < < < 11

< — < < — — — — < < < < < < < 1

24C 85 31 4.2 75 — 9 15 — 14 3,5 150 60 10,1 < < 56
38 — < < - — — — — 0.8 < < < < < < 26
800 < 21 <

j

— — — 2.9 6,2 1022 8,4 7,5 < < 100
348 109 24 4,7 99 24 12 57 16,8 2,5 705 < < 36 < 367

iasal pyroxene andesite. 10. Hasal andesite tuff formation, 17. Mari with andesite tuffite, 18. Clayey, marly
andstone, 19. Coal-bearing formation, 20. Lower rhyolite tuff, (15 to 20. Helvetian), 21. Terrestrial sandstone, 22.
'uartzose conglomerate (21 to 22. Burdigalian), 23. Glauconitic sandstone (Chattian), 24. Clay-marl, sandstone
Rupelian), 25. Biotitic amphibole andcsite^Eoeene), 26. Diabase (Cretaeeous), 27. Clay-sliale, limestone (Ladinian),
[8. Altered stratovolcanie andesite
kimutatási határok:
Detectability limits: Ag <0.1: Be <2,1: Co <6; Cr <1,6; Ga <1: Mn <16: Ni <1,6; Pb <1,6;

n <100; Zr < 13; Sb <100; TI <l;Ce <130; La <50; Se <10; Mo <6: Sn <4; As <160; Bi <16; In <2,5; Cd <25;
lg <400;
Megjegyzés: a táblázatban szerepló adatok átlagok, ezért kimutatási határ alatti értékek is elfordulnak
Reraarks: Data shown in the tabulation are mean values so that somé values inferior to the detectability limit

ccur too

-lark értékének felel meg. 2. Az üledékes kzetek klarkjához hasonlítva a mátra-hegy-
égi üledékekben Be 1,46-, Mn 1,43-, Pb 1,15-, Sr 1,33-szoros dúsulást mutat. A Li mennyi-
ége megfelel az átlag klark értékeknek. A többi elem, a B 2,32-, a Ba 2,11-, aCo 1,42-,
i Cr 2,04-, a Cu 1,35, a Ga 1,58-, a Ni 4,7-, a Ti 1,42-, a V 2,77-, a Zn 1,12-, a Zr 6,67-, az
t 8,33- értékeivel a klark érték alatt marad.
A területi felszíni átlagok kiszámításával lehetségünk nyílt a hegység felszíni nyom-

•lemmérleg kiszámítására is. Ennek eredményeit a IV. sz. táblázatba foglaltuk össze.
A táblázat adataiból a nyomelemek felszíni mennyiségének %-os megoszlása látható,

ízért természetes, hogy mennyiségileg a legtöbb elemet a felszínen leggyakoribb kzetek
artalmazzák.
A IV. sz. táblázat adataiból az egyes földtani képzdmények területéhez viszonyítva

I. sz. táblázat) néhány, geokémiai szempontból figyelemre méltó dúsulás látható.

kombinéd trace element mean values of tbe expofed geological foimations of the Mátra Mountains in p. p. m.

III. táblázat — TabU III

Ni Pb Sr Ti V Zn Zr TI Ce La Se Y Rb

6,3 27 235 3120 57,2 56 123 0,54 262 17 22,8 5 50

20 23 600 3180 46,8 71 30 — — - - 3,6 -
9,5 26 322 3125 54 60 100 0,4 200 13 17,4 4,5 40

Földtani Közlöny



66 Földtani Közlöny, 101. kötet, 1. füzet

A mátra-hegységi földtani képzdmények nyomelemtartalmának %-os felszíni eloszlása

Ag B Ba Be Co Cr Cu Ga Li Mn

Homok, agya? 0,03 0,06 0,02 0,05 0,05 0,01 0,06 0,02
Riolit — 0,04 0,15 0,26 0,11 — 0,08 0,07 0,09 0,02

Karbonátos hip. andezit — 0,46 2,19 — 1,02 1,49 1,22 0,71 1,86 2,01

S. szürko.pir. andezit — 7,12 7,70 5,35 12,43 8,87 8,37 13,26 11,12 9,63
Jáspis, opál 0,06 0,09 0,02 0,20 0,04 — 0,07 — 0,01 0,44
Andezittufa 16,62 6,23 5,20 13,46 7,62 5,52 5,43 10,20 8,20 5,98

Diatomás összl. — 3,72 2,28 — 1,20 0,16 0,91 1,66 2,00 0,98
Dácittufa 1,32 0,10 0,22 0,01 0,13 0,05 0,09 0,08 0,12 0,04
Kálitrachit 0,05 0,19 0,86 — 0,14 0,15 0,26 0,25 0,45 0,15
Hidroterm. tel. 1,62 0,13 0,04 0,19 0,04 0,02 0,69 0,04 0,06 0,07
Rétegvulk. andezitösszl. 65,35 54,90 36,75 53,51 41,39 23,72 30,63 40,17 41,15 44,00
Dácittufa — 3,45 9,67 6,85 3,09 1,16 5,87 3,4S 5,10 3,96
Dácit 0,45 0,03 0,34 — 0,05 0,02 0,06 0,07 0,16 0,06
Legalsó andezit — 0,04 0,09 0,11 0,02 0,02 0,05 0,08 0,10 0,12
Legalsó andezittufa 0.40 1,33 — 1,33 1,11 1,87 2,45 0,85 1,82

Agyagos, márgás homokk — 7,38 12,68 17,31 9,71 26,79 10,10 13,18 12,90 10,00
Kszéntelepes összlet — 0,85 0,47 — 0,38 0,43 0,64 0,40 0,40 0,42
Alsó riolittufa 0,30 0,56 3,85 1,46 0,72 0,57 0.98 1,25 1,33 1,56
Szárazföldi homokk — 1,09 0,59 — 1.42 1,05 0,75 0,45 0,75 1,12

Oligoeén üledék — 10,12 12,33 — 17,49 23,69 11,43 8.10 11,70 15,60
Biotitamíibol andezit 14,23 3,05 3,18 1,29 1,65 5,13 20,45 4,09 1,58 2,00

1 . Az andezittufa és agglomerátum képzdmények a hegység La- i ártalmának több,
mint 88%-át tartalmazzák. Abszolút értékben ez átlagosan 116 g/t La-t jelent.

2. A Szurdokpüspöki környéki diatomás összlet kis területi elterjedése ellenére is

a hegység Sr-tartalmának több, mint 11%-át tartalmazza.
3. Jelents Rb dúsulóst tükröz a hegység kálitrachit képzdményeinek az összes Rb-

tartalomból való 9,64%-os részesedése is, amely felteheten a kálimetaszomatózissal
hozható összefüggésbe.

4. Hasonló jelents dúsulást jelent a helvéti slír 26,79%-os, és a oligoeén üledék 23,69%-
os részesedése a hegység összes Cr tartalmából, amely mindkét üledék esetében bázisos
magmás képzdményekbl álló (diabáz?) lepusztulási területet feltételez.

<5. A viszonylag kis kiterjedés recski ún. lahócai andezitben rendkívül jelents nyom-
elemdúsulás v an. A hegységhez viszonyítva alig több, mint 2%-os terület ellenére a hegy-
ség nyomelemei közül az Ag 14,23%-át, a Cu 20,45%-át, (!) a Ni 5,19%-át, a Rb 16%-át
a V 7.88%-át, a Zn 9,03%-ét és a TI 22,9%-át tartalmazza. A mérlegben nem vizsgált

elemekbl ugyanez a képzdmény a többiekhez viszonyítva jelents As, 8b. Mo ( !), 8n,

és In dúsulással rendelkezik (TI. sz. táblázat).

Összefoglalás

A mátra-hegységi geokémiai vizsgálatainkat 1967 68-ban végeztük. Munkánk
során 30 különböz földtani képzdmény 32 elemét vizsgáltuk. Az összes vizsgált mintn
kb. 1 600 db. volt.

A mintákat a MÁFI Geokémiai Osztályának Színképlaboratóriumában elemezték meg.
A színképelemzésekbl kapott közel 48 000 adatból képzdményenként átlagot számol-
tunk (II. sz. táblázat). Ezen átlagok és az idközben elkészült mátra-hegységi 1 : 50 000
méretarányú földtani térkép alapján kiszámoltuk a hegység felszíni átlagait (III. sz.

táblázat), majd a felszíni átlagok és a földtani képzdmények felszíni elterjedésének is-

meretében kiszámoltuk a mátra-hegységi földtani képzdmények %-os felszíni nyom-
elemeloszlását is (IV. sz. táblázat).

Vizsgálataink eredményeit a következkben vázoljuk; 7. A mátra-hegységi magmás
képzdmények nyomolernátlagai közül A. I’. Vinogradov (1962) intermedier kzetekre
v onatkozó klark értékeinél az Ag 2,85-, a B 2,93-, a Be 3,72-, a Cu 1,17-, a Li 2,25-, a Pl
1,8-, a TI 1,08-, a Se 9, 12-szer nagyobb. A Co és a Ga mennyisége megfelel a klarknak
A Ba 2,36-, a Cr 3,7-, a Mn 1,57-, a Ni 8,73-, a Sr 2.46-, a ti 2,56-, aV 1,75-,a Zn,l,3-
a Zr 2,1-, és a Pb 2,0-szercson a klark alatt marad.

Az üledékes kzetek Markjához viszonyítva, a mátra-hegységi üledékekben a Be 1,46-

a Mn 1,43-, a Pb 1,15-,és a Sr 1,33-szoros dúsulást mutat. A Li mennyisége inegfele,

a klarknak. A többi elem, a B 2,32-, a Ba 2,1 I -
, a Co 1 ,42-, a Cr 2,04-, Cu 1 ,35-, a Ga 1,58 -

1

a Ni 4,7-, a 'fi 1,42-, a V 2,77-, a Zn 1.1 2-, a Zr 6,67- és az Y 8,33-szorosan a klarl

alatt marad.
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Percentnge distribution of (rác? elements in the exposed geological formations oí the Mátra Mountains

IV. táblától — TabU IV.

Ni Pb Sr Ti V Zn Zr TI Ce La Se Y ab

0,18 0,01 0,02 0,02 0,02 0,06— 0,05 0,06 0,06 0,02 0,10 0,10 ’ 0,27 0,32 0.10 1,14 0,21

1,18 0,34 1,16 1,30 0,74 — — — — — —
7 25 5,88 7.64 11,04 12,70 9,80 10,02 — 9,70 — 15,83 — —
0,01 0,00 — 0,02 0,04 — — — — —
2,00 5,57 3,21 5,76 7,80 6,80 17,00 16.25 15,20 88,32 18,07 — 15,10

0,20 0,11 11,46 2,09 1,48 — — — — — —
0,04 0,36 0.06 0,11 0,08 0,09 0,14 0,25 0,05 0,40 0,10 — 2,25— 0,13 0,19 0,52 0,96 — — 4,04 0,57 1,29 0,59 3,98 9,64

0,01 3,55 0,05 0.06 0,03 3,50 0,04 0,51 0,01 0,18 0,05 0,04 —
31,24 12.0.', 35,44 46,56 46.50 36,6n 56.20 54,56 68,20 — 59,93 72,07 60,70
0.82 3,60 4,51 4,46 1.98 4,30 2.H4 — 4.16 4,08 — 12,10

0,10 0,12 0.11 0.11 0.11 — — 0,59 — — —
— 0,04 0.06 0,15 0,05 0,18 — — — 0,11 — —
1,90 0,44 1,13 2,67 0.13 1,03 — — — — —

20.60 15,26 13,43 5,54 11.04 10.10 3,31 — — — —
0,70 0,32 0,32 0,63 0,35 0,60 3,49 — — — 19,22 —
0.32 1.18 0,26 1.65 0.66 0,80 3,78 — 0,96 9.49 — 3,55

0,10 0,35 0,44 0,88 0.45 1.91 1.91 — — . — —
28.16 4,64 18,38 14,82 6,98 15.30 — — — — —
5.19 16.00 2.07 1,55 7.88 9,03 1,89 22,9 0.83 1,14 —

2. A mátra-hegységi felszíni nyomeleineloszlásból a földtani képzdmények ter*
éti elterjedésének figyelembe vételével — megállapítható, hogy az andezit képzd

-

nényeknél viszonylag kisebb területi elterjedésük ellenére a következ képzdmények,
oen van geokémiai szempontból figyelemre méltó dúsulás.
Az andezittnfa és agglomerátum képzdményekben La. a Szurdokpüspöki környéki

liatomás összletben Sr, a kálitrachit képzdményekben Kb, az üledékes kzetekben

1

helvéti slír, oligocén üledékek) észrevehet Cr dúsulás van.
3. Feltn, hogy a Mát ra-hegvség összes nyomelemei közül a recski biotitamfibolandezit
kis felszíni elterjedése (2,14%) ellenére is — az Ag 14,23 0 „-át, a Cu 20,45%-át, a Ni

j>,19° 0 -át, a Pb 16° 0 -át, a V 7,88%-át, a Zn 9,03%-át és a TI 22,9%-át tartalmazza.
Ugyanakkor ez a képzdmény jelents As, Sb, Mo, Sn és In tartalommal rendelkezik.
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éi 1960 — 61. MÁEL Geof. Int. jelentése — Gedeon A. (1964): Geokémiai mérések a Mátra-hegységben 1962. MÁFI
2vi Jelentés az 1962. évrl — Gedeon A.—Kovács—VidaCS A.(1958) : Hidrokémiai és metallometriai felvételek a
•létrában (1956— 58). Kézirat, MÁEL Geof. Int. jelentése — Kiss, J. (1962): A new re occurence in the environment
iif Nagygalya, Nagylipót and Aranybányafolyás. Mátra Mountains, N. E. Hungary. Annales Univ. Sci. Budapesti-
tensis Sectio Geol. III. 55. — K r rovics I. (1964): Glaukonitos magmatit a Mátra-hegységbl. Földt. Közi. ÁCIV.
,;öt., 4., p. 432—443.—Varga Gy. (1960). A Mátra-hegység fejldéstörténetének vázlata. MÁFI Évi Jelentése, az 1964.
vrl — Vargáné, Máté K. (1965) Tektonikai folyamatokhoz kapcsolódó geokémiai elváltozások a Mátra-hegység

Il i részének andezitjében. MÁFI Évi Jel. az 1963. évrl

Régiónál survey oí the Mátra mountains geological formations

front the point of view of geochemistry

B. Nagy

Investigations were carried out in 1967 and 1968 by the Geochemistry Department
>f the Hungárián Geological Institute int the geological formations of the Mátra moun-
ains, North Hungary. In the cottrse of this work 30 different rock types have been analy-
ed fór 32 elements and the samples analysed totaled somé 1600.
The samples were analysed in the Spectral Laboratory of the Department. Nearly

18 000 spectral analyses were averaged fór each particular formátion (Table II). On the

5 *
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basis of the above averages as well as a newly constructed geological map of the Mátra
mountains on the ecale of 1 : 50 000, the mean values were calculated fór the exposed
formations (Table III). Relving upon these results and the knowledge of the surficial

extension of the formations author evaluated the percentage distribution of trace ele-

ments within the exposed formations of the mountains (Table IV).

The results obtained are as follows:

1. From the trace element mean values of the Mátra Mountains igneous rocks, Ag was
found to attain 2,85 times the clarke value given by A. P. Vinogradov (1962) fór inter-

mediary rocks. The respective figures were 2,93 fór B, 3,72 fór Be, 1,17 fór Cu, 2,25 fór

Li, 1,8 fór Pb, 10,8 fór TI and 9,12 fór Se. The values of Co and Ga correspond to the

clarke. Ba was found to be 2,36 times, Cr 3,7 times, Mn 1,57 times, Ni 8,73 times, Sr

2,46 times, Ti 2,56 times, V 1,75 times, Zn 1,3 times, Zr 2,1 times and Pb 2,0 times lower
than the respective clarkes.

As compared to the clarkes in sedimentaiy rocks, the Mátra Mountains formations
show Be to be enriched by 1,43, Pb by 1,15, and Sr by 1,33, The Li content corresponds
to the clarke. The rest of the elements are present in quantities corresponding to decimai
fractions of the respective clarkes: B 2,32, Ba 2,11, Co 1,42, Cr 2,04, Cu 1,35, Ga 1,58, Ni

4,7, Ti 1,42, V 2,77, Zn 1,12, Zr 6,67, and Y 8,33.

2. It may be concluded from the surficial trace element distribution that the follow-

ing formations contain considerable concentrations of elements:
In andesite tuffs and agglomerates it is La, in the diatomite formation near Szurdok-

püspöki it is Sr, in potash trachytes it is Rb, and in the sedimentary rocks (Helvetian
schlier, Oligocene sediments) it is Cr that is enriched.

3. Surprisingly enough, the biotitic amphibole andesites at Recsk contain, despite

their comparatively small outerop area (2,14%), 14,23% of Ag, 20,45% of Cu, 5,19% of

Ni, 16% of Pb, 7,88% of V, 9,03% of Zn and 22,9% of TI of the Mátra Mountains totál

trace element content. At the same time, this formation alsó contains As, Sb, Mo, Sn

and In in considerable quantities.
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A dioktaéderes kloritok nevezéktanának egy

magyar vonatkozása

dr. Viczián István

A dioktaéderes kloritnak eddig négy nevet adtak különböz szerzk. Az els leíró,

Szamojlov, Ja. V. ( 1906) az általa vizsgált anyagot a-kloritit néven publikálta. 1940-ben
l
Lazarenko, E. K. az általa leírt dioktaéderes kloritot donbasszit -nak nevezte el.

i
Az ötvenes évektl — fleg Sudo, T. vizsgálatait követen — mind több helyrl került
el dioktaéderes klorit, ezeknek Engelhardt, \Y

r
. v., Müller, G., Kromer, H. (1962)

a sudoit nevet adta. Ez a név nagyon elterjedt az irodalomban, bár Dric, V. A.,

I
Lazarenko, E. K. (1967) meggyzen kimutatták, hogy az említett három néven leírt

i
ásvány azonos, és k ennek alapján a donbasszit nevet tartják jogosnak.

Úgy látszik azonban, hogy tulajdonképpen egy magyar mineralógus, Vavrinecz
Gábor által adott név használata lenne a leghelyesebb, akinek munkájára különben,
Dric, V. A. és Lazarenko, E. K. is utaltak. Vavrinecz G. Még jóval Lazarenko eltt
1936-ban, a kloritok kémiai rendszerezésével foglalkozva rámutatott' egy Al-klorit, mint
elméleti széls tag létezésének lehetségére, és felismerte, hogy ez az Al-klorit tulajdon-
képpen azonos a Szamojlov által leírt a-kloritittal. Mivel azonban helyesen — sem az

jelölést, sem az ,,-itit" végzdést nem tartotta egy önálló ásványfaj megnevezésére
alkalmasnak, az ásványt a lelhely nyomán n a g o 1 n i t-nak nevezte el. Sajnálatos, hogy
a nagolnit nevet, amelynek, úgy látszik, kétségtelen prioritása van, és a legels leírásra
is méltányosan utal, késbb sem a szovjet, sem a nyugati irodalom nem vette át.

Mivel az IMA nevezéktani bizottsága is a dioktaéderes klorit nevet fogadta el, a vita-

tott elnevezések helyett, nem lenne helyes a nomenklatúrái vitát újra feleleveníteni,

mégis érdemesnek látszott röviden megemlíteni egy magyar kutató, Vavrinecz Gábor
idevágó eredményeit.

Irodalom— Literatur

Apuit, B. A. jla3apenKO, E. K. (1937) CTpyKTypHO-MHHepa/iorHsecKaa xapaKTepHCTHKa flOHÖaccuTOB.
Mhh. C6 21., 1., 40—48. — Vavrinecz G. (1936, 1937): ásványrendszertani tanulmányok. II. közlemény: A chlorit-

csoport. Földt. Közi. 66., 10—12., 242—253., 67., 1—3., 46—63.

Ein ungarischer Beitrag zr Nomenklatur
dioktaedrischer Chlorite

dr. I. Viczián

Dem dioktaedrischen Chlorit wurden bis jetzt vier Namcn durch verschiedene Ver-
fasser gegeben. Dér erste Beschreiber, Ja. W. Samojlow (1906), publizierte das von ihm
untersuchte Matériái unter dem Namen a-Chloritit. lm Jahre 1940 benannte E. K.
Lasarenko den von ihm besehriebenen dioktaedrischen Chlorit Donbassit. Von
den fünfziger Jahren an — vor allém nach den Forschungen von T. Sudo — wurde
dioktaedrischer Chlorit an mehreren Stellen gefunden. Diesen Funden gaben W. v.
Engelhardt, G. Müller und H. Kromer (1962) den Namen Sudoit. Zr Zeit
tv Írd dieser Name am háufig sten gebraucht, obwohl W. A. Dritz, und E. K. Lasarenko
(1967) es überzeugend nachgewiesen habén, dass das unter den erwáhnten drei Namen
beschriebene Mineral ein und dasselbe ist und dass daher diese Verfasser auf diesem
Grund die Benützung des Namens Donbassit für vollkommen berechtigt haltén
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Trotzdem wáre es eben die Benützung eines, von einem ungarischen Mineralogen,-Gábor
Vavrinecz, vorgesehlagenen Namens am richtigsten, auf dessen Arbeit übrigens auch
W. A. Dritz und E. K. Lasarenko hingewiesen habén. Eswarnoch lángé vor E.K. Lasa-
renko, und zwar im Jahre 1936, dass G. Vavrinecz in einer Arbeit über die chemische
Klassifizierung der-Chlorite auf rein theroretischer Grundlage die Möglichkeit dér Exi-
stenz eines Al-Chlorits, als eines extremen Gliedes dér Chloritgruppe, andeutete und er-

kannte, dass dieser Al-Chlorit eigentlich identisch mit dem von Ja. W. Samojlow
besehriebenen a-Chloritit war. Da aber er — ganz richtig — weder die Bezeichnung
noch das Suffix ,,-itit” für geeignet zr Benennung einer selbstándigen Mineralabart
hielt, hat er das Mineral Nagolnit benannt. Es ist zu bedauern, dass den BegrifF
Nagolnit, dér unseres Erachtens ohne Zweifel eine Prioritát hat und ausserdem gerecht
auf die vorerste Beschreibung hinweist, spáter weder von den sowjetischen, noch von den
westlichen Verfassern übernommen wurde.
Da auch die Nomenklatur-Komission dér IMA an Stelle dér diskutierten Benennungen

den Namen dioktaedrischer Chlorit angenommen hat, wáre es nicht ratsam, die frühere
Diskussion über diese Nomenklaturfrage von neuem anzuregen. Trotzdem schien
es dem Verfasser gerecht zu sein, die einschlágigen Ergebnisse eines ungarischen For-
schers, Gábor Vavrinecz, kurz zu erwáhnen.

1
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Cholnoky Jen születésének 100. évfordulójára

(
1870 - 1970

)

Czakó Tibor

A nagy tudós születésének 100., halálának 20. évfordulójáról emlékezünk. Veszprém-
ben született, oklevelét a budapesti Mszaki Egyetem Mérnöki karán szerezte meg (1892),
majd az Egyetem Vízépítési Tanszékén Klimm Mihály tanársegéde lett. Késbb a buda-
pesti Tudományegyetem Földrajzi Intézetében id. Lóczy Lajos mellett volt asszisztens.
A világhír Lóczy professzorral való megismerkedése és annak hatása egész életére meg-
határozta tudományos mködésének irányát. Lóczy biztatására vett részt a Balaton
tudományos vizsgálatában és tanulmányozásában, amelynek 33 kötetébl négy az
tolla alól került ki (A Balaton limnológiája 1897, A Balaton színtüneményei 1904, A Bala-
ton jege 1907, A Balaton hidrográfiája 1918). Ez a munka inspirálta arra, hogy késbb
1904-ben a Földrajzi Társaságban a Balaton vizsgálatához hasonló tudományos tanul-
mányozás kiterjesztését javasolja az Alföldön is.

1896 — 98-ig Kínában tett tanulmányutat, amely a hiányos állami támogatás és az
akkori körülmények mellett páratlan vállalkozás volt. Az utazásról tett megfigyeléseit
tartalmazó könyv, számos eladás és cikk közül számunkra a „Dél-Mandsuország orotek-
tonikai viszonyainak rövid összefoglalása” c. cikke nyújt betekintést Kína geológiájába,
amelyben egy addig még ismeretlen bazaltplatót írt le és új aranytartalmú kavicsrétege-
ket fedezett fel Szan-taokou medencéjében.
A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1894-ben lett tagja. 1900-ban másodtitkárnak

választották meg és Lóczyval együtt a Földtani Közlöny szerkesztje volt. 1903-ban
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nevezték ki magántanárnak, majd 1905-ben meghívták a kolozsvári egyetem Földrajzi
Tanszékére, ahol 16 évig volt professzor. Kolozsvári tanársága idején távolodott el vég-
leg a geológiától és lett a Földrajzi Társaság aktív személyisége. 1909-ben részt vett a
Budapesten tartottels Nemzetközi Agrogeológiai Kongresszuson, ahol eladásában a 1 alaj

és az éghajlat kapcsolatával foglalkozott. 1912-ben az Egyesült Államokban járt.

1921-ben nevezték ki a budapesti Tudományegyetem Földrajzi Intézetének professzorává.
Közben írta meg számunkra is fontos könyvét, a Morfológiát (A földfelszín formáinak
ismerete, 1926), amelyet az els magyar morfológiai kézikönyvnek tartunk. 70 éves
korában ment nyugdíjba, 35 éves egyetemi tanárság után.

Vezet, irányító szerepe volt a Földrajzi, a Meteorológiai, a Barlanglutató Társaság-
ban és számos más egyesületben. A Magyar Tudományos Akadémiának 1925-tl volt

tagja. Az Angol Királyi Földrajzi Társaságnak tiszteletbeli, az Olasz, Osztrák és a Szerb
Földrajzi Társaságnak levelez tagja volt.

Összes mveinek száma 74 1 . A Földtani Társulatban 9 eladása hangzott el, aFöldtani
Közlönyben 4 cikke és 4 könyvismertetése jelent meg. állította össze a ,,Mutatót
a Földtani Közlöny XIII—XXX. köteteihez” (1883—1900).
Cholnoky annak a korszaknak utolsó képviseli közé tartozott, amelyben a tudóso-

kat bizonyos fokú polihisztorság jellemezte és a határterületek problémáit éppúgy át

tudták tekinteni, mint sajátjukat. Ötletei, hasonlatai a franciás gondolkodás könnyed-
ségének jeleit viselik magukon. Erdekfeszít, olvasmányos stílusának és eladáskészségé-
nek köszönhette olvasóinak és hallgatóságának népes táborát. Kiváló éleslátása és

áttekintkészsége remek szuggesztív eladói és rajztehetséggel párosult.
Mai szemmel tekintve munkáinak nagy része népszersít jellegnek tnik, de minden

tanulmánya arra oktat bennünket, hogyan lehet szemléletessé tenni a legelvontabb fogal-

makat is és milyen alapos megfigyeléseket és leírásokat adhatunk, ha kiváló alapképzett-
séggel és valóban nyitott szemmel járunk a világban. Nem geológus, de a geológia mveli-
nek gondolatébresztje volt.



HÍREK. ISMERTETÉSEK

Dr. dr. h. c. Vadász Elemér

1885— 11)70

1Ü7U. október 30-án elhunyt Dr. dr. h. c. Vadász Elemér akadémikus, Társulatunk
irökös díszelnöke. Hamvasztás eltti búcsúztatása 1970. noveiiibur C-án a Mez Imre úti
emetben volt. A Magyar Tudományos Akadémia nevében Szádeczky-Iyardoss Elemér
akadémikus, a Magyarhoni Földtani Társulat nevében Nemecz Ern elnök vett búcsút
*iz elhunyttól.
FülÖp József egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja, a Köz-

íonti Földtani Hivatal elnöke a következ szavakkal búcsúztatta Vadász Elemér
ikadém ikust.

A Központi Földtani Hivatal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Országos
’ermészetvédelmi Hivatal és a tanítványok nevében búcsúzom a kiess dkus földtan körünk-
ben élt legnagyobb magyar tudósától, szeretett professzorunktól: Vadász Elemér
ikadémíkustól.

I

Néhány héttel ezeltt még közöttünk ült és elmaradhatatlan lupéjával vizsgált egy
Kzetmintát, amelyet a Kissomlyóról hozott az egyik tanítványa. Nagy örömmel fedezte
l el benne — szöges ellentétben a korábbi álláspontokkal — az egykori élet biztos nyomait.
Ez a csodálatos lelkesedés az új iránt, a felfedezésnek ez a magáv al ragadó öröme kísérte
égig hat évtizedet meghaladó geológusi tevékenységén. Él kapocs volt szá-

inunkra a hazai földtani kutatás úttör nemzedéke és a módi i n geológia korszaka
Között.

Munkásságának els évtizede id. Lóczy Lajos földtani intézeti igazgatóságával és
•ÍÖtyöS Loránd els gyakorlati célú torziós inga méréseivel esett egybe. Ekkor járta be
áradhatatlan szorgalommal a Mecsek, — szívéhez haláláig oly közelálló — hegyeit

-

• ölgyeit. Ezekbl a vizsgálataiból született késbb a földtani összefoglaló munkák leg-

szebb példája, amely tömörségével, világos szerkezetével és a lényeget feltáró közlés-
"

’ ával a földtani irodalom remekei közé tartozik.
Korán megnyilatkozott a társadalmi haladás iránt odaadó hsége és áldozatvállalása.

Bátran emelt szót az egyetemi oktatás és a tudományos kutatás korszersítéséért.
Felejthetetlen emlék tudóstársaival — Leidexfrost Gyulával, Bartucz Lajossal,

IBallenegger Róberttel és Lambrecht Kálmánnal együtt — élenjárt a Tanácsköztár-
saság kultúrpolitikai célkitzéseinek megvalósításában.
Örömmel vállalt részt a Marx— Engels Munkásegyetem szervezésében és eladásaiban.
A Tanácsköztársaság bukása után az egyetemrl történt számzetése idején a gyakorlati

-élú kszén- és bauxitkutatás területén dolgozott. Tapasztalatait nagyszer monográfiák-
ban foglalta össze.
A felszabadulás után, üO év terhével a vállán, töretlen alkotásvággyal, eszméit és

'inberi méltóságát a mellztetés idején is megrizve lépett ismét az egyetemi katedrára,
— hogy súlyos gondolatokba kristályosított tapasztalatait és elmélkedéseit, húsz aktív
?ven keresztül fáradhatatlanul plántálja többszáz tanítványába. Az általa megszervezett
geológusképzés mintaképe volt a többi egyetemi szakoktatási ágazatnak. Elssorban élete
)éldájával, állásfoglalásainak lényegre tör tömörségével, bátor kritikai szellemével

f

anított.

Az emberi problémákkal kapcsolatos humanitásának, családja iránti szeret gondos-
kodásának, nap mint nap tanúi lehettünk. Tanításának jellemz vonása volt, hogy azokat
i képességeket fejlesztette ki bennünk, amelyekre bátran építhetünk az élet bármely
területén. Megtanított a dolgok reális szemléletére, a hivatástudat és szakmánk szereteté-
nek eltérbe helyezésére, az anyagi érdekekkel szemben. Tanítványai kevés fizetéssel,

nódjt
Ko
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a rosszul ftött földtani gyjtemény ablakmélyedéseiben meghúzódva is örömmel dol-

goztak mellette.
Végül hadd említsem meg élete legnagyobb, legsajátabb mvét: — Magyarország föld-

tanát, — amelyben elsként foglalta egységes képbe a 100 éves múltra visszatekint
hazai rendszeres földtani kutatás ezernyi álláspontját és tízezernyi adatát. Ebbl a

munkából ágazott ki a modern földtani felfogások számos új változata, de ettl kezdve
múlhatatlanul az általa kidolgozott korszer alapokon.

Élete utolsó idszakában különösen sokat foglalkozott tudománytörténeti kérdésekkel.
Szabó Józsefrl írt tudományos életrajza nyomdába adva, ezután fog megjelenni.

Ebben, a súlyos hóviharokkal és áradásokkal terhesen indult esztendben alig múlt
el hónap, hogy ne kellett volna valamelyik kedves hozzátartozónkat, barátunkat, munka-
társunkat végs útjára kísérni.

Vadász professzor ers szervezetét is ledöntötte a kíméletlen id. Mi pedig — si
szokás szerint — fájó szívvel mondjuk el felette az örök elválás búcsúszavait. Azután
visszatérünk munkahelyünkre, hogy továbbvigyük, alkalmazzuk, idézzük és tanítsuk
azt, amit tle tanultunk.

Kedves Vadász Professzor ! — Hosszú és eredményekben gazdag életed végére érve

nyugodjál békében.

Dr. Krössy László kitüntetése

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány hazánk felszabadulásának 25.

évfordulója alkalmából az Állami Díj

III. fokozatával tüntette ki dr. Krössy
Lászlót, a föld- és ásványtani tudományok
kandidátusát, az OKGT osztályvezet
geológusát, a magyar Alföld földtani szer-

kezetének vizsgálata, terén elért ered-

ményeiért. A magyar geológus társada-

lom örömmel és megelégedéssel vette
tudomásul Kormányzatunk kitüntet el-

ismerését, mert olyan tagja részesüli e

magas kitüntetésben, aki immáron három
évtizede, szakmai tevékenysége kezdete
óta szolgálja szorgalommal és hozzáértés-

sel a magyar földtani tudományokat és a
hazai szénhidrogénkut at ásókat . Kivált-
képpen az újabb, korszer nagyalföldi
kolaj- és földgázkutatás terén végzett út-

tör, eredményes és kiemelked munkás-
sága az, ami mindnyájunk fölé helyezte
t elismerésre méltóan.

Dr. Krössy László 1942-ben jegyezte I

el magát a kolaj-, és földgázkutatással,

ui nikris a MANÁT olajvállalat geoló-
j

gusa lett . A háború befejezése után a

MANÁT jogutóda a Magyar— Szovjet

Olaj Itt. keretében mint annak fgeoló-
gusa vett részt a nagyalföldi szénhidrogén-
kutatások irányításában, majd 1951-t!'|

kezdve munkássága kiterjedt az országi

egész területére. Jelenleg az OKGT Föld I

tani Fosztályán a Távlati Tervezési sz 1
tál v vezetje. Az elmúlt 25 óv alatti tévé I
kenysége a hazai, kiváltképpen a nagy I

alföldi kolaj- és földgázelfordul ásol 1
felfedezésében és feltárásában dönt sze I

repet játszott.

Tudományos munkásságát számos érte -1

kezése és tanulmánya jelzi, úgyszintéi I

az IDti'.l-ban elnyert kandidátusi fokozat I
Ezek közül két legjelentsebb tanúimé f

nyál kell kiemelnünk: az egyik Magyar!
ország medencei rületeinek összehasonlít 1
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földtani felépítésével foglalkozik, a másik
a hazai kolaj- és földgázelfordulások
törvényszerségeivel. A szénhidrogén-
kutatásban külföldön is ismert szakember.
Többször járt külföldön a magyar geológia

és kolajipar képviseletében és tartott el-
adásokat. Ezenkívül három évet töltött

a Kínai Népköztársaságban mint kolaj-
kutatási szaktanácsadó és kolajföldtani
eladásokat is tartott a pekingi Geológiai
Egyetemen. Ezzel megbecsülést szerzett

a magyar geológusi tudásnak.

Kitüntetések

A mveldésügyi miniszter dr. Kiss
János választmányi tagot, az ELTE Ás-
ványtani Tanszéke docensét az 1970.
évi Pedagógus Nap alkalmából az Ok-
tatásügy Kiváló Dolgozója címmel tün-
tette ki [Mveldésügyi Közi. XIV. évf.

14. sz. 1970. július 21.].

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány elnöke 1970. szeptember 6-án,

a XX. Bányász Nap alkalmából dr. Csiky
Gábor választmányi

,
tagunkat, dr.

Krössy Lászlót, az Általános Földtani
Szakosztály ügyvezet elnökét és dr.

Szúróvy Géza tagtársunkat a Bányász
Szolgálati Érdemérem ezüst fokozatával
tüntette ki. Ugyanezen alkalomból ado-
mányozott kiváló dolgozói kitüntetéseket
a Központi Földtani Hivatal elnöke is

Verágh Károlynak, Választmányunk
tagjának, dr. Majoros Györgynek Vá-
lasztmányunk póttagjának. Vecsernyés
György és Popity József tagtársunk-
nak.

1970. szeptember 14-én, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Tanévnyitó
Közgylésén gyémántdiplomát nyújtott
át dr. Nagy Károly az egyetem rektora
Adám Manó ny. gimnáziumi igazgatónak
a középiskolások központi tudományos
'szakkörei — köztük a Központi Geológus
' Szakkör — megalapítójának. Ugyan-
akkor részesült gyémánt diplomában dr.

Baxxer János. a régészet nagynev
|
professzora is [Egvetemi Lapok, XII. évf.
11. sz.].

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
I nácsa eh-. Gyulai Zoltán professzornak,

|
a föld- és ásványtani tudományok kandi-
dátusának, az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület elnökének, a
Magvar Tudományos Akadémia Olajbá-
ínyászati Kutatólaboratóriuma igazgatójá-

A szorgalommal, becsülettel és hival-
kodás nélküli szaktudással végzett mun-
kássága nem maradhatott méltó elismerés
nélkül és ennek mi, akik kezdettl fogva
munkatársai voltunk, örömmel és elis-

meréssel adózunk. Kívánunk dr. Krössy
Lászlónak további eredményes munkájá-
hoz megbecsülést, jó egészséget és jó
szerencsét.

Dr. Csiky Gábor

— kinevezések

nak eredményes munkássága elismeréséül,
70. születésnapja alkalmából a Munka
Érdemrend arany fokozatát adományozta
[Népszabadság, 1970. szeptember 15.

XXVIII. évf. 216. sz.].

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány 1041/1970. [VIII. 30.] sz. hatá-
rozata alapján dr. Nemecz Ernt, Tár-
sulatunk elnökét a Tudományos Min-
sít Bizottság tagjává, nevezték ki [Aka-
démiai Közi. XIX. [1970.] évf. 14. sz.

1970. szept. 16.].

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa az 1970. évi tiszavölgyi árvédekezés
során kifejtett kiemelked tevékenysége
elismeréséül Galli László tagtársunknak
a Munka Érdemrend arany fokozatát
adományozta [Vízügyi Értesít, 1970.

október 5-i szám],

Dr. Zólyomi Bálint akadémikust, tag-

társunkat, a Biológiai Tudományok Nem-
zetközi Uniójának Washingtonban tartott

17. Közgylése újabb három évre beválasz-

totta az Unió 16 tagú vezetségébe (Ma-
gyar Nemzet, 1970. október 14-i száma,
XXVI. évf. 241. sz.). Az új vezetség els
ülésére november 6 — 7-én, Nápolyban
került sor.

A Bogdánfy Ödön pályadíj megosztott
második díjával és a vele járó 3 ezer fo-

rinttal tüntette ki a Magyar Hidrológiai

Társaság Szlabóczky Pál tagtársunk
,,Karsztvíz-tárolórendszer termohidraulikai

vizsgálata Miskolc környéki adatok alapján”
c . tanulmányá t

.

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa dr. dr. multi. h. c. Tárczy-
Hornoch Antal Kossuth-díjas és Állami-

díjas akadémikusnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Geodéziai és Geofizikai

Kutató Laboratóriuma igazgatójának
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eredményes munkássága elismeréséül, 70.

születésnapja alkalmából a Munka Érdem-
rend arany fokozatát adományozta
(Magyar Nemzet, 1970. október 23-i száma,
XXVI. évf. 249. sz.).

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa dr. Csepreghyné dr. Meznerics
Ilonának, Választmányunk tagjának, a
föld- és ásványtani tudományok doktorá-
nak, a Természettudományi Múzeum
Föld- és slénytára osztályvezetjének
nyugállományba vonulása alkalmából,
eredményes munkája elismeréséül a
Munka Érdemrend arany fokozatát ado-
mányozta (Mveldésügyi Közi. XIV.
évf. 19— 20. sz. 1970. okt. 20.).

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa november 7. alkalmából eredmé-
nyes munkásságuk elismeréséül Mozso-
lits Tibor tagtársunknak a Munka Ér-
demrend ezüst fokozatát, dr. Adám
Oszkár tagtársunknak pedig a Munka

Tudományos

1970. szeptember 4-én rendezték meg
dr. Vitális György választmányi tag
, ,Északmagyarországi kötanyagipari
nyersanyagok földtani vizsgálata” c.

kandidátusi értekezésének nyilvános vitá-

ját. Az opponensek véleménye és a vita
eredményessége alapján a kiküldött Bíráló
Bizottság elterjesztése dr. Vitális György
számára a kandidátusi fokozat odaítélését
javasolja. Az értekezés opponensei dr.

Bárdossy György és dr. Sólyom Ferenc,
a föld- és ásványtani tudományok kandi-
dátusai voltak.

1970. október 5-én volt dr. Végh
Sándorné kandidátus, választmányi tag
„Triász Megalodont idák fejldése és föld-

történeti jelentsége” e. akadémiai dok-
tori értekezésének nyilvános vitája. Az
opponensek egybehangzó véleménye s a
magasszint vita értékelése alapján a
Bíráló Bizottság dr. Végh Sándorné
számára a doktori magas fokozat oda-
ítélését javasolta, s ily értelm felterjesz-

tést juttatott el a Tudományos Minsít
Bizottság elé. Az értekezés opponensei
dr. Balogh Kálmán és dr. Géczy Barna-
bás egyetemi tanárok, a földtudományok
doktorai, valamint dr. Bálim Tamás,
a földtudományok kandidátusa volt.

Érdemrend bronz fokozatát adományozta.
Ugyanezen alkalomból adományozta a
Központi Földtani Hivatal elnöke
Hullay Gyula tagtársunknak a Földtani
Kutatás Kiváló Dolgozója kitüntetést.

*

Dr. Bendefy László általános földtan i

szakosztályunk társelnöke — a nemzet-
közi szervezet meghívására — a Magyar
Hidrológiai Társaság küldöttjeként részt

vett a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai
Unió Óceanográfiai Osztályának Mün-
chenben 1970. július 20— 24 között ren-

dezett szimpóziumán, és ott — 120 fnyi i

hallgatóság eltt — „Crustal movement
phenomena in the Coastal Regions of
today and in the pást” címmel, nagy
érdekldéssel fogadott eladást tartott

j

a mai és az egykori tengerparti övezetek „

jelenkori mozgásviszonyairól, az utolsó
fél évszázadban végrehajtott szabatos
geodéziai mérési eredmények alapján.

minsítések

1970. október 8-án került sor dr.

Grossz Adám tagtársunk „A hidasi

terület kszénföldtani vizsgálata” c.

kandidátusi értekezésének megvédésre,
j

Az opponensek véleménye, valamint a ki- 1

alakult vita eredményessége, a jelölt
(

vitakészsége, alapján a Bíráló Bizottság I

dr. Grossz Adám értekezését alkalmasnak
tartotta a kandidátusi fokozat elnyerésére,

s a kandidátusi cím odaítélése érdekében
felterjeszt javaslatot küldött a Tudomá-

|

nyos Minsít Bizottságnak. Az értekezés

opponensei dr. Bartkó Lajos és dr. SoÓS I

László, a földtudományok kandidátusai
voltak.

1970. október 8-án volt dr. Jakucs
j

László kandidátus, tagtársunk „A karszt-

fejldés varieneiáinak genetikus rend-

szere” e. akadémiai doktori értekezésének i

nyilvános vitája. Az opponensek vélomé- I
nye, a vita eredményessége, jelölt ki-

magasló vit akészsége folytán a kiküldött j

Bíráló Bizottság úgy döntött, bgj i

javasolja dr. .Jakucs László számárai *i

a doktori magas fokozat odaítélését. «

Az értekezés opponensei dr. Pécsi Mártoi
akadémiai levelez tag, dr. Láng Sándoi
egyetemi tanár, a földrajztudományol
doktora és dr. Simon Tibor egyetemi tanár

a biológiai t adományok kandidátusa voltak |
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Bhm Ferenc emlékezete

Ezeltt 30 esztendvel, 1940. július

1-én halt meg Rohm Ferenc bányamérnök,
a hazai kolaj és földgázkutatás egyik leg-

kiemelkedbb alakja.

Pécsett született 1881. január 23-án,

1905-ben szerzett bányamérnöki oklevelet

a Selmecbányái akadémián, és lépett a M.
Állami Földtani Intézet szolgálatába. 190-

ben Lóczy Lajos egyetemi tanár és Böckh
János, a Földtani Intézet igazgatója
javaslatára a magyar állam kálisó kutatást
kezdett az Erdélyi medencében és a hely-

színi bejárást, úgyszintén az 1. sz. kutat ó-

;
fúrás kitzését a Mezségen Papi* Károly

;

geológus végezte, Bhm Ferenc bánya-
mérnök Budai Ern vegyészmérnök tár-

saságában. A megkezdett fúrási munká-
latok vezetésével Bhm Ferencet bízták

meg. A második kálisó kutatófúrásban
^Kissármás mellett 1909-ben tárták
fel az erdélyi földgázt, mely sokáig Európa
legnagyobb elfordulása volt.

_
1910-ben

I negyedmagával az Egyesült Államokba
küldték, ahol az ottani földgázelfordulá-
sok bányászati és földtani viszonyait,

a termelés és felhasználás körülményeit
I tanulmányozta. Ekkor, a gázfelfedezés
[hatására alkották meg az 1911. évi VI.

j
törvénycikket, mely szabályozta Magyar -

[

országon a kolaj- és földgáz bányajogi
i helyzetét és ennek elkészítésében Bhm-
;

nek nagy része volt.

1917-ben a pénzügyminisztériumba
i a Böck Hugó vezette bányászati fosztály-
ra került mint a kincstári bányászati
ügyek mszaki vezetje. Az 1913— 18.

i közti eredményes nyitra megyei, egbelli

t kolajkutatások is az mszaki felügyelete
alatt folytak, úgyszintén a horvátországi
Bujavicán 1918-ban megkezdett kutatás,
mely földgáz és kolaj felfedezésére vezet ett .

Az els világháború után a bányászati
I tevékenység a kis országban ersen le-

}

csökkent, így a minisztérium szabadságolta
Bhm Ferencet, aki 1920— 25. között a
Hungárián Oil Syndicate angol—magyar
olajvállalat kutatásainak a mszaki

1 vezetje volt. 1925-ben visszatért a pénz-

ügyminisztériumba, átvette a bányászati
fosztály vezetését és újjászervezte a kincs-
tári bányászatot. Ezt a munkakört töltötte
be 1935-ig amikor is az iparügyi minisz-
térium felállításával a bányászati f-
osztály is átkerült az új minisztériumba.
Bhm azonban továbbra is végig a pénz-
ügyminisztérium szolgálatában maradt,
közben 1937-ben helyettes államtitkárrá
lépett el. Utána az állami bányászati
kutatások élére szintén kiváló szakember,
Telegdi Roth Károly geológus egyetemi
tanár került.

Bhm Ferenc 1907 1935-ig tehát 28
éven át volt az állami kolaj- és földgáz-
kutatások mszaki vezetje. Mködésének
legkiemelkedbb szakasza 1907— 18 évek
közé esik, legnagyobb érdeme pedig az
erdélyi földgázkutatás korszer irányítása
és amerikai tapasztalatai alapján az Erdélyi
medence antiklinális földtani szerkezeté-
nek a helyes felismerése volt.

Az 1925— 35 évek közti mködéséhez
fzdnek a Nagyalföldön meg indított
szénhidrogénkutatások, melyeket Böckh
H. és fleg Pávai Vájná F. geológusok-
kal együtt végzett. Ezek a kutatások nem
vezettek ugyan kolaj és földgáztelepek
felfedezésére, de egyrészt lerakták az
alapot a további kutatás számára, melynek
során az utódok jobb feltételek között és

korszerbb eszközökkel már jelents
szénhidrogénelfordulásokat tártak fel,

másrészt a feltárt hajdúszoboszlói, karcagi
és debreceni földgázos hévizek igen jelen-

ts, ma mar országosan nélkülözhetetlen
gyógytényezk. Végül nevéhez fzdik
az az ország szempontjából igen fontossá
lett tény, hogy az Eurogasco 1933-ban
a Dunántúlon koncessziót kapott kolaj-
és földgázkutatásra, mert az fára-

dozásainak köszönhet, hogy ez létre-

jöhetett. A többi, a MART megalakulása
és a magyar kolajtermelés megteremtése
már kiváló kor- és munkatársának, Papp
Simonnak az elévülhetetlen érdeme.

Dr. Csiky Gábor
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Együttes emlékülés-sorozat a Magyar Geofizikusok Egyesülete

és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet rendezésében

Ez év június 29-én a Magyar Geofiziku-

sok Egyesülete ünnepi eladássorozatot
rendezett a budapesti Technika Házában
a felszabadulás óta végzett munka fel-

mérésére. Az egésznapos tudományos
konferencia msorán összesen 7 tudomá-
nyos eladás szerepelt.*

Június 30-án ugyanott az Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet 50. éves fenn-
állásáról emlékeztek meg. A megemléke-
zés fontosságát aláhúzta az a körülmény,
hogy megnyitóját dr. Léváiidi Ferenc
nehézipari miniszter tartotta, hangsúlyoz-
va, hogy az Intézet elméleti, módszertani
és mszerfejlesztési kutatómunkájának
köszönhet, hogy Magyarországot a geo-
fizikai tevékenység fejlettsége szempont-
jából a világranglista 6— 8. helyén tart-

ják számon. Ugyancsak kiemelte az Inté-

zet szocialista országokkal kialakított

igen gyümölcsöz technikai-tudományos
együttmködésének nagy jelentségét is.

Mind a párt, mind a kormány tetemes
áldozatokat hoz a munkalehetségek fej-

lesztéséért: ennek látható eredménye az
Intézet most átadásra kerül korszer
Columbus utcai székháza. Ennek beruhá-
zási költségei azonban hamar megtérülnek
majd, mivel a kitn munkalehetségek s

a versenyképes mszerpark révén milliós

megtakarításokra van kilátás a mélyfú-
rások kockázatának csökkentése által.

LÉvárd i miniszter végül mind a hazai
kutatás, mind pedig az export fejlesztése

érdekében a legfontosabb célként a mind

Sztrókay K.—Grasselly

Ásványtani

A Tankönyvkiadó gondozásában meg-
jelent egyetemi tankönyv sorrendben a
differenciális termikus analízis (szerz:
Nemecz E.), az átlátszó optikai ásvány-
tani vizsgálatok (Grasselly Gy.), az
opak optikai ásványtani vizsgálatok
(Sztrókay K.) és az ásványok röntgen1

elemzése (Nemecz E.) fejezetekben ismer-
teti az egyes ásványvizsgáló módszereket.

nagyobb mélységek megismerésének fel-

adatát jelölte meg
Az Intézet igazgatója, dr. Müller Pál

ezután a fél évszázada szervezetten folyó
hazai geofizikai kutatás eredményeit és

célkitzéséit foglalta össze. Közölte, hogy
az Intézet új székházában több igen kor-
szer mszer mellett egy Minszk-32 típusú
nagysebesség számítógép-komplexust fel-

szerelnek, mely módot nyújt a kiber-

netika még szólesebbkör alkalmazására.
Az Intézetben folyó munkálatokról szólva
kitért dr. Müller Pál a nagy mélységek
kutatására alkalmas újabb berendezések
kidolgozására, megemlékezve az ország
érces övezeteinek felmérésérl, továbbá
a szilárd ásványok és mélységbeli vizek
felkutatására is alkalmas módszerek most
folyó finomításáról is.

Ezután a tudományterület magyar és

külföldi képviseli s a rokonintézmények
küldöttei üdvözölték a jubiláló Geofizikai
Intézetet, dr. Renner János professzor
beszédében arról emlékezett meg, milyen
mélyreható jelentsége volt Eötvös Loránd
gondolatainak az Intézet félévszázados
tudományos munkájában. Végül — a
megtartott szünet után — még négy el-
adás hangzott el idszer geofizikai prob-
lémákról.** Július 1-én déleltt az Intézet
Columbus utcai központi laboratóriumá-
nak ill. székházának ünnepélyes felavatásá-

ra és bemutatására került sor, mellyel a

magvar geofizika, triduuma véget ért.

B. J.

Gy.—Nemecz E.—Kiss J.:

praktikum II.

A Praktikum régi igényt elégít ki,

amikor kitn szerzi kollektíva közre-

mködésével fontosságának megfelel
terjedelemben tárgyalja az egyes anyag-

j

vizsgáló módszereket. A differenciális

termikus analízis napjaink egyik legelter-

jedtebb eszköze a geológusok szolgálatá-

ban. de mint viszonylag fiatal módszer,
a korábbi évek szakkönyveiben még nem

“ j
• lii.-i: V.: A magyar geofizika felszabadulás utáni negyedszázada; 2. l'T.niss/.KY V. V'.: Szovjet—magyar geo »

fizikai kapcsolatok és a geofizikai kutatások legújabb eredményei a Szovjetunióban. 3. Egyed L.: Hegységképzödés a
modern geofizika tükrében. 4. Moi.nAr K.: A magyar szénbidrogénkutatás eredményei és tervei. 5. CzeulÉpi I.— I

Lakatos S.: A mélyfúrási geofizika programja a szénhidrogénkutatásban, (t. Apám (). — Gálki J.—SzabadvAry I.—
SZABÓ .1 K oinplex geofizikai mérések eddigi eredményei és tervei a szilárd ásványi nyersanyag- valamint a vízkutatás-
ban. 7. IIknoz J. Geofizikai mszerek magyarországi gyártásának kérdései és programja.

**
1 Posoay K. Korvin O. -VinczeI. Kakas Gy.: A digitális Bzoizmika módszer és mszcrfcjlesztési program-

ja. 2. Sebestyén K. VinczhJ. -BarAtii I. K AKAS Gt A komplex digitális karotázsberendezés felépítése és né-

hány alkalmazási területe. 3. Stomfai H. Szénás Gy.: A gravitációs és mágneses hatószámítás egyértelmségért!
4. r.AUTHA Gy. A Föld szekuláris folyamatai és aszimetrikus felépítése.
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szerepelt megfelel részletességgel. Az át-

látszó optikai ásványtani vizsgálatok

ij

— klasszikus voltuk ellenére — fontossá-

I

gukból semmit sem vesztettek, a fejezet

külön érdeme, hogy a szintén klasszikus,

de az elmúlt években már szinte kihalásra

ítélt Fjodorov-féle optikai vizsgálatot

I

részletesen ismerteti. Az opak optikai ás-

ványtani vizsgálatok fejezetben a klasszi-

kus részek mellett megfelel hangsúlyt
kap az opak ásványok korszer felület-

elemz vizsgálata (lenyomatos eljárások).

Az ásványok röntgenelemzése — a li-

bomlásos vizsgálatokhoz hasonlóan
egyike a leginkább fejldésben lev ás-

ványvizsgáló módszereinknek. A Prakti-

kum megjelenése nemcsak lehetvé teszi

az eljárás átfogóbb egyetemi oktatását,

hanem a gyakorlati szakemberek részére

megkönnyíti és elsegíti a röntgenvizsgá-

latok széleskör alkalmazását.
A gondosan és nagy hozzáértéssel szer-

kesztett könyv talán jobb papírminséget

érdemelt volna, ami az ábrák és kitn
mikrofotók minségét lényegesen javította
volna. Didaktikai szempontból helyesebb
lenne a mikrofotókat a jelenleginél nagyobb
méretben és egyes mikrofotókat színes
kivitelben (akár mellékletként) közre-
adni.

Nagy érdekldéssel várjuk az objektív
akadályok miatt elmaradt, de rövidesen
megjelen I. kötetet is és reméljük, hogy a
kétkötetes munka legközelebbi átdolgozása
pedig már tartalmazni fogja a napjaink-
ban szület és rohamosan fejld újabb
ásványvizsgálati módszerek (infravörös

spektroszkópia, elektron-mikroszondás
elemzés, fluoreszcens röntgenspektrosz-
kópia) részletes ismertését is. Erre biz-

tosíték jelen munka szerzi kollektívája
és a részfejezetek megírásához bevont
szakemberek közremködése.

Dr. Vörös István

Kiipper, Heinrich: Zr Lage dér Geowissenschaften um 1969. (A

földtudományok helyzete 1969 körül.)

Társulatunk illusztris tiszteleti tagja,

az osztrák Földtani Intézet közelmúltban

,
nyugalomba vonult igazgatója, Küpper
H. professzor Parainesisének mondhat-
nánk e munkát. A múltban felgylt
nagy tudást összefoglaló, átlátó s a jöv
kérdéseit tisztán fölvet szerz mint
humanista, mint természettudós és mint
gyakorlati geológus egyaránt a legmagasabb
szint tulajdonságok birtokosaként fog-

lalja össze gazdag tapasztalatait s mutat
ezek alapján jövt a geológusoknak e

néhány oldalon. Bées földtanáról írott

munkájából is megismerhettük már azt
a magas nézpontot, amelybl a föld-

történeti eseményeket vizsgálva utal
ezeknek mindennapi életünkre gyakorolt
hatására.
Az emberiség rohamos gyarapodásával

nnek a vízszerzés, a földmvelésre alkal-

mas területek és az ásványi eredet nyers-
í anyagok biztosításának nehézségei. Eu-
. rópa „zsugorodásával” kapcsolatban egyre
világosabbá válik a fejld országok fel-

törésének jelentsége is. óla ugyan az ás-

ványi nyersanyagkutatás minden kor-
szer módszere még az európai eszmei
javak sorába, tartozik, ez a helyzet azon-
ban már csak rövid ideig marad meg.
Erre utal a Nemzetközi Geológus Kong-
resszusok résztvevinek földrészek szerinti

megoszlása is. De erre utal az a politikai

tény is, hogy míg 80 esztendvel ezeltt
a világpolitikai eseményeket kizárólag
Európa irányította, addig Európának ez

a helyzete ma egészen megváltozott.
Az ersen módosult viszonyok nagymérték-
ben befolyásolják a tudományt, technikát
és politikát s a geológusnak is tudomásul
kell vennie, hogy az az elvont evolúció
már más síkra jutott, mint amelyen akkor
voltunk, amidn Suess E. életmvét be-
fejezte, Eötvös Loránd torziós ingáját
megszerkesztette vagy Ampperer O. elmé-
letét kidolgozta.
A földtudományokban végbement fej-

ldést a geognózia geológia geotu-
dományok szóhasználat is jelzi. Bár a ki-

indulási alap változatlanul a tények meg-
figyelése, a tények elemzése és összefogása
sokkal bonyolultabbá vált. Minden egyes
fúrási mag vagy akármelyik föltárás sok-sok
olyan fontos adatot tartalmazhat, amely
messze meghaladja egy kérdés kereteit.

A geológusi munkakör is kiszélesedett:

ENSZ vagy UNESCO tanácsadótól köz-
gazdasági szakértn keresztül a térképe-
z geológusig. Ez azt jelenti, hogy külön-
böz beállítottságú és képesség geológu-
sokra egyaránt szükség van. Elengedhetet-
len a jó emberi és tudományos képessége-
ken kívül a szervez készség is.

Az egykori klasszikus dokumentációt
a gyorsabb információs technika váltotta
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föl s ennek elsajátítása hova-tovább el-

engedhetetlenné válik.

A földtudományok tartalmi súlypontjá-
nak meghatározásában minden geológus
saját munkaterületébl indul ki. Kétség-
telen, hogy van néhány olyan problémakör,
amelynek újszerségét és fontosságát
minden geológus elismeri. Az is kétség-

telen, hogy a mszerezettség is egyre
fontosabb szerepet játszik a földtudomá-
nyokban.
A földtudományok és a környezeti vi-

szonyok összefüggésének vizsgálatában a
szerz utal arra, hogy Európában aligha
találhatunk olyan foltot, ahol 12 órán
belül ne emlékeztetnének bennünket
arra, hogy „milyen reménytelenül va-
gyunk bezárva a technológiai környezet
kalickaszer szövevényébe”.
A természetes környezet megtartása és

értelmes használata érdekében a jöv geo-
lógusa számára biztosítani kell az állás-

foglalás jogát. Az emberiség továbbfejl-
désének zavartalanságához erre föltétle-

nül szükség lesz. A futurológia számos
kérdésében, így pl. a jöv óriási települései-

nek, ecumenopolisainak vízellátásában,
szennyvízelvezetésében, építanyag meg-
szerzésében, alapozási stb. munkáiban
a geológusoknak sok nehéz feladatot kell

majd elvégezniük.
E feladatok megoldásához szüksége

van a geológusnak a földtani térképekre.
Nagyon érdekes Küppkr H. táblázatos
összeállítása a földtani térképek típusairól

s talán még inkább a földtani térkép szer-

kesztésének munkafolyamatairól. Át-
tekintést ad Ausztria 1892 és 1968 között
(évtizedekre osztva) elkészített külön-
féle célú és különböz mérték térkép-
lapjairól (kiegészítve az 1867— 71 között
kiadott lapokkal).
A munka utolsó fejezete a geológusi el-

hivatottság és az „autonóm idbeosztás”
kapcsolatát tárgyalja. Végül pedig azt

hangsúlyozza, hogy a Földön nyert meg-
állapítások alapján felállított gondolkozási
elveknek a Földön kívüli égitestekre, de
legalábbis a Holdra való kiterjesztése is

jogosnak tnik.

Bogsch L.

Weber, J. N.— Woodhead, P. M. J. : Páctors affecting the carbon

and oxygen isotopic composition of maríné carbonate sediments —
IJ. Heron Island, Great Barrier Reef, Australia.

(A tengeri karbonát üledékek szén és oxigén izotóp összetételét be-

folyásoló tényezk — II.)

A szerzk abból kiindulva, hogy a klasz-

szikus földtani vizsgálati módszereken
túlmenen, más kzettulajdonságok is fel-

használhatók arra, hogy újabb adatokat
szolgáltassanak a leülepedési környezetet
illetén, határozták meg a ( ’apricorn-

Bunker szigetcsoporthoz (Nagy Korali-
gát déli határa közelében) tartozó Heron
szigeti korallzátony karbonátos üledékei-
nek 13C és I8Ü izotóp-eloszlását. A vizsgá-
lat célja az volt, hogy meghatározzák a kar-
bonát üledékek szén és oxigén izotóp
összetétele milyen kapcsolatban van a
korallzátony különböz környezet, típusai-

val. Jelents felismerés, hogy a szén izo-

tóp arányok ismeretében el lehet különí-
teni az eltér fáciesekbl származó ulloch-

ton karbonát felhalmozódásokat az azo-
nos ásványtani összetétel autochton
karbonátoktól.
A szerzk a vizsgálat kapcsán a parttól

távoli terület, a zátony eltti lejt, a
zátony gerinc és zátony perem, a lagúna
és a homokos tengerpart meghatározott

mélységeibl gyjtött karbonátos üledé-

keket hat szemcse frakcióba sorolták és

meghatározták azok szemcse-, ásvány-,

izotóp- és faunaösszetételét.
130/1*C és 180/lsO arányokat ( öineg-

spekt romét eres eljárással határozták meg.
Ami a szén izotópokat illeti, az izotóp

ingadozás a parttól távoli üledékek eseté-

ben a legkisebb. A parttól távoli területek-

tl a lagúna felé haladva fokozatosan
növekszik. A <5

130 és a szemcseméret össze-

függésére vonatkozó korrelációs együtt-

hatók pozitív eljelek valamennyi part-

tól távol vett-, a zátony eltti lejtrl
származó-, a zátony peremérl- és a lagú-

nákéi! gyjtött minta esetében, jelezve,

hogy a durvább frakciókban a l30 izotóp

viszonylag feldúsul a finomabb szemcse?
tartományokhoz képest.

Az oxigén izotóp adatok és a környezet
között alig mutatkozik összefüggés.

A Heron szigeti üledékek karbonát
anyagának kimagasló hányada szerves

eredet, alga és korall származék, amely
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változó mennyiségben tartalma/, fora-

minifera-, molluszka-, t üskésbr-, rák-,

szivacsváztöredékeket is.

A ,3Cy ,sC hányadosnak a környezet,

függvényében való eloszlása összhangban
van a karbonát I ermel szervezetek mennyi-
ségével, és azok megfelel izotóp össze-

tételével.

A <5
,3C érték Heron szigetre vonatkozó

eloszlás görbéjén jelentkez maximumok,

minimumok és meredekségváltozások meg-
felelnek az egyes eltér tulajdonságokkal
jellemzett környezeti típusoknak.

Végelemzésben bár u dolgozat távoli
területek anyagát dolgozza fel, a korszer
izotópos üledék vizsgálatok módszertanára
és értelmezésére vonatkozóan feltétlenül
hasznos példát mutat be.

Bkrczink Makk Anikó

J)r. Vörös István: Ercmikroszkópiai határozó. Tankönyvkiadó, 1Ü70.

( Egyetem i
j
egyzet

)

Szerz nemcsak a geológus hallgatók,

hanem az ércmikroszkópiával foglalkozó

szakemberek, gyakorlatban dolgozó geoló-

gusok kezébe is hasznos segédeszközt ad.

s ezzel régi igényt elégít ki.

A határozó két f részre oszlik. Az. els
rész a leggyakoribb ércásványok és kísér
meddásványaik fontosabb én-optikai

sajátosságait tárgyalja az. alábbi sorrend-

ben: az ércásvány képlete, kristályrend-

szertani helye, reflexiós sajátságai leve-

gben és olajimmerzióban (résmikrofoto-
méterrel a reflexióképesség 3 fénynemre,
fotocellás eredmények a hullámhossz
pontos megjelölésével), anizotrópia, bels

! reflex és ásványtársulás; röntgenértékek
I! (a 3 legersebb reflexió, s ezek intenzitás-

aránya, az ásvány ASTM-eode-ja). továbbá
a meghatározásban segítséget nyújtó
specifikus tulajdonságok (pl. futtatódás,
asiszolási keménység, stb.) egészítik ki

a sajátosságok bemutatását.
A második rész az éreásványok mikrosz-

kópban megfigyelhet szöveti jellegzetes-

ségeivel és a genetikai sajátosságokkal
foglalkozik. Sorra veszi az egyes érc-

ásványok alaki és elrendezdési típusait;
a rácsszerkezetileg és vegyileg rokon, ill.

különböz fázisok egymásrahatását a
kristályosodás során (korrózió, kiszorítás,

szételegyedés, felemészt és, stb.); az egy- és
többfázisú ércképzdés (rnikroszkápi)
ismérveit, és a paragenetikai sorrend meg-
határozásának lehetségeit.

Külön alfejezetben a másodlagos érce-
sedési folyamatokkal és azok szöveti, ill.

paragenetikai bélyegeivel foglalkozik.
Végül a fbb érc-optikai jelenségekre egy-
egy jellegzetes példát mutat be.

A határozót 142 db 13— 18 cm-es, a
gyenge papírminség ellenére kitnnek
mondható mikroszkópia fényképfelvétel
illusztrálja. Minden felvétel beosztásos
xy koordinátával van ellátva, így a be-
mutatott jelenségek egyértelmen lokali-

zálhatok. Kiegészítésképpen az ásvány-
nevek betrendes mutatójával zárul a
kiadvány.

Örvendetes volna, ha a bemutatott
anyag a jövben jóminség papíron,
kézikönyv formájában is megjelenhetne.

Mindszenthy, Andrea

Hails, J. R.—Hoyt, J. N.: The significanee and limitations of sta-

tistical parameters fór distinguishing ancient and modern sedimen-

tarv environments of the Lower Georgia Coastal Piain. (Az alsó-

georgiai parti síkság jelenkori és fosszilis üledékes fácieseinek el-

különítésére szolgáló statisztikus paraméterek jelentsége és alkal-

mazásuk korlátái.)

A szerzk célul tzték ki, hogy, a tör-

melékes üledékekkel foglalkozó irodalom-
ban az utóbbi másfél évtizedben eltérbe
került, statisztikus paraméterek össze-
hasonlító vizsgálatát elvégezzék, egyidej-
leg megállapítva azok genetikai értel-

mezésének lehetségeit, valamint az
üledék lerakodási folyamatok és a
különböz számított statisztikus para-
méterek közti összefüggéseket. A vizsgá-

lat céljaira Georgia állam (USA) parti
síkságának egy, sztratigráfiai és geo-
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morfológiai szempontból már feldolgozott

részét választották ki, ahol a különböz
jelenkori képzdmények mellett idsebb
(pleisztocén) formációk is jó feltárásban
nyomozhatók. A feldolgozás során szá-

mítógépei kiszámították a különböz
fáeiesekbl (lagunás sós mocsár, folyó-

torkolat, árapály öv, parti düne, litorális

zóna, sekély tenger, neritikum) származó
minták szemcseeloszlási görbéinek els
négy momentumát, az ezeknek megfelel,
különböz szerzk (Trask, Inman, Folk-
Ward) bevezette a grafikus paramétereket,
az utóbbiakat a Snyder-féle parabola
illesztéses interpolációs módszerrel is meg-
határozva. Az egyes paramétereket páron-
ként diagrammokra felvíve azt találták,

hogy a középérték-standard deviáció,
standard-deviáció-harmadik momentum,
valamint a harmadik momentum-negyedik
momentum diagramok alkalmasak a
zátony és a sós lagúna fácieseinek elkülö-

nítésére.

Ez a tény a szerzk figyelmét a har-
madik momentumra és annak grafikus
megfeleljére, a „teljes grafikus ferdeség”-
re irányította. A különböz területekrl
származó minták „teljes grafikus ferdeség”
értékeit átvizsgálva kiderült, hogy a ferde-
ség érték eljele fáciesjelz: a nagy energi-

ájú fácieseket (parti homok, zátony, ár-

apály öv) negatív ferdeség szemcse-
eloszlás jellemzi, amelyet az intenzív víz-

mozgás finom szemcsefrakciókat eltávolító

hatása eredményez. Késbbi diagenetikus
folyamatok (cirkulóló oldatokból való
anyagkiválás, aprózódás stb.) eredménye-
ként azonban ez a negatív ferdeség gyak-
ran pozitívba csaj) át. A szerzk mind-
azonáltal igazolva látják azokat a korábbi
megállapításokat (Duane, Friedman,
Folk), amelyek szerint a ferdeség is

környezetérzékeny, kell módszerekkel '

fácieselemzésre alkalmas statisztikus para-
méter.

Bérczi István '

Baker, D. R.—Claypool, G. E.: Effects of incipient metamorphisra
on organic matter in mudrock. (Kezdd metamorfózis hatása a

pelites kzetben lev szerves anyagra.)

A tanulmány egy igen érdekes, a
kolajgenezis-anyakzet problémakörbe
tartozó, kérdést vet fel és közelít meg a
szokványostól eltér módon, újszer cél-

zattal. A kolaj keletkezéssel foglalkozó
szakemberek számára kulcskérdésként
tekintett szervesanyag átalakulási folya-

matokat ugyanis a szerzk indikátorként,
a kezdeti, más módszerrel ki sem mulat-
ható metamorf hatások kimutatására
kívánják felhasználni. A vizsgálatok során
nem metamorfizált, gyengén metamorfi-
zált, és egy, diabáz intrúzió környezeté-
bl származó, a progresszív metamorfózis
különböz fokán lev, pelites kzetekbl
álló mintasorozat szervesanyag tartalmát
és C izotóp összetételét határozták meg
Ennek során nyilvánvalóvá vált, hogy 1.

A metamorfizált kzetek kioldható szerves-

anyag-tartalma kisebb mint a nem meta-
morfizált hasonló képzdményeké. 2. A
kezdd metamorfózis módosítja a kzet-
ben lev szénhidrogének összetételét:

a metamorf kzetekben lév aromás szén-

hidrogének színe világosabb; az aromás
és telített szénhidrogének olvadáspontja
alacsonyabb; a telített szénhidrogének
molekulasúlya alacsonyabb, mint a ha-

sonló, de nem metamorfizált kzetekben
lev azonos vegyületeké. 3. A fokozódó i

metamorfózissal egyidejleg a kioldhatat-

lan szervesanvag C 13-tartaíma megnövek-
szik.

A tanulmány megállapításai végered-

ményben a kolaj anyakzet kutatásban
is hasznosíthatók. Nagyon valószín
ugyanis, hogy a nagy vastagságú medence-
üledékek (pl. a Magyar Alföld 2 3000 m
vastag pannonja) kzettéválása során •

hasonló), igen csekély metamorfózist,
i

eredményez folyamatok játszódhatnak
le. Ez esetben pedig az egykor volt anya-
kzetek jellegzetes szervesanyag össze- 1

tételük és nem utolsó sorban a bennük
rekedt, oldhatatlan szerves anyag C ,3/C ,:

|

arányú alapján nagy valószínséggel fel-

ismerhetk.
Bérczi István
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éves földtani kutatásának eredményei és távlatai be-

mutatására szervezdött a Borsodi Szénbányák hatha-

tós támogatásával, ünnepi eladóüléssel és nagyszabású
kiállítással.

Program:
Szeptember 21, de. 10 órakor:

Ünnepi beszámolóülés
Elnök: Nembcz Ern
Nemecz Ern: Megnyitó
ádám Oszkár: A magyar földtani kutatás 25 éves

fejldése és irányelvei
Beszámoló jelleg eladások:
Jühász András: Szénkutatás
Csiky Gábor: Kolaj- és földgázkutatás
Hernyák Gábor: Vasérckutatás
MÁTYÁS Ern: Ere- és vegyesásványkutatás
Pálfy József: Víz- és építanyagkutatás
Kiss Lajos: Tokaj-hegyaljai agyagásvány-tartalmú

kzetek finomkerámia ipari felhasználásának lehetségei
Résztvevk száma: 107

Szeptember 21, du. 17 órakor
Kiállítás-megnyitás
A kiállítást Monos János, » Területi Szakosztály

elnöke nyitotta meg.
A jubiláris kiállítás tárgya: Általános és ismeret-

terjeszt anyag bemutatása Borsod és Heves megye
területérl. Bemutatás földtani vonatkozásban mköd
termel, kutató, oktató, tervez és kivitelez vállalatok,

intézmények munkájából.
A kiállítást Szlahóczky Pál és VÉCSEY Kálmán

rendezte önfeláldozó lelkesedéssel, nagy hozzáértéssel,

kivételes avatottsággal. „A földtan 25 éve az Észak-
keleti országrész fejldéséért” c. kiállftásvezetöt Szla-
boczky Pál állította össze. A kiállítás a Borsodi Szén-
bányák, valamint az Országos Földtani Kutató és Fúró
Váll. Miskolci egységének hatékony támogatásával
készült.

A kiállítás a MTESZ miskolci székházénak termeiben
|

volt megtekinthet.
A megnyitást követen a Borsodi Szénbányák veze-

j|

tsége nagyszabású fogadást adott a Borsodi Szén- f
bányák Tanácstermében a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat Északmagyarországi 25 éves Jubileumi Vándor-

1

gylése résztvevi tiszteletére.

Szeptember 22—23. Tanulmányi kirándulások
A) kirándulás
Kirándulásvezet: PojjáK Tibor
Tárgy: Észak kelet-Magyarország magmás képzd-

1

menyeinek megtekintése Miskolc — Rudabánya— Per-

1

kupa—Cserehát—Telkibánya útvonal mentén: másnapi
pedig Telkibánya— Hollóháza—Pálháza—Sátoraijarij-J

hely —Sárospatak— Lillafüred útvonalon.
B) kirándulás
Kirándulásvezet: JUHÁSZ András
Tárgy: Földtani-hidrogeológiai tanulmányút Ék |

Magyarország üledékes területein

A kirándulás útvonala: Miskolc— Lillafüred— Lyukú i

bánya—Parasznya—Sajószentpéter— Edelény—Mucsonjl
--Felsónyárád - Aggtelek 111. másnap. Aggtelek- Kele f

mér— Putnok— Bánvölgye—Szilvásvárad—Eger— Lilla
j

füred.
A két kirándulás résztvevi 23-án este Lillafüredéi]

találkoztak, s ott közös búcsúvacsorán vettek részt]

Kzzrl ért vígét i Társulat nagysiker jubiláris vándor|
gylése.
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alkalommal. Célkitzése: a Tokaji hegység földtani fel-

építésének megismerése volt.

Résztvevk száma: 32
Október 23. Eladóülés

Elnök: Balogh Kálmán
T. Kovács Gábor: A kiskundorozsmai mélyfürás<|

földtani eredményei
Résztvevk száma: 2!)
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ELADÁSOK — ZIOKJIAUbl nJIEHAPHOFO

Az alábbi összefoglalásban mellzzük a tudománytörténeti áttekintést

éppúgy, mint a részletes adat ismertetést. Inkább csak a problémák vázolására
és a legfontosabb összefüggésekre mutatunk rá ismereteink jelenlegi állása

szerint. Azzal azonban mindenképp tartozunk, hogy felsoroljuk azoknak a ki-

váló magyar geológusoknak a nevét, akik az alsómiocén képzdmények fel-

ismerése, leírása és térképezése, valamint az oligocén — miocén határkérdés
elemzése nyomán olyan maradandó alapot nyújtottak, mely egyáltalán lehe-

tvé teszi számunkra, hogy a jelenlegi szinten vizsgálhassuk a problémákat.
Történelmi sorrendben e szerzk: Szabó J., Hofmann K.. Koch A., Fuchs
Th.. Böckh H.. Lrexthey I.. Telegdi-Roth K.. id. Noszky J., Schréter
Z., Gaál I., Horusitzky F., Csepreghyné Mezxerics I., Bartkó L.

Magyarország alsómiocén rétegeit a századfordulóig az „alsómediterrán (I. mediter-
rán)”-nak nevezett kronosztratigráfiai egységbe szokták összefoglalni, teljesen azonos
értelemben, ahogy azt Ausztriában tették. A századfordulótól azonban Fuchs Th. és
Schaffer F. X. hatására a magyar geológusok többsége szintén a kattien, akvitanien
és burdigalien emeletek megkülönböztetésére, illetve kimutatására törekedett. A kattient
felsoligocénnek. míg a két utóbbi emeletet alsómiocénnek tartották. Az oligocén — miocén
határmegvonás problémája —

,
mely Magyarországon ugyancsak heves viták kiváltója

volt — ily módon a katti és akvitáni emelet elhatárolásának kérdésével azonosult.
Az erteljes kronosztratigráfiai szemlélet azzal a hátránnyal járt, hogy a fenti három

emeletbe, mint eleve adott keretekbe („skatulyákba"), sokszor helytelen korreláció alap-
ján sorolták a képzdményeket, gyakran nem voltak tekintettel a formáció-határok
nyújtotta természetes tagolási lehetségekre.
Csepreghyné Mezxerics I. a hatvanas évek elején több munkájában mutatott rá

arra. hogy a katti, akvitáni és burdigalai emeletek megkívánta háromosztatúság a magyar
képzdményekben, a makrofauna alapján, nem jelentkezik. Ezzel szemben csak két
tagozat ismerhet fel: egy idsebb, melyre az akvitanien elnevezést javasolta és egy
fiatalabb, melyre a burdigalien nevet ajánlotta. Hasonló eredményre jutott lényegében
Sexes J. és Papp A. a középs Paratethys szomszédos területein. A két egység közül
az idsebbet azonban k „Chatt-Aquitan”, a fiatalabbat pedig „Burdigal" névvel jelöl-

ték. Az idsebb tagozatot oligo-miocén átmeneti emeletnek tartják.

Jelents elrelépés volt az a javaslat, mely a középs Paratethys önálló

kronosztratigráfiai rendszerének megteremtésére irányul. Az átmeneti „Chatt-
Aquitan” (iíl. akvitanien) emeletre az egerien, a ,,Burdigal”-nak nevezett

Földtani Közlöny , Ball. of the Hungárián Geol. Soc. (1971) 101. 85—90
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emeletre pedig az eggenburgien név bevezetése került javaslatra (Cicha et

Senes 1968, Papp 1968, Báldi 1968). Az új terminológia hallatlan elnye az,

hogy a két egység elhatárolásánál helyi adottságaink (a természetes biosztratig-

ráfiai határok) sokkal jobban érvényesülhetnek, és a korreláció nehézségei

legalább a terminológiában nem fognak olyan zrzavart okozni, mint korábban
az olyan sokféle értelemben és sokféle képzdményre alkalmazott kattien,

akvitanien és burdigalien nevek.

A magyarországi alsómiocénbe tehát a jelenlegi álláspont szerint az eggen-

burgien emelet üledékei és — egyes vélemények szerint (Cicha, Papp, Senes) —
részben az egerien emelet üledékei tartoznak.

A probléma, ami tehát elsként felmerül, az egerien emelet korrelációja,

annak eldöntése, hogy ezen emeletnek a fels része valóban egyids-e a definí-

ció szerinti akvitaniennel, tehát alsómiocén-e ?

Az egerien sztratotípusa az egri Wind-féle téglagyár rétegsora. Az itt részle-

tesen újravizsgált szelvény (Báldi 1966) 120 m vastag regressziós rétegsorból

áll, mely Foraminiferákban, jó megtartású molluszkákban és növényi marad-
ványokban bvelkedik. Fekvje a kiscelli agyag formáció, melynek kora
a magyar geológusok általános véleménye szerint nagyjából a rupéliennel

azonos. A rupéli kiscelli agyagra konkordánsan települ egri formáció alsó

szintjébl Miogypsina septentrionalis-t mutatott ki Drooger (1961), Báldi
et al. (1961). A plankton Foraminifera fauna alapján Kenawy (1968) szerint

a Globigerina ampliapertura és a Globorotalia opima opima zónák jelenléte

állapítható meg. Figyelembe véve az akvitanien sztratotípusán végzett Miogyp-
sinákra vonatkozó korszer vizsgálatokat (Drooger et al. 1955, Drooger
1960, Jenkins 1966) egyértelmen levonható a következtetés: az egerien

emelet, ill. annak sztratotípusa idsebb az akvitániennél, ennélfogva még a

felsoligocénbe sorolandó. Teljesen azonos eredményre jutottam a mollusz-

ka fauna újravizsgálatával (Báldi 1966), melynek során — hasonlóan

Telegdi-Roth (1914) régi, de azóta sokak által kétségbevont álláspontjá-

hoz — az egri fauna felsoligocén korát mutattam ki a nagyszámú oligocén

faj alapján.

Vizsgálataim szerint (Báldi 1964, 1965, 1966, 1967) hasonlóképpen fels-

oligocén koriak mindazok a képzdmények, melyeket újabban kovácovi,

törökbálinti és mányi formáció néven (Báldi 1969) foglalunk össze (1. ábra),

és melyeket korábban a szerzk egv része akvitaniennek, azaz alsómiocénnek
tartott. E formációk, melyek a korábbi irodalomban fként „cyrénás rétegek”

és „pectunculusos homok” néven szerepelnek, tehát mind az egerienbe tar-

toznak, és nem foglaltatnak bele a magyar alsómiocén fogalmába.
összefoglalva az eddigieket tehát jelen álláspontunk akként rögzíthet,

hogy az egerien teljes egészében az oligocénhez tartozik, nagyjából a kattien

ekvivalense, nincs alapunk annak feltételezésére, hogy oligo-miocén átmeneti

emelet lenne.

Az egerien fedjében települnek általában diszkordánsan az eggenburgien
emelet rétegei. Ügy véljük általános az egyetértés, hogy a pár excellence ma-
gyarországi alsómiocén lényegében ezzel az emelettel azonos.

Noha az eggenburgien sztratotípusa Magyarországon kívül fekszik (Loibers-

dorf, Ausztria), egyes magyarországi fáciesek azonosságát az osztrák sztrato-

típussal a jellegzetes fauna alapján már korán felismerték. Ezt az azonosságot

Csepreghyné Meznerics I. (1953, 1959, 1967) korszer faunarevíziói szintén

bebizonyították. Az azonosság megállapítása azonban csak ott volt könny,
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l.iibrn. A magyarorsziígi egerien rétegek kronosztratigráfiai vtizlatos szelvénye. Jelmagyarázat: 1. t’ral-
kodóan édesvízi fácies, 2. l'ralkodóan csökkentsósvfzi fácies, :i. Uralkodóan sekélytengeri fácies (sekély sz.uhlitorál is),

4. l'r ilkodóan mélyebb tengeri fácies (középs sznblitorális): Tr = triász. E - eocén, k, ag = kiscelli agyag, Br. =
brotiás-viviparusos rétegek, Cyr. = cyrénás rétegek, p = pectunculusos rétegek, k. sl. = katti slír, e. ma. = egri
molluszkás agjag, Bf. a. = budafoki anamiás-nagypectenes rétegek, A. rt. = alsó riolittufa, As. = amussiumos slir

(eggenburgien), Fny. = felsnyárádi formáció (eggenburgien).

Abti. l. Profilskizze dér Chronostratigraphie des Egerien • n Ungarn. E r k 1 a r u n g e n : 1. Vorwiegend Süsswasser-
fazies, 2. Vorwiegend Brackwasserfazies, 3. Vorwiegend Seichtwasser-Fazies (seichtsublitorale Fazies), 4. Vorwiegend
Tieferwasser-Fazies (mittelsublitorale Fazies); Tr = Trias, E = Eozán, k. ag. = Kisceller Tón, Br. = Schichten mit
Brotia-Viripams, Cyr = Schichten mit Cyrena, p = Fcctuncuh/s-Schichten. k. sl. = Chattischer Sclilier, e. ma. =
Egerer molluskenführender Tón, Bf. a. = Anomien- und grosspectenl iihrende Schichten von Budafok, A. rt. = unterer
Rhyolithtuff, A. s. = Amussiumführender Sclilier (Eggenburgien), F. ny. = Felsnyárádcr Formation (Eggenburgien).

ahol a magyar fácies a loibersdorfihoz hasonlóan sekély szublitorális. Számos
képzdményrl, így elssorban a meclence-belseji glaukonitos homokkrl
és amussiumos slírrl, melyeket korábban kattiennek tartottak, csak mostaná-
ban derült ki, hogy az eggenburgienbe tartoznak (Báldi et Radócz 1969).
Az alsómiocén üledékgyjt nyugati partja nagyjából Balassagyarmat

—

Budapest—Törökbálint vonalában nyomozható. Ebben a sávban képzdött:

1. A budafoki anomiás— nagypectenes formáció (típusszelvénye Budafok-Pacsirta-
liegy). Durvatörmelékes 30—100 m vastag üledékcsoport, melyben az eggenburgien
jellemz litorális és sekély szublitorális faunája található: Pecten pseudobeudanti,
Chlamys gigas, Ch. haueri, Ch. holgeri, Ch. palmata, Laevicardium kübecki, Glycymeris
fichteli. Turritella terebralis. Arca moltensis stb. stb. Fekvje az egerienbe tartozó török-
bálinti formáció, fedje az ottnangien csökkentsósvízi, sekély szublitorális vagy terreszt-
rikus rétegei. Kelet felé laterálisán átmegy a

2. salgótarjáni formációba. E rétegösszlet egymástól nehezen elválasztható, egymásba
átmen jellegzetes fáciesekbl áll. Ezek sorában a glaukonitos homokk kövület-
szegény 1000 m vastagságot is elér finomabb vagy durvább homokkbl álló, néhol
tufitos, gyakran glaukonitos üledékösszlet. Legfels szintje kb. 50— 150 m vastag-
ságban kövületekben gazdagabb, és ez a szint, faunájával együtt lényegében azonos
fácies a budafoki anomiás-nagypectenes formációval. A Budafokon is megtalálható
jellemz eggenburgien fauna fordul el a szintben Salgótarján környékén (Csepreghyné
Mezyerics I. 1953), Ipolytarnócon (Cseprec.hyné Meznerics I. 1967) és Borsodban
(Csepreghyxé Mezberics I. 1959) a glaukonitos homokk legfels, gyakran már kavi-
csos rétegeiben. Mindamellett a mélyebb szintek kora ma még vitatott, illetve általános

1
*
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korábbi vélemény szerint kattien. A Borsodi-medencében, Bretka és Eger között végzett
újabb vizsgálatok alapján (Báldi et Radócz 1969) azonban bizonyítottnak látszik az
egész formáció eggenburgien kora.

A glaukonitos homokk fácies nem választható el éles határral az amussiumos slír-

fáeiestl. Nemcsak kelet felé, hanem részben nyugat felé is laterálisán átmegy ebbe a
képzdménybe (2. ábra). Amellett az amussiumos slír bázisán és fels részén vékonyabb-
vastagabb glaukonitos homokk helyezkedik el. Sok szelvényben a glaukonitos homokk
és a slír váltakozása figyelhet meg.
A slír tipikus medenceüledék, 800 m vastagságot is elér, egyhangú agyagos aleurit

vagy halpikkelyes agyagösszlet, jellemz slír-faunával, melyben uralkodik a Pseuda-
mussium corneum denudatum, Saxolucina bellardiana, Solemya doderleini, Caiilucina
droueti wolfi, Lima labani, Lucinoma borealis, Cardita scalaris, Yoldirt longa, Y . nitida,

Nuculana fragilis, fírissopsis ottnangensis, Hinia cf. schlotheimi, Macoma elliptica,

Bathysiphon-íélék (Protulites) , Flabellum, Cycloseris (részleteket 1. Báldi et Radócz
1969).
Az amussiumos slírt korábban a magyar irodalomban általában a katti emeletbe

sorolták. Szlovákiai folytatását egeriennek („akvitaniennek”) tartják (Budai et al. 1965),
illetve ilyen értelemben alsómiocénnek. A legújabb molluszka-faunavizsgálatok alapján
(Báldi et Radócz 1969) azonban egyértelmen világossá vált a képzdmény alsómiocén
kora, eggenburgienbe tartozása. A Borsodi -medence kazincbarcikai (Skz-169) fúrásában
kimutatható az is, hogy az egri formáció fedjében foglal helyet, tehát nemcsak biosztrati-

gráfiai, hanem települési bizonyítékok alapján is az egeriennél fiatalabbnak tekintend.
Az amussiumos slír fekvje a Borsodi-medence egyes szelvényeiben az egri formáció,

melyre diszkordánsan települ. Más szelvényekben (Ózd, Bükkszék környéke) minden
valószínség szerint a kiscelli agyagon fekszik diszkordánsan. Ózd-tól É-ra és EK-re
a triász alaphegységre transzgredál, bázisán itt 2 — 30 m vastag meszes, glaukonitos,
transzgressziós alapbreccsával, mely bretkai rétegek néven vonult be az irodalomba.
A bretkai fácies egyes foszlányait foltokban a felszínen Magyarországon is megtaláljuk
Trizs és Imola között a szlovák határ közelében, valamint az alsószuhai mélyfúrásban.
E foltok vizsgálata folyamatban van.
A bretkai fáciesbl Papp (

1 9ö8) Miogypsinn gunteri— M. tani alakkört, Yánová ( 1 959)
pedig sajátos Pectinida faunát határozott meg. E fauna korát — helyesen — akvitanien-
nek állapították meg, ami azért is indokolt, mivel a M

.
gunteri valóban az akvitanien

bázisán fordul el (Drooger 1955). Nem értünk egyet azonban azzal, hogy a bretkai
rétegeket az egri formáció ekvivalensének tartják. Az amussiumos slír, melynek a bretkai
fácies lényegében csak bázisképzdménye, a Borsodi-medencében — mint láttuk
az egri formáció fels szintjére települ, ily módon a bretkai fauna nem foglalható az egerien
fogalmába. A bretkai rétegeket az egerien regressziót követ új eggenburgien üledék-
ciklus transzgressziós bázisrétegeinek tartjuk.

Kazincbarcikától É-ra közvetlenül a devon alaphegységre transzgredál nak az eggen-
burgien rétegek, a bázison két limnikus kszénteleppel, efelett maximum 300 m vastag
litorális-sekély szublitorális üledékösszlettel, mely váltakozó brakk és marin faunákat
szolgáltatott. Ezt a partközeli, tengerparti összletet

3. felsnyárádi formációnak nevezzük. A felsnyárádi formáció a Bükk-hegység pere-
ménél Miskolc mellett is jelentkezik (Diósgyr- 3 18. sz. fúrás), ahol az egerien re települ
diszkordánsan. Jellemz fajok az euryhalin Mytilus aquitanicus, Tympanototius marga-
ritaceus, Pirenella plicata, Terebralia bidentata, Theodoxus pictus, Sa.rohídna multilumvl-
lata, Turritella turris, T. vermicularis, Pereiraea gervaisi stb.

Kétségtelenül a legvitásabb pont az eggenburgien korrelációja. Fenti néze-

tünk szerint az eggenburgien ugyanis a M ioyi/psina gunteri zónát is magában
foglalja, tehát mélyebb része a francia akvitaniennel egyids, magasabb része

pedig a burdigaliennek felel meg. A két emelet — mint ismeretes — a makró-
fauna alapján nem választható el (Csepreghyné Meznerics I. 19(54, Báldi
19(54, 1 9(5(5/ a) . Ezen felül — mint láttuk oszthatatlan egységes formációk
felelnek meg a két emeletnek Magyarországon, melyeken belül talán csak

a plankton Foraminiferák alapján lesz lehetséges az akvitanien-burdigalien

határ megvonása. Kenawy (1968) az ipolvtarnóci tengeri molluszka fauna

alapján igen határozottan eggenburgiennek minsül rétegekbl (Csepreghy-
né Meznerics 1. 1967) Globigerina ciperoensis ciperoensis zónának megfelel
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2. ábra. A magyarországi eggenburgien rétegek kronosztratigráfiai szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Uralkodóan
litorális-sekély szublitorális, durvatörmelékes fácies, 2. Középs szublitorális slír-fácifs, 3. Középs szublitorális
homokk fácies, 4. Litorális-sekély szublitorális karbonátos fácies. abráziós konglomerátum, 5. Uralkodóan csökkent-
sósvízi es litorális finomtörmelékes fáéira kszéntelepekkel: Kov. = kováeovi formáció (egerien), K. = kiscelli agyag,
E = egri formáció, A = alaphegység, Cn. = cinkotai formáció (ottnangien), T = terresztrikum (ottnangien), A. rt. =
alsó riolittufa, Bf. a. = budafoki anomiás-nagypectenes rétegek. As. = amussiumos slír (eggenlmrgien), St. gl. =

salgótarjáni glaukonitos homokk, llr. = bretkai rétegek, Fny. = felsönyárádi formáció

Abb. 2. Chronostratigraphisches Profil dér Eggenburgien-Schichten in U'ngarn. Erklárungen: 1. Vorwiegend
litorale-seichtsutlitor; le. grobklastische Fazies. 2. Mittelsublitorale Schlierfazies, 3. Mittelsublitorale Sandsteinfazies
4. Litorale bis seichtsublitorale Karbonát fazies, Abrasionskonglomerat, . Vorwiegend brackische und litorale fein-
klastische Fazies mit Kohlenflözen; Kov. = Formation von Kováéov (Egerien), K. = Kiscciler Tón, E = Egerer
Formation, A = Grundgebirge, Cn = Cinkotuer Formation (Ottnangien), T = Terrestrikum (Ottnangien), A. rt. =
unterer Khyollthtuff, Bf. a. = Anomien- und grosspectenführenden Schichten von Budafok, As. = Amussiumführen-
der SoMii r (Eggenburgien), St. gl. = Glaukonitführender Sandstein von Salgótarján, Br. = Schichten von Bretka,

Fny. - Form tion von Felsnyárád

plankton-együttest írt le, ami bizonyítja, hogy az eggenburgien makrofauná-
hoz akvitanien plankton-együttes is társulhat. Legutóbbi vizsgálataink során,,

az alsószukai mélyfúrás amussiumos slírjének legalsó ún. amussium-mentes
zónájában a makrofauna összetétele is olyan jelleget mutat, mely szemben
a magasabb szintekkel — megfelelhet az akvitaniennek (Báldi et Radócz
1969).

Végssoron tehát az eggenburgien nagyjából megfelel az akvitanien -j- bur-
digalien intervallumnak, vagyis a girundiennek. Az akvitanien és burdigalien
elválasztása Magyarországon ez id szerint még nem vihet keresztül meg-
nyugtatóan.

Összefoglalás. Az oligoeén vége felé — amint azt az egerien fels szintjei

tanúsítják — általános regresszió következett be Magyarországon. Nagy terüle-

teken megsznt az üledékképzdés, st ÉK-en jelents denudáció (preeggen-
burgien denudáció) különböz mélységekig vagy teljes egészében lepusztította
az oligocént.O ,

Az alsómiocén (eggenburgien) transzgresszió — legalábbis ÉK-en — a
Miogypsina gunteri zóna idején (alsóakvitanien) következett be. Nagvforamini-
ferás. lithothamniumos, meszes konglomerátum (bretkai rétegek), ill. lagúna-
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üledék- és kszénképzdés (felsnvárádi formáció) jelzi a transzgresszió kezde-

tét. A transzgredáló eggenburgien a denudációtól foltokban megmaradt középs-
vagy felsoligocén rétegekre, vagy közvetlen az alaphegységre települ. Az
üledékgyjt Nv-i peremén homokos, parti és ers áramlásokkal mozgatott
sekélytengeri fácies alakult ki (budafoki formáció. Itt nem mutatkozik hatá-

rozott diszkordancia az egerien felé, bár a fauna törése igen éles az egerien-

eggenburgien határon (pacsirta-hegyi szelvény, Báldi 1964).

A medence belseje Szécsénytl Kazincbarcikáig terjed. Itt a vastag salgó-

tarjáni formációt alkotó glaukonitos homokk és amussiumos slír képzdött
egymástól nehezen elhatárolható módon. A nagyobb energiaviszonyok mellett

a glaukonitos homokk, az áramlás „árnyékában” a slír rakódott le. Az alsó-

miocén vége felé a budafoki, nagvpectenes típusú faunák fellépése a homokk,
illetve a slír fedjében, st esztuáriumi Crassostrea-padok megjelenése a medence
középvonalában is, általános eggenburgien végi regresszióról tanúskodik,
mely átvezet az ottnangien túlnyomóan terresztrikus üledékképzdéséhez,
ill. helyenkénti denudációs periódusához (posteggenburgien denudáeió).

E lepusztulás eredményeként a felsottnangien tufaszórás EK-en az oligocén

különböz szintjeit, ill. az eggenburgien különböz zónáit érte.

Das untere Miozán in Ungarn

Dr. T. Báldi

Gégén Endes des Oligozáns wie das die oberen Horizonté des Egerien beweisen
fand im Gebiete Ungarns eine allgemeine Transgression statt. Auf grossen Fláchen hörte
die Sedimentation auf, im NO sogar kain es zu einer betráchtlichen Denudation (l’rá-

Eggenburgien-Denudation), dérén zufolge das Oligozán bis zu verschiedenen Tiefen oder
sogar vollkonnnen abgetragen worden ist.

Die untermiozane (Eggenburgien) Transgression erfolgte wenigstens im NO
zr Zeit dér Miogypsinn gunteri-Zone (unteres Aquitanien). Lithothamnien- und gross-

foraminiferenführende, kalkige Konglornerate (Schichten von Bretka) bzw. Lagunen-
ablagerungen und Kohlenbildung (Formation von Felsnyárád) zeugen vöm Beginn
dér Transgression. Das transgredierende Eggenburgien überlagert entweder die von dér
Denudation verschonten Beste des mittleren oder oberen Oligozáns, oder unmittelbar
das Grundgebirge. Am Westrand des Sedimentationsbeckens hat sicli eine sandige,
durch starke küstennahe Strömungen mobilisierte, neritische Fazies (Budafokéi - (truppé)
entwickelt. Hier áussert sieh keine Diskordanz gégén das Egerien, obwohl dér Faunén

-

schnitt an dér Egerien — Eggenburgien-Grenze sehr scharf ausgeprágt ist (Profil am
Pacsirtahegy, Báldi 19(54).

Das Beckeninnere reicht von Szécsény bis Kazincbarcika. Hier babén sicli die dér
máchtigen Salgótarjánéi - Gruppé angehörenden glaukonitfiihrenden Sandsteine und dér
amussiumfiihrende Sehlier auf eine voneinander sehwer abgrenzbai'e Weise abgelagert.
Untor den Verháltnissen von grösserer Energie kamen glaukonitführende Sande, im
»Sehatten« dér Strömungen Sehlier zr Ablagerung. Gégén Ende des unteren Miozans
zeugt das Auftreten von Grosspeetiniden-Faunen Budafokéi - Typs im Hangenden des
Sandstoines bzw. des Schliers und die Erseheinung von ástuarisehen Crassostreenbanken
sogar in dér Achsenlinie des Beekens von einer allgemeinen Hegression, die am Ende
dós Eggenburgien eingetreten ist und in die vornehmlich terrestrische Sedimentation
bzw. die lokal( -n Denudationsperioden (post-Eggenburgien-Denudation) d( -s Ottnangien
übergeht. Infolge diesel - Denudation traf dér im oberen Ottnangien stattgefundene
Tuffauswurf im NO verseliiedene Horizonté des Oligozáns bzw. verschiedene Zonen des
Eggenburgien.
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(Colloquium on the Seogene. Buda peet . 1969. 1—9. September)

A magyarországi középsmiocén

Dr. Hámor G.—Dr. Jámbor A.

(4 ábrával. 1 táblázattal)

Magyarország középsmiocén képzdményeit, a hazai neogénkutatás kezde-

tétl napjainkig, kiváló kutatók vizsgálták. Böckh J., Schréter Z., Vadász
E., Horusitzky F., Xoszky J. és Vendel M. áttekint földtani összefoglalásai,

Csepreghyné Meznerics I., Strausz L., Bogsch L., Majzon L., slénytani
munkássága és Pantó G. vulkanológiai szintézise mellett igen sokan értékes

részletekkel járultak hozzá a középsmiocén földtani ismeretéhez.

A hazai neogén földtörténet e legváltozatosabb szakaszát jelents szerkezet-

alakulás, erteljes vulkáni tevékenység, a fáciesek és a fauna rendkívüli vál-

tozatossága jellemzi. E változékonyságot tükrözi a rétegtani nevezéktan gya-
kori megújítása (mediterrán II; vindobonien? helvét -tortón; alsóhelvét,

felshelvét — alsótorton, felstorton, jeleideg ottnangien-karpatien-badenien)
és az elhatárolási, besorolási kérdésekrl folytatott, tudománytörténetileg
is hasznos és érdekes viták egész sora; helvét-torton határ, slénytani
viták stb.

Az utóbbi évtizedekben rohamosan növekv földtani ismeretanyag és adat
lehetvé és szükségessé tette a középsmiocén rétegtani, üledékföldtani,

paleogeográfiai, slénytani újravizsgálatát, melyet területegységenként Bartkó
L., Dank V., Kókay J., Radócz Gy., valamint a szerzk végeztek el, számos
specialista igen eredményes közremködésével. Munkánkban nagy segítséget

jelentettek a Neogén Mediterrán Bizottságnak a neogénkutatás eredményeit
idszakonként összegez kongresszusai és munkabizottsági ülései.

Ottnangien

Az ottnangien emelet alsó határát konvenciózus alapon az eggenburgien
végi kiemelkedést jelz üledékek és az „alsó riolittufa” között vonjuk meg.
Ez egyben a II. miocén üledékciklus kezdete. Ahol az „alsó riolittufa” hiány-
zik. ott üledékfolytonosság figyelhet meg az eggenburgien képzdményekbl
a pontos elhatárolás lehetsége nélkül (Bakony-hegvség). Fels határát a pere-

meken diszkordánsan települ kárpátién képzdmények, medencekifejldés-
ben ciklus-záródás, vagy az Orbulina universa és új makrofaunaelemek meg-
jelenése jelzi.

Az emelet egy teljes üledékciklusból (= miocén második üledékciklus) áll.

Képzdményei az eggenburgien (1. ábra) idején kialakult sföldrajzi keretben
fejldtek ki. A gyakorlatilag változatlan sföldrajzi szituáció meghatározza
az ottnangien emelet idejére az egyes kifejldési területeket (2. ábra).
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I. ábra. Az p«KPnbiir«ieri sföldrajzi vázlata. Jelmagyarázat: 1 . Tengeri kifejldés, 2. Átmeneti kifejldés,
3. Szárazföldi-folyóvízi kifejldés, 4. Kiemelt helyzet szárazföldi területek, 5. Transzgresszió iránya, 6. Üledék-

szállítás iránya

Abb. 1. Paláogeographische Skizí.e des Eggenburgien. Erklarungen 1. Maríné Fazies, 2. bergangsfazies
3. Kontinentale-fluviale Fazies, 4. Festland Gebiete ausgehobener Lage, 5. Richtung dér Transgression, 6. Richtung

dér Sedimentenabfuhr

1. Dél-, DNy-Dunántúl, valamint a Duna—Tisza közének

D-i része

A megelz (eggenburgien) szárazföldi, durvatörmelékes üledékképzdés az ..alsó

riolittufa” lerakódása után tovább folytatódik. A csökkent reliefenergiát a továbbra is

szárazföldi, tarka kavicsképzdmények finomabb szemvé válása, gyakoribb homok-,
homokkképzdmények, majd az emelet vége felé a pelites üledékképzdéssel együtt
a területek elmoesarasodása jellemzi. Barnakszénképzdésre alkalmas területek ala-

kultak ki a Keleti és Nyugati Mecsekben, a Zalai-medence egyes részein, a Herend —

Szentgáli-medencében (Bakony-hegység), Sopron -Brennbergbánya környékén. Utóbbi
területen az alsó riolittufa nem ismeretes. A Herend Szentgáli-medence riolittufáját és

kszéntelepes összletét Kókay J., véleményükkel ellentétben, alsóbadenien korúnak
tartja. A barnakszéntelepeket kísér meddképzdmények molhiszkafaunája Brotia

rucheri, Theodoxun, Bythinta és Gyraulus maradványokra korlátozódik. A ciklusvégi
kiemelkedést a Mecsek -hegységben és a Zalai-medencében a folyóvízi üledékek ismételt

megjelenése jelzi.

2. Salgótarjáni—Ózdi— Borsodi terület

Az eggenburgienvégi kiemelkedést jelz — fleg a terület DNy-i részén nyomozható —
tarkaagyagos, kavicsos rétegekre települ ,.alsó riolittufa" felett kezdetben szárazföldi,

mocsári, majd paralikus fácies barnakszén telepek következnek az agyagos homokos
üledékek között. A/, eggenburgien re jellemz sföldrajzi helyzet (EK-en tengeribb, DNy
felé átmeneti kifejldés) ekkor is megfigyelhet: a borsodi ostreás, corbulás-eardiumos
fedképzdmények magasabb sótartalmú tengeri milit jelentenek, mint a Nógrádi-
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i.'. ábra. Az ottnangien sföldrajzi vázlata. Jelmagyarázat : 1. Tengeri kifejldés, 2. Paralikus-félsósvíz
kifejldés, 3. Barnakszénképzdés, 4. Szárazföldi-folyóvízi üledék képzdés, ö. Kiemelt helyzet szárazföldi területek

ti. Hiolitvulkanizmus, 7. Andezitvulkanizmus, 8. Transzgresszió iránya, 9. Üledékszállítás iránya

.466. 2. PalSogeographisehe Skizze des Ottnangien. Erklarungen: 1. Maríné Fazies, 2. Paraiische-brackische
IFazies, 3. Braunkohlenbildung. 4. Kontinentale-fluviale Fazies, 5. Festland Gebiete ausgebobener Ragé. 6. Rhyolith-

vulkanismus, 7. Andesitvulkanismus, 8. Kiohtung dér Transgression, 9. Richtung dér Sedimentenabfuhr

medence cardinmos kszénfed képzdményei. A ciklusvégi. teljesen kiegyenlített üledék-
képzdési viszonyokat itt a sávosan rétegezett és mikrorétegzett képzdmények repre-
zentálják.

3. Várpalota—Bicske— Budapest K közötti terület

Ezen a területen még határozottabban megfigyelhet az elzkben említett fácies-

[eltolódás: Budapesttl Ny-ra a többnyire szárazföldi eggenburgien képzdmények fed-
jében az ottnangien képzdmények általában tengeri kifejldések. Kivétel a Budapest
UDNy-i részein található szárazföldi, durvatörmelékes, tarkaagyagos kifejldés (Budafok).
Az ottnangien összletet Cinkotán chlamysos kavics-homok; a Pilis— Börzsöny területén
litorális kifejldés homok, kavics; a Bicskei-öbölben lagúnás, agyagos homok; Várpalota
.környékén, a helyi medence peremi területein molluszkás homok, homokk, lithotham-
jniumos mészk (Bántapuszta), medencekifejldésben pedig molluszkás, márgás aleurit

;
képviseli.

*

A felsorolt három kifejldési területen kívül a ..Magyar medence” területén másutt
nem valószínsíthetünk ottnangienhez tartozó képzdményeket. A Kisalföld területének
nagy része, valamint a Tiszántúl csak a késbbi orogén fázisokat követen, a kárpátién,
illetve badenien idején válhattak tengeri üledékgyjtvé.
Az eggenburgien — ottnangien sföldrajzi helyzete és sföldrajzi kapcsolatai — a mel-

lékelt vázlaton is látható módon — a következkben foglalhatók össze: D-en kiemelt
helyzet szárazföldi terület helyezkedett el. A cikluskezd riolittufaszórást eredményez
(vulkáni mködés két sávban mutatható ki: a D-i szárazföld középs részén (Mecsek-
hegvség E-i szegélye— Szekszárd—Tamási — Dunaújváros— Kecskemét— Lajosmizse) és a
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szárazföld É-i peremén (Budapest—Nógrád— Biikkalja). Területi elrendezdése és vas-

tagsági kifejldése hosszanti irányú (EK—DNy) nagyszerkezeti elemekhez kapcsolódik.
Ezek felújulása a középsmiocén folyamán többször kimutatható. Az üledékszállítás

az eggenburgien idején általában É-i vergenciájú, az erózióbázis ekkor ÉK-en, az ottnan-
gienben az ország középs területének E-i részén volt, D-i vergenciájú üledékszállítással,

a közvetlenül csatlakozó átmeneti fácies területrészekkel. A ciklus közepi kiegyenlített

üledékképzdés az sföldrajzi helyzettl függen limnikus vagy paralikus barnakszén-
képzdéssel jellemezhet. Az sföldrajzi kapcsolatok így egyértelmen E felé mutat-
hatók ki. Az ottnangien transzgresszió a Külsalpi medencék és a Nyugati Kárpátok
D-i elterében elhelyezked üledékgyjtk területén át ENy fell érte el hazánk területét.

A vulkáni mködés az ottnangien idején legnagyobb mérték a DNy-i területeken volt.

Kárpátién

A kárpátién emelet alsó határát az ersen eltér sföldrajzi helyzetbl és

túlterjed települési módból a peremi helyzet területeken diszkordancia,

a nagy lagúnákban congeriás-oncophorás (rzehakiás) faunainvázió, folytonos

tengeri üledékképzdés esetén eltér — ersen mediterrán jelleg — makró-
faunaelemek megjelenése, másutt új üledékképzdési ciklus alapján jelölhet-

jük ki.

Fels határát peremi kifejldésben a diszkordánsan települ, helyenként
eróziós üledékhiányt okozó lajtaösszlet (Flabellipecten leythajanus) , medence-
kifejldésben az Orbulina siduralis és a ,,badeni agyagra” jellemz makro-

'ilira

.

A kárpátién fisföldrajzi vázlata. .1 ! :n n u y a r n z a t 1. NyilttenReri kifejldés, 2. Félsós vízi- partszcRélyi

kifejldés, 3. Kiemelt helyzet szárazföldi terület, 4. Riolitvulkanizmus, 5. Andezitvulkanizmus, C. TranszRresszió

irányú

Abb. •?. PalüoReoRraphisehe Skizze des Kárpátién. ErkUrungen : 1. PelaRische Fazies, 2. Miohaline-litorale

Fazles, :t. Festland Oeblete ansRehobener La«e, 4. Rliyolltlivulkanlsmus, 5. Andesitvulkanismus, fl. lUclituna dér

Transgression
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faunaegyüttes megjelenése jelzi. Fentiek hiányában egyes területrészeken

a cikluszáró ún. „középs riolittufát” tekintjük az emelet záróképzdmén vé-

nek. A kárpátién emelet egy teljes üledékképzdési ciklust képvisel (= miocén
(harmadik üledékciklus). Leírását három f kifejldési területe alapján a követ-

kezkben adjuk (3. ábra).

/. Déli kifejldési terület

E kifejldési terület uz. ország Ny-i (Sopron), DNy-i (Zalai-medence) és I)-i (Mrcsek-
pegység környéke, Dél-Alföld, Tiszántúl 1)) részeit foglalja magában.
A kárpátién transzgresszió következtében az emelet bázisképzdményei sok helyen

últerjed módon diszkordánsan települnek az. alaphegység felszínére, vagy az. idsebb
nioeén képzdményekre. A kifejldési területen az üledékciklus félsósvízi Congeria-
artalmú képzdményekkel kezddik. Ezt egyes részeken és fleg peremi kifejldésben
•ongeriás mészk, homokk (Mecsek-hegység. Zalai-medence), másutt congeriás abráziós
kavics (Sopron környéke), a medeneeközepi részeken ingressziós, lagúnafácies hal-

nkkelyes, mikrorétegzett agyagmárga (Zalai-medence, Tiszántúl?) képviseli. E kifejl-
lési területhez tartozónak véljük a Bakony -hegységben a Herend szentgáli rétegsort,
ihol az ottnangien barnakszéntelepek fedjében öt congeriás betelepülést tartalmazó
.engeri üledékösszlet települ. E képzdményeket Kókay J. már az alsóbadenienbe helyezi.

A transzgresszió ersödésével a ciklus további részében uralkodóvá válik a tengeri
iledékképzdés (Mecsek-hegység, Zalai-medence: slírösszlet, Sopron környéki „badeni
igyag” egy része, dél-alföldi— tiszántúli „candorbulinás rétegek” egy része). A kifejldési
erületen a kárpátién végi kiemelkedést szélsségesen peremi helyzetben eróziós üledék

-

íézag, kiédesedésre utaló faunaváltozás, vagy a „regressziós összlet" képzdése jelzi

pl. Mecsek-hegység).

2. Középs kifejldési terület

Ide soroljuk a Bakony -hegység K-i részétl kezdden a Bicskei-medence D-i részén
ít a Budapest körüli területeket, a Pilis- és Börzsöny-hegységeket is beleértve.
A kárpátién transzgresszió itt a megelz tengeri ottnangien képzdményeket éri el.

V helyenként kimutatható diszkordancia (Várpalota Bántapuszta) ellenére az üledék

-

iépzdés továbbra is megszakítatlan és tengeri környezetben folytatódik, ennek követ-
keztében ezen a kifejldési területen nem találunk félsósvízi congeriás— oncophorás kép-
zdményeket a kárpátién alján peremi kifejldésben sem.

Litorális fáciesben a karpatient Bántapusztán molluszkás— bryozoás— balanusos —
‘chinoideás, meszes, kavicsos homokk, Budapesten bryozoás —balanusos kavics, homok,
i Pilis— Börzsöny környékén gyér Ostrea faunát tartalmazó homok-, kavics-, medence-
áciesben (Várpalota K, Bicske, Budapest K), homok- és slírképzdmények képviselik.
A karpatienvégi regresszió ezen a területen is kimutatható tarkaagyagos szárazföldi

képzdményekben (Várpalota K, Tököl). A kárpátién andezitvulkanizmus legnyugatibb
lyomai itt jelentkeznek (Cyuró: andezittufa: Mogyoród: andezithomok és konglomerá-
um: Pilis— Börzsöny: andezit rétegvulkáni képzdmények).

3. Északi kifejldési terület

A kifejldési területhez tartoznak a Budapesttl EK-re elhelyezked cserháti, mátrai,
íógrádi és borsodi neogén területek.
Az általában diszkordásan települ kárpátién üledéksor itt ismét félsósvízi üledékekkel

kezddik (congeriás—oncophorás rétegek). A kiteljesed transzgressziót a chlamysos
lomokk, homok, illetve a heteropikus fáciesekben képzd nyíltvízi kifejldés slír-

isszlet jelzi. A ciklusvégi kiemelkedés bevezetjének tekintjük a Cserhát- és Mátra-
iegység területén a kárpátién andezitvulkanizmust, valamint a slírösszlet fedjében
melyenként jelentkez regresszív képzdményeket (andezithomok, litkei planorbisos
nészmárga stb.).

*
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A kárpátién idején az sföldrajzi helyzet az elzkhöz viszonyítva lényeges eltérést

mutat (3. ábra). Az óstájer orogén szakasz szerkezetalakító hatása következtében a
továbbra is fennmaradó E-i tengerág rnallett a transzgresszió DNy fell a Zala—Mura —
Dráva-medencéken át is megindult EK felé. A továbbra is szárazulatként kiemelt hely-

zet Kisalföld, Bakony-hegység, a Balaton Dél— Nyíregyháza közötti terület és a Mecsek-
hegység mellett azonban jelents új összefügg tengeri üledékgyjt alakult ki Soprontól
D-re a Zalai-medence, a Mecsek-hegység ENy-i eltere a Dráva-medence körzetében,
valamint a Dél-Alföld Tiszántúl területén.

Az észak-magyarországi miocén üledékgyjtk felé a kapcsolat a Bakony E-i és D-i

elterén, a Bicskei-medencében és Budapest területén át mutatható ki. Az üledékképz-
dési ciklus kezdetét véleményünk szerint az ismertetett területeken a Gongeria és Onco-
phora (fízehakia) maradványokkal jellemezhet faunainvázió jelzi, az É-i tengerágban
a boreális rokonságú Oncophorák túlsúlyával, a DNy-i tengerágban a mediterrán Ccngeria
fajokkal.
A fauna értékelése alapján az ország területén a kárpátién idején ENy—DK-i csa-

pásban három zónát különíthetünk el: DNv-on tiszta congeriás, középütt keverten jelent-

kez congeriás — oncophorás, EK-en csak oncophorás faunaasszociáció. A marin makró-
faunát litorális fáciesben a Várpalota—Bántapusztai pectenes— echinoideás képzdmé-
nyek, valamint a mecseki „budafai homokk” és az észak-magyarországi chlamysos
homokk, medencekifejldésben az amussiumos — tellinás — brissopsisos faunaegyüttesek
képviselik.

A fent említett zor.áció a marin makrofaunákr.n is kimutatható: partszegélyi kifejl-

désben DNy-on a Pecten juschi styriacus, Amussium eristatum badense alakok, EK-en '

a Chlnrnys scabrella, Chl. macrotis, Chl. scabriuscula, Chl. opercularis hevesensis alakok
uralkodnak. Medencekifejldésben (slírösszlet) DNy-on az Amussium eristatum badense,

10 Teliina faj és a Brissopsisok uralkodó mennyiségek, az ÉK-en található ritka Amus-
sium denudatum és 2 — 3 Teliina faj mellett.

Még kifejezettebb a különbség a mediterrán fajok javára a Foraminifera-együttesek*
ben

;
a fajszám EK felé egy teljes nagyságrenddel csökken.

A kárpátién emelet fejldéstörténeti és rétegtani értékelésében fontos szerepet játszik

Magyarországon az ún. ..középs riolittufa” (dácittufa). Települési helyzete nagyon
különböz éppen a gyakori fáeiesváltozások miatt. Képzdését általában egyidejnek
tartjuk a kárpáti n emeleten belül, bár egyes adatok alapján nem zárható ki a vulkáni
naroxizmus térbeli és idbeli eltolódása az emelet folyamán EK felé. Egyes szerzk (fleg
É-zak -Magyarország területén) gyakorlati megfontolások alapján a „középs riolit-

tufát” p. kárpátion — badenien határra helyezik.

Badenien

A badenien alsó határát általában túlterjed, diszkordáns település, a pere-

meken éles litológiai változások, medencekifejldésben folyamatos üledék-

képzdés mellett új makrofauna- és Foraminifera-együttesek megjelenése

jelzi (Orbulina suturalis, Heterostegina-, Borelis- félék).

A fed szarmata összlettl történ elhatárolása a gyorsütem faunaváltozás

alapján aránylag egyszer. Kivételt képeznek egyes részterületek a Bakony-
hegvségben (Várpalota, Szentgál), ahol a badenienvégi kiemelkedés ( ?) félsós- >

vízi üledékei nehezen választhatók el fleg faunisztikai alapon — az ugyan-

csak félsósvízi szarmata képzdményektl. Nehézséget okoz az elhatárolás

a Tokaj -hegység és Észak-Tiszántúl környékén, ahol a badenien-szarmata
egyaránt vulkáni képzdménysorokból felépített.

A negyedik miocén üledékképzdési ciklus alsó részét a badenien, fels részét

pedig már a szarmata képviseli, finnek kimutatása azonban éppen az erteljes

vulkáni mködés által megzavart üledékképzdés miatt egyelre nehézségekbe
ütközik.

A badenien idején Észak -Magyarországon történt intenzív vulkáni mködés
miatt az emelet leírását két f kifejldési terület alapján mutatjuk be (4.

ábra).
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. ábra. A btxlenicn sföldrajzi vázlata. J e 1 ni a K y a r á z a t : I. Nyíltvízi kifejldés, 2. Partszegélyi kifejldés,

. Barna köszénképzödés, 4. Kiemelt helyzfft szárazföldi területek, ö. Kiolitvulkanizmus, 6. Andezitvulkanizirms,
7. Transzgresszió iránya

\bb. 4. Palaogeographisohe Skizze des Badenien. Erklárungen: 1. Pelagische Fazies, 2. Litorale Fazies-

. Braunkolllenbiidung, 4. Festland-Gebiete ausgehobener Lage, 5. Rhyolithvulkanismus, <5. Andesitvulkanismus,
7. lliebtung dér Transgression

1. Déli kifejldési terület

E cím alatt összefoglalva tárgyaljuk a nyugat -magyarországi, mecseki, bakony-
iegység i. Budapest környéki, dél-alföldi, tiszántúli területeket.
É területekre egyaránt jellemz, hogy a teljes badenien összlet üledékes képzdmé-

tyekbl áll. A megújuló transzgresszió leggyakoribb kezdképzdménye a ,.lajtamészk'\
unelv igen \-áltozatos kzetfáciesekben jelenik meg (alapkonglomerátum; molluszkás,
ithothamuiumos mészk; mészhomokk; bryozoás mészk stb.). A nagy területi elter-

ledés, zátonyos szigettenger következménye, hogy sok helyütt a teljes badenient csak
i lajtamészksorozat képviseli (a viszonylag nagy kiterjedés zalai, alföldi, tiszántúli

nedencék nagy részén is). A végig tengeri kifejldés mellett szélsségesen peremi helyzet-
ien elfordul, hogy a ciklus folyamán kisebb oszcilláció eredményeképpen barnakszén

-

képzdésre alkalmas feltételek alakulnak ki (Hidas, Várpalota), st Várpalotán és Bánta-
msztán ezt követen a fedképzdmények is csökkentsósvízi fác-iesben fejldnek ki.

V Mecsek-hegységben viszont az oszcillációt követen helyreáll a tengeri üledékképzdés,
smét ..lajtamészk” keletkezik. Innen ered a késbb országosan is használt „alsó-lajta-
nészk" és „fels-lajtamészk" elnevezés.
Nyílt tengeri, mélyebb vízi kifejldésben a badenient agyag, agvagmárga képzdmé-

nyek képviselik gazdag Foraminifera- és makrofaunával (délnyugat-magyarországi turi-
1 ellás — corbulás agvagmárga, dél-alföldi— tiszántúli „foraminiferás agvagmárga”). A ki-

ejldési területen a bádeni sorozatból többnyire üledékfolytonossággal, megegyez lito-

áciesre utaló azonos képzdményekkel fejldik ki a szarmata.

2. Északi kifejldési terület

Ide tartozik a Pilis— Börzsöny—Cserhát—Mátra—Tokaji-hegységek és a közbezárt
nedencék területe.
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A kifejldési területre jellemz, hogy a badenien összletet ÉK felé növekv vastagságii
vulkáni képzdmények (andezittufa, agglomerátum lávaképzdmények) tarkítják.

A vulkáni sorozat egyes helyeken már az összlet alján megtalálható (Pilis( ?), Börzsöny( ?),

Középs-Mátra). Másutt helyettesít fáciesekben az „alsódajtamészk” mutatható ki

(Cserhát, Nyugati Mátra). Itt sok helyen kifejldött a „fels-lajtamészk” is. A Borsodi-
medencében és a Nyugati Cserhátban a badenient tufás márga és a felette települ lajta-

mészk képviseli. A Tokaji-hegységben és a Bükk D-i elterében az emelet egészét riodá-

citos és andezites vulkáni képzdmények töltik ki, közbetelepült lagenidás agyagmárgával.
Az É-i kifejldési területen a nyílt vízi, pelites badenien képzdmények ritkán fordulnak
el, illetve kevéssé ismertek. A badenien fels határának kijelölése egyszer, mivel
a peremi területén a szarmata összlet alsó részét általában szárazföldi-édesvízi képzd-
mények alkotják, a medencekifejldésben pedig a két emelet határán a fauna gyors elsze-

gényesedése a jellemz.
*

Összefoglalva a badenien emelet fejldéstörténetével és sföldrajzi kérdéseivel kapcso-
latos mondanivalókat, megállapíthatjuk, hogy az sföldrajzi helyzet lényegesen eltér

a kárpátién idejének rekonstruált képétl. Ny-on a kisalföldi terület beszakadásával
széles kapcsolat jött létre a Bécsi-medeneévek A Dunántúli Középhegység DNjr -i (Bakony)
és ÉK-i vége (Vértes. Gerecse, Pilis), az Ózd— Pétervására körüli terület, a Mecsek-
hegység és a hozzá E-ra csatlakozó ÉK-i irányban Nyíregyházáig húzódó terület és

D-en a Villányi-hegység — Dél-Alföld, valamint a DK-Tiszántúl kiemelt helyzet, lapos •

szárazulatokat alkotnak. Jelents tengerelnyomulás történt az Alföld és a Tiszántúl
területén. A tengerelnyomulás D-i, DNy-i, ÉNy-i irányból valószínsíthet. Az általá-

ban lithothamniumos, bryozoás, sekély, zátonyos szigettengeri kifejldés ellenére a fauna-
asszociációk sokkal egyveretbbek, mint a kárpátién idején. A Pecten latissimus, Fiabei-

lipecten leythajanus, új Ostrea-Echinoidea-félék tömeges elfordulása, valamint az ugyan-
csak új Heterostegina, Borelis, Orbulina fajok és a klasszikus agglutinált— bolivinás -

buliminás Foraminifera -együttesek határozottan mediterrán jellegek és a miocén folya-

mán a harmadik faunainváziót jelzik.

Eltérek a vélemények a badenien további tagolásáról (alsó-felsbadenien). Az alap-

vet vizsgálatok elvégzéséig és a fácies sztratotípusok kitzéséig a kérdést nyitottan
kezeljük.
Az sföldrajzi képbl és egyéb adatokból rekonstruálható szerkezetalakulás, valamint

az idevonatkozó külföldi adatok alapján megítélésünk szerint a badenient megelz
újstájer orogén fázis az alpi kárpáti rendszer kialakulásának egyik leglényegesebb
tényezje.

összefoglalás

A hazai középsmiocén vizsgálata során a következket állapíthatjuk meg
(1. táblázat). 1. Az új rétegtani nevezéktan szerinti tagolás hazai alapszelvé-

nyeinken keresztülvihet, regionális érvényességi köre megállapítható. A kö-

zépsmiocén három nagy üledékképzdési ciklusa jól korrelálható az ottnangien,

kárpátién, badenien emeletekkel. 2. Fenti megállapítástól eltekintve a középs- •

miocén rétegtanában van néhány megoldatlan kérdés: eggenburgien-ottnangien
üledéksorok elhatárolása szárazföldi kifejldés esetén; a kárpát icn-badenien

határkérdés, a badenien tagolása, a vulkáni mködés rétegtani idkorreláció- I

jának problémái. Ezek további alapos részletvizsgálatokkal, esetleg a plankton >

Korain in iferák kimutat ásával, mindenekeltt azonban korszer szemlélet 1

alapján felállítandó fácies-sztratotípusokkal oldhatók meg. 3. Az ország ter-
j

leién l)Nv-ról ÉK felé haladva három f kifejldési terület határolható el, -

melyek közül az ÉK-i közvetlenül csatlakozik a szlovákiai, a DNy-i a stájer-

országi és jugoszláviai területekhez. A középs terület átmeneti jelleg.

E területek nagyszerkezeti szempontból eltér viselkedése okozza a fácies- I

eltéréseket, melyek különösen a csatlakozásnál szembetnek. Hasonló eltéré- I

sok mutathatók ki a miocén vulkanizmus intenzitásában, illetve az intenzitás
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idbeli eltolódásában a három kifejldési területen. 4 . A mellékelt ábrákon
bemutatott sföldrajzi vázlatok részletes kidolgozása, tektogenetikai szem-
lélet kiértékelése, valamint a határon túli csatlakozó területek nemzetközi
együttmködésben történ feldolgozása további értékes adatokkal egészítik

majd ki a középsmiocénnel kapcsolatos földtani ismereteinket, egyes esetek-

ben pedig egyben a problémák megoldásának lehetségét is jelenti.

Das Mittelmiozan Ungarns

Dr. G. Hámor— Dr. A. Jámbor

Das anlásslich dér Hundertjahrfeier dér Ungarischen Geologischen Anstalt organi-
sierte Neogen Kolloquium bot eine gute und für die weitere Entwicklung notwendige
Gelegenheit zr Synthese dér geologischen Angaben tles ungarischen Neogens und somit
auch des mittleren Miozáns. Dazu habén die Verfasser einerseits die Synthesen dér frü-

heren Forseher, wie J. Böckh. Z. Schréter, E. Vadász, F. Horusitzky, J. Noszky
fsen., M. Vendel, L. Bartkó. J. Kókay, V. Dank und Gy. Radócz, sowie die paláonto-
logischen Arbeiten von I. Csepreghy-Meznerics. L. Strai sz. L. Bogsch und L. Majzon,
ferner die vulkanologische Synthese von G. PantÓ benützt; andererseits habén sie ihre
eigenen Beobachtungen und die Analyse zahlreicher anderer Literaturangaben aus-
gewertet und zusainmengefasst. Unter dér stratigrapilisében Einheit »MitteImiozán «

verstehen wir die in Ungarn früher gewöhnlich zum Helvet und Törtön, zr Zeit aber zu
den Stufen Ottnangien, Kárpátién und Badenien gerechneten, zwisehen dem Eggen-
burgien und Sarmat befindlichen Komplexe bzw. geologischen Ereignisse, annehmend
damit die neue Gliederung, die dureh die Arbeitsgruppe für die Paratethys des Comité
du Néogéne Méditerranéen vorgesehlagen wurde. Gleiehzeitig versuchen wir anhand
palaogeographisclier Erwágungen und Skizzen das Bild dér einzelnen stratigraphischen
Stufen darzustellen.
Ottnangien : Das ist dér zweite miozáne Sedimentationszyklus, (lessen untere

Grenze über den Regressionsablagerungen des obersten Eggenburgien und untéi - dem
unteren Rhyolithtuff liegt. Die obere Grenze wird an den Beckenrándern dureh den
Abschluss des Sedimentationszyklus und eine Diskordanz in den Becken selbst dureh
den Abschluss des Zyklus sowie dureh die Erscheinung von Orbulina universa und neuen
Makrofaunaelementen gekennzeichnet. Die Ausbildung diesel- Stufe wird von den im
wesentlichen im Eggenburgien (Abb. 1) entwickelten Ralimén bestimmt.
lm Gebiete Ungarns fanden sicli grösstenteils kontinentaler Denudation ausgesetzte

Nieder- oder Mittelgebirgslandschaften. von welchen anfánglich grobkörnige Gerölle,
spáter aber immer feineres und reiferes klastisches Matériái in die Sedimentationsbecken
von West-, Südwest-Transdanubien, vöm Donau—Theiss-Zwischenstromland, von
Budapest — Miskolc und Várpalota — Budapest eingeführt wurden. Diese Becken wurden
am Ende diesel- Zeitspanne grösstenteils zum Schauplatz einer pelitisch— lignitischen,
palustrischen Sedimentation. Auf unserer Skizze habén wir auch die Hauptareale des
unteren Rhyolithtuffs, sowie die bisher bestimmten Zufuhrswege von Sedimenten und
Regressionsrichtungen angeführt (Abb. 2).

Kárpátién : Das ist dér dritte miozáne Sedimentationszyklus, dessen untere
Grenze an den Beckenrándern anhand einer Diskordanz, in den grossen Lagunen auf
Grund dér Invasion dér Congerien—Oncophoren-Fauna (mit Rzehakia), in den Becken
selbst mit dér Erseheimmg mediterránéi- Faunaelemente und dem Abschluss des voran-
gegangenen Zyklus gezogen werden kann. Die obere Grenze lásst sich mit dem Abschluss
des Zyklus sowie in dér Beckenrandfazies mit dem diskordant lagernden Leithakomplex,
in dér Beckenfazies auf Grund des Auftretens von Orbulina sutaralis und dér charakte-
ristischen Makrofauna des »Badener Tones« bestimmen. Die obere Grenze des mittleren
Rhyolithtuffs falit mit dér des Kárpátién zusammen.

Für das paláogeographische Bild des Kárpátién ist das kráftige Vorrücken des Meeres
charakteristisch (Abb. 3). Die Beckenrandgebiete sind an Fazies áusserst reich. Allgemein
bekannt sind folgende Faziestypen: Congerienkalk. Congeriensandstein. congerienfüh -

rendes Abrasionskonglomerat, Fisch-Schuppentone, Bryozoensand. Sand und Schotter
mit Balanus, Ostreensand. Im Inneren dér Becken ist dér Sehlier eine charakteristische
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A magyarországi alsó-középsmiocén területek kifejldési viszonyainak összefoglaló
táblázata

Mecsek-hegység
Zalai-medence Sopron környéke
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tengeri

marin

paralikus

paralisch

tengeri

marin

regresszív

tengeri

marin

félsósvízi

Brackwasser

limnikus

limnisch

v vv v v v

VI _

-i %

tengeri

marin

tengeri

marin

félsósvízi

Brackwasser

linmikus
limnisch

félsósvízi

Brackwasser

paralikus

paralisch

tengeri

marin

tengeri

marin

félsósvízi

Brackwasser

limnikus

limnisch

cfi c

11

félsósvízi

Brackwasser

paralikus

paralisch

édesvízi

Süsswasser

tengeri

regresszív

tengeri

marin

félsósvízi

Brackwassei

tengeri

marin

7

I
- £

| a

tengeri

marin

regresszív

tengeri

marin

tengeri

marin

r v v v „alsó rlollttufa"

unterer Khyolithtuff
v.v.v.v középsó riolittufa”

mittlerer Hhyolithtuff



// á m o r— J ám b or: Das Mittelmiozán Ungams 101

Tabolle znm Vergleich dér Faziesverháltnisse dér Unter-
Ungarns

liis Mittelmiozan-Gebiete

I. táblázat — Tabelle I

.

Budapest
Ny—

D

Budapest
Pilis—
Börzsöny Cserhát-hegység Borsodi-medence Alföld

tengeri

marin

andezit ? andezit

Andesit? Andesit

tengeri tengeri tengeri tengeri tengeri tengeri

marin marin marin marin marin marin
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-
félsósvízi félsósvízi félsósvízi ?

Brackwasser Brackwasser Brackwasser?

i

i

félsósvízi félsósvízi
|

Brackwasser Brackwasser
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1

i
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í

i
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terrestrisch
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i
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marin marin marin

diszkordancia _ _ _ _ els tengerelöntés
Diskordanz erste Trausgression

2 Földtani Közlöny
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Fazies. Am Ende des Karpatienzyklus kam es zu einer Regression, von dieser zeugt eine

lokálé Diskordanz und ein Faunenwechsel (z. B. im Mecsek-Gebirge). Vöm Ostrand des
Mátra-Gebirges, durch das monomikte Andesittuffkonglomerat von Mogyoród, ein-

schliesslich bis zum Pilis—Börzsöny-Gebirge, ist ein betráchtlicher Komplex interme-
diárer Vulkanite bekannt.
Badenien : Die untere Grenze des vierten miozanen Sedimentationszvklus wird

durch den Abschluss des Karpatienzyklus, an den Rándern durch eine Diskordanz und
oft transgressive Lagerung, in den Beckenfazies durch die Erscheinung neuer Makro-
und Mikrofaunaelemente gekennzeic-hnet. Vöm hangénden Sarmat-Komplex lásst sich

das Badenien — wegen dér raschen Veránderung dér Fauna — leicht abgrenzen, obwohl
wegen dér Gliederungsschwierigkeiten dér Brackwasserausbildung im Bakony und jener
des sauren fossilleeren Vulkanitenkomplexes des Tokaj -Gebirges die Badenien— Sarmat-
Grenze nicht eindeutig angegeben werden kann.

In Badenien (Abb. 4) verbreitet sich das Meer auf noch grössere Gebiete. Somit wurde
ein ziemlich grosses Territórium, wo im früheren Miozan noch kein Meer vorhanden war,
überflutet. Infolge dér Unebenheit des Bodens des Sedimentationsbeckens ist dér Fazies-
reichtum auch für die Ablagerungen des Badenien charakteristisch. In litoraler Fazies
sind Leithakalksteine und Leithasandsteine, seltener Sumpfablagerungen und sogar
Lignité zu í'inden. Die Beckenfazies sind durch die Badener foraminiferenführenden Tone,
Tonmergel sowie hier und da durch Turritélién— Corbulen-Tone vertreten. Im Nordteil
von Ungarn, im Raume des Börzsönyi ?), Pilis-( ?), Cserhát-, Mátra-, Bükk- und Tokaj-
Gebirges ist eine intermediáre bis saure stratovulkanische Serie von betráchtlicher Mách-
tigkeit und Verbreitimg entstanden.
lm Laufe dér Untersuchung des mittleren Miozáns von Ungarn konnte folgendes fest- 1

gestellt werden (Tabellel.). 1 . Die Gliederung nach dér neuen stratigraphischen Nmén-
klatur lásst sich an den ungarischen Basisprofilen durchsetzen, ihr regionalcr Gültigkeits-

bereich kann festgestellt werden. Die drei grossen Sédimentationszyklen des mittleren
Miozáns lassen sich mit den Stufen Ottnangien, Kárpátién, Badenien gut korrelieren. i

2 . Abgesehen von dér obigen Feststellung gibt es einige ungelöste Fragen in dér Strati- I

graphie des mittleren Miozáns: die Grenzziehung Eggenburgien— Ottnangien im Falle |

von kontinentaler Ausbildung; die Grenzziehung Kárpátién—Badenien; die Gliederung i

des Badenien; die Probleme dér chronostratigraphischen Korrelation dér vulkanischen •

Tátigkeiten. Diese Fragen sind durch weitere, eingehende Detailuntersuchungen, durch
eventuellen Nachweis von plankton ischen Foraminiferen, vor allém aber durch Aufstel- I

lung von Faziost ratotypen anhand moderner Ansehauungen zu lösen. 3 . Im Gebiet •

Ungarns lassen sich — in SW—NO-Richtung — drei Hauptausbildungsgebiete abgrenzen, i

von denen das nordüstliche sich unmittelbar an das slowakische, das südwestliche an die
j

steirischen und jugoslawischen Gebiete anschliesst. Das mittlere Gebiet zeigt einen Über-
j

gangscharakter. Das grosstektonisch unterschiedliche Verhalten dieser Gebiete verur- 1

sacht die Unterschiede in Fazies, welche besonders in dér Kontaktzone augenfállig sind.
]

Áhnliche Abvveichungen können in dér Intensitát des miozanen Vulkanismus bzw. in

dér zeitliehen Verschiebung dér Intensitát in den drei Ausbildungsgebieten nachgewiesen !

werden. 4 . Eine ausführliche Bearbeitung dér auf den beigelegten Abbildungen dar-
j

gestellten paláogeograph ischen Schemata. ihre tektogenetisehe Interprátation sowie die
j

Bearbeitung dér anschliessenden Gebiete jenseits dér Grenzen im Ralimén einer inter- I

nationalen Zusammenarbeit werden unsere geologischen Kenntnisse bezüglich des Mittel- |

miozáns mit weiteren wertvollen Angaben ergánzen, in einigen Falién aber gleichzeitig j

auch eine Möglichkeit für die Lösung dér I’robleme bieten.
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(CoUoQuiiim on the Meogeile. Budapest, 1909. 4— 9. September)

A magyarországi szarmata

Dr. Jámbor Áron

(1 ábrával, 1 táblázattal)

A hazánkbeli szarmata képzdményeket, amelyek a szovjetunióbeli alsó-

és középsszarmatának megfelel idegységet töltik ki, elssorban Hantken
M., id. Lóczy L., Schréter Z.. id. Noszky J., Strausz L., Gaál I., Vadász
E.. Boda J., Vitális I.. Hámor G. és saját vizsgálataink alapján ismertetjük.

A magyarországi szarmata a felsbádeni és az alsópannóniai összlet közötti idt fog-
lalja magában. Rétegtani határai, véleményünk szerint, a miocén többi emeletének hatá-
raihoz viszonyítva — amelyek a bio- és litofáciesek áthúzódása miatt csak tág idinter-
vallumon belül tekinthetk egyidejnek sokkal inkább izokron felületek. Bizonyítéka
ennek a tengeri faunák minden esetben, még medencebelseji — egyaránt pelites kifejl-
désekben is észlelhet rendkívülien éles elkülönülése. A szarmata— badenien határon
a fauna váltakozását vagy keveredését sehol sem észleltük saját vizsgálataink során.
A pliocén medencék aljzatára vonatkozó fúrásadatok pedig egyelre meglehetsen

i bizonytalanok. A pannon— szarmata határon ugyanez a jelenség figyelhet meg, azzal
a különbséggel, hogy pl. a Bicskei-medencében a határ helyenként csak 1 m-es pontos-

I sággal adható meg, mivel ezen belül ismételten szarmata faunát (Cardium vindobonense ,

Ints gregarius) tartalmazó 20— 30 cm vastag rétegek, hasonló vastagságú alsópannóniai
faunát (Limnocardium tiiuii/eana Lök.) bezáróakkal váltakoztak pelites nyíltvízi kifejl-
désben. Kétségtelen, hogy ez a jelenség a sótartalom, földtani mértékkel mérve rend-
kívüli sebességi! ( 100 5000 év) váltakozását bizonyítja. A fels és az alsó határ közelében
egyaránt észlelhet nagy elterjedésit riolit tufaszórás támogatja közvetve ezt a feltétele-

zést. Az alsó határt a Bicskei-medencében a szarmatában lev 30— 50 cm vastag riolit-

:tufa helyzetével, a szarmata pannóniai határt pedig a Bicskei- és a Várpalotai-meden-
cében. a Balatontól D-re lev területeken, továbbá az Alföldi-medence É-i peremén
(Tököl) a pannon alján észlelhet 1 — 10 db, 2 100 m vastag tufaréteggel korreláljuk.
A Cserehát i-medencében ez a tufa pontosan a szarmata —pannon között helyezkedik el.

is bár faunát nem tartalmaz konvenciózus alapon a szarmatához sorolják (Balogh K.
1954. Radócz Gy. 1968). Vastagsága jelents, a Borsodi-medencétl a Cserehát középs

I részéig 9 in-rl 48 m - re vastagszik ki. Véleményünk szerint ez a tufa azonosítható a Dunán-
túlon és az Alföld E-i részén a pannon alsó határa közelében lev vékony tufarétegekkel.
Meg kell jegyeznünk, hogy a szarmata— pannon határ kijelölése szárazföldi faunát bezáró
rétegsorokban, mint pl. a Tokaji-hegységben, nehézségekbe ütközik, mert a szárazföldi
faunák életkörülményei a tengeriekkel ellentétben nem változtak lényegesen a miocén—
pliocén határon, s a pannon transzgresszió ezen a területen és a Csereháton is késve érke-
zett (Radócz Gy. 1968). Mi történt tehát lényegében a szarmata és a pannon alsó határán
a Kárpát -medence magyarországi részén? Szerkezeti mozgások voltak, melyek követ-
keztében a szarmata a bádeninél és az alsópannon a szarmatánál lényegesen nagyobb terü-
jletekre transzgredált. Kétségtelen azonban, hogy egyes alaphegység-rögök az általános
tendencia ellenére megemelkedtek, mint pl. a Mecsek -hegység Ny-i része, a Dunántúli
Középhegység DK-i elterében lev paleozóos tömeg és egyéb területek is, de ez az álta-
lános tendenciát nem változtatja meg. A transzgressziós jelleg ellenére a Kárpát-medence
[vízháztartása a távolabbi környezetben bekövetkezett regresszió hatására pozitív irányba
tolódott el. Ha összeköttetése volt is a mediterrán tengerrel, az csak olyan lehetett, mint
a Fekete-tengeré, amelybl csökkent sótartalmú víz áramlik ki a Földközi-tengerbe, abból
viszont nem áramlik be semmi,mert aFekete-tenger vízháztartása is pozitív.A szarmata

—

pannon határon egykor megállapított praepontusi erózió Sopron környékére és a Cserhát
K-i részére korlátozódik. Azok a megállapítások (Széles M. 1968), miszerint az Alföldi-
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és Dunántúli-medencék peremi területein az alsópannon legalsó biosztratigráfiai szintjei

hiányoznak többnyire nem diszkordanciát, vagy eróziót, hanem vízmélység-változást,
illetve a medencének az átlagosnál lassúbb ütem süllyedését jelzik. A szarmata képzd-
mények a pliocén medence alján és a középhegységek peremi medencéiben általános
elterjedésnek mondhatók, bár sok olyan pannonnal elfödött alaphegység rög van,
amelyet a szarmatában nem borított tenger. Ezek pontos elemzése hegységeink tágabb
értelemben vett területén jórészt megtörtént, a medencéknek azonban csak a srbb
fúrási hálózattal rendelkez részeirl állíthatjuk ezt. Középhegységeink kimagasló részein
szarmata képzdmények nincsenek, s kiterjedésük a kiemeltebb területek felé a mait
általában nem sokkal haladta meg, bár a Bicskei-medence E-i részén és a Cerhát DK-i
oldalán jelents területekrl a pleisztocén, illetve a felspannon idején történt 1 'pusztu-
lását valószínsíthetjük.

1. ábra. A szarmata képzdmények sföldrajzi vázlata. Jelmagyarázat: 1. A tengeri képzdmények felté-

telezett elterjedése, 2. Szárazföldi képzdmények, 3. Képzdménymentes területek

Abb. 1. Paláogeographische Skizze dér sarmatischen Ablagerungen. Erklárungen: 1. Vermutliche Verbreitung
dér Meeresablagerungen, 2. Terrestrische Ablagerungen. 3. Gebiete ohne Ablagerung

A szarmata képzdmények vastagsága két típus-rétegsorral jellemezhet.

A vastagabb kifejldés 180—220 m körüli, a vékonyabb 30—60 m. Utóbbival

kapcsolatban a hegységperemi medencékben szerzett tapasztalatok alapján

valószín, hogy e területeket csak a szarmata végén éri el a transzgresszió.

Ennek bizonyítása vagy elvetése azonban ritkán sikerül. Bár a Budai-hegység-

tl D-re, a Téténvi-fennsíkon és a fváros K-i részén a szarmata csak 50—60 m
vastag, az alján lev szinttartó dacittufa, illetve tufák mégis bizonyítják

a teljes szarmata jelenlétét. A Bicskei-medence É-i részén viszont egyes dolo-

mitrögök fölött bizonyosan csak a felsszarmata 40 m vastag összlete települ,

mert néhány 100 m-re a rögtl a teljes szarmata 200 m, s fels 40 m-ében

három olyan réteg is van, amely a rög feletti összlet hasonló helyzet és ki-

fejldés rétegével azonosítható. A fauna is csak a felsszarmata jelenlétét

igazolja mindkét szelvény fels 40 m-énél. Részletes elemzés nélkül tehát
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a kérdés megítélése csupán a vastagság, vagy a kifejldés alapján nem lehet-

séges. Egyes kivételes esetekben, mint a Tokaji-hegységtl K-re és Nv-ra,

az üledékes szarmata 450— 500 m-re is kivastagodik. Az Alföld K-i medencéjé-

ben a túlnyomórészt savanv i piroklasztikumokból álló összlet vastagsága

az 1000 m-t is meghaladja. A többi területre érvényes az a megállapítás, hogy
a kiemelt rögök lelett 0, vagy 20 60 m, a medence-süllyedékekben pedig
180- 220 m vastag szarmata sorozatot találunk.

A szarmata képzdmények a medencebeli területeken szürke vagy zöldes-

szürke. lemezes agyagmárga, mészmárga, a kiemeltebb rögök felett, vagy
azok peremén oolitos mészk, fehér mészmárga, meszes homokk kifejldések.
A rétegsorok kzettani alapon lehetnek egységesek, két vagy három osztatnak.

Az egységes rétegsorok fehér, apró vagy durva oolitos mészk, Pirenella-

vagy kagylóhéjak tömegével, hvdroideses vagy spirorbisos, ritkábban brvozoás
zátonymészk, fehér mészmárga, homokos mészk, illetve meszes homokk,
kriptokristályos, molluszkás mészkrétegek váltakozásából állnak. Agyag-
márga közbetelepüléseket az ilyen kifejldésben ritkán találunk. Az összlet

alulról felfelé haladva egyre több szerves vagy vegyi kiváláséi karbonátanyagot
tartalmaz, miközben a pelites vagy pszammitos anyag mennyisége szakaszosan
csökken. Jellegzetes cikluskezd fáciese ennek a típusnak az abráziós parti-

kavics, vagy konglomerátum, amely a Bicskei-, a Tapolcai- és a Devecseri-

medence egyes elszigetelt részein észlelhet.

A kétosztatú rétegsorokat a nyílt vagy a peremi medehcékben találjuk.

Alsó szakaszuk vagy kétharmaduk pelites kifejldéséi, fels részük az elbb
leírt mészköves összlet hez hasonló.

A háromosztat ú rétegsorokat a peremi medencék egy részében találjuk

|

(pl. Bicskei-medence). Itt az összlet alsó harmada tömör miliolinás mészk,
mészmárga és zöld agyagmárga, középs része szürke és zöld agyagmárga,
finomszem homok, fels harmada pedig az egységes mészk kifejldéséi

rétegsorokhoz hasonló.

Az egységes rétegsorok a biosztratigráfiailag két szintre tagolható szarmata
fels részének fels felét vagy mindkét szintjét képviselik. A kétosztatú réteg-

sorok határa a két biosztratigráfiai szint határával egyez, a háromosztatúak-
nál az alsó rész egybeesik az alsó biosztratigráfiai szinttel, a középs rész a fels
alsó felével, a fels rész pedig a fels felével egyezik.

A tengeri kifejldéséi rétegsorok sokkal gyakoribbak a szarmatában, mint
a szárazföldi vagy a vegyes típusúak. Utóbbiak a Dunántúli Középhegység
DK-i elterében a Balaton ÉK-i sarkától a Várpalotai-medence ÉK-i pereméig
terjed területen, illetve a Vértes DK-i elterében lev medence aljzatában,

valamint a Borsodi-medencében és a Cserhát DK-i elterében ismeretesek.

A szarmata összlet faunája távkorrelációra, azaz a Kárpát-medencén belül

a rétegtani helyzet megítélésére alkalmas. Segítségével a képzdmény alsó-

vagy felsszarmata kora jól megítélhet (Boda J. 1969). Közepes, maximálisan
100 km-es távolságban követhetk a szarmata alsó részében, az alsó biosztratig-

ráfiai szint fels részében fellép dacittufák. Az alsó, bár rendszerint véko-
nyabb, a Tokaji-hegységtl a Várpalotai-medencéig és a Mecsek-hegységig,
a fels a Tokaji-hegységtl a Bicskei-medence K-i részéig követhet, a Vértes
elterében már nem találtuk nyomait. Az összlet kzettani tagolása az egyes
peremi medencékben vagy esetleg az egymás közelében lev medencék közötti

rétegtani helyzet megítélésére is alkalmas.

Az egyes medencéken belül 1—20 km-es távolságban lehet követni egy-egy



106 Földtani Közlöny, 101. kötet, 2-3. füzet

jellemz kzettani, vagy faunisztikai kifejldés réteget, mint pl. a Bicskei-

medencében a szarmata alsó részében a decapodás, az articulinás mészkövet,
a szarmata középs részében egy oolitos mészk, a cystoseiriteses agyagmárga
és egy-egy szenes agyag réteget, az alsó és fels biosztratigráfiai szint határán
néhány km2-nvi területen egy vékony kavicsos mészk vagy meszes konglo-

merátum kifejldés cikluskezd réteget és a felsszarmatában lev zátony-

mészk padot. Legutóbbi azért is lényeges, mert a litorális mészk kifejldés-

bl a kiszáradó lagunás tarka agyag-bomokösszletbe is áthúzódik. A Csereháti

szarmatában az összlet alsó részének közepén lev tarka agvagközbetelepülé-

sek és a pectinariás agyagmárgák, fels részében a barnakszéntelepek, illetve

szenes agyagok, a kett határán pedig egy mészkréteg alkalmas ilyen távol-

ságú párhuzamosításra.

Szarmata kifejldési területeink részletes ismertetésére ilyen szk keretek

között nincs mód, ezért az ország területén (1. ábra) lényegében DNv—ÉK-i
irányban áthaladó szelvény mentén mutatjuk be azok jellemz rétegsorait

(I. táblázat).

A szarmata faunák megtartása általában gyenge. A molluszkák ritka kivétel-

tl eltekintve az agyag-mészmárga képzdményekben porló héjúak, a mészk-
mészmárga képzdményekben pedig általában kioldottak, csak lenyomatuk
vagy kbelük maradt meg a kzetben, üregeik falát gyakran apró kalcit-

kristályokból álló bevonat borítja. A Foraminiferák többnyire jó megtartá-
súak (bár a Miliolinák gyakran porló vázúak) és belül egyaránt kitöltetlenek

az agyag- és mészkrétegekben is. A molluszkák általában a rétegzéssel pár-

huzamos helyzetek, a kagylók túlnyomórészt egv teknvel képviseltek,

néha helyzet szerint irányítottak, az oolitos mészkövekben sokszor rendszer-

telen helyzetek. A csigák mindig párhuzamosak a rétegzéssel, az oolitos

mészkövekben a Pirenellák igen gyakran égtáj szerint is irányított helyzetek.

Das Sarmat in Ungarn

Dr. A. Jámbor

Die Sarmatablagerungen Ungarns, die den dem unteren und mittleren Sarmat dér

Sowjetunion entsprechenden Zeitraum ausfüllen, werden vöm Verfasser vor allém auf

Grund dér Untersuchungen von M. Hantken, L. Lóczy sen., Z. Schréter. J. Noszky
sen., L. Strausz, I. Gaál, E. Vadász, J. Boda, I. Vitális, G. Hámor und seiner eigenen

Ergebn isse besproehen

.

lm Zusammenhang mit den Fragen dér Grenzziehung stellt Verfasser fest, dass die

Grenzziehung leicht ist, weil die áusserst schnellen Veránderungen in Salzgchalt an iler

unteren und oberen Grenze des Sarmats grundlegende Veránderungen in dér Faunen-
assoziation hervorgerufen habén. Seiner Meinung naeh wird diese Erscheinung indirekt

auch dureh dón weit verbreiteten Tuffausbruch unterstützt, dér sowohl in dér Náhe
dér unteren Grenze, als auch in jener dér oberen nachgewiesen werden kaim.

Auf Grund dér Verbreitung des Sarmatkomplexes (Abb. I) stol It er (lessen transgres-

siven ( 'karakter und Heine im Vergleich zum Badenien grössere geograph ische Verbreitung

fest. Dasselbe weist er auch beziiglich des unteren Pannons naeh.

Naehstfolgend beschroibt Verfasser für jedes Ausbildungsgebiet die lithologischen

Verhaltnisse, Máchtigkeitsangaben des sarmatischen Komplexes und korreliert dicsen

mit dér Entwieklungsgesehichte dér einzelnen Gebiete unter Berüeksichtigung dei

Ereignisse dér vulkanischen Tiitigkeit. In Tabelle I. werden die eharakteristischen Schich

tenfolgen dér ungarisehen Ausbildungsgebiete vorgelegt.

Zum Sehluss wird eine Auswertung des Erhaltungszustandes dér sarmatischen Fauna
sowie dér zu lokálén und interregionalen Korrelationen geeigneten, faunénführenden odei

andere auffallende Merkmale aufweisenden Ablagerungen gégében.
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A magyarországi szarmata emelet taglalása

a gerinctelen fauna alapján

Dr. Boda Jen

(1 ábrával, 1 táblázattal)

Magyarországon már a szarmata képzdmények els vizsgálata idején meg-
állapították, hogy a mi szarmata faunánk a délorosz volhyniai (Volhvnien)
alemelet faunájával, Andrüssov „erviliás” rétegeivel egyezik meg. A késbbi
vizsgálatok sem tudták kimutatni faunisztikailag a besszarábiai (Bessarabien),

a középsszarmata faunaelemeit. Idben azonban a középsszarmatát magában
foglalja a hazai szarmata. Ezt a kerzoni (Chersonien) alemelet és a pannóniai
emelet gerinces faunáinak elssorban a Hipparionok azonosságára támasz-
kodva tételezzük fel.

A jelenleg folyó nagyszabású mélyfeltárások kiváló alkalmat nyújtottak
arra, hogy a számos fúrásban harántolt — eddigi ismereteink szerint teljesnek

mondható — szarmata rétegsorok faunáját az id függvényében vizsgáljuk.

E vizsgálatok mind a makro-, mind a mikrofaunára kiterjedtek. A megfigye-
lések azt mutatták, hogy egyes faunaelemek következetesen csak a szarmata
összlet alsó felében találhatók. Mások nem szorítkoznak elfordulásaikkal
a szelvény határozott részére, de nagy mennyiség vagy gyakori fellépésük

a rétegsor fels, illetve alsó részére esik. Az így megállapított szintek határai-

nál egyez volt mind a makro-, mind a mikrofaunaelemek változása.

Tehát a hazai szarmata két szintre, alsó és fels szintre bontható a fauna
alapján.

1. A Mollusca-fauna értékelése

A bemutatott diagramon (1. ábra) a gyakoribb továbbá a szintezés szem-
pontjából fontos fajokat tüntettük fel. Az ún. aligsósvízi (limnobrack), az édes-
vízi, valamint a szárazföldi elemeket egyáltalán nem vettük figyelembe, mert
ezek a szarmata viszonylatában csak fáciesjelzk. Külön jeleztük a fajok nagy-
példányszámú elfordulásait, mert egyes fajok esetében éppen a nagy példány-
szám jellemz az illet szintre. Ábrázoltuk az összpéldánvszámú elfordulást
is, benne foglalva a kis és nagy-példánvszámú megjelenést. A diagram azt

mutatja, hogy a fajok elfordulási mennyiségébl hány % esik a szintekre.

Tehát nem olvashatjuk ki belle, hogy egyes fajok milyen mélységig hatoltak
be azokba.

Mint látjuk, a Solen subfragilis, Cardium latisulcum, ír úti gregarius, Ervilia podolica
a fels szintben dominál mindkét fajta elfordulását tekintve. Az Ábra reflexa és a Loripes
dentatus pedig az alsó szint jellemz alakja. A Musculus sarmaticus, Cardium vindobo-
nense, Modiolus incrassatus, Mactra podolica egyik szintre sem jellemz, bár a Cardium

j

vindobonen.se nagy példányszámú elfordulásainak maximuma a fels szintbe esik, míg
a Mactra podolica-é pedig határozottan az alsó szintbe.
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1. ábra. A magyarországi szarmata szintez-

hetsége szempontjából számbajöhet fajok
gyakorisági eloszlása. Jelmagyarázat:
1. Kis- és nagy-példányszámú együttes elfor-
dulás, 2. Nagy-példányszámú elfordulás

Abb. 1. Die Hiiufigkeitsverteilung dér Arten,
die vöm Gesichtspunkte dér Horizontierung
des Sarmats in Ungarn zu beachten sind.

Erklárungen:l. Fundstelle mit kleiner

und grosser Anzahl von Exemplaren, 2. Fund-
stelle mit grosser Anzahl von Exemplaren

A csigák kö/.iil a Cidlioxtoma podolicum , C. poppelacki, Dorsanum duplicatum, Pirenellu

dixjuncta. (iibbuln picta, Cerithium rubiyinosuw a fels szintben dominálnak, elssorban
a nagy példányszámú elfordulásaik alapján. Az Ocinebrina sublavata, Clithon pictus,

Acteocina lajonkaircima és a Mohrenstern in -félék viszont az alsó szintre jellemzk. Csak
innen ismert a diagramban nem szerepl mert ritka Potamides bidcntntus és a

Clarrilubi doderlein i

.

A Firenella picta-niitrulis semleges alaknak fogható fel.

Lát hat juk, hogy a legtöbb faj mindkét szintben elfordul és ez elssorban

a fels szint fajaira vonatkozik. Mivel a szarmata fauna a tortonaiból származik

(reliktum fauna), a fels szint fajainak az alsó szintben is kellett élniük. Ez

vonatkozik a Sah n subfrayilis és a Culliostoma podolicum alakokra, noha

vizsgálatilink alkalmával még nem találtuk meg ket az alsó szintben. Az elbbi

gondolatmenetbl az is következik, hogy az alsó szint fajgazdagabb, mint

a fels. Ugyanis az alsó szint fajai közül már nem található több faj a felsó

szintben, mert a határon kipusztultak. Ilyen a Lóripes dentatus, Ábra reflexit .
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a Moh rensternia-félék , Potamides hidentatus, Clavatula doderleini és a Xatica

catena helicina. A fajok kihalása a sótartalom-csökkenéssel áll kapcsolatban

és akkor következett be, amikor a sótartalom-csökkenés túlhaladta a létmini-

mumot és az egyes fajok kipusztultak, vagy csak az elfordulási gyakoriság

és a példányszám nagysága csökkent le. Ezt látjuk az alsó és fels szint határán.

Ugyanazok a faunaelemek megtalálhatók az alsó szintben, amelyek a felsben
is megvannak. De az alsó szint egyes fajai már nem mennek át a felsbe, vagy
csak ritka elfordulásaikkal, kis példányszámban, mert sótréshatáraik mini-

mumát meghaladta, vagy ersen megközelítette a kiédesedés. Ugyanekkor
más fajok számára ez kedvez volt, mert a fels szintben gyakoribbak és itt

fordulnak el nagyobb példányszámban. A két szint határát ott kell meg-
vonnunk. ahol az alsó szint egyes alakjai eltnnek és a fels szintre jellemz
fajok nagv-példányszámú elfordulásai megjelennek. Vagy fordítva (fentrl

lefelé haladva), az alsó szint jellegzetes alakjai megjelennek és ugyanekkor
a fels szint tipikus fajainak nagv-példányszámú elfordulásai megsznnek.
A pontosság kedvéért meg kell említenünk, hogy a fajok sótréshatárai

nem teljesen azonosak. így pl. az Ábra reflexa és a M oh rensternia -félék kissé

még felhúzódnak a fels szint aljába, de mellettük — még vagy már — ott

találhatók az Irus (Tapos)- és az Ervitia-nhikok nagy példányszámban.

2. A Foraminifera fauna értékelése ’

A hazai szarmata üledékek Foraminiferidait csak átfogóan dolgozták fel,

részletes tanulmányozásuk még nem történt meg. Az Elphidium nemzetség
szerepel a legtöbb fajjal. Sajnos, az Elphidiumok faji meghatározásában szer-

zk szerint eltérések vannak, mind hazai, mind külföldi viszonylatban. Az
Elphidium reginum-imperatrix. E. aculeatum-josephinum

,
Cibicides lobatulus,

Xonion granosum , Rotália beccarii meghatározása egyértelm és elssorban
ezek a fajok, amelyek tömeges fellépésében is megnyilvánul a két szint szét-

válása. A makrofaunával megállapított szinteket a Foram in i
ferida-ftiuna

szintén igazolja.

A Foraminiferida-íaunn ugyancsak reliktum fauna. Egyes fajaik csak az

alsó szintben élnek, a két szint határán kipusztulnak.

Csak az alsó szintben található fajok: Cibicides lobatulus, Elphidium reginum-imperat-
rix, E. fichtelianum

.

Ugyanitt nagyobb mennyiségben fordul el (de a fels szint alján is

megtalálható gyérebb példányszámban) az E. aculeatum-josephinum.
A fels szintben a Xonion granosum sokszor, nagy-példányszámban fordul el. Ugyanitt

található — bár ritkábban — a Spirolina austriaca.
A Botul ia beccarii mindkét szintben is felléphet nagy-példányszámban, ugyanúgy

a Miliiina-{élék is.

A Xodopthalmidiutn és Articulina szintjelz lehetsége még további megfigyelésekre vár.
A Cibicides lobatulus és az Elphidium reginum-imperatrix kipusztulása nem teljesen

egyidej. Ugyancsak nem esik össze az alsó szintre jellemz kagylók, csigák kihalásával
jsem. Az eltérések azonban nem nagyok, a két szint határának megvonása nem jelent

(nagyobb nehézséget.

3. A szintezés nehézségei

Bármilyen egyszernek is látszik az elmondottak alapján a szintek meg-
állapítása, mégsem olyan könny minden esetben. Ezeket a kivételeket szeret

-

nénk ersen kihangsúlyozni. Sem a Mollusca, sem a Foraminiferida-fauna egyes
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szintekre jellegzetes alakjai nem mindig találhatók meg az illet szint minden
rétegében. Esetleg faunamedd rétegek, vagy olyan rétegek is iktatódnak be,

amelyek semleges fajokat tartalmaznak. Vagy pl. az alsó szintben semleges

és a fels szintre tömeges fellépéssel jellemz fajok jelennek meg kis példány-
számban. Mieltt ezeknek a mintáknak a besorolását elvégeznénk, feltét-

lenül szükséges, hogy a fed és fekv rétegek fauna-összetételét is megvizs-

gáljuk.

4. Összehasonlító vizsgálatok

Vessük össze a hazai szarmata szintjeit és jellegzetes faunaelemeit a Bécsi-

medencével, ahol elször kísérelték meg a makro- és mikrofauna alapján

a rétegegymásrakövetkezeseket megállapítani. Már elre is leszögezhetjük,

hogy megfigyeléseink nagy vonalakban egyeznek azokkal. Ez érthet, hiszen

a Bécsi-medence és a Magyar-medence szoros kapcsolatban voltak. Bizonyos
eltérések azonban vannak.
Az alsó szintben teljes a megegyezés, Ábra- és Mohrensternia-félék csak itt

fordulnak el. Nálunk még nem kis szerepet játszik mellettük — bár ritkáb-

ban fordul el — a Loripes dentatus. Ez még biztosabban jelzi az alsó szintet,

mert a felsbe már nem megy át, mint az elz két nemzetség. A mikrofauná-
ban a Bécsi-medencében is említett nagy Elphidiumok (E. reginum-imperatrix,
E. aculeatum-josephinum ,

E. jichtelianum) mellett még a Cibicides lobatulus

fontos szintjelz, mert az Elphidium rerjinum-imperatrix-aX csak az alsó szint-

ben van.

A fels szintbe illeszthetk a Bécsi-medence erviliás és mactrás rétegei.

A Áladra nálunk, mint láttuk, a fels szintben közelrl sem olyan gyakori,

mint az Irus (— Tapes)

.

Inkább tapeses rétegeknek, vagy tapeses-mactrás
rétegeknek nevezhetnénk ezeket, bár a Tapes nagyobb példányszámban van
bennük. Az erviliás és tapeses rétegek egyidejek, egymásfelettiségük a réte-

gekben teljesen változó, nem egyértelm. (A Bécsi-medencében a mactrás
rétegeket az erviliás rétegek fölé helyezik.) Végül sem az erviliás, sem a mactrás
rétegek nem is általánosan elterjedtek nálunk, sok helyen nem fejldtek ki a

jellegzetes módon, így a hazai szarmata fels szintjét — mint rétegekkel —
velük nem jellemezhetjük. Végül Erviliak és Maetrak az alsó szintben is van-
nak, kis példányszámban. A mikrofaunában a Bécsi-medence Nonion granosum
és Rotalia beccarii tartalmú mikrofáciesei szintén beilleszthetk a fels szin-

tekbe, de azzal a megjegyzéssel, hogy az alsó szint jellegzetes alakjai nem talál-

hatók velük, vagy nélkülük sem.
A Szovjetunió Kárpátokon inneni területének szarmata szintjeinek azonosítá-

sa már sokkal bizonytalanabb. A mi alsó szintnknek talán a dorobratyivszka-

(drágabártfalvai) és lukivszka- (lukovoi) szint — amelyet alsószarmatának
mondanak

,
fels szintünknek pedig az általuk már középsszarmatába

helyezett almaszka- (almási) szint felelhet meg.

5. Szintjeink és a klasszikus szarmata szintek viszonya

Felvetdhet az a kérdés, hogy szintjeink mennyire egyeztethetk az alsó

(Volhynien-volhiniai) és középs- (Bessarabien-besszarábiai)-szarmatával. Saj

nos, erre semmi alapos lehetség nincs. Egyedül csak azt tételezhetjük fel
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hogy az alsó szintünk inkább volhiniai, fels szintünk pedig inkább besszará-

biai. Hogy az alsó és fels szint határa megegyezhet-e a volhiniai és besszará-

biai határával, semmi támponttal nem rendelkezünk. Szintezésünk csak helyi

jelleg és nem általános érvény a „szarmatára”.

6. Nevezéktani megjegyzések

A hazai szakirodalomban sokszor találkozhatunk alsó- és felsszarmata
megjelöléssel. Ez az elnevezés teljesen helytelen. Elssorban azért, mert az

alsószarmatán a volhiniai alemeletet értjük. Nálunk— mint láttuk a középs-
szarmatát is képviselik üledékeink, a volhiniai és besszarábiai alemelet nem
választható szét. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy alsószarmata az így jelölt

képzdmény. Helytelen azért is, mert több esetben tapasztaltuk, hogy néhol
a szarmata alsó szintje hiányzik, csak a fels szint van meg. Ez pedig már
középsszarmata lehetne, ha jelölhetnénk így egyáltalán. A felsszarmata
elnevezés ugyancsak helytelen, mert ezen a kerzoni alemeletet (Chersonien)

értjük, amely — mint mondottuk — már a pliocénbe esik. Végs soron tehát

az alsó- és felsszarmata megjelölést nem használhatjuk, mert már lefoglalt

nevek más értelemben.

A következ táblázatban hazánk, a Bécsi-medence és a Szovjetunió Kárpáto-
kon inneni területeinek szarmata képzdményeit vetjük össze. A Bécsi-me-
dence beosztása Papp Adolf több ízben közölt szintezéseinek összefogott és

[egyszersített alakja.

I . táblázat — Tabelle I.

Szint

Horizont

Magyarország

TJngam

Bécsi-medence PAPP, A. alapján

Wiener Berken nach A. Papp

Szovjetunió Kárpátokon inneni része

VENGLINSZKIJ alapján

Sow ietunion Diesseits dér Kárpátén
nach VKNULINSKI1

Felsó

Oberer

Irus gregarius, Ervilia podolica,

Xojiion granosum nagy példány-
számú elfordulásai, «S pirolina

austriaca

Fundstelle mit grosser Anzahl
von obenerwáhten Exemplaren

Mactrás rétegek

Mactraschichten

Erviliás rétegek

Ervilienschichten

Almaszka szint (alinási szint)

Almascher (Almascliska Horizont)

Alsó Ábra reflexa ,
Mohrensternia-félék, Syndesmiás és mohrenstemiás ré- Lukivszka szint (lukovói szint)

Unterer Loripes dentatus, Clavatula do-

derleüli, A’atica catena helicina,

tegek Lukovoer (Lukiwska) Horizont

Terebralia bidenlata . Elphidium Schichten mit Syndesmien und
regxnum és Cibicides lobatulus Mohrenstemien falvai szint)

Dorobratovoer (Dorobratiwska)
Horizont

Az irodalomközléstl el kellett tekintenünk, mert minden tanulmányt —
amely a hazai szarmatával kapcsolatban megjelent — figyelembe vettünk,

így azok közlése a terjedelmet ersen megnövelte volna.
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Gliederung des Sarmats von Ungarn auf Grund dér

I nvertebraten-Fauna

Dr . J. Bda

Dió in jiingster Zeit durchgeführten grossangelegten Tiefenaufschlussarbeiten gabeii
uns ausgezeichnete Möglichkeiten zum Stúdium dér Fáuna dér in zahlreichen Bohrungen
durchteuften — und nach unseren bisherigen Kenntn issen als vollstándig aufzufassen-
den — Sarmat-Schichtenfolgen in dér Funktion dér geologisehen Zeit. Diese Untersuchun-
gen habén sowohl die Makro-, wie auch die Mikrofauna umfasst. Die Beobaehtimgen
halién gezeigt, dass rnanche Fuanenelemente konsequent alléin in dér unteren Halfte
dér Sarmat-Serie vorkomraen. Andere Formen sind aber nicht auf bestiminten Teil des
Profils beschrankt, doch entfallt ihr massenhaftes oder háufiges Auftreten auf den oberen
bzvv. unteren Teil dér Schichtenfolge. Bei den Grenzen dér auf solche Weise festgestellten

Horizonté war dér Wechsel sowohl dér Makro- wie auch dér Mikrofauna übereinstimmend.
Das ungarische Sarmit lásst sich alsó faunistisch in zwei Horizonté gliedern: cinen

unteren und cinen oberen.

7. Auswerlung dér Móllünkénfauna (Abb. 1 im ungarischen Text)

lm vorgelegten Diagramm sind die háufigeren und für die stratigraphisehe Horizon-
tierung wichtigen Arten angeführt. Das Diagramm zeigt, wieviel Prozente dér vorkoin-
msnden Exemplare dér einzelnen Arten auf die einzelnen Horizonté entfallen. Daher
lásst es sich nicht dem Diagramm entnehmen, wie tief die einzelnen Arten in diese Hori-
zonté reichen. Wie ersichtlich kommen die meisten Arten in den beiden Horizontén vor.

und dies gilt vor allém auf die Arten des oberen Horizontes. Da die Sarmat-Fauna von
jener des Tortons stammt (Relikten-Faima), müssen die Arten des oberen Horizontes
auch im unteren Horizont gelebt habén. Auch daraus folgt es, dass dér untere Horizont
an Arten reieher ist, als dér obere. Denn unter den Arten des unteren Horizontes gibt es

schon mehrere, die im oberen Horizont nicht mehr angetroffen werden können, w« il sie

an dér Grenze ausgestorben sind. Das Austerben dér Arten war durch die Abnahme des

Salzgehaltes bedingt. Für andere Arten war jedoch dieses günstig, denn sie im oberen
Horizont háufiger und in grösserer Exemplarenzahl vorkommen. Die Grenze zwischen
den beiden Horizontén muss dórt gezogen werden, wo rnanche Formen des unteren Hori-
zontes verschwinden und die massenhafte Vorkommen dér für den oberen Horizont
charakteristischen Arten erscheinen. Dér Genauigkeit halber müssen wir noch erwáhnen,
dass die Grenzen dér Salinitátstoleranz dér verschiedenen Arten nicht vollkommen
gleich sind. So reichen /.. B. Ábra reflexa und die Mohrensternien ein bisschen noch in

die Basis des oberen Horizontes hinauf, doch daneben fiúdén sich dórt die Yertreter
von Irus (Tápén) und Ervilia in grosser Exemplarenzahl.

2. Auswertung dér Foraminiferiden-Fauna

Xur im unteren Horizont vorkommende Arten sind: Cibicides lóhátul un. Elphiditue
regina m-iniperatrix, E. fichlelianuni

.

Ebenda findet sich E. aculeatinn-josephimim ii'

grosser Menge (aber auch an dér Basis des oberen Horizontes künn diese Fim in cinci

kleineren Anzahl noch angetroffen werden). I ni obert n 1 lorizont kommt Nonion granosiw
oft in grosser Exemplan nzalil vor. Ebenda findet sich — obwohl seltener — Spirolini

anstriaca. Rotalia beccarii kaim in beiden Horizontén in grosser Exemplarenzahl auf I

treten. dasselbe gilt auch für die Miliolinen. Zr Kliirung dér Frage, ob Nodopthahnidiun
und A rlicidina stratigraphisehe Leitfossilien sind oder nicht, müssen weitere Beobach
tiingen durehgeführt werden. Das Aussterben von Cibicides lobot utas und Elpliidiiin

reginuin-imperatrix erfolgt nicht vollkommen glcichzeitig. Genauso koinzidiert es nich

mit den í Aussterben dér für den unteren Horizont charakteristischen Muscheln un<

Sehnecken. I )ie Abweichungen sind jedoch nicht gross. so dass die Grenzziehung zwischci
den beiden Horizontén auf keine besonderen Sch\\ i *rigkeiten stösst.

3. Srh wierigkeiten einer Klassifikation

Obwohl die Fest st < llung dér Horizonté auf Grund des ( Jesagtcn cin fach zu sein sebe int

ist das trotzdem nicht in jedem Fali so leicht zu scliaffen. Diese Ausnahmen möchtci
\v ir besonders betonén. Weder die Mollusken, noch die Foraminiferiden hben immer ihr
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ti- die einzelnen Horizonté charakteristisehen Yertreter in allén Schichten des betref-

fenden Horizontes. Es können eventuell fossilleere oder solehe Schichten dazvvischen
gesehaltet sein, die nentrale Fonnen führen, oder es können z. B. im unteren Horizont
neutrale und für den oberen Horizont durcli massenhaftes Aiiftri t( n charakterisiei’te

Altén in kleiner Exemplarenzalil ei-scheinen. Éber dicse Probcn stratigraphiseh eingeord-
net werdt n, ist es notwendig aucli die Faunenzusanimensetzung dér Hangend- und Lie-

gendscliichten zu prüfen.

4. Vergleichende Untersuchungen

In dér Tabelle im ungarischen Text werden die Sarmat-Ablagerungen l'ngarns, des
Wiener Beckens und dér transkarpat ischen Gebiete dér Sowjetunion miteinandcr ver-

glichen. Die Gliederung des Wiener Beckens ist ciné zusaminengefasste und vereinfaclite

Fönn dér von Adolf Papp inebrmals publizierten Syntliest n.
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(Colloquium on the Xeoqene. Budapest, 1909. 4 —9. September)

A pannóniai emelet (pliocén)

Dr. Strausz László

(2 táblázattal)

A magyarországi neogén legfiatalabb tagjai a kevéssé sósvízi congeriás réte-

gek, terraszkavicsok és szárazföldi tarka agyagok. Mivel fekvjük a szarmata,

fedjük pleisztocén, helyzetük alapján a pliocénbe sorolandók. Faunisztikailag

a besorolás nem lenne ilyen egyszer; a tarka agyagok kövületmentesek,

a congeriás rétegekben a tengeri pliocéntól egészen eltér a fauna; csak egyes

terraszkavicsokban és a legfiatalabb congeriás rétegekben található kielégít
,

gerincesfauna.

A népiesen ,,kecskekörmök”-nek nevezett, lekoptatott Congeria búbrészek keltettek

elször figyelmet ezekbl a képzdményekbl (Partsoh, 1838). Több molluszkafajt írt

le bellük M. Hörnes (1856—1870). Stoliczka (1862) és Fuchs (1870) ismertették
néhány lelhely (Zalaapáti. Tihany, Kúp) molluszkafaunáját. Ezeket a képzdményeket
akkor általában congeriás rétegnek nevezték. 1883-ban kreálta Telegdi Roth L. a

,.pannon” emeletnevet a congeriás rétegek, ill. a kismartoni (akkor Magyarország,
ma Ausztria, neve Eisenstadt) I : 144 000-es geológiai térképlap területén található,

a szarmata és a pleisztocén közt elhelyezked üledékek számára. A definíció nem volt

világos, aszerint lehetett volna a „pannon” az egész pliocén szinonimája, vagy csak
a Kismarton körül meglev alsó és középs congeriás horizontok neve.

Valószínleg ezen bizonytalanság miatt hanyagolták el ezt a nevet. Másik oka az volt,
j

hogy a kelet-európai csökkentsósvízi képzdményekre vonatkozóan elterjedt a „pontusi”
emeletnév (Leplay. 1842). Halaváts Gy. és Lrenthey I. a múlt század végén több
lelhelyet is leírtak ..pontusi” kor megjelöléssel. 1902-ben újította fel Lrenthey.
a Paláontographica sorozatban megjelent monográfiájában a pannon nevet. Ez annyiból
kétségkívül jogosult volt. hogy a magyarországi congeriás rétegek nem azonos korúak
a délorosz és romániai ,,pontien”-nel. Sajnos, nevezéktani vita kezddött ezzel, ugyan-
azon monografia-sorozatban pontusinak (Halaváts, 1911). pannonnak (Lrenthey.
1911) és pannon-pontusinak (Lóczy. 1916) nevezik ezeket a képzdményeket.
További bajra vezetett a magyarországi szarmata új értelmezése Schréter által

(Koch Emlékkönyv. 1912). Eszerint nálunk csak alsószarmata (volhiniai) faunaelemek
léteznének, a besszarábiai és kerzoni hiányozna, ill. alsó congeriás rétegeink felelnének
meg ezeknek, tehát nem pliocén. hanem miocén korúak lennének. Ez azonban nem helyt-

j

álló. besszarábiai emeletre jellemz faunaelemek bven találhatók nálunk (Strausz.
1942; Iíoda, 1959), csak nem olyan feltn a magyarországi szarmata tagolódása. A ker-

zoni emelet önállósága vitatható, valószínleg a meotiba bevonható. Legfeljebb arról

lehet szó, hogy a congeriás rétegeink alsó határa nem minuciózusán a miocén— pliocén

határnak felelne meg. nem pedig arról, hogy congeriás rétegeinknek számottev része
j

miocén korú lenne.
A harmincas években a pliocén képzdmények tanulmányozása a szénhidrogén- I

kutatásokkal kapcsolatban került eltérbe. Sümeghy .1. (1939) adta az els összefoglaló
]

leírását a magyar pannonnak. A magyar olajgeológiai irodalomban mindig a congeriás I

összlet egészét nevezték pannonnak.
Közép- és Délkelet -Európa plioeénjének párhuzamosításában nincsenek túl nag\

nehézségek. A következ beosztás fleg Szádeozky-Kardoss E. (1938), Bartha K..I
Papp A. (1959), Stevanovió P. M. (1959) és Széles M. (1968) eredményeire támaszkodik

j

(I. táblázat).
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A magyarországi pliocén rétegek párhuzamosítása

Parallelisierung dér ungarischen Pliozánablagerungen

/. táblázat — Tabelle I.

Tengeri

Marin

Ausztria

Osier-

reich

Magyarország

Ungarn Jugoszlávia

Jugoslaw ien

Románia

KumanieD
parti íácies

Handfazies

medence fácies

Beckenfa2ies

Felsöplioccn

(astien)

Oberpliozán

(Ast)

Kavicsok

Schotter

Tarka agyagok

Bunte Tone

Felslevantei

Oberlevant

Középsiévantei

Mittellevant

Rnmanien

Ruman

Alsópliocén
(piacentien)

Unterpliozan

(Piacent

)

O, H treUlcri
, . . Alsolevantei

vutskxtsi _Fnterlevant

Dacien

Daz

F

vutskusi

lmlaton ica rhomboidea

E ungulacaprof
subglobosa

abichi

C, D
A, B

partschi abichi
,
lenzi, banatica

Meotien

Máot

,

A legjobban követhet határvonal a rhomboidea- és az abichi-rétegek között

(vonható, a pontusi emelet közepén. A ..fels abichi-rétegek’" a magyarországi
piedencekifejldésben elég slénytani adat alapján egykorúnak minsíthetk
.1 peremi kifejldés ungulacaprae- és subglobosa-rétegeivel. A rhomboidea-
'ízint (és vele egykorú balatonién-szint) felett még néhány száz méter vastag-

ságú limnoeardiumos üledéksor található, ezeket a dáciai emelettel kell párhu-
zamosítanunk, bár faunájuk a romániai dacienével nem rokon.

Romániában az abichi rétegek általában csak 100—150 m vastagságúak.
Magyarországon a Limnocardium (Paradacna ) abichi. R. Hoern. faj az alsó-

>annon fels 200 300 m-ében uralkodik, azonban (megszakítatlan rétegsor-

ban) már 1000 m-rel mélyebben is megvan, ha ritkább is. Itt lent a Congeria
:>anatica R. Hoern. és, Limnocardium (Paradacna) lenzi R. Hoern. uralkodnak,
elfelé ritkulnak, de kevés példányban elfordulnak a legfels abichis rétegek-

ben is. Ezért, fleg a Dunántúlon, nem mindig vonható meg élesen a ,,fels
ibichi-szint” (a Romániában alsópontusinak nevezett rétegcsoport) alsó határa,

finnek dacára kétségtelen, hogy azok a legalsó congeriás rétegek, amelyek
szarmatára konkordánsan települnek, üledékképzdési megszakítás nélkül

pl. a Dunántúl DXy-i részén), az alsópontusi alemeletnél idsebbek, nagyrészt
meotinak felelnek meg. Ennek az alsó és középs tagjai, a medencekifejldés
lsópannóniai sorozatnak, a partközeli kifejldésben vastaghéjú Congeria
jajokat tartalmaznak (pl. C

.
partschi M. Horn.), nálunk tovább nem tagol-

atók, míg Ausztriában legalább két szintre különíthetk.

A congeriás rétegek nevezéktanában több a nehézség, mint párhuzamosításukban,
leg a „pannon’’ nevet értelmezik eltéren. Szádeczky-Kardoss (1938, p. 42— 47.)

annonnak jelölte az alsó congeriás rétegeket (beleértve a subglobosa-szintet is), a fels
ongeriás rétegeket (a rhomboidea -S7Ánttö\ kezdve) pontusinak nevezte. Stevanovic
1951. 1959) a pannon nevet kb. a meoti szinonimjaként használta. Ebersin. Motas,
Iacarovici és Marixescv (1960) szerint a pannon magában foglalja a középs- és fels-
cannatát és a meotit.
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A prioritás elve a sztratigrafiában nem alkalmazható pontosan úgy, mint a zooló-

giában. Ha egy faj számára felállítottak egy genusz-nevet, akkor ez nem cserélhet ki

más olyan gennsz-névre, amelyik a kérdéses fajon kívül még más fajokat is tartalmaz,
vagyis régibb és szkébb keret genusz-neveket nem lehet alárendelni újabb, tágabb
értelm genusz-neveknek. A sztratigrafiában azonban nem tilos egy nagyobb egységnek

új nevet adni, ha ezen belül egy szkébb tagnak már van is neve. Fácieseltérés miatt,
st párhuzamossáú bizonytalanság miatt is adnak új neveket, hogy a korhatározás
bizonytalanságát ne leplezze egy bizonyos rögzített értelm név használata.

Kétségtelen, hogy szükségünk van egy összefoglaló sztratigráfiai névre

congeriás rétegeink számára, mert gyakran kell annak egészét említeni, gyak-
ran (pl. mélyfúrásokban) egv-egv réteg helyét ezen az egész összleten belül

nem tudjuk közelebbrl meghatározni. S ez a név nem lehet a „pontusi”,

mert az sokkal szkebb keretet jelöl. A pannon név ellen nem hozható fel az.

hogy a pontusit is magában foglalja, és nem áll az, hogy a meotinak szinoni-

mája lenne. A pannon név els definíciójának bizonytalansága dacára is két-

ségtelen, hogy túlterjed mind a pontién, mind a meotien keretén.

Újabban a sztratigráfiában is kezdik csodaszernek tartani a tipizálást

minden hiba- és félreértés-lehetség ellen, ugyanúgy mint a paleontológiában.

Szóbajöhet sztratotípusok és különböz értelmezései a pannoniai emeletnek

Mögliche Stratotyp 'n und verschiedenartige Deutungen dér pannonischen Stufe

II. táblázat — Tabelle II.

Felspannon

Oberpannon

wetzleri , vutskitsi

I balatonira, vutskitsi, rhomboidea

Dacien

Daz

Felspontien

(Portaferrien)

Alsópannon

Unterpannon

|

ungulacaprae ,
subglobosa

,
abichi

partschi ,
bánátivá

Alsópont ien

(Odessien)

Meotien

Máot

Szarmata

Sarmat

Er vilin, X ubrrular i

a

Ervilién, Nubecularien

Besszarabien

Bessarab

Volhynien

Volhyn

M a g y a r á z a t — E r k 1 a r u .n gén:

ív A congeriás rétegek helyzete Kismarton környékón

Stratigraphische Lage dér Gongericnschichten in dér Umgebung von Kismarton (Eisenstadt)

B = Ugyanaz Budapest-Kbányánál

dgl. in Budapest -Kbánya

L A pannon értelmezése LUENTHEY szerint

Deutung dér „pannonischen Stufe” bei LUENTHEY

S =» Ugyanaz STKVANOVic szerint

dgl. bei STRVANOVI

E Ugyanaz Ebehsin, Motas, Macarovici, M ahine.S(T szerint

dgl. bel Eheusin, Motas, Macarovici, Maiunesct
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Ha a pannon-kérdésben is a sztratotípusra akarunk támaszkodni, ugyanazt
az eredményt kapjuk, amit fentebb adtunk: a pannon nem szinonimája a pon-
tusinak vagy meotinak. A pannon sztratotípusát eddig nem rögzítették, de
csak két választás kínálkozik. Vagy az a terület, ahol a nevet elször használ-
ták (Kismarton — Eisenstadt), vagy az a lelhely, ahol ,,pannon” néven el-
ször tárgyaltak részletesen földtanilag és slénytanilag földrajzilag rögzített,

ma is elérhet feltárást (Budapest-Kbánya, Lrenthey, 1902). A kismartoni
congeriás rétegek megfelelnek a meotien + alsópontiennek, a budapesti el-
fordulás a felsmeotien -f- pontiennek (11. táblázat). Bár a legfels (és Buda-
pesten a legalsó) congeriás limnocardiuinos rétegeknek megfelel tagok
hiányoznak ezekbl a lehetséges sztratotípusokból, a pannon nevet természe-
tesen az egész összefügg, másutt megszakítatlan rétegsorra alkalmazhatjuk,
mint Lrenthey tette (11. táblázat, L). Ennek megfelelen a pannon emelet-
név használata beszkített, vagy lefelé-kit érjesztett terjedelemmel nem lát-

szik jogosultnak (11. táblázat, S. E).

Meg kell még említeni a magyar pannon-kutatás újabb eredményeit. Fels-
pannon elfordulások mikrosztratigráfiáját és ökológiáját tanulmányozta
Bartha F. (1959, 19G6). Dank V. több értékelésben ismertette a nagyalföldi
szénhidrogénkutatások eredményeit. Fleg az alsópannon medencekifejldést
vizsgálta Széles M. (1904, 1908). A pannon sföldrajzi viszonyokra vonat-
kozóan Krössy L. (1908) kzettani, Széles M. slénytani-rétegtani jellegek

alapján megállapították, hogy az alsópannoniai transzgresszió a Dunántúlon
DXy-ról K felé, az Alföldön DK-rl É felé fokozatosan haladt.
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t)ber die pannonische Stufe (Pliozán)

Dr. L. Strausz

Die jiingsten Glieder des ungarischen Neogens sind die Congerien-führenden Brack-
wasserablagerungen, die Terrassenschotter und die terrestrischen bunten Tone. Da in

ihrem Liegenden Sarmat, im Hangenden Pleistozán ist, -sind sie dér Lage nach dem Plio-

zán zuzurechnen. Faunistisch ginge es nicht so leicht; die bunten Tone sind fossilleer,

die Brackwasserschichten enthalten eine vöm marínén Pliozán völlig abweichnende
Fauna; nur in einigen Terrassenschottern und in den jiingsten Brackwasserablagerungen
gibt es zr stratigraphischen Parallelisierung ausreichende Vertebratenfunde.

Die vöm Volksmund als »Ziegenklauen« bezeichneten abgerollten (beken Wirbelteile von Cong-:'en 'varén vielleicht

die ersten Funde, die aus diesen Ablagerungen auffielen (Partsch, 1838). M. Hörnes hat aus diesen 1' ...ngen mehrere
Molluskenarten behandelt (Hörnes, 1856— 1870); 1862 und 1870 habén Stoliczka und Fuchs die Molluskenfauna
einiger Fundstatten (Zalaapáti, Tihany, Kúp) beschrieben, und meistens als .Congerienschichten. bezeichnet. 1883
schuf L. Roth von Telegd den Namen »Pannon« für die Congerienschichten, genauer für die auf dér geologischen
Spezialkarte 1 : 144000 von Kismarton (damals Ungarn, jetzt Eisenstadt in österreich) befindlichen, zwisehen Sarmat
und Diluvium liegenden Ablagerungen. Die Definition war unklar »Pannon« könnte danach entweder als Synonym des
ganzen Pliozans, oder als die Bezeichnung dér in dér Umgebnng von Eisenstadt (Kismarton) vorhandenen alteren
und mittleren Congerienschichten gedeutet werden. Wahrscheinlieh wurde dieser Name darum zuerst vernachlassigt.

Ein weiterer Grund dafür war es, dass dér Name »Pontische Stufe. (LEPLAY, 1842) fiir die osteuropaischen Brack-
wasserablagerungen verbreitet war. J. HalavAts und E. LOrenthey beschrieben am Ende des vorigen Jahrhunderts
mehrere Fundstatten, die sie als »Pont« bezeichneten. Erst 1902 wurde dér Name »Pannon« in einer in dér Palaonto-
raphica erschienenen Monographie von LOrenthey wieder gebraucht. Das war ohne Zweifel berechtigt, da die untersten
Congerienschichten Ungams mit dem südrussischen und rumánischen Pont keineswegs gleichaltrig sind. Leider ent-

stand ein Nomenklaturstreit; in einer und derselben Monographienserie wurden die gleichen Schichten Pont
(Halaváts, 1911), »Pannon« (LOrenthey, 1911) und »pannonisch-pontisch« (Lóczy, 1916) zeichnet.

Zu einera bedeutenden Übel fiihrte die Umdeutung des ungarischen Sarmats durch Z. SCHRÉTER (Koch Emlék-
könyv 1912, nur ungarisch). Nach ihm sind in unserer Sarmatfauna ausschliesslich Faunaelcmente des Untersarmats
(Volhyn) vorhanden, die des Bessarabs und Chersons fehlen; die tieferen Congerienschichten sind mit dem osteuro-
piiischen Mittelsarmat und Obersarmat gleichaltrig. — alsó nicht plioziinen, sondem miozánen Alters. Dies isi keinee
wegs stichhaltig, bessarabische Faunaelemente sind bei uns reichlich vorhanden (Strausz, 1942; BODA, 1959), nur
ist eine Gliederung des ungarischen Sarmats nicht so auffallend. Die Selbstiindigkeit des Chersons kann angezweifelt
werden, es diirfte ins Maot einbezogen werden. Höchstens kannás darum handeln, dass die untere Grenze dér Conge-
rienschichten nicht genau dér Grenze Míozán-Pliozan entspr&che, nicht aber darum, dass dér Grossteil unserer Con-
gerienschichten miozánen Alters wiire.

Die geologische und palaontologische Untersuchung dér Plioziinablagerungen ist infoige dér Erdölforschungen in

den dreissiger Jahren wieder in den Vordergrund gerückt. J. SÜMEGHY (1939) schrieb die erste Zusammenfassung des

ganzen ungarischen Pannons. In dér ungarischen Erdölliteratur hat mán unter dem Namen "Pannon* immer die

Gesamtheit dér Congerienschichten verstanden.
In dér Parallelisierung dér Pliozanblldungen Mittel- und Südost-Europas bestehen keine allzu grossen Schwierig-

keiten. Die folgende Einteilung stützt sich u. a. auf die Ergebnisse von E. Szádeczky-K ARDOSS (1938), F. BARTHA.
A. Papp (1959), M. Stevanovic (1959) und M. Széles (1968) (Tabelle I.).

Die (leutlichste Grenze verláuft zwisehen den rhomboidea- und abichi-Schichten, d. h.

in dér Mitte des Ponts. Die aoberen oóíc/M-Schichten« dér pannonisehen Beckenfazies
sind auf Grund ausreichender paláontologischer Beweise mit den ungulacaprae- und
8it&f/M>os«-Schichten dér ufernahen Fazies gleichaltrig. Oberhalb des rhomboidea-
Horizontes (und des gleichaltrigen öaíaíomcn-Horizontes) sind noeh einige Hundert m
máchtige Limnocardien-Schichten vorhanden, die dem Daz zuzurechnen sind. obwohl
die Fauna mit dér dazischen Fauna Tturnániens nicht verwandt ist.

Die aötc/iz-Schichten von Kumánien sind meistens nur 100— 150 m diek. In Ungarn
dominiert die Art Limnocardium (Faradacna ) abichi R. Hoern. in den oberen 200 1100 in

des Unterpannons, sie ist aber kontinuirlich auch schon 1000 m tiefer, wenn auch seltener

anzutreffen. Ilier untén (lominieren Congeria banatica R. Hoern. und Limnocardium
(Faradacna ) lenzi R. Hoern.; sie werden nach oben zu seltener, sind jedoch spárlich

auch in den obersten uátc/n-Schichten vertreten. So lásst sich, hauptsáehlich in Trans-
danubien, nicht immer eine scharfe ITntergrenze des (dem rumánischen Unterpont ént-

sprechenden) »Ofaeren aöic/ii-Horizontes« ziehen. Dennoch ist es klar, dass die das Sarmat
konkordant. und lückenlos iiberlagemden untersten Congerienschichten (z. B. in SAV-

Transdanubien) altér als unterpontisch sein müssen, zum Grossteil dem Maot entspre-
ehen. Dicse unteren und mittleren Teile dér unterpannonischen Beckenablagerungen sind

mit jenen unfernahen Bildungen gleichnlt rig, die durch dickschulige Congerien (C. parlschi

M. IIörn.. C . omithopsis Brus.) gekennzeichnet sind. In Österreich ist mindestens eine

Zweiteilung dieser Sehichtengruppe möglich. bei uns nicht durchfülirbar.

In dér Tormlnologle der ConKerienHchlchten gibt es mehr Schwierigkeiten, als in iliror Parallelisierung. Hauptsftch

•

lioh wird der Htiifennaino •Pannon* verseli ledenartlg gedeutet. Szádkczky-K ardoss (1038, p. 42— 47) bezeicbnet«
— den von Tkisskyre botonten Prioritiltsgründen folgend — die unteren Congerienschichten (einschliesslich de^

*ub{ilobom - Horizontes) als 'Pannon* den oberen Teii (von den r/iomboirfen-Schichten an) als *Pont«. Stevanovk'
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(1951, 1959) gebrauchte (len Namen •Pannon etwa als Synonym <les Máots. Ebersin, Motas, MACAROVICI <£ Mari-
xks< T (190Ö) stellen das •Pannon* als Mittel- und Obcrsarmat und Máot vor.

I)as l’rioritatsprinzip ist, in dér Stratigraphie nicht in dem Hinne anzuwcnden, wie in dér Zoologie. In dér Strati-

graphie ist es nicht verboten eine grössere Einheit neu zu benennen, wenn es auch schon cinen Namen für einen Teli

derselben gibt . Es ist ganz iiblich gleichaltrige Sohichten wegen etwaiger Eaziesunterschiede in anderen Gebieten
anilers zu benennen, auch Lokalnamen werden geduldet. Wenn die Parallelisierug nicht über allé Zweifel zu ttehen
scheint, sind die Lokalnamen sogar praktischer, als die Anvvendung von Namen, die eine genaue Altersbestimmung
vortiuschen, wo in dér Tat Unsicherheit herrscht.

Zweifelsohne brauchen wir in Uagain einen zusammenfassenden stratigraphischen
Namen für die Congerienschichten, weil sehi' oft <Iie ( íesamtheit dieses Komplexes ervvahnt
werden muss, und weil in vielen Falién (z. B. in Bohrungen) die genaue Stellung eines

Gliedes niclit zu entscheiden ist. Diesel- Nume kaim natürlich nicht »pontisch« sein, dér
einen viel engeren Ralimén beileutet. Gégén den Namen »Pannon« kann mán nicht aní'üh-

ren. dass er die pontische Stufe in sich einverleibt hált. aber auch nicht, dass er Synonym
des Máots wáre. Die vorher erwáhnte ungenaue erste Definition des Pannons hat Unge-
wissheiten hinter sich gelassen, jedoch nicht in dér genannten Beziehung (d. h. weder
Synonym des Máots, noch das des Ponts) (Tabelle II.).

Wie in dér Paláontologie, wird auch in dér Stratigraphie neuerdings die »Typisierung«
als ein Wundermittel gégén alléidéi möglichen Fehler und Missverstándnisse betrachtet.
Wenn wir uns in dér Lösung des Pannonproblems auf Stratotypen stützen wollen, dann
ergilit sich dasgleiche, was vorher erörtert wurde, — dass das Pannon kein Synonym des
Ponts oder des Máots ist. Ein Stratotyp des Pannons ist noch nicht festgesetzt worden.
Es konunen aber nur zwei Möglichkeiten in Betracht: entweder das Gebiet, wo dér Name
zum ersten Mai gebraueht wurde (die Umgebung von Eisenstadt — Kismarton), oder
jene Lokalitát, wo unter dem Namen Pannon zum ersten Mai eine, geographisch fixierte,

auch heute erreiehbare Fundstátte geologisch und paláontologisch genau beschrieben
wurde (Budapest Kbánya, s. Lörenthey, 1902). l)ie Congerienschichten von Eisen-
stadt entspreehen dem Máot Unterpont, die von Budapest-Kbánya dem Ober-
máot -f- Pont (Tabelle 2.). Natürlich ist die Tatsache, dass die übrigen (die obersten,
und in Budapest-Kbánya auch die untersten) Glieder dér ganzen, zusammenhángenden
Schichtenreihe nicht in einem einzigen Oberflachenaufschluss verfolgbar sind, kein Hin-
dernis für die Ausbreitung des Namens Pannon ausser dem Typusort auf das ganze
Einheit dér Congerien- und Limnocardien-führendcn Brackwasserablagerungen, was
Lrenthey getan hat (Tabelle 2, L). Dementsprechend halté ich das Gebrauch des
Namens Pannon in einer beschránkten Ausdehnung oder nach untén zu ausgebreitet
(Tabelle 2. S und E) für unberechtigt.

Es soll noch auf die neueren Ergebnisse dér ungarischen Pannonforschungen hinge-
wiesen werden. Alit dér Mikrostratigraphie und Ókologie einiger Oberpannonvorkomm-
nisse hat sich F. Bartha bescháftigt (1959, 1966). \ . Dank veröffentlichte in mehreren
Aufsatzen Resultate dér Erdölforsehung in dér Grossen Ungarischen Tiefebene. Margarete

[ Széles hat hauptsáchlich das Unterpannon in dér Beckenfazies untersucht (1964, 1968).
Bezüglieh dér jialáogeographischen Verháltnisse des Pannons hat L. Krössy auf Grund
dér petrographischen Charaktere, M. Széles durch paláontologische Untersuchungen
bewiesen, dass die Unterpannontransgression in Transdanubien von SW nach O und
in dér Tiefebene von SO nach N stufenweise vorgerückt var. — Fazielle und paláogeo-
grapliisclie Fragen des Pannons werden in den Sektionen des jetzigen Neogen-Kol-
'oquiums noch náher bekanntgemacht.

3 *
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Introduction

La réalisation au cours des derniéres années de nombreux forages orientés

vers les recherches pétroliéres ou Texploitation des nappes aquiféres profondes,

permet de dresser une esquisse structurale du Bassin d’Aquitaine et de suivre

són évolution paléogéographique en confrontation avec les données sédimen-
tologiques.

Rappelons que deux grands domaines se distinguent á priori:

7. D’une part, un (lomaine nordique qui évolue coinme un grand bassin de sédiinen-

tation épinéritique.

2 . D’autre part (au Sud de l'Adour), un domaine oü les échos de la tectonique pvré-
néenne associés á un diapirisme intense affeetant les formations triasiques (Dupouy-
Camkt, 1952), compliquent le tracé des courbes et lui enlévent, á l’éehelle choisie, toute

valeur de earactére generál.

L’évolution paléogéographique du domaine nord est celle d’un grand bassin oü le

contróle tectonique, selon des lignes structurales majeures essentiellement de directions

hercynienne ou subméridienne et pyrénéenne, se fait ressentir avec plus ou moins d’inten-

sité au cours du Miocéné. Les commentaires qui vont suivre s’appliquent essentiellement

a ce domaine.

Miocéné inférieur

Le terme Miocéné inférieur englobe, á notre sens, un seul étage, le Girondien, i

dönt l’Aquitanien et le Burdigalien ne représentent que des faciés corres-

pondant á des épisodes stratigraj)hi()uemont mai délimités et géographiquement
inconstant (Caralp et al, 1964; Alvinerie, 1969).

Le tracé des isobathes (fig. 2) de la hasé du Miocéné inférieur révéle la pré-

seuce de deux d’étendues trés inégales se développant dans le Nord du bassin

d’A(|uitaine.

Le plus restreint nettement dissymétrique, est situó au Nord-Ouest des

liauteurs á axe crétacé de Villagrains-Landiras (Vigneaux, 1953). Les iso- |

balhés rnarquent un anglo net d’environ 60°ouvert en direction de l’ouest et

• I fiHt.it u t dr OóoloRlr du llnssln d’AquIlulnr Faculté dós Sciences de Bordeaux, Francé.
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dönt la limité au Nord suit sensiblement une direction armoricaine (Nord
120°Est). L’angle fnné pár la ligne des —100 m a són sommet á 3 km a
l’Ouest du forage de Marcheprime (Schmidt, M. 196G), á mi-distance entre

Bordeaux et Arcachon. Les branches Sud et Est sont incurvées dans leurs

parties orientales et se rejoignent á la hauteur des affleurements miocénes
types de la région de Bordeaux.

Fig. 1. Principales anomalies tectoniques
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Le golfé situé plus au Sud est beaucoup plus vaste et semble s’enfoncer

profondément vers l’Est en poussant deux larges digitations: l’une vers le

Nord-Est (Auros), l’autre vers la Sud-Est (Baudignan). Au-delá, vers le Sud,

les courbes contournent des obstacles d’orientation Est-Ouest (Roquefort,

Cézans-Lavardens, Tennaréze); mais d’une maniére générale l’éventail dessiné

s’ouvre de plus vers l’Ouest et le Sud. Une fssé dissymétrique s’affirme dans

Fig. 2. Isoljutliea de lu bnse du Miocéné inf^rieur
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la zone de Soustons et Frouas (de la ligne des —400 ni á celle des —700 m)
avec des pentes plus marquées au Sud.

Les principales ruptures de pente se signalent sur les bordures Nid des

deux bassins signalés. Elles corresiiondent á la faille du Porge et au prolonge-

ment de la ,,faille de la vallée de l’Eyre”.Sur la bordré Sud du bassin méridio-

nal elles se manifestent aux confins des anomalies structurales liées á la tec-

Fig. 3. Isopaques du Miocéné inférieur



124 Földtani Közlöny, 101. kötet, 2—3. füzet

tonique pvrénéenne. Pár ailleurs, si la pente est déjá faible vers le fond du
golfé Nord, elle l’est encore plus á la limité orientale du golfé Sud.

Le dessin des c-ourbes d’isopaques (fig. 3) confirme les dispositions précé-

dentes: les grandes puissances de dépts se situent en régle générale sur les

emplacements des golfes suggérés pár les courbes d’isobathes.

En ce qui concerne le golfé de développement restreint situé au Nord du
Bassin, on peut noter, en mérne temps qu’une faible puissance des dépts,
une grande harmonie avec la dvnamique du tréfonds. Le jeu de la faille du
Porge (Caralp, Vigneaux, 1960) s’accompagne d’une sédimentation plus

importante sur le compartiment méridional effondré. Le maximum d’épaisseur

se répartit du Nord vers le Sud, sóit de Lacanau au Cap Ferret avec une avancée
vers Audenge constituant une sorté de palier (Vigneaux, 1954).

Le long de l’axe majeur Est-Ouest du golfé Sud, les sédiments du Miocéné
inférieur sont trés peu bisautés et atteignent vers le large des puissances

supérieures á celles des formations identiques du petit golfé septentrional.

Pár ailleurs, entre les deux golfes, sur le flanc Sud-Ouest du dómé de Villa,

-

grains-Landiras, les accroissements de puissance paraissent déportés vers
1

le Sud. En effet, si la direction générale des courbes d’isobathes de la base du
Miocéné inférieur, dans cette zone, est N.NW—S.SE, celle des isopaques est

pratiqu ement N—S (de Biganos á Pissos) s’orientant brutalement E

—

W,
au Sud immédiat de Pissos. Cette disposition suggérerait un rejeu tectonique

pendant le Miocéné inférieur, sur le flanc SW de l’anticlinal de Villagrains-

Landiras, d’un accident satellite.

Sur le plán de la sédimentologie, il semble y avoir une relation étroite entre

les différentes zones suggérées pár les documents précédents et la répartit ion

des détritiques (Alvinerie, 1969). II est représenté en regard du tracé des

isobathes (planche No. 2) une schématisation des provinces minéralogiques

correspondant aux cortéges de minéraux lourds des dépts du Miocéné infé-

rieur aquitain:

7. La zone 1 est caractérisée pár des associations riches en staurotides, disthénes et ,

grenats (minéraux issus de la décomposition des roches mótamorphiques du Bas-Liniou-
sin); la zone 2 pár des épidotes et des grenats, apportés pár les riviéres descendant des

Pyrénées ou de la Montagne Nire. On voit nettement la correspondance existant avec
le fond du golfé Sud décrit plus hant et ses digitations d’une part, et l’ordonnancenient
des spectres de minéraux lourds d’autre part.

2. La zone 3 a un cortége mixte composé de la juxtaposition des minéraux des zones
i

I et 2. (.''est le centre du grand golfé Sud dönt la localisation géographique est trés favo-

rable a l’élaboration d’un tel assemblage minéralogique. I

3 . La zone 4, occidentale, correnspond á une partié que l’on peut considérer conime
cornmune aux deux golfes Nord et Sud puisque ouverte largemenl aux influences océani

(jues et ce faisant, aux eourants cötiers. L’association de minéraux lourds est caractérisée

pár la présen oe d'ampliiboles associóes aux épidotes et grenats. En considérant les pro-

fondeurs nettement plus importantes a l’Ouest, ainsi que le montrent les contours sou- {

lignés pár l’isobathe —200, on a l’explication de l’absence presque absolue dans les zones s

I, 2 et 3 ( les apports á arnphiboles dönt le support est, assurément, les eourants cötiers

sil ués ii une eertaine distanee du rivage. En effet, aucun des dépts eontinentaux miocénes
de la bordré orientale du bassin d’Aquitaine n’en contient. La «faille de l’Eyre# a du t

jouer un róle égalernent non négligeable en empchant grftee h la rupture de pente signalée

préeédermnent, l’ótaleinent vers l’Est des matériaux transportés pár les eourants de f

bordré.
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Miocéné supérieur

Le Miocéné supérieur considéré correspond uniquement a l’Helvétien

(Miocéné supérieur I) et au Tortonien (Miocéné supérieur II), tel qu’il a été

défini pár Caralp, Julius. Vigneaux (1!»ü3).

Fig. 4. Isobathes de la base du Miocéné supérieur
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Le modelé generál, caractéristique de la premiere partié des temps miocénes,

fait piacé á un schéma différent; les lignes d’égales profondeurs de la base du
Miocéné supérieur (fig. 4) se rapprochent davantage des directions méridiennes.

Ainsi s’inscrivent dans un arc á vaste rayon de courbure allant de Lacanau
au Nord, á Soustons au Sud, en passant pár Le Porge, Biganos, Pissos, Arju-

zanx, les différentes courbes significatives de la paléogéographie de cette période

(en particulier, celles correspondant aux profondeurs de —75 et —100 m).

Ce faisant, des complications de détails aceusent la perennité de paléoreliefs.

Un digité net apparait ainsi sur l’emplacement mérne de la partié N—W du
dómé de Villagrains-Landiras. Plus au S. E., les courbes prennant une direction

sensiblement armoricaine et soulignent l’amorce d’un petit golfé á Pissos

(VlGNEAUX, 1955).

De Pissos á Soustons, la séparation entre les abrupts de l’Ouest et les pentes

trés douces de l’Est est encore plus nette et montre l’existence de deux domai-
nes marins distincts séparés pár un grand accident méridien faillé.

Le tracé des courbes d’isopaques (fig. 5) révéle que les puissances de dépts
augmentent considérablement á l’Ouest des figurés évoqués plus haut. Aux
confins Sud—Est du petit golfé Nord s’individualise une véritable cuvette de

sédimentation, soulignant une manifestation subsidente, en relation étroite

avec la destinée occidentale de l’accident de Villagrains-Landiras.

Les caractéristiques sédimentologiques permettent de délimiter comme
pour la période précédente les principales zones de répartition des détritiques.

11 sera interprété ic-i la disposition des cortéges de minéraux argileux (voir:

schéma porté en cartouche dans la fig. 5).

7. La zone 1 est marquée pár un cortége dans lequel la rnontmorillonite est largement
dominante. C’est une zone maríné de bordré, oü la tranche d’eau ayant toujours été peu
puissante, les influences continentales restent prépondérantes. Le tracé des isopaques
n’intéresse pás cette zone cár les sédiments du Miocéné supérieur y sont souvent peu épais

et leur présence épisodique.
2 . Les zones 2 et 3 appartiennent au domaine Continental et ne rentrent pás dans le

cadre de ce travail. Les dépóts fluviatiles et lacustres qui s’y rencontrent contiennent des
spoctres de minéraux argileux oü domine sóit la rnontmorillonite (zone 2), sóit l’illitc

(zone 3).

3 . La zone 4 est une zone de permanence maríné pendant tout le Miocéné. C’est cellt

définie précódemment comme ouverte a l’influence des courants cótiers assez éloignés du
rivage. L’association minéralogique argileuse est constituée d’illite et chlorite auxquellet
sont associées en quantitós mineures, kaolinite et rnontmorillonite. Autant le tracé des-

isobathes que célúi des isopaques illustrent de maniére spectaculaire l’individualisatior.

d’un tel domaine sédimentaire.
4 . La zone 5 marquée fortement pár la tectonique pyrénéenne et le diapirisme esi

une région dans laquelle il est difficile de schómatiser de maniére siinple autant la sódi

mentation que le tracé des courbes d’isopaques ou d’isobathes ü une échelle aussi vaste

Pliocéne et Quaternaire

A la fin du Miocéné supérieur, il n’y a plus de fortes dénivellations. La cot<

de la base du Pliocéne ou du Quaternaire peut cependant approcher la courbi

des 100 m (fig. 6). Les renseignements pár forage sont trés nombreux pou
cette période, et le figuré compliqué des lignes est á la fois trés dépendant d'

l’élaboration du réseau hvdrographique actuel en mérne temps que de la struc

tre ancienne du bassin. Cette illustration permet de mettre en évidence d’un
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>art, un grand domaine Nord oú l’érosion fluvio-continentale a modifié le

ubstratum néogéne, d’autre part, au »Sud—Ouest un domaine oü le modelé
égulier des courbes est le reflet de la pérennité de l’implantation de la mer
)endant les temps néogénes.

Fig. ó. Isopaques du Miocéné supérieur
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Conclusion

Confronté aux résultats fournis pár les données sédimentologiques, l’étude

des tracés des courbes d’isopaques et d’isobathes des principales périodes du
Miocéné montre une certaine concordance entre l’évolution paléogéographique
des éléments composant le grand golfé aquitain et les caractéristiques sédimen-
tologiques essentielles.

Fig. 6. Isobathes <lo la ba.se du Plio-Quaternaire
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Les deux bassins tels qu’ils sont délimités actuellement existaient déjá au
Miocéné. II ne semble pás qu’une tectoni<|ue trés puissante ait pu influencer les

lonnées structurales générales. Cependant, dans certaines zones des modifica-

ions se sont produites: le dómé de Biganos (Alvinerie, Vigneaux, 1966)

ipparait s’étre enfoncé légérement á la fin du Miocéné supérieur tandis que la

one s’étendant de Bazas á Condom se surélevait (Alvinerie, 1969). L’anti-

linal de Villagrains-Landiras a formé un báti rigide bloquant en particulier

e mouvement vers le Nord, jouant ainsi un róle primordial dans la configura-

ion des deux bassins Nord et Sud et pár la mérne dans la répartition des élé-

nents les plus caractéristiques de la sédimentologie néogéne aquitaine.
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Die Stratigraphie dér Egerien- und
Eggenburgien-Schichten zwischen Bretka und

Eger

Dr. T. Bálái—Dr. Gy. Badócz

(mit 3 Abbildungen, 4 Tabellen und 10 Tafeln)

Zusammenfassung: Es wird nachgewiesen, dass die Sehichtenfolge und Fauna des Egerien — wie sie

ira Prolii dér zum Holostratotyp dér Egerer Stufe vorgeschlagenen Sehichtenfolge dér Wind’sohen Ziegelei in Eger
ausgebildet ist — in dér Umgebung von Diósgyr, Mucsony und Kazincbarcika unter dér Tagesoberflache in voll-

kommen gleicher Fazies angetroffen werden kann. Die Regressionsserie des Egerien wird entweder durch einen amus-
siumführenden Schlierkomplex von mehreren hundert m Máchtigkeit oder durch einen brackischen Scichtwasser-
komplex von ein paar hundert in Máchtigkeit — die sogenannten Felsnyáráder Formation mit Lignitflözen an ihrer
Hasis — iiberlagert. lm Hangenden dér beiden Komplexe liegt dér untere Rhyolithtuff. Gégén N und E (Felsnyárád,
Alsószuha) überlagern die beiden obigen Komplexe unmittelbar das Grundgebirge. Dér amussiumführender Schlier
kann fást völlig oder z. T. durch glaukonitführenden Sanil als heteropische Fazies ersetzt werden (insbesondere in dér i

Umgebung von Pétervásiira und Sajóvelezd).
Die eingehende Analyse dér in den jüngst niedergebrachten Tiefbohrungen angetroffenen, verhaltnismássig reichen

Molluskenfaunen bezeugt, dass dér amussiumführende Schlier, dér glaukonitführende Sandstein, sowie die Nyáníder
Formation jiinger als dér Egerer Komplex sind: unteres Miozán. Sie dürften alsó ungefáhr mit dem Typ des Aquitanien
und Burdigalien gleichaltrig sein. Sie können zr Stufe Eggenburgien. wie sie in dér neuen chronostratigraphischen
Skala dér Zentralen Paratethys aufgestellt ist, gerechnet "werden. Die Schichten von Bretka sind lediglich transgressive

Basalschichten des amussiumführenden Sehliers, die unmittelbar auf dem Grundgebirge liegen. Die aus diesen Schich-
ten neuerdings aueh auf dér ungarischen Seite zum Vorschein gekommenen Vertreter dér Miogypsina gunteri-Gruppé
zeugen ebenfalls von ihrem untermiozanen Altér.

Unsere U'ntersuchungen hetreffen hauptsáchlich jenen — aueh in Tages-

aufschlüssen weit verbreiteten — 500 bis 1000 m máchtigen Ablagerungs-

komplex, dér auf dér geologischen Karte Ungarns 1:300 000 unter Benennung
»Oberes Oligozán« (03),

auf dem neuen Kartenblatt von Miskolc im Mass-

stab 1:200 000 aber unter dem Namen »Chatt (Aquitan)« als »Basiskonglome-

rat, Brekzie, schottriger Kalkstein«, »sandiger Tonmergel, mit Sand, Schotter

und Konglomerat in seiner Basis« (im N), »grünlichgrauer Sand und Sandstein,

sandiger Tomnergel«, sowie unter dem Namen »Burdigal« als »Schotter, Sand,

Sandsteinkonglomerat, bunter Tón und Schotter« dargestellt ist. Im weiteren

wird dieser Komplex als lithostratigraphischer Begriff Salgótarjánéi’ Forma-
tion genannt.
Auf Grund dér von E. Vadász im Sajó-Tal (1929), von Z. Schréter (1929.

1941,1942) in Bükkszék und im Sajó-Tal, von F. Szentes (1943) in Péter-

vására Salgótarján, von L. Majzon (1940, 1941, 1942) in Bükkszék und von

S. .Iaskó (1940) im Rima Tárná Zwischenstromland durchgeführten Unter-

sucliungen wird das Altér dieser Formation im allgemeinen aueh heutzutage

für oberes Rupel-Chatt oder Chatt gehalten. Eineáhnliche Auffassung hat sich

ebenfalls beziiglioh dér westlichen Fortsetzung dieser Formation anhand dér

Ergebnisse dér von J. Noszky sen. und L. Bartkó im Raume zwischen

Széesénv und Salgótarján durchgeführten Untersuchungen entwickelt. An-

ders gestaltete sich die Situation in den angrenzenden Gebieten dér Siid-

Slowakei, wo dér obige Komplex wegen des Vorkommens des Konglomerates
von l.retka zum »Aquitan« gerechnet und somit für gleichaltrig mit dér Fger-

er Formation, alsó für unteres Miozan gehalten wird (Bupay et al. 1965).
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Einige, im Borsoder Becken und dessen Umgebung in jüngster Zeit nieder-

gebrachte Bohrungen (Sajóvelezd-42, Pétervására-18, -28, Diósgyr-318,
Álsószuha-1) habén uns ermüglicht, unsere frühere — in vielen Hinsichten
íoch hypothetische — Feststellung (Báldi—Radócz 1965), die wir damals
mf Grund dér Bohrungen Mucsonv-136 und Kazincbarcika (Skz)-169 gemacht
íaben, diesmal vielen Angaben zu unterstützen und mit entsprechenden Doku-
nentationen weitgehend zu bekráftigen.

Laut unserer Feststellungen und neuerer Ergebnisse (1963) ist das Altér

ler Salgótarjáner Formation nicht oberes Oligozan (Chatt), sondern unteres Mio-
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zri (Aquitan -\- Burdigal ^ Eggenbargien (Báldi, 1964), alsó jünger als die

oberoligozane Egerer Formation.

In dér vorliegenden Arbeit benützen wir sowohl die neue stratigraphische

Stufengliederung, wie auch die neue Terminologie (vergl. Cicha—Seüstes

1968, Papp 1968, Báldi 1968).

OLIGOZÁN

Egerien

Vor Besprechung des unteren Miozáns müssen wir auf die Tatsache hinwei-

sen, dass im Borsoder Becken die oligozánen Ablagerungen nicht fehlen und
nicht einmal das obere Oligozán abwesend ist. Die Verbreitung dieser Ablage-

rungen ist jedoch durch die Prá-Eggenburgien-Denudation reduziert worden
(siehe untén). VVo das obere Oligozán erhalten geblieben ist, dórt kann es sogar

eine Máchtigkeit von 350 m erreichen und in Lithologie, Fauna und Fazies-

aufeinanderfolge ist es dem oberen Oligozán von Eger so áhnlich, dass es als

eine laterale Fortsetzung dér Egerer Formation aufgefasst werden kann. In

seinem Liegenden findet sich dér Kisceller Tón, woraus es ebenso mit einer

Sedimentationskontinuitát entwickelt, wie das in dér Umgebung von Eger
dér Fali ist (Báldi 1966). Das obere Oligozán selbst konnten wir in drei Boh-
rungen: Mucsony-136, Kazincbarcika (Skz)-169 und Diósgyr-318 studieren.

Dér liegende Kisceller Tón wurde lediglich durch die Bohrung Mucsonv-136
in 500 m Tiefe angestossen. Die Bohrung Mucsony-136 hat das Egerien in

229 m (271—500), Diósgyr-318 in 346 m (580—926), Kazincbarcika (Skz)-169

in 112 m Máchtigkeit (Intervall 554—666 m) erschlossen.

Naeh Zeugnis dieser Profile lásst sieh das Egerien in zwei, gut absonderbare i

Horizonté gliedern:

a) in cinen unteren oder molluskenfiihrenden Ton-Horizont und
b

)

einen Mytihis-Potamides-Horizont.

a) Dér ec, 120 m machtige, tiefer.e Horizont ist mit dem molluskenführenden Tón von .

Eger vollkommen identisch, dér in dér Wind’schen Ziegelei gewonnen wird und dessen

Fauna von Báldi (196(>a) beschrieben wurde. Von den in dér ersten Tabelle angeführten
24 Borsoder Arten, die in (liesem Horizont zu finden waren, kommen 18 auch im mollus-

kenführenden Tón von Eger vor. Darunter gibt es zahlreiche endemische, eigenartige 1

Körmén ( Rostellaria bicarinata , Turris egerensis, Volutilithes pennulticostata usw.), die «

gemeinsame Arten darstellen. Dér Unterschied vöm Egerer Profil besteht nur darin, I

dass in Eger zwischen dem Kisceller und dem molluskenführenden Tón auch ein 30 bis

40 m machtiger Horizont von glaukonitführcnden, tuffitischen Sandsteinen mit Miogyp-
sina septentrionalis beobachtet werden kann, dér in Borsod nach den bisherigen Angaben
nicht vertreten ist. E -I

In lithologischer Hinsicht stellt dér molluskenführende Tón einen dem Kisceller Tón

áhnlichen, monotonen schluffigen Tón dar. Trotzdem ist die Grenzziehung mit dem Kisceller i

Tori nicht schwer, weil dér Kisceller Tón in dieser Gegend an Makrofossilion áusserst ami
ist. Ausserdem ist für den molluskenführenden Tón das massenhafte Auftreten dér Hinien 1

(H . schlotheimi) charakteristisch. lm Typusgebiet dós Oligozáns dér borealen l’rovin/

ist nach Andicrson’s Mitteilung ebenfalls das Auftreten dér Hinien an dér Basin

des Chatts eine dér charakteristisehen Merkmale dér Kupéi Chatt-Grenze. In Ungarn
sind die Hinien im Kisceller Tón nicht vertreten. Übrigens unterscheidet sich die Fauna i

des molluskenführenden Tones auch in anderen Hinsichten grundlegend von jener de>

Kisceller Tones und die Zahl dér gemeinsamen Arten zwischen den beiden Bildungen isi

naeh Noszky’s Arbeit (1939— 40) lediglich auf vier zu schatzen.
Ilci. einer oberflüchlichen Hetrachtung lasst sich dér molluskenführende Tón auch mn 1

dem aniussiumführenden Eggenburgien-Schlier (unteres Miozan) leicht verwechseln (siehi
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untén). Das Einsetzen dér Schizaster und Fischschuppen in den beiden Formationen,
furnér die durch die Faziesáhnlichkeit bedingte, gewisse oberfláchliche Ahnlichkeit des
Tones kaim den Eindruck von Identitát maehen. Bei eingehenderer Analvse dér Fauna
konnten wir jedoch nicht mehr als vier géméinsame Arten (-f- zwei verwandte Arten)
naohweisen, und zwar solche kosmopolitischen, persistenten Formen, wie Limopsis ano-
mala, Macoma elliptica, Corbula gibba und Nassiden des Formenkreises von Hinia schlot-

heimi, welche letzteren jedoch keine völlige Identitát mehr aufweisen. Weitere Unter-
schiede: die im amussiumführenden Schlier háufigen Pseudamussien, Bathysiphonen
(»Protulites«), Cycloseris fehlen im molluskenfülirenden Tón.
Wie aus dér ersten Tabelle ersichtlich, kommt gegeniiber den fünf oligozánen Arten

keine einzige miozane Form im molluskenführenden Tón vor. Im Chattien Europas
treten zehn Arten auf, von welchen drei Noszky auch schon von Kisceller Tón erwahnt.
AlLerdings lebt die Mehrheit dieser Arten im Miozán weiter. So ist das oberoligozcine

(Egerien) Altér des molluskenführenden Tones indiskutabel.

b) Dér Mytilus-Potam é/e.s- Horizont , dessen Máchtigkeit in Abhángigkeit von dér
Stárke dér Prá-Eggenburgien-Denudation zwischen 100 und 250 m variiert, entspricht
sowohl litliologiseh, als auch faunistisch den höheren Egerer Schichten (Schicht »k«,

Schichten mit Cyrena, Mytilus). So besteht dieser Horizont aus wechsellagernden Tonen
(manchmal bnt), Sandsteinen, Schottern und Kohlén (Lignit)-Schnüren. Was ihre

Molluskenfauna — die aus 29 Arten besteht — betrifft, so sind Dreiviertel davon
(Majzon, 1941) auch in den oberen Horizontén von Eger vertreten (vgl. Tabelle II).

Die Unteregerien-Makrofauna des molluskenführenden Tones
in den Bohrungen Mucsony-136 und Diósgyr-318

Tabelle I.

Mucsony-136

(384

—

500

m) ?
70

1
o»
30

30

SO

«o

*o

s

Verbreitung ausserhalb

dér Paratethys
Verbreitung

in dér Paratethys

OLIGOZÁN

íz

ts:

SS

53
:<
CS2

O
2
13
o

MIOZÁN

Rupelien

Kattien

.5

ci

<

Burdigalien

Helvetien Tortonien
Kiscellien

Egerien

Eggenburgien

Ottnangien Kárpátién

|
Badenieu

• Ifueula sp. indet +
Yoldia raulini COSSMAMí et PEYROT, 1912 + + +
Limopsis anomala (ElCHWALD, 1S30) (= L. retifera

Semp.) -f- + + + + 4- + 4- + + + +
Thyasira vara angusta BÁLDI, 1966 + X X X + X X X X
Macoma elliptica (Broí’CHI, 1814) 4- + + + + + 4- + + + 4-

Angulus posterus (BEYRICH, 1867) + + + + +
Corbula gibba OUTI, 1792 + + + + + 4- + + + + + 4- + 4-

Turritella ex. aff. venus margarethae Gaál, 1938 -f X X + X
Rostellaria bicarinata BÁLDI, 1966 + +
Hinia schlotheimi (BEYRICH, 1854) + + + + + + +

|
Vexillum cf. sollingen.se (Speyer, 1864) + X X
VokUüithes permulticostata Telegdi—Roth, 1914 .

.

+
Turris egerensis (TELEGDI Roth, 1914) + +
Symola n. sp +
Odontostoma n. sp +
Ringicula auriculata paulucciae HORLET, 1878 -f- + + + + + + + + + + 4-

1

Cylklma cylindracea raulini (GOSSMANN et PEYROT,
1932) + + -f X X X X + X X X X

Roxania burdigalensis (ORBIGN’Y, 1852) + + + + + +
Roxania utricuJa (BROCCHI, 1814) + + + + + + + + + + + 4-

Vaginella cf. lanceolata (Boll, 1S46) + X X X
Dentalium fissura LAUARCK, 1818 + + + +
Fustiaria taurogracilis (SACCO, 1897) + + + + + +

• Cadulus gracilina (SACCO, 1897) + + + + 4- + +
Thaumastocheles rupeliensis BeüRLEN, 1939 i

4- +

• Erklárungen: 4- = Identische Formen, x = Naheverwandte Formen

4 Földtani Közlöny
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In fazieller Hinsicht — gegenüber dem bathyalen-tiefsublitoralen Ursprung des mollusken-
führenden Tones — besteht dér Horizont aus einer Wechsellagerung von seichtsublitoralen,

litoralen und lagunaren Ablagerungen und auch in diesel’ Beziehung erinnert er sehr auf
die oberoligozánen Formationen von Mány und Kovéeov (Pomáz, Leányfalu, Szentendre,
Göd, Diósjen, Becske). Am háufigsten sind die litoralen Paláozönosen mit Tympa.no-
tonus-Pirenella und Mytilus aquitnnicus, sowie die lagunaren Paláozönosen mit Poly-
mesoda-Tympanotonus (vgl. Báldi 1966b). Von dér Áhnlichkeit zeugt, dass 90% dér
Fauna des Borsodéi’ Horizontes (27 Formen aus 29) in den bereits erwáhnten tPectun-
culus«- und »Gyrena«-Schichten angetroffen werden können. Ja sogar die Spuren dér im
obersten Teil diesel’ Formationen in Szentendre, Pomáz (Báldi 1965), Kovácov (SeneÍ
1964) und Mohora (Ferenczi 1942) auftretenden terrestrischen Paláozönosen waren in

áhnlicher stratigraphischer Lage auch in dér Bohrung Diósgyr 318 erkennbar (Vorkom-
men von Triptychia, Pomatias und Knochenresten). In dér Bohrung von Diósgyr erwiee
sich dér Mytilus—Potamides-Horizont am máchtigsten, alsó hier war die Ábtragung
wáhrend dér Prá-Eggenburgien-Denudation am geringsten. Geringer, als in Eger, wo
dieser Horizont nur 50 m máchtig ist, so dass auch die Landschnecken dér oberen
Teile fehlen.

Die Oberegerien-Makrofauna dér Mytilus-Potamides-fiihrenden Schichten in den
Bohrungen Mucsony-136, Diósgyr-318 und Kazincbarcika (Skz)-169

Tabelte 11.

„Vuculann nnliceplicala (TELEGDI—ROTH,
1914)

Anadara diluvii (LAMARCK, 1805)
Mytilus aquilanieus MaYER, 1858
Ostrea sp. iiulet

Poiymesoda convex

a

(BRONGNIART, 1822)
Batissa sp indet
Tárás rotundaius (MONTAGU, 1803)
Pitar polytropa ANDERSON, 1958
P. undata (BASTEROT, 1825)
(/ári protracta (MAYER, 1893)
Corbula gibba OLm, 1792
C. carinala (DUJARDIN, 1837)
Thracia ventrkosa Philippi, 1843
Th. cf. pubescens (PUI.TNEY, 1799)
Thf-odoxus pictus (PERUSSAC, 1825)
Th. buekkensk (TELEGDI—ROTH, 1914)
Pomatias sp. indet
TurrileUa beyrichí HOFMANN, 1870
Melanopsis impressa hantkeni Hofmann, 1870
Tympanotonus murgaritacem (BROCCHI, 1814)
Pirenclla plicala (BRl'üUIERE, 1792)
Calyptraea sp. indet
Pulinkét caltna hrlkina (BROCCHI, 1814)
Ampullina crus.mlina (LAMARCK, 1804)
Ocinebrina sp. indet
Bullia hungarica (<l ABOlt, 1936) forma iuv. .

.

Acteocina sp. indet
Triptychia sp. indet
Dentalium taurocostatum Sacco, 1897 s. 1. ...

?
30
eo

x
w
X

7.
u
3
3

1

Diósgyr-318

(580—820

m)

|

Kazincbarcika

(Skz)-169

(554

—

666

w) Yerbreitung ausserhalb

dér Paratethys
Yerbreitung

in dér Paratethys

OLIGOZÁN

2
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O
OLIGOZÁN

2
:<
SJ
O
3

Rupelien
Jg

Aquitanien

a

.SP
Helvefcien

Tortonien
Kiscellien

i

Qi
ti

«

*Sb

O
U)

Ottnangien

3
iií

a

1

+ +
+ + + + + + + + + +

+ + + + + +
-f- -f

+ + + + + + + + + +
+

+ + + + + + + + + + + + +
X X + + + + + + +
+ + + +
+ + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ X X X X X X X X X

+ + + + + + + + + + + +
+ + + +

+
+ + + + +
+ + X X X X X + X X X X

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+
+ X X + + + + + X -1- + + + +

+ + + + +
+
+ +
+
+
+ + +

Erkliirungen: + Identische Formen, x - Naheverwanclte Formen.
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Wegen dér besonderen Lagerungsverháltnisse hat die Fauna des Mytilus-Potamides-
Horizontes ein jüngeres Antlitz, als das bei dem molluskenführenden Tón dér Fali ist.

\Tach Tabelle II. kommen drei iniozáne Arten vor (Mytilua nquitnnicus, Pitur undata,
Deutalium taurocostatum). Die ersten zwei sind jedoch von anderswo im Egerien bekannt.
Die Zahl dér oligozánen Arten (Gnri protructa, Turritella beyrichi. Ampulla crasaatina)
st eben fal Is drei. Dér Mytiltta-Potamides-Horizont achlieaat alsó eine Oligozan— Miozan-
Grenzfauna* in sich ein . welche wir jedoch — auf Grund dér Analogien von Eger, Pomáz.
ind Diósjen (Báldi 1965, 1966b) zum oberen Oligozan recbnen und für das Aquivalent
les Oberteiles des Chattien haltén.

Zu diesem Problem konimt noch die Schwierigkeit dér Unterscheidung von dér Fels-
igáráder Formát ion (siehe untén) hinzu. In dér Fauna dér in vollkommen áhnlicher Fazies
ui8gebildeten Eggenburgien-Schichten von Felsnyárád ist ein Teil dér háufigen Elemente
nit den charakteristischen Fornien des Mytilus -Pótamidea-Horizontes des Egerien iden-
iseli (z. B. Mytilua nquitnnicua, Theodoxus pictus, Tympanotonus margaritaceus, PirenelUt
tlicata und die dér Melanopsis hantkeni nahestehende Art M. intpreasa

)

(vgl. RadÓCZ
962, p. 518—519). Abweichungen elér Fauna: in dér Felsnyáráder Forrnation fehlen
lie für das Egerien charakteristischen oligozánen Arten: Ampullina crassatina, Turritella

eyriehi , Theodoxus buekkensia und einige andere Arten, wie Polymesoda eonvexa, Pitar
adata, Thracüi ventricoaa. Zudem finden sich im Komplex von Felsnyárád zahlreiche
íio/.áne Fornien, die im Egerien fehlen. Ausserdem kaim es nachgewiesen werden, dass
í dér Bohrung Diósgyr-3 1 8 die Felsnyáráder Forrnation das Egerien mit Mytilua
nd Potttmidea überlagert.

Prá-Eggenburgien-Denudation

Die oberoligozanen (Egerien) Serien von Borsod zeugen, jener von Eger
hnlich, von einer allmahlichen Regression. Das Auftreten von bunten Tonen
nd terrestrischen Gastropoden in den höchsten Schichten unterstreicht diese

atsache besonders. Auf Gruntl dér Lagerungsverháltnisse ist anzunehmen,
áss die Regression am Ende Oligozcin zum Aufhören dér Sedimentation und
kinn zu einer Denudation führte, die uir als Pra-Eggenburgien-Denudation
ezeichnen. Dieser Denudation fiel die ganze oligozáne Sehichtenfolge in grossen

ebieten zum Opfer; in anderen Gebieten wurde nur das obere Oligozan
bgetragen; wieder anderswo blieb aueh das Egerien — teilweise oder fást

öllig — erhalten. lnfolge dieser Denudation lagern die Sclnchten des unteren
liozans (Eggenburgien) bctld unmittelbar auf das Grundgebirge, bald auf den
isceller Tón , bald auf verschiedene Horizonté des Egerien, oft mit ausgepragten
vsaién Transgressionsablagerungen (z.B. Konglomerat von Bretka, Lignit-

‘rie von Felsnyárád). Die Erkennung dieser Denudation ist eine Schlüssel-

age dér Stratigraphie des Gebietes.

MIOZÁN

Eggenburgien

Gegenüber dér bisherigen Praxis, rechnen wir zu dieser Stufe den einleitend

‘reits erwáhnten, unter dem Namen Salgótarjánéi1 Forrnation zusammen-
fassten Komplex. Hierzu gehört ausserdem die Felsnyáráder Forrnation,
e vorderhand als gesonderter Komplex besprochen wird. Innerhalb dér
dgótarjáner Forrnation können unterschieden werden:
a) eine vorwiegend schluffige, tonige Fazies — dér amussiumführende

i hlier,

4 *
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b

)

eine vorwiegend aus Sandsteinen bestehende (glaukonitführender Sand-
áiéin) Fazies,

c) karbonatische, grobklastische Basisschichten mit Lithothamnien und
grosswüchsigen Foraminiferen (Fazies von Bretka),

d) eine Schotter-Grobsancl-Fazies aus einem Milieu von hóhér hvpsometri-
scher Position, welche die Regressionsphase des Sedinientationszyklus darstellt

und dér Grosspectiniden-Ausbildung von Budafok (Fazies von Ipolytarnóc)

áhnlich ist.

Diese Fazies sind miteinander sehr eng verbiinden, gehen ineinander gegen-

seitig über, so dass kaum möglich ist, sie voneinander abzusondern. Die ein-

zige gesetzmassige Tendenz besteht vielleicht nur darin, dass das Konglomerat
von Bretka an dér Basis, die Fazies von Ipolytarnóc aber in den höchsten
Horizontén auftritt.

a) Amussiumführender S e h 1 i e r

Das Typusprofil wurde von dér Bohrung Alsószuha-1 geliefert, die den Schlier in TO m
Máchtigkeit durchteufte. Dieser, zumeist monotone tonig-mergelige Schluffkomplex
liegt (Abb. 2) in 805 m Tiefe auf dem triadischen Grundgebirge. Die Basis besteht aus
1—2 m machtigen Transgressionsablagerungen: Brekzien und Sandsteinen mit dem
klastischen Matériái des Grundgebirges und Lithothamnienkalklinsen, die zwar keineJ

Grossforaminiferen enthalten, aber offenbar dér Formation von Bretka entsprechen.
Unmittelbar darüber folgt 2,5 bis 3 m máchtiger glaukonitführender Sandstein und dann
Schlier.

Aus dem Schlierkomplex von Alsószuha wurde eine, aus 69 Arién bestehende Makrofauna i

beslimmt (Tabelle III.). Diese Fauna ist ziemlich gleichtönig, ahnlich wie das einschlies

sende Gesteinsrnaterial. Es wurden vier Horizonté von lokalem Wert (Faunizonen
unterschieden, vor allém auf Grund dér Haufigkeitsveranderungen von Pseudamussien

i

1. Das erwahnte, 5 ni dicke, basale Schichtenglied wird im Intervall von (133 bis 800 m durch den vorwiegend voi I

hartem, manchmal glaukonitführendem, schluffigem Tón aufgebauten Komplex dér amussienkeren Zom überlageri >

lm Oberteil dér Zone, zwischen (100 und 730 m sind die Zwischenlagerungen von glaukonitführendem Sandstein hiiufn

die sich oft In Fönn von ein paar mm dicken Bándern mit Schluffstein rhythmisch abwechseln. Die Zone wird ob<

durch einen bentonitisierten Tuffitband begrenzt (in 633 m Tiefe). Dér Horizont von rhythmiseher Sehiehtung (? Túr

bidit) ist ausserst fossilarm (nur grössere Vertreter von Saxolucina sp. kommen vor), darunter und darüber hat de

Tón jedoch ciné für die Zone charakteristische Makrofauna geliefert. Dér Fauna fehlen noch die typischen Schllei

Formen (Pseudarrmssium, Yoldia, üardita, Cavilucina, Thyasira, Solcmya, Turritella, Cuspidaria, Bryozoa und Spo
tandiya). Statt ihrer sind von einer marínén, seichtsublitoralen Fazies zeugende Gattungen, wie Spondylus, Litn

Chlamys, Teliina, Oastrana, Ostrea vertreten, die in den höheren Horizontén nicht angetroffen worden sind.

2. lm Intervall von 378 bis 633 in lágert dér tonig-schluffige Komplex dér tallérén amussiumführenden Zeni

dérén Eintönigkeit nur an vereinzelten Stellen durch harte, schluffige Ankeritlagen oder Glaukonit-Imprügnation'
— die aus dem vorher besprochenen Horizont bereits bekannt sind — gebrochen wird. Entsprechend dér mit dei I

Zyklus fortschreitenden Transgression wird die seichtsublitorale Fauna dér Basalschicht hier durch mittelsublitora

(aus einer Wassertiefe von 30 bis 120 m stammende) typische Schlier-Fauna mit dem Vorherrschen von Pseudamussiu
corneum denudatum abgelöst. Alléin in dieser Zone kommen unter anderen Bathyarca, Limopsis, Cardita scalari J

Sphaeniopsis, Finis condita und Scaphander vor. Die Turritellen sind sehr sparlich vorhanden.
3. In dér Hinien-Turritellen-Zone des Intervalles 115—878 m, die ebenfalls durch tonigen Schluffstein vertrob

ist, kaim die in den unteren zwei Zonen vorkommende Cycloseris nicht mehr angetroffen werden, wiibrend Pteud fl

mussium corneum denudatum nur .sparlich und hauptsiíchlich durch jugendliche Exemplare vertreten ist. Charakteristis ^
ist die Hilufigkeit dér Turritellen.

1 . In dér oberen amussiumführenden Zone (62— 115 m) ist Pseudamussium corneum denudatum wiederum haufi /.

lm tonigen Schluffstein, dér an Schwammnadeln und Radiolarien reich ist, treten Latemula fuchsi, Eryeina lati'

und llolma ef. taurinensis als neue Elemente auf, wührend die für die tieferen Horizonté charakteristischen Vertret «*

von Cavilucina, Saxolucina, llinia, Cycloseris und Flablllum abwesend sind.

Vor dér weiteren Analyse dér Fauna müssen wir auf einige, auch vöm stratigraphischen Qesichtspunkt wichtig

I’roblemc dér Systematik binweisen.
Die neogene Art Nuculana fragilis lilsst sicli schwer von dér palilogenen .V. gracilis DesuaYES trennen. Nach i «<

Meinung von Glihert und Anderson sei diese Trennung anhand eines Materiales von guter Erhaltung durchführb
unsere, oft schlecht erhaltenen Exemplare kimen aber die Bestimmung in manchen Fiíllen zwelfelhaft macin

Die Trennung von Pseudamussium corneum denudatum von Pseudamussium corneum SOWERBY, dem palilogen

Vorliiiifer dér neogenen Unterart, kaim problematisch sein. Die Verfasser betrachten als corneum s. str. im allgemein
die kleinere, in die Hbe ausgezogenere, symmetrische Form, wiihrend die in dér Hegel grösseren etwas asymmd
seben, rundén Klappen mán mit dér Fönn denudatum identifiziert. lm Matériái von Alsószuha ist zwoifcllos die Unt

art denudatum vorhanden. lm Hinien-Turritellen-Horlzont aber kommen die jugendlichen Exemplare von Psen
mussium vor, die mit ihren Dimensionen und SymmetrienverhOltnissen eher corneum s. str. nahekommsn.

Die in dér Fauna hiiufigen Ilimen konnten wir wogen des schwachen Erhaltungszustandes nicht genau idcnl

zicren. Hoviel konnten wir Jedoch feststellen, dass die Identitilt mit dér dem Egerien ongehörenden Art II. scMotbr
nicht vollkommcn ausgeprilgt ist, obwohl die nahn Vcrwandsohaft kelnem Zweifel unterliegt. II. schlothcimi ist

1

persistente Ari. Die Hinlen von Alsószuha kommen Jedoch (oder sind teilweise vielleicht sogar gteich) mehreren n

ziincn Arten, wie II. hörnesi M 1YUR, II. turbinella Buoooili und II. fortecnstata Hölzl nalio.
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Die Eggenburgien-Makrofauna des Amussium-führenden Schliers

in dér Bohrung Alsószuha-1

Tabelle III.

Nucula nucleus Linné, 1758

N. mayeri M. HÖRNES, 1870

N. notabilis MAYER, 1871 (?= N. piacentina LÁM.,

1819)
N. notabilis virgata HöLZL, 1958

JV. sp. indet

Nuculana fragilis (CHEMNITZ, 1784) (?= N. gracilis

DESH.)
K. modesta (WOLFF, 1897)
Földia nitida (BROCCHI, 1814)
Y. longa BELLARDI, 1875

Arcopsis sp
Bathyarca polyfasciata (SlSMONDA, 1842)

Limopsis ammiala (ElCHWALD, 1830) (= L. rctifera

SEMP.)
Musculus philippii (Maykr in Wolff, 1897)

Láma labani m EZN bükk s, 1 935
Spondylus gaederopus Linné, 1758

Pseudamussium corneum dmudatum ( RE ess, 1867) .

Propeamussium miopliocenicuin (Rl'GGlERí, 1949)

(= P. felsineuiri FORESTI, 1895 partim in DEP. et

Rom. 1998)
*Chlamys ex aff. decussata (MüNSTER in GOLDFl'SS,

1843)
Ch. sp. indet
Ostrea sp. indet

Jsocardia sp. indet. forma juv
•Cardita scalaris Sowerby, 1825
Loripes dujardini (DESHAYES, 1850)
Lucinoma borealis (LINNÉ, 1758)
L. borealis ex aff. ottnangensis (R. HOERNES, 1875)
Cardiolucina agassizi (MlCHELOTTl, 1847)
Cavilucina droueti wolfi (R. Hoernes, 1875)
Saxolucina bellardiana (MAYER, 1864)
8. borsodensis n. sp. (nm. nudlim)
Codakia cf. leonina (BASTEROT, 1825)
Tliyasira vara ottnangensis (SACCO, 1901) (= Th. mio-

rugosus SACCO, 1901 = Th. subangulata R. HOER-
NES, 1875; non ORBIGNY, 1852)

Erycina fallax CüSSMANN et PEYROT, 1911
Venni sp. indet
Teliina serruta tauroprctensa SACCO, 1901
Oastrana fragilis (LINNÉ, 1758) forma minor
Solemya (- Solenomya) doderleini (Maykr, 1861) .

.

Corbula gibba OLIVI, 1792
Laternula ( Anatina ) fuchsi (R. Hoernes, 1875) .

Pholadomya alpina MATHKRON, 1842 juv. (ex. aff.

Ph. alpina panopaeaeformis SCHAFFÉR, 1910) ....

Cuspidaria cnspidata (OLIVI, 1792)
Sphaeniopsis miotaurina Sacco, 1901 forma typica .

*S. ex aff. miotaurina SACCO, 1901 (in HÖLZL, 1958)
fíolrna of. taurinensis SACXX), 1896
Turritella ex aff. badensis SACCO, 1895
T t "iim < )RB1QM1 . 1 869
T. sp. indet
Polinices catena (I)A COSTA, 1778) s. 1

Picu s condita (BRONONIART, 1823)
Typhis cf. pungrns (SoLANDÉR in BRANDER. 1766) . .
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Fortsetzung dér Tabelle III.

Xancus (=* Turbinella) sp
Hinia cf. schlotheimi (BEYRICH, 18.">4)

H. sp. A indet. (non schlotheimi )

H. sp. B indet. (forrna magna. retienlata)

Arcularia cf. schoenni (R. Hoerxes et AUIXGER, 1879)
Ancilla ausiriaca (H. HOERNES, 1875)
Trigonostoma fenestratum tauracutu SAOCO, 1894
Turris coronata (MÜNSTER in (rOLDFl’ss, 1843)
Balhutama cataphracta (BROCCHI, 1814)
iClavus sp. indet

Scapbatuler lignarius grateloupi (MlCHELOTTI, 1847)
Roxania sp. indet
Aturia aturi (BASTEROT, 1825)
Sepioidea gén. et sp. indet

Bathysiphon sp. ( = Protulites segmentata JASKÓ, 1940)
CycloserU sp. (= C. perezi HAIME in JASKÓ, 1940) .

.

FlabeUum sp. indet
Bryozoa

Brissopsis ottnangensis (R. HOERXES, 1875)
\SchÍ2aster sp. . . . ; T

Erklarungen: -f = Identische Formen, x = Naheverwandte Formen.

In Tabellen III habot u'ir die wichtigsten Angaben dér zeitlichen und raumlichen Ver-
breitung dér Arten von Alsószuha zusammengefasst. Ziemlich viel sind die mit den, im
geographisch benaehbarten, glankonitfiüirenden Sandstein vorkommenden gemeinsamen
Arten, wáhrend die nachweisbare Verwandschaft mit dér »klassischen« grosse Pectiniden-
tührenden Fazies \'on Eggenburgien-Tyj) minimál ist Die Fauna von Alsószuha ist die
n&ehste Verwandte dér Fauna des miozánen Ottnanger und karpatischen Schliers. Es
besteht kein Zweifel, dass die obigen Áhnlichkeitsverháltnisse auf die Unterschiedlich-
keit bzw. Gleichheit <ier Fazies zurückzuführen sind. Die Zahl dér nachgewiesenen, mit
lem Egerien (wozu naeh dér bisherigen Anffassung die Formation gerechnet werden
sollte) gemeinsamen Arten ist kleiner, als die dér mit dem Ottnanger und karpatischem
Schlier gemeinsamen Formen.

Die in dér Bohnmg vorkommenden Arten konnten chronologisch und nach geographischer
Verbreitung in sechs Gruppén geteilt werden (Tabelle III).

I. Ausgeprágt persistente, allgemein verbreitete Arten.
II. lm Chattien au/lretende persistente Arten. Mit zwei Ausnahmen können allé auch im Miozán ausserhalb dér

Paratethys angetroffen werden. Von den zwei Ausnahmen wird Musculus philippiii von HÖLZL (1958) auch aus dem
Burdigal von Kaltenbachgraben beschrieben. Im Falle vonChlamys cf. decussata scheint die oligozáne Verwandtschaft
vahrseheinlich zu sein, doch ist die Zusammengehörigkeit sehr unsicher, so dass diese Form stratigraphisch nicht
tenügend ausgewertet werden kann.

III. Im Aquitanien auftretende miozáne Arten. Keine Form ist auf das Aquitanien beschrankt. Mán findet sie auch
n den jüngeren Stufen. Im Raume dér Paratethys setzen sich die meisten Arten im Eggenburgien ein; es gibt jedoch
teine Form unter ihnen, die aus Prá-Eggenburgien-Ablagerungen zum Vorschein gekommen ware. Ausserhalb dér
Paratethys sind sie fást ausschliesslich in dér atlantischen-mediterranen zoogeographischen Provinz verbreitet.

IV. Im Burdigalien auftretende miozane Arten. Auch diese Arten kommen in Ablagerungen vor, die jünger als
las Burdigalien sind, doch gibt es unter ihnen fünf, die sich lediglich bis zum Helvetien* verfolgen lassen. Diese Gruppé
imfasst alsó Formen von kurzer stratigraphischer Reichweite. die auch geographisch fást ausschliesslich auf die
nediterrane Provinz beschrankt sind. In dér Paratethys ist ein Teil von ihnen vöm Eggenburgien, ein betrachtlicher
feil jedoch erst vöm Ottnangien bis zum Badenien bekannt.

* Unter ‘Helvetien* verstehen w ir das Intervall, das vöm Ende des Burdigalien bis zum Beginn des Törtömén reicht.
>s umfasst alsó auch das Langhien und Serravallien. Das italienische »Elveziano« ist (im Sinne Sacco’s) z. T. als
tquivalent des Burdigalien zu betrachten
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V. Aus Prá-Helvetien-Schichten unbekannte Art wurde nur eine einzige in Alsószuha gefunden: Propeamussium
tniopliocenicum. Das ist die »jüngste« Art in unserer Fauna und ihr hiesiges Auftreten dürfte als das álteste Vorkommen
aufgefasst werden.

VI. Auj die Paratethys beschrankte Arten. Davon war bisher nur Limalabani nicht ausPrá-Karpathien-Schichten
bekannt. Die restlichen Arten setzten sich erst im Eggenburgien bzw. Ottnangien ein (Abb. 3).

Die obige Analyse bezeugt, dass 1. in dér Fauna kelne auf das Oligozan beschrankte,

als oligozan betrachtbare Art, sondern nur persistente Formen vorhanden sind. 2. Die ént-

scheidende Mehrheit dér Arten erscheint erst im unteren Miozan (Aquitanien -(- Burdiga-
lien). 3. Post-imtermiozáne Arten (vöm Ottnangien abgesehen) gibt es nur zwei in dér

Fauna. 4. Es herrschen die Arten von atlantischem-mediterranem Ursprung vor. Für die

oligozánen Faunén in Ungarn ist gerade dér Umstand kennzeiehnend, dass die borealen

Formen überwiegend oder mindestens mit den mediterránén in gleicher Proportion vor-

handen sind (Báldi 19G4, 1966a, 1966b).

I-II

l-ll

lll-IV

EGER

Sandstein

Molluskenton

m ALSÓSZUHA - 1

200

300

400
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Amussium-Zone

Hinia-

Turritella-Zone

Untere

Amussium-Zone

Amussiumleere
Zone

20 40 60 80 100

7.

20 40 60 80 100

7.

SAJOVELEZD - 42

Abb. .1. Prozcntuale Verteilung dér sechs Molleskengruppen in den Faunenzonen dér Tiefbohrungen Alsószuhal

und Snjóvelezd-42 sowie im Profil von Eger. Die Diagrammé von recbts zelgen die Verteilung dér MoUuskcn narli

geogniphiHoher Herkunft. E r k 1 il rungen: I. Persistente Arten. die jm Prá-Chattien auftreten, II. Persistente

Arten, die im Chattien auftreten, III. Miozitne Arten. die im Aquitanien auftreten, IV. Miozitne Arten, die im Ituriii-

galien auftrelen, V. Miozáne Arten, die im Helvetien oder noch spilter auftreten, VI. Endemisube miozán e Arten,

<lie síeli auf die Paratethys beschrilnken; B. = Boreal, A. = Atlantiad), M. = Mediterrán, E. = Endemisch
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Das untermiozane Altér dér Fauna von Alsószuha ist alsó nicht streitig, sodass sic zum
Eggenburgien gerechnet werden kann. Die Fragé dér Grenzziehung mit dem Ottnangien bleibt

gewisserniassen tatsáchlich offen, wahrend gégén das Egerien nieht einmal ein Übergang
nachgewicsen werden kann.

In den Diagrammén dér Abb. 3 sírni zum Vergleich auch die Analysendaten dér Fauna
von Eger angefiilirt. In dér Fauna von Eger ist die Menge dér miozánen Elemente im
Vergleich mit dér Masse dér im Oligozán auftretenden Arten (Gruppén 1 und 11) ausserst
gering. Die boreale Verwandtschaft ist im Vergleich zr atlnntisehen-mediterranen Pro-
vinz viel grösser, ausgeprágter, als das in Alsószuha dér Fali ist. Bei solchen Grösscn-
ordnungsunterschieden kimen die beiden Faunén offenbar nieht als gleichalt betrachtet
werden

.

Auf demselben Diagramm habén wir die Háufigkeit dér sechs Gruppén in den Faunen-
zonen dér Bohrung von Alsószuha dargestellt. Wahrend die oberen drei Zonen ein ziem-
lich einheitliches fiild aufweisen (mit vielen, zr Gruppé IV gehörenden, im Burdigalien
auftretenden Arten), ist die Zahl dér im Oligozán auftretenden, persistenten Arten
(Gruppén I. II) in dér untersten Zone ein wenig grösser; die imAquitanien auftretenden
miozanen Formen (Gruppé III) sind grössenordnungsmássig zahlreicher, wahrend die
Arten, die seit dem Burdigalien existieren. kamu iiberhaupt vertreten sind. So weist dér
amussiumleere Horizont nieht nur lithologisch, sondern auch biostratigraphisch ein
etwas unterschiedliches Bild auf. Natürlich kann auch diese Zone nicht für Egerien
gehalten werden, denn in ihr keine oligozáne Art vertreten ist. Sollten wir uns aber über-
haupt bemühen, das Aquitanien zu untersebeiden, so dürften wir eben die amussienleere
Zone für das Áquivalent des Aquitanien haltén, wahrend die oberen drei Horizonté als

Áquivalent des Burdigalien zu betrachten waren. Daniit ist auch die Tatsache im Ein-
klang, dass an dér Hasis dér amus sienleeren Zone den Schichten von Bretka entspre-
chende Ablagerungen zu finden sind und dass Papp. wie bekannt, aus den Schichten
von Bretka eine Miogypsina gunteri-Fauna nachgew iesen hat (1958). Die Absonderung
des Aquitanien und des Burdigalien anhand von Makrofauna kann zudem auch im Profil
dér Stratotypen nicht befriedigend durchgeführt werden (I. Csepreghy-Meznerics
1964). daher auf Grund dér uns zr Zeit zr Verfügung stehenden wenigen Angaben
wáre es — unseres Erachtens — nicht zweekmássig diese Unterscheidung zu forcieren.

In dér Bohrung Kazincbarcika (Skz)-169 lásst síeli ein anderes bedeutendes Profil
dér amussiumführenden Schlierfazies studieren. In einer Tiefe von 554 m lágert hier dér
Eggenburqien-Sehlierkornplex mit Lumachellen und glaukonitführenden Sandsteinen auf
den Mytilus-Potamides-Horizont des Egerien. Dér cc. 480 ni máchtige Schlierkomplex ist,

abgesehen vöm 5 m máchtigen basalen Transgressionssandstein, sehr stark pelitisch,

toniger, als dér Schlier von Alsószuha. Er lásst síeli in drei Horizonté teilen;

1. An dér Basis liegt dér boréit-; erwahnte glaukonit filhrende Sandstein und Lumachelle (549— 554,5 m) mit den
grosswiichsigen Olycymeris cf. 1<chteli ÜESHAYES, Aporrhais cf. atata und Turritella sp. indet.

2. Im Intervall von 256—549 m liegt ein an Makrofauna ausserst armer, fischsehuppenführender Tón, hier und
da mit einem Glaukonitgehalt. In den tieferen Teilen kommen einige Mollusken, hauptsáchlieh kleinwüchsige Gastro-
poden (Calliostoma n. sp.. Hinta cf. schlotheimi

)

und ein-zwei Macoma elliptica, sowie Bathysiphon (= Protulites) vor.
3. Im Intervall von 72—256 m lii.sst sich ein Tonkomplex beobachten, in welchem eine, mit jener des amussium-

führenden Schliers von Alsószuha fást vollkommen identische Makrofauna (Pseudamussium corneum denudatum,
Latemula fuchsi, Yoldia nitida, Nucula Lima labani, Xueula notabilis. Cla ilucina droueti irolfi, Corbula gibba,
\Cuspidaria sp., Macoma elliptica, Cyeloseris sp. (= C. perezi Haime in Jaskó 1940). Bathysiphon (= Protulites in
Jaskó 1940), Denlalium sp.) vorkommt. Die Identitat ist trotzdem nicht einwandfrei, da dér Horizont von Kazinc-
barcika toniger ist und in ihm einige Schlier-Formen (z. B. die charakteristischen Spatangiden oder Solemya doderleini)
fehlen. Allerdings habén wir einige andere Arten. wie die miozáne Ábra stricta Brocchi, Sphaenia anatina Basterot,
die dem Egerien angehörende Su-ulana solymarensis Báldi und die persistente Bonellitia eculsa Solander, ausser
den mit dér Bohrung von Alsószuha gemeinsimen Formen gefunden.

Die Bohrung von Kazincbarcika ist darum wichtig, weil in dicsem Falle wir nicht mehr
alléin mit paláontologischen Angaben. sondern auch anhand dér Lagerungsverháltnisse
beweisen können, dass dér amussiutnführende Schlier den oberen Horizont des Egerien
transgressiv überlagert, alsó jünger als dieser ist (vgl. Báldi et Radócz 1965).

b) Glaukonitführender Sandstein
Seine genaue Trennung vöm amussiumführenden Schlier ist sozusagen unmöglieh.

Zum Tj-p habén wir die Bohrung Sajóvelezd-42 gewáhlt, w eil in diesem Profil zwar die
schlierartigen

, tonigen Zwischenlagerungen nicht unháufig sind, aber trotzdem die sandige
Fazies dominiert.
Bohrung Sajóvelezd-4 2. Dér glaukonitführende Sandsteinkomplex wurde

zwischen 135— 521 m erschlossen und die Bohrung blieb in diesem Komplex stehen.
Auf Grund dér Makrofauna und des Gesteins lassen sich zwei, ziemlieh deutlich unter-
íchiedbare Zonen erkennen.
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1. Dér Amussium-Horizont (250— 515 m). Besteht aus mittel- bis feinkörnigen glaukonitführenden Sandsteinen
und sandigen Schluffsteinen, mit wenigen tonigpn (unter 487 m) oder schottrigen (470—487 ni) Zwischenlagerungen.
Obwohl die.ser Horizont im Durchschnitt viel grobkömiger als dér Schlier von Alsószuha ist, trotzdem muss er, wie
es durch die Fauna bewiesen wird, in dér mittelsublitoralen Régió (Wassertiefe von 30—120 m) abgelagert habén.
Er wird durch folgende Gattungen bzw. Arten charakterisiert, welche in dér darüber lagernden Veneriden-Zone fehlen

Nucula, Yoldia, Bathyarca, Pseudamussium corneum denudatum, Parvamussium , Propeamussium , Sazolucina, Cavilu-
cina, Moerella, Gastrana, Laternuln furhsi, Pholndomya , Cuspidaria, MUra, Genota, Dentalium , Scaphander, Cylichna

,

Aturia, Flabellum. Trotz dér Überlagerung durch grobkömigeres Gesteinsmaterial, ist Pseudamussium corneum denu-
datum auch hier haufig und es kommen auch noch einige andere charakteristischen Schlier-Formen vor, ja in dér
basalen Tonschicht war sogar Bathysiphon (= Protulites in Jaskó 1940) erkennbar.

2. Dér Veneriden-Horizont (135— 250 in). Mehr oder weniger schottrige, grobsandige Zone, dérén Fauna — dem
Amími'i/m-Horizont gegeníiber — die Merkmale dér seichtsublitoralen oder kiistennahen Zone trágt (z. 15. Balanus
concavus, Crucibulum = Calyptraea und Patella), alsó von dér gégén Ende des Eggenburgien-Sedinientationszyklus
stattgefundenen Regression zeigt. Charakteristisch sind die in dér Ammussium-Zone fehlenden Vertreter von Glycy-
meris , Venus, Erycina, Gari (= Psammobia), Degrangia, Corbula carinata

, Crucibulum, Paletta und Batanus. lm grossen
und ganzen erinnern sowohl die lithylogische Zusammensetzung als auch die Fauna an die marínén Schichten ron
Ipolytarnóc. Mit dem Altér dicsér letzteren hat sich jíingst Csepreghy-Meznerics (1967), Nyirö (1967) und KEN.awy
( 1968) befasst. Allé drei haltén die Fauna von Ipolytarnóc für mioziin.

Bohrungen von Pétervására. Die in dér Umgebung von Pétervására in

den letzten Jahren niedergebraehten Bohrungen von 100 m Tiefe (Pétervására- 18 bis

-25, -28) habén zumeist glaukonitführenden Sandstein erschlossen. Zwei Bohrungen
(-26, -27) habén amussiurnführenden Schlier angestossen. Gegeníiber den 61 Arten,
die in dér Bohrung von Sajóvelezd nachgewiesen wurden, habén wir in den glaukonit-
führenden Sandsteinen von Pétervására nur 22 Arten bestimmt, von welchen 9 auch
in Sajóvelezd vorkommen (Tabelle IV). Das Gesteinsmaterial besteht auch in Péter-
vására aus einer Wechsellagerung von gröberen oder feineren, muskowitführenden oder oft

glaukonitführenden Sandsteinen, mit schluffigen oder schottrigen Zwischenlagerungen. Auf
Grund dér im Gesteín vorkommenden Art Pseudamussium corneum denudatum entspricht
die Forrnation dem Amussium -Horizont von Sajóvelezd.
Im amussiurnführenden Schlier von Pétervására habén wir 14 Arten gefunden, von

welchen die meisten auch im Schlier von Alsószuha vorkommen.
Im grossen und ganzen, dér sandigeren Fazies entsprechend, weist die Molluskenfauna

dér Bohrungen von Pétervására und Sajóvelezd náhere Verwandsehaft zu den grosse

Pectiniden führenden Schichten Eggenburger Tvps, als dies bei dem Schlier von Alsó-

szuha dér Fali ist. Auf Grund dér Analyse dér ráumlichen und zeitlichen Verbreitung
dér Arten konnten wir ebenso 6 Gruppén unterscheiden, wie in Alsószuha (Tabelle IV).

Von den 69 Arten von Sajóvelezd und Pétervására erweisen sich nur zwei als Vertreter

des Oligozans (Modiolus dunkeri und Cylichna cylindracea raulini). 40 Arten bzw. náchst-

verwandte Forrnen habén jedoch ihr Aujtrittsdatum im Miozán, und zwar grossteils im Aquita-

nien und Burdigalien. Auch líelvetien- oder noch jüngere Arten können angetroffen

werden (diese záhlen fünf: Nuculana liörnesi, Propeamussium miopliocenicum , Chlamys
cf. incomparabilis, Venus cf. plicata, Cuspidaria rostrata), wahrend weitere vier ende-

mische Arten aus dem Ottnangien bekannt sind.

Dér glaukonitführende Sandstein ist alsó sowohl in Sajóvelezd als auch in Pétervására

untermiozánen Alters, alsó nicht Chattien (oder Egerien) , wie mán ihn bisher betrachtetc,

sondern Eggenburgien.
in dér Veneriden- und Amussium -Zone dér Bohrung Sajóvelezd-42 ist das Verhaltnis

dér im Aquitanien und Burdigalien auftretenden Arten (Gruppé III und IV) ungefáhr
gleich (Abb. 9), so scheint die Bohrung von Sajóvelezd den amussienleeren Horizont
von Alsószuha- 1 nicht erreicht zu habén.

c) Fazies von Bretka
Dér Vollstándigkeit halber sei noch diese 5 bis 90 m máchtige, kalkige, grobklastische

Basisformation erwáhnt, aus welcher Papp (1958) eine zwischen Miogypsina gunteri

und tani stehende Form, Vanova (1959) ihrerseits eine eigenurtigo Pectiniden-Fauna
in dei' Umgebung von Bretka und Safarikovo in dér Slowakei beschrieben habén. In

Ungarn kommt die Fazies zwischen Trizs und Imola, sowie bei Égerszög und Ruda-
bánya an dér Tagesoberfláche, ebenfalls mit Miogypsinen und Pectiniden vor (friihei

waren diese Ablagerungen als oberes Eozán kartiert). Die Bearbeitung ist noch nicht

vollkommen abgeschlossen, doch kaim das Vorhandensein dér Gruppé von Miogypsina
gunteri an den obigen Lokalitáten auch nach Auffassung von C. W. Drooger, dér

unser Matériái liebenswiirdigerweise studiert hat für sicher gehalten werden. Ilire aul

dér Trias von Alsószuha- 1 liegenden, aus lithothamnienführenden Brekzien und glau

konitfiihrenden Sandsteinen bestehenden Basisschichten entsprechen ebenfalls <lei

Fazies von Bretka. Nach Buday et al. (1965) lásst es sich auch auf dér slowa

kischen Seite beobachten, dass die Fazies von Bretka lateral oder aufw&rts in nmu-
ssiumfiih renden Schlier übergeht.
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Die Eggenburgien-Makrofauna des glaukonitführenden Sandsteins
in den Bohrungen Sajóvelezd-42 und Pétervására 18E— 27E

Tabella IV.
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Xucula nucleus Linné, 1758 + + + + + + .
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JV. maveri M. HÖENES, 1870 X + + + 4- 4- 4- 4-. 4-

y. notabilis MáYER, 187 1 (? = y. piacentina LA-
M.ARCK. 1819) + 4-

y. sp. imlet +
yvcnlana fragilis (CHEMNITZ, 1784) (= ? .V. gracilis

DESHAYES, 1860) + + + + X X X + + + X X 4- 4- 4- 4-

y . hörnesi (BELLARDI, 1875) + 4- 4- 4-

l'oldia lomja BELLARDI, 1875 (

—

}'. pellucida in

HOBNBS, 1870; non PHIUPPI, 1844) + + + 4-

Bathvarca polyfasciata (SlSMONDA, 1842) w 4- + + + 4-

(rlycvmeris pilosa deshavesi (MAYER, 1888) -f. + + - - + 4- 4- 4- 4-

0. cor (Lamarck, 1805) + + T 4- 4- 4- 4- 4- 4-

0. cf. fichteli (DESHAYES, 1852) + + 4-

Modiotus ltunkén (KOENEN, 1884) - + 4-

Pseiulamussium corneum denudatum ( REl'SS, 1867) + 4- + X X X 4- + 4- 4- 4- 4-

Propeamussium miopliocemcum (Rugói ERI, 15*49)

( = P. felsineum Foresti, 1895 partim) 4* + + 4- 4- 4-

Parcamussium duodecimlamellatuin (BRONX, 1831) + + 4- +
(= Amussium felsineum partim) +

Flabellipecten burdigalensis (Lamarck, 1809) + + + 4- 4- +
Perien sp. imlet +
Chlamus cf. incomparabilis (RISSO, 1826) + X X X
Ch. sp. imlet +
Aslarle gracilis MüNSTER, 1835 s. I + 4- 4- + + 4- 4-

A. neumavri (R. HOERXES, 1875) ~r 4- 4-

Canlila scalaris SOWERBY', 1825 4- + + 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Tárás rotundatus (MONTAGC. 1803) + + + -f 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Lucinoma barrandei (MaYER, 1871) + 4- — 4- 4-

L. borralis (LINKÉ, 1758) + + + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Lnripes dujardini ( IiESHAYES. 1850) X 4_ + 4- 4- 4- 4- 4-

Carilucina droueli uolfi (R. HOERXES. 1875) + X X X X X X X 4- 4-

Saxolucina bellardiana (MaY ER. 18641 4~ +• + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
x. multilamellata (L)eshayes. 1830) + + 4- + 4- 4- 4-

5. incrassata (DlBOis, 1831) + 4_ + 4- + 4- + H”
-X. sp. imlet +
j
Thyasira flexnosa (MONTÁGF, 1803) + + + + + X
Th. (Tauraxinus) vara ottnangensis (SACCO, 1901)
(= Th. miorugosus SACCO, 1901 = Th. subangulata
R. HOERXES, 1875; non ORB1GNY, 1852) + + + X X X 4- 4- 4-

Laevicardium cf. cvprium (BROCCHI. 1814) 4- X X X X X X X X X X X X
Erycina fallax COSSMANN et PEYROT, 1911 + + 4- + 4-

Pitar cf. gigas schafferi (Kactsky, 1936) + + X X X
1 enerupis basleroli (MAYTER. 1859) + + X 4- 4- 4- 4-

1 emu aguitanica (COSSMAKK et PEYROT. 1910) 4- + 4-

1 . burdigalensis MaYER. 1858 + + + 4- 4- 4-
I . cf. plicala (Gmelix, 1790) + X X X 4-

lÍH/raria cf. sanna BaSTEROT. 1825 + X X X X
Teliina serrala tauroprotensa SACCO, 1901 X + + + 4- 4- 4- 4-

Mocrella dónadna (LINKÉ, 1758) 4- + + + X X X ~r 4- 4-

Angulus planalus (LINNÉ, 1758) s. 1 + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

A. planalus lamellosus (Dollfi s, Cotter et Gomez,
1903) + + 4-

Jíacoma elliplica (BROCCHI, 1814) + + 4- 4- + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-



144 Földtani Közlöny, 101. kötet, 2—S. füzet

Fortsetzung dér Tabelle I\ .
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Arcopagia subelegans (ORBIGNY, 1852) 4“ + + + + +
(Jastrana fragilis (LINITÉ, 1758) (forma minor) + + 4- + + + _L 4-

Oari cf. labordei (BASTEROT. 1825) + X X X X X X X
Degrangia ci.fischeri (Mater. 1861) (in Hölzl, 1958) -F X +
Solemya (= Solenomya) doderleini (Mayer, 1861) X + + + + + + 4-

Corbula gibba. OLIVT, 1792 + + + + -L + + + + + + + + + - +
C. carinala (DuJARDIN, 1837 -f 4- + + + + + + + 4- +
Laternula (— Anatina) fuchsi (R. Hoernes, 1875) . + + +
Pholadomya alpina MaTHERON, 1842 juv. (ex aff. P/t.

alpina panopaeaeformis Schaffér, 1910) X + + + + + + + +
Ph. vaticana fuchsi SCHAFFER, 1897 + + + + + 4”

Thracia cf. pubescens (Piltney. 1799) + X X X - X X X
Cuspidaria cuspidata (OLIVT, 1792) + + + + + + 4- +
(’. rostrata (SPENGLER, 17ÍI3) + -r

Turritella sp. indet +
Crucihulum deforme (Lamarck, 1822) forma minor .

.

+ + + + + + 4* +
Palelltt sp. indet +
Cassidaria, cf. taurinensis (Sacco, 1890) + X X X
Ficus corulita (Brongniart. 1823) + + + + + + + + + + +
Ilin in schlotheinti (Beyrich, 1854) X X X X X X
Mitra scrobiculttla BROCCHI. 1814 + + + + +
Euthriofusus burdigalensis (BASTEROT, 1825) + + 4- + + + + + +
Trigonostoma acutangula (FaujaS, 1817) + + + !

+ + + +
títnola ramosa (Basterot, 1825) + -f + +. + + + +
Scaphander lignarius grateloupi (Mktielotti, 1847) 4- + + + + + + 4- +
Cylichna cylindracea raulini (Cossmann et Peyrot,

1932) + 4- X X X X + X X X X

Dentalium cf. kickxi transiens STEININGER, 1963 .... + + X X X
1

x
Dentalium sp +
Cadulus sp. indet +
Aturia aturi IUSTEROT, 1825 + + + + + + + +
llnthysiphon sp. (= Protulites segmenlula JASKÓ, 1940) + +
Flabellum sp. indet + + +
Brt/ozoa + +
Balanus concavus Bronn, 1831 + + + + + 4- + +
Brissopsis ottnangensis (R. Hoernes, 1875) + + _L + +

Erklarungen: + = Identische Formen, x = Xaheverwandte Formen.

(I

)

(írosspectiniden - (
I p o 1 v t a r nóce r) F a z i e s

In cinem schottrigen, grobkörnigen, sandigen Gestein kann die typisehe Fggenburgcr
Fauna in Tagesausbissen auch in derUnigebungvon Ózd angetrofl’en werden. Dicse Fauna
wurde von I. Csepreghy-Meznerics (1959) beschrieben und für unteres Miozan (Burdi-

galien) gohal ten. Dicse Fazies oharaktc'risiert die oberstcn 100 ni dér Salgótartjánei

Fonnation. Unsercr Mcinung naeh cntspricht die obcre Zone (Veneriden-Zone) dér Boh-

mng SajóvelezfI-42 dieser sclbcn Fazies.

e) Fc 1 s n v á r á d c r F o r in a t i o n
Ks handelt sich urn ciné höchstens H00 m máchtige Transgressionsschichtenfolge. dii

mis weehsellagernden Sanden, Toncn und Schluffcn bcstcht, mit Kinlagerungcn von hun
ten Toncn und Kolilcnsclinürcn. Sir wird durch ciné litorale bis seichtsublitorale, euryhalvu
Mollnskenfauna, auf'rartu mit Zunuhme dér niariiien Klemente, cliarakterisiert.
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In Felsnyárád lágert diese Forniation auf dús devonische Grundgebirge, mit limnischen
Kohlenflözen in ihretn unteren Horizont. Ihr Hangendes ist durch den diskordant lagern-
den, zum Ottnangien gehörenden unteren Rhyolithtuff vertreten. Radócz (1962) lmt
die Sehichtenfolge ansführlich beschrieben und eine Liste dér in Felsnyárád gefundenen
60 Molluakenarten bzw. -gattungen mitgeteilt.

In dér seitdem abgeteuften Bohrung Diósgyr-318 habén wir die Felsnyáráder For-
mation — die durch dieae Bohrung ira Intervall von 251 580 m erschlossen wurde
ebenfalls erkannt. In dicsem Profil lágert sie auf den Mytilus—Potamides-Horizont des
Egerien, und zwar diskordant, wie davon die scharfe Veránderung in dér Lithologie zu
zeugen scheint. Die folgenden Korínon wurden bestimmt: Anadara sp. indet., Mytilus
aquitanicus Mayer, Flabellipecten cf. burdigalensis Lamarck, Pitar cf. polytropa Ander-
SON, Sturolucina multilamellata Deshayes, Gorbula carinata Dujardin, Turritella ex aff.

turris Basterot, T. vermiculuris Brocchi, Protonul cathedrális Brongniart ex aff.

quadricinctu Schaffer, Brotia ef. escheri Brongniart, Tympanotonus margnritaceus
Brocchi, Pirenella plicata Brugutére, Terebruliu bidentata Defrance s. 1.

Unter den obigen Formen, gibt es neben den vielen persistenten Arten keine auf das
Oligozán beschránkte Art. Demgegenüber dürften Saxolucina multilamellata, Turritella

ex aff. turris und vermiculuris, sowie die im Egerien ebenfalls unbekannte Terebralia
bidentata als miozáne Formen betrachtet werden. Auf die Schwierigkeiten dér Absonde-
rung von dér Brackvvasserfazies öles Egerien, dér Fauna des Potamides—Mytilus-Hovi-
zontes, alsó auf die Unterschiede zvvischen den beiden Faunén wurde es schon früher
(siehe oben) hingewiesen.

f

)

Zusammenfassende Bemerkungen ii b e r das E g g e n b u r-

gie n
In dér Salgótarjáner Formádon fehlen die oligozánen Arten fást vollkommen. Die Mehr-

heit dér Mollusken ist durch die im Aquitanien und — hauptsachlich — im Burdigalien
auftretenden Formen vertreten - darüber hinaus wurden auch noch jüngere: dem Helvetien
und Tortonien angehörende Formen nachgewiesen. Alsó die bisher allgemein vertretene
Auffassung, wonach die Salgótarjánéi- Formation zum Chattien geHören sollte, ist nicht
stichhaltig. Auch jene Auffassung hat sich unrichtig erwiesen, welche diese Ablagerungen
fiir eine mit dem Egerien bzw. dér Egerer Formation gleichalte tíildung hielt, weil die Fauna
von Eger ein an oligozánen Elementen reiches, grundsatzlich verschiedenes Bild aufweist.

Die Hauptmasse dér Salgótarjáner Formation besteht aus zwei Fazies: dem ainússium-
führenden Schlier und dem glaukonitführenden Sandstein die nicht durch eine scharfe
Grenze voneinander getrennt werden können. Die beiden Fazies zeugen von einem marí-
nén, mittelsublitoralen Milieu (Wassertiefe von 30 bis 120 m): dem des Beckeninneren.
Am Meeresboden. wo Strömungen von grösserer Energie erfolgten, lagerte sich glaukonit-
führender Sandstein ab; im >>Schatten« dér Strömungen bildete sich amussiumführender
Schlier. An die beiden Fazies sind Tuffitbánder oder bentonitisierte Tuffitlagen gebunden.
Da diese Tuffite auch in dér Felsnyáráder Formation vorhanden sind, ist es möglich,
dass sie anhand weiterer Angaben auch zr Korrelation benützt werden können.

Die Salgótarjáner Formation, wie unseres Erachtens auch das ganze Eggenburgien,
entspricht dem Gesamtintervall des Aquitanien und Burdigalien. Die Trennung des
Aquitanien und Burdigalien innerhalb dér Salgótarjáner Formation ist derzeit noch undurch-
f'úhrbar und — angesichts dér lithologisehen und faunistischen Einheit diesel- Forma-
tion — auch unnötig. Die Untersuchungen an Miogypsinen zeugen vöm Aquitanien-Alter
der Fazies von Bretka; zu áhnlicher Korrelation anderer Teile diesel- Formation wáren
weitere Miogypsinen -Funde erforderlich. Von dér Untersuchung dér planktonischen
Foraminiferen dürfte mán ebenfalls die Ennögliehung dér Trenmmg des Aquitanien und
Burdigalien erwarten. Die eingehende Analvse und Prüfung dér Makrofauna habén merk-
wüi’digerweise zum Ergebnis geführt, dass dér basale Horizont von Alsószuha gewisser-
massen altér ist und wahrsclieinlich etwa dem Aquitanien entspricht. Durch ábnliche
Analyse könnten wir vielleicht auch in anderen Profilén neue Ergebnisse erzielen. Wir
müssen jedoch wiederholt betonén, dass nach unserer Meinung es sowolil in praktischer
Hinsicht, als auch vöm Gesichtspunkt dér geologischen Kartierungen keinen Sinn hátte,
die beiden Stufen innerhalb dér Salgótarjáner Formation zu trennen.

Unsere Feststellímgen gelten natürlich vor allém für das von ims untersuchte Gebiet.
Allerdings erlauben wir uns die Annahme zum Ausdruck zu bringen, dass dér amussium-
führende Schlier von Bükkszék, dér glaukonitfiihrende Sandstein dér Umgebimg von
Salgótarján imd Nagybátony, sowie dér amussiiunführende Schlier von Szécsény — als

westliche Fortsetzung dér Salgótarjáner Formation — ebenfalls dem Eggenburgien ent-
sprechen, d. h. von untermiozánem Altér sind. In Szécsényfelfalu wird dér amussium-
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führender Schlier durch ein Terrestrikum von Ottnangien -Altér überlagert, zwischen
Szügy und Nógrádmarcal aber scheint dér amussiumführende Schlier schon mit dér
Grosspectiniden-Formation von Budafok verzahnt vorzukommen, vvie Bartkó diese

Erscheinung beobachtet hat.

Zr wissenschaftsgeschichtlichen Frage, warum das Altér dér Salgótarjánéi- Formation
so lángé falsch beurteilt wurde, können wir folgendes sagen: 1 . Dér amussiumführende
Schlier und dér glaukonitführende Sandstein lagern — wegen dér Prá-Eggenburgien—
Denudation — auf grossen Gebieten unmittelbar auf dem Kisceller Tón. 2 . Die Unter
scheidung beinahe gleic-her Fazies ist ein sehweres Problem und erfordert in jedem ein-

zelnen Fal le eine gründliche Bestimmung und Prüfung dér Molluskenfauna, was bisher
nicht geschehen ist. 3 . Die Mikrofauna wurde — vor allém in dér Umgebung von Bükk-
szék — von Majzon untersucht, dér den miozánen Charakter dér Mikrofauna auch er-

kannt hat. Bereits 1941 schrieb er zum Beispiel folgendes: unmittelbar über dem
Kisceller Tón ». . .nehmen die im Miozán háufigen Arten überhand«, ferner: ». . .zu

Beginn des Chatts werden schon die typischen oligozánen Arten ,ausgesiebt’ und es

beginnt die Entwicklung einer, sich von Fazies zu Fazies verandernden Fauna von
miozánem Antlitz, die ihre Blütezeit bei uns im Tortonikum erlebte« (Majzon 1941).

(Trotz seiner obigen Feststellungen rechnete er die Salgótarjánéi- Formation zum
»Chattikum«.)

Post -Eggenburgien-Denudation

Von dér am Ende des Eggenburgien stattgefundenen Regressionstendenz
zeugen: die im oberen Horizont dér Salgótarjáner Formation auftretende

Grosspectiniden-Fazies (Fazies von Ipolytarnóc) und die Erscheinung — in

dér Umgebung von Salgótarján — von ástuarischen Crassostreen-Bánken als

abschlussglied dér Serie. Diese Regression hat zr geokratischen Periode des

Ottnangien geführt, in welcher sich eine Denudation (Post-Eggenburgien-
Denudation) oder terrestrische Sedimentation voUzogen hat. Als Ergebnis
einer neuen Denudationsperiode wurde das Egerien bzw. das Eggenburgien
bis zu verschiedenenTiefen abgetragen, so dass dér Ottnangien-Tuffauswurf
(unterer Rhvolithtuff) verschiedene Horizonté dieser stratigraphischen Stufen

getroffen hat.

DISKUSSION

Am Neogen-Kolloquium habén in ihren Bemerkungen zu unserem Vortrag
I. Cicha, A. Papp und J. Sene§ ihre früheren Auffassungen über die stratigra-

phische Reichweite des Egerien und seine obere Grenze, wiederholt zum
Ausdruck gebracht. Sie sind damit einverstanden, dass dér Holostratotvp von
Eger wirklich altér als die Schichten von Bretka und die Salgótarjáner Forma-
tion ist, aber trotzdem wollen diese Kollegen den Horizont von Bretka als

»oberes Egerien« ins Intervall dér Egerei- Stufe einbauen.

Da die Erarbeitung eines neuen stratigraphischen Stufenschemas in grossem

Masse eine Frage dér Konvention ist, habén wir im Prinzip nichts dagegen,

dass die Basissehichten von Bretka und die basale Faunizone dér Bohrung
Alsószuha-l, dér »amussienleere Horizont«, als oberes Egerien zum Egerien

gerechnet und nur die oberen drei Zonen von Alsószuha als Eggenburgien
betrachtet werden sollen. So wáre dér Holostratotvp von Eger ein »Grenzen-

stratotyp« (boundary-stratotype), dér nur das untere Egerien vertritt. Prak-

tisch gesehen würde jedoch die obige Konzeption die Grenzziehung zwischen

dem »oberen Egerien« /Eggenburgien in dem von uns untersuehten Gebiet

áusserst erschweren. Weitere Untersuchungen zu dicsér Frage sind noch

unbedingt erforderlieh.
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TAFELERKLÁRUNGEN

*

Tafel I.

Dle Fauna des unteregerien molluskenführenden Tones.
/. Yoldia raulini Cossm. et PEYB. (6X). Mucsony-136, 405 ni

2. Yolutilithes pennáit icostata T.-ROTH (2,5 X ), Mucsony-136, 410 m
3. Thyasira ráru angusta Báldi (2,3 X). Mucsony-136, 480 m
4. Rostellaria bicariiuita Báldi (2,5X), Mucsony-136, 455 ni

J. Macoma elliptica Brocchi (2.5X), Mucsony-136, 465 m
6. Hinia schlotheimi BEYRICH (6X). Mucsony-136, 480 ni

7. Turris egerensis T.-Roth (7X), Mucsony-136, 440 in

8. Cadulus graeüina SACCO (2,6 X), Mucsony-136, 455 ni

9. Ringieula auriculata paulucciae Morl. (6X), Mucsony-136, 390 ni

Tafel II

Die Fauna dér oberegerien Mytilus-Potamides-führenden Schichten und dér eggenburgien felsnyáráder Formádon
1 . Mytilus aquitanicus May. (IX), Diósgyór-318, 285 m, Kggenburgien
2. Saxolucina multilamellata Desh. (IX), Diósgyór-318, 285 in, Kggenburgien
3. Bryozoa (IX), eggenburgien Glaukonitsundstein, Sajóvelezd-42, 198— 200 ni

4. Protonul cathedralis Bronc.K. ex aff. P. c. quadricincta Sehol/. (2X), Dió.sgyör-318, 285 m, Kggenburgien
5. Turritella vennicularit Brocc. (2X). l)iósgyr-318, 284 ni, Kggenburgien
6. Theodoxus buekkemis T.-Roth (6X), Mucsony-136, 350 ni. Oberegerien
7. Turritella beyrichi Hofmaxx (1,5X), Mucsony-136, 345 ni, Oberegerien
8. Tympanotonus margaritaceus Brocchi (2X), Mucsony-136, 358 ni, Oberegerien

’ 9. Polymesoda coneexa BroNGN. (1,5X), Mucsony-136, 302 m, Oberegerien

Tafel III.

1 Die Fauna des eggenburgien Aniussiuni-führenden Schliers.

1. Yoldia longa BELL. (4X), Alsószuha-1, 488— 494 m
2. Yoldia longa Bell. (3X), Alsószuha-F, 152— 157 m

. 3. yucula naeleim L. (4X), Alsószuha-1, 170—175 ni

4. Yoldia nitida Brocc. (4,5X), Alsószulia-1, 123—128 ni

5. -Vueulana fragilis Chemn. (6,5 X), Alsószuha-1, 120—122 ni

6. Xueulana modesta Wolff (4X), Alsószuha-1, 371 — 378 ni

I 7. Liniopsis anomala Eichw. (5,5X), Alsószuha-1, 447—454 ni

!
8. Xuculana modesta Wolff (6X), Alsószuha-1, 152—157 ni

9. Areopsis sp. (2X), Alsószuha-1, 383—386 in

10. Pseudamussium comeum denudatuni Retss (0,8X), Alsószuha-1, 85 m

Tafel IV

Die Fauna des eggenburgien Amussium-führenden Schliers.
1. Propeamussiuni miopliocenieum Ruog. (6X), Alsószuha-1, 450 m
2. Lima labani Mezx'ERICS (2,5X), Alsószuha-1, 640—647 111

• 3. Propeamussiuni miopliocenieum Rugg. (5X), Alsószuha-1, 450 ni

,
4. Cardita scalaris Sow. (4X), Alsószuha-1, 460—466 m
5. Cardita scalaris SOW. (6X), Alsószuha-1, 433—435 mm

I 6. Pseudamussium comeum denudatum liElss. juv. (IX), Alsószuha-1, 140 m
7. Chlamys ex aff. decussata MtXST. (1,8X), Alsószuha-1, 759—766 m

1 8. Loripes dujardini Desh. (4X), Alsószuha-1, 747—752 m
9. Thyasira rara Korobk. s. 1. (1.7X). Alsószuha-1, 569—576 m

'0. Cardita scalaris Sow. (6X), Alsószuha-1, 432—435 m
11. Thyasira rara ottnangensis Sacco (2X), Alsószuha-1, 170—175 ni

Tafel V.

Die Fauna des eggenburgien Amussium-führenden Schliers.
1. Saxolucina bellardiana MAY. (2X), Alsószuha-1, 443—447 m
2. Saxolucina bellardiana May. (3X), Alsószuha-1, 378—383 ni

[3. Cavilucina droueti irolfi Hoerx. (5X). Alsószuha-1, 386— 393 ni
4. Cardiolucina agassizi MlCHT. (5X). Alsószuha-1, 786— 792 m
l. Macoma elliptica Brocc. (2X), Alsószuha-1, 407—415 ni

6. Macoma elliptica Brocc. (2,SX), Alsószuha-1, 383—386 m
(7. Macoma elliptica BROCC. (2,8X), Alsószuha-1, 197 in
tS. Macoma elliptica BROCC. (2X), Alsószuha-1, 73— 75 m

* Allé photographierte Exemplaren wurden in dér Geo-Paláontologischen Abteilung des Naturwissentschaftlichen
- -púm, Budapest deponiert. Katalogennummern: M 69/221 — 338 und M 69/370— 378.
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Tafel VI.

Die Fauna des eggenburgien Amussium-führenden Sehliers.

1. Solemya doderteini May. (IX), Alsószuha-1, 527—534 m
2. Laternula fuchsi Hoern. (1,5X), Alsószuha-1, 92 m
3. Pholadomya alpina Math. juv. (1,3X), Alsószuha-1, 406— 476 m
4. Ábra stricta ISROCC. (3X), Kazincbarcika (Skz)-169
.5. Oastrana fragilis L. (2X), Alsószuha-1, 752—759 m
6. Spliaeniopsis ex aff. miotaarina SACCO (in Hölzl 1958) (3X), Alsószuha-1, 447—454 in

7. Turritella eryna Orb. (1,6 X), Alsószuha-1, 110 m
8. Solemya doderleini, May. (IX), Alsószuha-1, 200 m
9. Ficus conditu Biiongn. (1,2 X), Eggenburgien Glaukonitsandstein, Pétervására-21E, 81—83 in

Tafel VII.

Die Fauna des eggenburgien Amussium-führenden Sehliers.

1. Trigonostoma fenestratum tuuracuta Sacco (2,6X), Alsószuha-1, 590— 598 m
2. Hinia cf. schlotheimi Beyr. (3X), Alsószuha-1, 447—454 m
3. Rathytoma eataphractu Bnocc. (IX), Alsószuha-1, 277— 285 m
4. Saxolucina n. sp. (2X), Alsószuha-1, 730—733 m
5. Bolma cf. taurinensis Sacco (1,5X), Alsószuha-1, 102— 104 m
6. Flabellwm sp. (2X), Alsószuha-1, 745 m
7. Flabellum sp. (2,5 X), Alsószuha-1, 737 m
8. Dentalium sp. (1,5X), Alsószuha-1, 170 m
9. Sphaenia anatina Bast. (3,3 X), Kazincbarcika (Skz)-169, 192 m

Tafel VIII.

I)ic Fauna des eggenburgien Glaukonitsandsteins.
1. Nuculuna fragilis Chumn. (5,5X), eggenburgien Amussium-führender Sclilier, Alsószuha-1, 340—647 m
2. Nuculuna hoernesi BELLI. (3,5X), Pétervására-21, 25— 27 in

3. Nuculana fragilis CHEMM. (4X), Sajóvelezd-42, 430—435 111

4. Ba Harca pol fasciata Sism. (4X), Sajóvelezd-42, 495— 500 m
.5. Földia longn BELL. (4X), Sajóvelezd-42, 435— 440 m
6. Naculana sp. (3X), Sajóvelezd-42, 430—435 m
7. Propeamussium miopliocenicum lí ugg. (3X), Pétervására-27, 44—45 m
8. Modulus dunkeri Koen. (1,6 X), Pótervüsára-27, 62 m

Tafel IX.

Die Fauna des eggenburgien Glaukonitsandsteins.
/. Angulus planalus lamellosus D. G. G. (0,7 X), Pétervására-28, 34 m
2. Arcopagia subelegans Orb. (1,8X), Pétervására-21, 78 m
3. Angulus planalus L. (2X), Sajóvelezd-42, 355—360 m
4. Saxolucina mnltilamellata DESH. (1,8X), Pétervására-20, 74 m
5. Moerella donacina L. (1,8X), Sajóvelezd-42, 290— 295 m
fi. Cavilucina droueti wolfi IIoern. (4X), Sajóvelezd-42. 430—435 ni

7. Macoma elliptica Brocc. (2X), Sajóvelezd-42, 340—345 m
8. Moerella donacina L. (2X), Sajóvelezd-42, 340—345 m

Tafel X.

7. Cuspidaria rostrata Spengl. (1.7X), Glaukonitsandstein des Eggenburgien, Sajóvelezd-42. 425— 430 m
2. Hinia schlotheimi Beyr. (3X), Amussium-führender Schlier des Eggenburgien, Kazincbarcika (Skz)-lö9, 488

3. Musculus philippii May. (1.1 X), Amussium-führender Schlier des Eggenburgien, Alsószuha-1, 95 m
/. Pholadomya vulicana fuchst SCHAFF. (1,7X), Glaukonitsandstein des Eggenburgien, Sajóvelezd-42, 355— 360

.5. Parvamussium duodecimlamellatum Bronn (3X), aus cinem ins Glaukonitsandstein eingelagerten Schllerschlc

des Eggenburgien, Sajóvelezd-42, 490—495 m
fi. Propeamussium miopliocenicum ItUQG. (3X), Glaukonitsandstein des Eggenburgien, Sajóvelezd-42, 505— 510

7. Venus cf. plicata Gmel. (1.3X), Glaukonitsandstein des Eggenburgien, Sajóvelezd-42, 194 — 196 m
8. Venus cf. plicata Gmel. (1,8x), Glaukonitsandstein des Eggenburgien, Sajóvelezd-42, 198— 199 m
9. Olycymeris pilosa dejshayesi May. (IX). Glaukonitsandstein des Eggenburgien, Sajóvelezd-42, 470 475

19. 7 Calliostoma sp. (IX), Amussium-führender Schlier des Eggenburgien, Kazincbarcika (Skz)-169, 521 ni

11. Cycloseris sp. (= C. perezi Haime in Jaskó 1940) (1,3X), Amussium-Schlier des Eggenburgien, Alsószuha

580 m
12. Brissopsis ottnangensis Hoern. (2X), Amussium-Schlier des Eggenburgien, Alsószuha-1, 200 m
13 . Aturia atari Bast. (1,3X), Amussium-Schlier des Eggenburgien, Alsószuha-1, 250 m
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Földtani Közlöny, Bull. 0/ the Hungárián Geol. Soc. (1791) 101. 160—161.

(CoUoquium on the Xeogene. Budapest, 1969. 4—9. September)

A pannon sztratotípusai

Dr , Bartha Ferenc

A „pannóniai” elnevezés Roth Lajostól (1879) származik. ,,A rákos—ruszti

hegyvonulat és a Lajta-hegvség déli részének geológiai vázlata” c. jelentésében

(p. 105) errl az alábbi magyarázatot adta: ,,A földtani felvételeknél honunk-
ban gyakran adja el magát az az eset, hogy bizonyos lerakódásokat ugyan
biztosan mint legfiatalabb, a szármát emelet fölött következ Neogént lehet

megállapítani, de további pozitív adatok hiányában a geológ nem képes azokat

ugyanolyan biztonsággal az újabbi idben pontusi (Congeria), levantei •

(Paludina -rétegekj és thraciai emelet (ún. Belvedere-rétegek) neve alatt meg-
különböztetett emeletek egyikéhez sorolni. Ilv esetekben különösen mutatko-
zik annak szüksége, hogy e három emeletet gyjtnév alatt összefoglaljuk.

Minthogy a ,,Congeria -rétegek” elnevezés erre több oknál fogva helyesnek

mondható, úgy az általános, nem praejudicaló ,.pannóniai rétegek” nevet

választottuk, mely gyjtnév azért ajánlható, mivel tudvalevleg e lerakódá-

sok a nagy pannóniai medencében nagy elterjedést nyernek és igen szépen

vannak kifejldve”. (Német nyelv fogalmazást 1. p. 144.)

A prioritás alapján a pannon sztratotípusát tehát azok közül a feltárások

közül kellene kijelölni, amelyekre ebben a munkájában a „pannóniai” kifejezést

alkalmazta. E rétegek szelvényszer pontos adatai azonban itt még nincsenek

rögzítve, így sztratotípusnak egyiket sem választhatjuk. Ezért helyesebbnek
gondoljuk, ha a mai követelményeknek megfelelbb, jobban feldolgozott lel-

helyek közül neosztratotípust jelölünk ki.

Ha figyelembe vesszük azokat a munkálatokat, amelyeket a Nemzetközi
Rétegtani Bizottság a sztratotípusok kijelölése tárgyában az utolsó tíz évben

folytatott és azokat a javaslatokat, amelyek az utolsó két kongresszus ülésein

e tárgykörben elhangzottak, akkor megállapíthatjuk, hogy a pannon sztrato- I

típusát mindenki számára elfogadható módon ma még nem lehet kijelölni.

Bár egyetértünk az olyan kívánalmakkal, mint amilyent a koppenhágai
kongresszus alkalmával a Nemzetközi Rétegtani Bizottság Rétegtani Termi- 1

nológiai Albizottsága 1G. körlevelében (p. 11.) Hedberg, H. D. (1965) így

fogalmazott meg: „In my opinion the topic of ’stratotypes’ includes both

tvpe-sections and type-boundaries or boundarv-stratotypes”, mégis úgy gon- a

dljük, hogy a pannon sztratotípusa esetében helyesebben járunk el, ha mind-

addig, míg olyan feltárással nem rendelkezünk, amely egy szelvényben magá-
ban foglalná a pannon egészét , mindazoknak a kronosztratigráfiai egységeknek.

|

amelyek biosztratigráfiailag is egyértelmen definiálhatók, kijelöljük a sztrato-

típusát. Ebben az értelemben az alábbiakat javasoljuk:

Alsópannon: neoszt ratotípus: Vösendorf (Austria), „B—D” rétegek. (Pontos i

leírását 1. Papp—Thenius 1958.)
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Felspannon: Alsó szint: neoszt ratotípus: Kbánya, Jászberényi úti

téglagyári szelvény Congeria ungula eaprae-s rétegei.

Középs szint: neoszt ratotípus: Tihany, Fehérpart szelvénye.

Fels szint: neosztratotípus: Várpalota, Kálváriadomb szelvénye.

A javasolt szelvények részletes feldolgozása az alábbi munkában található:

A magyarországi pannon biosztratigráfiai vizsgálata — in Bartha F. et al.

A magyarországi pannonkori képzdmények kutatásai. Bp. Akadémiai Kiadó.

Die Stratotypen des Pannons

Dr. F. Bartha

Die Bezeichnung »Pannon« stammt von Lajos Koth (1879). In seinem Bericht »Der
Bergzug von Rákos Rust Leitha-Gebirges<i (p. 105) gibt er darüber die folgende Erklá-
rung: »Im Laufe dér geologischen Aufnahmen in Ungarn komrnt es oft vor, dass mán
gewisse Sedimente als das jüngste, iiber dem Sarmat liegende Neogen feststellt, doch
ist dér Geologe ausMangel an positiven Daten nicht imstande, diese mit ruhigem Gewissen
m den neuerlieh als pontisehe (Congerien-), levantische (Paludina-) und thrazische (sog.

iBelvedere-Schichten) Stufen einznreihen. In sok-ben Falién scheint es überaus not-
'wendig, diese drei Stufen unter einem Sammelnamen zusammenzufassen. Da die Benen-
jitung »Congerien-Schichten<i aus mehreren Gründen als unzureichend erscheint, so habén
kvir den allgemeinen. nicht prájudizierenden Namen »pannonische Schichten« gewáhlt.
pieser Samtnelname ist sehon deshalb zu empfehlen. weil diese Ablagerungen — wie
|bekannt — im grossen Pannonisehen Becken sehr verbreitet und gut ausgebildet sind<i

i deutsch p. 144).

Auf Grund dér Prioritát müsste daher dér Stratotyp des Pannons unter jenen Auf-
kchlüssen ausgewahlt werden, an denen obiger Verfasser die Bezeichnung »Pannon«
mgewendet hatte. Die exakten profilartigen Angaben dieser Schichten sind jedoch in

peiner Arbeit noch nicht fixiert, so dass keiner derselben als Stratotyp dienen kann.
vnserer Ansicht nach wáre es mehr angebracht, unter den bekannten Vorkommen einen
Veostratotyp zu bestimmen.

\\ enn wir jene Bestrebungen in Betracht nehmen, die von dei- Internationalen Strati-

braphischen Kommission betreffend dér Wahl dér Stratotypen in den letzten 10 Jahren
yerfolgt wurden und jene Vorschláge, die in den Sitzungen dér letzten zwei Kongressen
mterbreitet wurden, dann müssen wir feststellen. dass dér Stratotyp des Pannons in

iner für jedermann akzeptierbárén Weise noch nicht bestimmt werden kann.
Obwohl wir mit jenen Anforderungen einverstanden sind, die zum Anlass des Kopen-

íagener Kongresses von seiten des Komités für Strátigraphisches Terminologie dér Inter-
.íationalen Stratigraphischen Ivonunission (Zirkular Nr Ki, p. 11) durch H. D. Hedberg
1965) folgendermassen verfasst worden sind:
»In my opinion the topic of .stratotypes’ includes both type-sections and type-boun-

laries of boundary-stratotyjjesc. sind wir doch dér Ansicht, dass bezüglieh des Strato-
yps des Pannons das beste wáre, solange wir keinen Aufschluss kennen, dér in einem
ind demselben Profil das gesamte Pannon umfasst. den Stratotyp dér biostratigra-
)hisch einhellig definierbaren c-hronostratigraphischen Einheiten zu bestimmen.
In diesem Sinne schlagen wir folgendes vor:
Unteres Pannon

:

Neostratotyp: Vösendorf (Osterreich),
»B— D«-Schichten (Exakte Beschreibung siehe Papp—Thenius 1958)

Oberes Pannon:
Untere r Horizont: Neostratotyp: Kbánya. Profil dér Ziegelei am
Jászberényi út, Congeria ungula caprae-Schichten.
Mittlerer Horizont : Neostratotyp: Tihany, Fehérpart.
Oberer Horizont: Neostratotyp: Várpalota, Profil des Kálvária-Hügels.

Die ausführliche Bearbeitung dér obenerwáhten Profile sind in dér Arbeit von Bartha
i al.: »A magyarországi pannon biosztratigráfiai vizsgálatai! zu fiúdén.
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A bstract: The recent determination of a large number of potassium-argon dates on Pacific Coast Miocéné
maríné stages and informatiori obtained from paleomagnetic-biostratigraphic investigations on deep-sea corcs has l!

allowed a more accurate correlation between planktonic foraminiferal zones, chronostratigraphic boundaries and the i u
radiometric time-scale. The Globiyerinoides Dátum occurs at ca. 22.5 m. y. ago and denotes the Oligocene/Middle u
Miocéné boundary: the Orbulina Dátum occurs at ca. 14 m. y. ago denotes the Early/Middle Miocéné boundary. The f

Middle/Late Miocéné boundary occurs at about 10.5.m. y. ago: the Miocene/Pliocene boundary: ca. 5.5 m. y.; Plio/Plei-
(

stocene boundary. ca. 2 m. a. ago. The average duration of planktonic foraminiferal zones within various subdivisions >

of the Neogene is seen to vary considerably from a low of 0.:i m. y. in the Middle Miocéné to a high of 1.7 m. y. in the t

Early Miocéné and 1.8 m. y. in the Laté Miocéné.
Correlation by vertebrate paleontologists of the non-marine West Coast stages with the supposed non-marine

|

equivalents of the classic maríné stages of Western Europe reveals considerable offset between the latter two.

Introduction

An attempt to relate Cenozoic planktonic foraminiferal zones to a rádió- I

metric time-scale was made by Bandy (1964). Using Kulp’s (1961) data
»j

Bandy related planktonic zones of the Cenozoic to various stages and suggested

somé relationships to the radiometric time-scale. However, the relationship

suggested by Bandy (1964) between biostratigraphic intervals and time- I

stratigraphic units were, in somé instances, incorrect. This writer has presented
|

a discussion of Bandy's (1964) correlations elsewhere (Berggren. 1970. in

press).

More recently this writer (Berggren, 1969a, b; 1970, in press) has attempted I

to relate Cenozoic foraminiferal zones and geologic stages to a radiometric F

scale. A comprehensive analysis and evaluation was made of the data on rádió- |
metric dating in Cenozoic maríné and non-marine sections. By means of bio- (1

stratigraphic correlation between maríné and non-marine sections a table «

was constructed (Berggren, 1970, tab. 39, in press) which purported to show
j

the relationship between a Cenozoic radiometric time-scale, chronostratigraphic
j

boundaries and planktonic foraminiferal zones. In generál the age determina-
|

tions of major geologic boundaries in the Cenozoic agreed with those suggested

by Kunnell (1964). However, somé errors in judgment were made at the time I

and these were correeted on the hasis of additional informáljon in a subsequent
modification of this table (Berggren, 1969a, tab. 3: 1969b, tab. 1).

In this paper we present a summary of recent data which bear upon the i

creation of a radiometric time-scale fór the Neogene. The data will be presented

and discussed in stratigraphic sequence.

• Aeknovledgment: Ibis research is supported by grnnt GB8683 from the National Science Foundation. This b ti

i'ontrihution No. 2378 of the Woods Hole Oceanogruphie Institution.
“• Department of Oeology and Geophysics Woods Hole Oceanographio Institution Woods Hole, Massachusettt

j

02543.
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Miocéné

The Zemorrian/Saucesian boundarv of t he Pacific Coast corresponds to the
hasé of the Siphogenerina transversa Zone and to the hasé of the Globorotalia

kugleri Zone of Polli (1957; Polli and Permudez, 1966; see Placut and
Kleinpell, 1969, fig. 4); this is verv nearlv the sarae as tlie base of Zone N4
of Banner and Blow, 1965, and emended by Blow, 1969. The Committee
on Mediterranean Neogene Stratigraphy (Marks and Webb, 1966, p. 146,

tab. 46; p. 164, tab. 47) has recommended that the Oligocene/Miocene boundarv
be drawn at the base of the stratotvpe Aquitanian which corresponds to the
first evolutionary appearance of the planktonic foraminiferal genus Globigeri-

noides. In a recent studv by Turner (1969. in press) several Pacific Coast
Miocéné foraminiferal stages have been dated by the potassium-argon method.
The Zemorrian/Saucesian boundarv referred to above was dated at approxi-
matelv 22.5 íny. This date is used here in determining the age of the Oligo-

cene Miocéné boundarv.
The Saucesian/Relizian boundarv has been dated by Turner (op. cit.) at

tapproximatelv 15. 3 íny. This boundarv corresponds to the top of the Uvigeri-

nella obesa Zone (Blacut and Kleinpell, 1969, fig. 4) and to the top of the
Globigerinita stainforthi Zone of Polli (op. cit.) and Zone N6 of Banner and
Blow (1965, emended by Blow, 1969). A date of 15 my. has been estimated
bv this writer fór the extinction level of Globigerinita stainforthi which occurs
within Zone N7.
The Saucesian/Luisian boundarv has been dated at between 13. 7 and 14. 5

my. by Turner (op. cit.). This boundarv corresponds closelv to the first

jevolutionarv appearance of the planktonic foraminiferal genus Orbulina
(Lipps, 1964, 1967a, b) which defines the base of Zone N9. The base of the
Langhian Stage corresponds to the Praeorbulina Dátum (Cita and Premoli
Silva . 1969, ]>. 11. fig. 3) and to a level within Zone N7 or to the base of Zone
X8. The genus Orbulina makes its first evolutionary appearance within the
•upper part of the tvpe Langhian. Although the Langhian and Serravallian

Stages overlap ít would appear plausible to suggest that the two stages be
preserved as ..independent and consecutive stages“ (Cita and Premoli

—

ISilva, 1969. p. 21) and separated at the Orbulina Dátum. The Serravallian

Stage, in this sense, ean then be considerecl to span the interval up to the bio-

i'tratigraphicallv determined base of the Tortonian Stage which falls within
Zone N15 (Banner and Blow, 1965; Blow, 1969). The appearance of the genus
Prbulina which occurs approximately at the Langhian/Serravallian boundarv
s a convenient point at which to draw the Earlv/Middle Miocéné boundarv;
his level is estimated to occur at about 14 my. here.

The Luisian Mohnian boundarv has been determined by Turner (1969, in

oress) to be younger than 13 my. and the middle Mohnian to be older than 9

mv. Dymond (1966) has determined clates of 11.4^0.6 my. at a level in the
Sxp. Mohole No. 1 dated tentativelv as Mohnian and of 12.3^0.4 mv . at a
evei tentativelv dated as Luisian. Martini and Bramlette (1963, p. 848)
íave equated this level (sample 8— 14; 384—387 cm) with the Globorotalia

ohsi robusta Zone of Bolli on the basis of the abunclant occurrence of Discoas-

er kugleri. The Globorotalia fohsi robusta Zone of Polli corresponds to the

ipper part of Zone N12 and the lower part of Zone N13 of Blow (1969). Thus
he Ni 2/ 13 boundarv may be assigned an approximate age of 12 my. Lipps
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Relationship between cenozoic radiometric dates and chronostratigraphic boundaries

T
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leogene-neogene radiometric tinié scale, ehronostratigraphy, planktonic foraminiferal zonation
and datum-planes (levels)
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(1967, p. 996, fig. 2) has correlated the Luisian/Mohnian boundarv with a level

uithin Zone N12, correlated the Mohnian Stage with the upper part of Zone
N12, N13, N14 and the lower part of N15. The Mohnian/Delmontian boundarv
was correlated with the middle of Zone N15 which, as pointed out above,

corresponds to the base of the Tortonian Stage in its type section. The data
of both Martini and Bramlette (1963) and Lipps (1967) agree well and suggest .

that the age of the N12/13 boundary is ca. 12 íny.; an estimate fór the base of

the Tortonian then would be ca. 10.5 mv.

The evolutionarv appearance of Sphaeroidinella dehiscens from its ancestor

Sphaeroidinellopsis subdehiscens has been shown by Blow (1969) to occur

approximately 40 feet above the base of the Trubi Mari in Sicilv. The base of

the Trubi Mari mav be considered the base of the Zanclian Stage and to denote

the Miocene/Pliocene boundary. The Sphaeroidinella Dátum defines the base ‘

l

of Zone N19; the Miocene/Pliocene boundary is then, strictly speaking, somé-
{

what older than the Sphaeroidinella Dátum. On the basis of integrated paleon-

»

tologic-paleomagnetic investigations which are currently being conducted <

at Lamont-Dohérty Geological Observatorv, the Sphaeroidinella Dátum has i

been dated about 5 mv. (Saito, personal communication) and an age of ca.

5. 5 mv. is assigned to the Miocene/Pliocene boundary here.

The use of age/stage terminology in the type sections of the Pliocene of 1

ltalv is difficuít because the supposed time-stratigraphic limits of the ,,stage"
|

units in question are time-transgressive. However, it is possible to zone the I

Pliocene in deep-sea eores and to assign ages to several destinct biostratigra- I

phic datum-planes as well as zonal boundaries (Hays, et. al., 1970, in press). I

The more important dates are listed here: Zone N19/N20: 3. 5 mv.; Zone N2<i I

N21 : 3. 1 mv.

The Pliocene/Pleistocene boundary has been biostratigraphicallv determined
on Ilié basis of criteria applicable to the holostratotvpe Calabrian Stage in

deepsea cores and assigned an age of ca. 1 . 85 mv. on the basis of paleomagnetic

evidence (Berggren et al., 1967; Phillips et al., 1968: Berggren, 1968:

Hays and Berggren, 1970, in press). Using similar criteria an age of ca. 2 mv
has been assigned to the same boundary by Glass et al. (1967) and Ericson

(1969). This is approximately t he boundary between Zone N21/N22.

( Virrelation of neogene maríné and non-marine stages

If one compares the correlation inadé bv vertebrate paleontologists of th(

standard Neogene non-marine stages of California with the non-marine equiva

lents in Europc (Hvernden, et al., 1964, fig. 1; compare columns 2 and 7 ii

tahié 2. this paper), it ean be seen that tliese do nt correspond with the limit:

of the European maríné stages (column 6, tahié 1, this paper). Intcrcont inenta

correlation of mammalian fauna at the stage level appears to have beei

Pliocene

Pleistocene
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refined to a high degree. Nevertheless, the offset between t he marine and non-
marine stages is seen to he rather significant if we accept the radiometric
dating of the non-marine units in California (and other areas on the West
Coast) and the correlation of these units with their non-marine equivalents in

Europe. Fór instance, the Arikareean Stage of West Coast is generally dated
about 21—26 my. and is correlated with the Aquitanian and lower half of the
Burdigalian stages in Europe. A closer look at t he time-stratigraphic limits of
the maríné Aquitanian Stage reveals, however, that the base of the Aquitanian
is at about 22 23 my. (based on its correlation with the base of the Saucesian
Stage in California) and the top of the Aquitanian is about 17 my. The Arika-
reean, in reality, corresponds largely to the laté Chattian and earüest Aquita-
nian. This may help to explain the long cherished opinion among vertebrate
paleontologists that t he A(piitanian Stage belongs in the Oligocene.

lt is the Hemingfordian (mammalian) Stage of the West Coast which corre-

sponds essentiallv to the marine Aquitanian Stage. The Barstovian (mamma-
lian) Stage, generally correlated with the marine Vindobonian Stage, is aetually

,

a correlative of the Burdigalian- í^anghian Stages and its limits span parts of

the Earlv and Middle Miocéné. Vindoboman is a loosely used term in the Vienna
Basin and can in no way be used in a time-stratigraphic sense.

The Clarendonian and Hemphillian (mammalian) Stages span the interval

from laté Miocene-early Pliocene and correspond essentiallv to the Tortonian-
Mesinian Stages as well as the Zanclian Stage of the Earlv Pliocene.

With the recent demonstration (Savage and Curtis, 1967) that the Villa-

franchian (mammalian) ,,Stage" (which simuld be thought of as a biostratigra-

phic rather than a time-stratigraphic unit) does nt correspond to the marine
jCalabrian Stage in its extent one of the main problems in defining the base of
the Pleistocene has been removed. The Villafranchian has been shown to

,represent about the same time-interval as the Blancan mammalian Stage of
North America. The lower (type) Villafranchian has been dated at about 3. 4

my. which is mid-Pliocene according to the time scale presented here. The
voungest levels assigned to the Villafranchian have been dated at ca. 0. 9 my.
The Villafranchian spans the laté Pliocene-earlv Pleistocene.

Time and biostratigraphy

The Xeogene is seen to have been about 22—23 my. long. Within this time
span there are 20 planktonic foraminiferal zones (Blow, 1969) which gives
,'an average duration of 1. 12 my. fór eacli zone (see tab. II.). The Miocéné is

ibout 17 my. long; the average duration of Miocéné planktonic foraminiferal
l-'.ones is seen to be 1.1 mv., the same as the average fór the Xeogene. The
iverage duration of planktonic foraminiferal zones can be seen to varv from
i low of 0. 7 my. in the Middle Miocéné to 1 . 7 my. in the Earlv Miocéné. This
js due. in turn. in no small part to the type of zone used in the biostratigraphic

ubdivision. The partial- and consecutive-range zones used to subdivide the
ower part of the Middle Miocéné are based primarily upon the evolution of a
ingle unit bioeharacter- the peripheral keel in the Globorotalia fohsi bioseries,

m event which occurred relativelv rapidlv in terms of geologic time.

The correlation of radiometric date and biostratigraphic level enables us
o make approximate judgments on the relatíve duration of intervening plank-

6 *
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tonic foraminiferal zones. Fór instance, the date of 22. 5 my. at the base of the

Miocéné (base N4) and of 15. 3 my. at the base of the Relizian (base NT) and
of ca. 14 my. fór the base of Zone N9 suggests that zones N4—6 are of relatively

longer duration than NT and N8. If the Laté Miocéné spans the time interval

from 5. 5 my. to 10. 5 my., Laté Miocéné planktonic foraminiferal zones have
an average of about 1.5 my. each; if the Laté Miocéné spans the time interval

from 5.5 to 12 my., then the Laté Miocéné planktonic foraminiferal zones have
an average of about 1.8 my. each. In anv event r zones NlT and Ni 8 appear
to be of considerably longer duration than the zones of the Middle Miocéné.
The Pliocene is about 3.5 to 3.8 my. long. The lower figure is used here in

making approximate calculations. Pliocene zones average 1.2 my. in duration,

the shortness of zones N20 and N21 offsetting the relatively longer duration
of Zone Ni 9.

Conclusions

Recent developments in the fields of radioactive dating and paleomagnetic
stratigraphv have allowed additional refinements in the construction of a radio-

metric time-scale fór the Neogene. Increased resolution in biostratigraphic

zonation using planktonic foraminifera and in determining the relationship of

various zones and dátum points to time-stratigraphic boundaries is making it

possible to assign age values to these time-stratigraphic boundaries. This

increased accuracv in developing a linear time-scale in the in the Neogene has

significant implications in the Earth Sciences. It is rapidly becoming possible

to quantify geologic proeesses within a time framework. Among other things,

it is now possible to piacé within a time framework such things as biostrati-

graphic dátum points, first appearances, ranges, and extinctions of fossils

species, changes in coiling directions, and so forth, as well as to calculate such

l>asic things as rates of morphologic and phylogenetic-taxonomic evolution

in various fossd groups and compare these rates in maríné and non-marine
forms.

Summary of estimated average duration of' neo-
gene planktonic foraminiferal zones in relation to

chronostratigraphic units

Table III.

UNIT m. y.

ESTIMATED AVE-
HAGE LENGTH OF
PLANKT. FORAM.
ZONES IN m. y.

CENOZOIC 65 1.51

MIOCÉNÉ 17 1.1

EARLY MIOCÉNÉ 8.5 1.7

MIDDLE MIOCÉNÉ 3.5 0.6

LATÉ MIOCÉNÉ 5.0 1.5

PLIOCENE 3.5 1.2

NEOGENE 22.5 1.12

PALEOUENE 42.5 1.03
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Serie Neogéne traversée pár le Forage Mistral

No. 1. dans le golfé de Hon

P. F. Burollet, J. Cravatte, Ph. Dufaure, L. Duránci et

A. Laumondais

(avec 1 figure)

Le Forage Mistral 1 a été exécuté dans le Golfé du Lion, au large du Langue-

doc Fran9ais, 55 km. au SSE de Sete et 125 km. á l’WSW de Marseille. Són
emplacement est situé pár 42°57’35” de latitude Nord et 3°53’54” de longitude

Est. La profondeur d’eau étáit de 98 métres. Ce forage a été effectué pár la

Compagnie Fran 9 ai.se des Pétroles-Métropole opérant pour le groupe des Socié-

tés suivantes qui sont associées comme détenteurs du permis: Compagnie
Francaise des Pétroles, Société Fran^aise des développements pétroliers BP
et Société Francaise des Pétroles BP. Le sondage a commencé le 7 Novembre
1968 et a été terminé le 7 Février 1969. La profondeur totálé étáit de 3552

métres sous le niveau de la mer, sóit 3454 sous le fond de la mer.

Série stratigraphique

(Les profondeurs sont données sous le niveau de la mer)

Les limites qui ont été prises correnpondent á des coupures lithologiques

observables sur les diagraphies tout en restant. dans l’ensemble, en harinonie

avec les résultats des études de micropaléontologie.

L’attribution des intervalles ainsi individualisés á des zones stratigraphiques

est en effet délicate, compte tenu de la complexité des phénoménes d’évolution

des microfaunes et des phénoménes sédimentologiques; l’imprécision relatíve

et l’imbrication des différents étages, voire des jeux d’étages, de l’Aquitanien

au Pleistocéne, ne permet pás encore une nomenclature définitivement ássunk*

á l’échelle mésogéenne.

Le substratum, rencontré elitre 3438.5 et 3552 métres, est formé de schistee -

et grés froissés évoquant l’Ordovicien des Pvrénées Orientales ou de la Mon-

tagne Nire

Mioc é n e

]. Miockne hasal a Oligochie terminál? (Aquitanien inférieur?) de 3438,5 á

3164 m.
A la base de 3438,0 d 3432 in: Bréehe polvgénique comprenant des élém-

ents de dolomie beige microcristalline, d’argile indurée gris noir, d’argile I

anhvdritique blancbe et de schistes sériciteux. Le ciment, lorsque celui-ci

est distinct (1 elab), semble formé d’argile ou de marne azoique; l’áge exaet

est indéterminé.
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De 3432 á 3323 m., marne silteuse nire indurée á rares débris de jaune

dönt quelques silhouettes de petites Globigérines indéterminables.

De 3323 á 3164 m., alternances d’argile indurée calcareuse plus ou moins
silteuse, de marne avec passées de calcaire argileux micritique, et de grés

ou sable argileux glauconieux; présence de traces bitumineuses.

Dans cette zone se trouvent associés, en microfaciés, des débris communs
de Mélobésiées, des débris de Bryozoaires á test épais, des Amphistégines et

des Globigérines.

2

.

Miocéné inférieur (Burdigalien + Aquitanien pro-parte?) de 3164 á

2653 m.
II est constitué pár une argile calcareuse nettement indurée, plus ou moins

sableuse et montrant au tóit de la série de la calcite cristalline. La partit

inférieure (3165 á 3015 m.) est riche en passées de calcaire argileux.

Les microfaunes ont été trés difficiles a dégager dans les niveaux trés indurés et elles on
j

souvent été détériorées; toutefois, cette zone semble caractérisée pár Vabsence d’Orbuline. i

et la présence commune de Globigerinoides trilobus (formes globuleuses) déjá aceonvpagnéc
au dessus de 2933 m. de rares Globüjerinoides transitorius, de Globigerinoides bisphaericu

et de rares Globoquadrines?

3. Miocéné moyen (,,Helvétien” ou Serravalien 4- Langhien pro-parte) d>

2653 á 1916 m.
Argile calcaire avec des passées riches en quartz, principalement au dessu

de 2263 m. (grains de l’ordre de 350 p). En dessous de 2263 les quartz són

nettement plus fins (150 p en moyen ne).

La microfaune planctonique annonce celle de la zone sus-jacente et montre:
a

)

prédominance des formes Globigerinoides trilobus et Globigerinoides bisphaericu

b) présence de Globoquadrines dönt G. cf. altispira globosa et G. aff. venezuelaiul

c) présence de Globorotalia mayeri avec des formes de passage de Globorotalia viayc a

a G. fohsi (2256 á 2343 m),
d) l’intercalation de niveaux avec des petites Globigérines communes (Globigerii

i

cf. trihcularis, G. cf. falconensis, etc.).

L’attribution de cette série au Miocéné moyen provient de la présence de rares Orl>

lines (Orbulina universa et Orbulina suturalis), présence qui semble continue en dép

des retombées possibles. Les Orbulines sont, en effet, inconnues dans les intercalatioi <

planctoniques du Burdigalien dans la localité d’origine.

Les variations des cortéges sont plus accusées en ce qui concerne les microfaun
bcnthiques. On remarque les espéces et variétcs caractéristiques suivantes:

a) parmi les Ellipsoidinides: Siphonodosaria cf. verneuili, S.nuttali var. gracüin i

S. consobrina var. emaciata, S. vertebralis,

b) parmi les Rotaliformes : Ammónia gr. beccarii (formes aplaties puis globuleusc

Cibicides gr. coryelli-refulgem,

c

)

parmi les Arénacés: Spiroplectammina aff. carinata (af— c), Siphotcxtularia cabic *

(ex),

d) parmi les Bulimidés: Urigenna gr. galloway-schwageri, U tenuistata, Siphogei 4

rinoides.

4. Miocéné supérieur (Messinien? pp -(- Tortonien) de 1916 á 1339 m.

On peut voir trois parties principales.

Etilre 1916 et 1683 m. Argile plastique calcareuse moins gréseuse, que

précédemmont y note la présence assez commune d’Orbulines (Orbulina suturali I

rabondancn des Globigerinoides trilobus et, á un degró moindre, la fréquence de Glc 1

gerinoides bisphaericus avec des formes passant ii G. (Porticulasphaera) transitorius

de G. saeculifer. On retrouve les Globoquadrines diversifiées, dönt: Globoquadrinu

dehiseens, inconnue auparavant, G. cf. altispira globosa, G. aff. venezuelana? ainsi <
' I
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Globorotalia mayeri, Foraminifére indice de la zone paléontologique dite ú G. mayeri
du Törtömén inférieur.

Les formes benthiques sont assez pen variées et sont surtout réprésentéee pár (les

Anomalinidés (Cihicides mexicanus var. dertonensis, etc.) de fréquentes Lentieulines lisses,

des Rotaliformes (snrtont Gyroidina cf. aoldani), des Uvigérines (U. cf. flintii) et des
Ellipsoidinidés (Siphonodosaria verneuili, Siphonodosaria sp.). On renoontre également
des niveanx a Arénacés assoeiés á des Ostracodes costulés earactóristiques.

Eittre 1683 et 1513 in. (Tortonien.) Argile plastique calcareuse légerement
silteuse avec des passées pilis grossiéres faisant parfois piacé á des grés fins

argileux et glauconieux.

La microfaune planctonique v est surtout reprósentée pár: Orbulina universa (r— a, f),

0. suturalis (ex.), Globigerinoides gr. obliquus (-*• f), G. bisphaericus (ex.), G. trilobus

(t.r. c), Globigerina cf. acostaensis (ex.), G. ef. eontinuosa (-* a.r.), G. gr. trilocularis-foliata

(t.r -* a.r), G. picassiana ? (ex.), Sphaeroidinellopsis rutschi (t.r, c), S. grimsdalei (ex.),

Globorotalia gr. scitula (en dessous de 1573 m), Globorotalia cf., Globognádrína sj). (en
dessous de 1573 m), Catapsydrax sp. (ex.a C.) en dessous de 1553 rn.

Entre 1513 et 1339 m. Messinien? Argile plastique calcareuse trés sableuse a
silteuse avec parfois des passées de gres fins micacé glauconieux.

Présence exceptionnelle de petits galets de roches eristallines a 1410—1480

—

1515 m., pouvant étre des retombées de la zone supérieure.

Comme dans la zone eonglomératique sus-jacente, la microfauna est rare. Les micro-
faunes benthiques, encore trés différentes de celles de Tabiano, indiquent des milieux
de dépts trés littoraux (surtout Ammónia gr. beccarii varieté trocholdes). On notera
parmi les quelques Foraminiféres planctoniques, la présence de formás chevauchant vers
le bas la limité Pliocéne—Miocéné: Orbulina universa, O. suturalis , Globigerinoides gr.

obliquus , G. bisphaericus, G. trilobus. Globigerina aff. acostaensis trochoidea (de 1411 á
1423 m). G. opima eontinuosa, G. gr. trilocularis-foliata, G. aff. bulbosa, G. aff. bollii.

Pliocéne
1. Pliocéne hasal (Pontién?) de 1339 á 1231 m.
C’est une zone constituée d’argile grise sableuse a abondants débris de

roches eristallines et métamorphiques (granites, gneiss, schichtes et gres arko-

siques) et de roches carbonatées (mierite azo'ique).

La microfaune y est extrémement rare et peu significative (présence de formes trés
littorales comme Nonion boueanum et Ammónia sp.). On the trouve pratiquement pás
encore les espéces formánt le riche cortége benthique du Tabianien. On note surtout dans
la moitié inférieure la présence de quelques Foraminiféres planctoniques: Orbulina uni-

I versa (af. — t.r), O. suturalis (r. á ex.), Globigerinoides gr. obliquus (-» f), G. bisphaericus
(ex.), G. trilobus, Globigerina acostaensis, G. cf. opima eontinuosa, G. gr. trilocula ris-föliata
(t.r), G. cf. gavalae (t.r), G. cf. bollii (ex.) déjá assoeiés á de trés rares espéces consi-
dérées comme earactéristiques du Pliocéne inférieur (Globorotalia marginatae, G.puncti-
culata). t

Cet intervalle est rattaché au Pontién, parcequ’il s’agit d’une zone eonglomé-
ratique située sous le Pliocéne inférieur earactérisé (Tabianien) et parcequ’on
v voit des niveaux régressifs assez mai caractérisés mais dönt on sait qu’ils

terminent le Miocéné supérieur daté.

Les rares microfaunes planctoniques observées ne permettent pás actuellement, de
trancher le probléme d’appartenance au Pliocéne inférieur ou au Miocéné terminál. Cer-
taines espéces sont, en effet, citées comme exclusivement pliocénes pár certains auteurs
(Barbieei. Bízón, Sartoni), mais d’autres (Perconig) les ont également signalées dans
le Miocéné supérieur (probléme de l’Andalousien), ce sont notamment: Globorotalia crassa-
formis, G. puncticulata, G. margaritae. D’autre microfaunes sont communes au Pliocéne
et au Miocéné: Sphaerodinellopsis sp., Globigerinoides obliquus, Globigerina acostaensis.
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2. Pliocene inférieur (Tabianien) de 1231 á 731 m.
Cet ensemble est essentiellement eonstitué pár une argile plastique gris bleu

légérement silteuse. Toutefois nous observons une proportion beaucoup plus

forte des grains de quartz de 983 m. á 783 m.
Dans 1’ensemble le milieu est beaucoup moins littoral que dans le Pliocene

basal mais aussi que dans le Pliocene moven; les influences pélagiques sont

plus accusées. On peut envisager des profondeurs de dépóts de 150 á plus de

200 m.

Dans toute cette zone, nous avons une microfaune planetonique surtout représentée
pár: Globorotalia gr. crassaformis-puncticulata (ab) plus abondants dans la partié supé-

rieure, Globorotalia margaritae ( -> ab) forme de passage a G. ef. martinezi á la partié

inférieure; Orbulina universa (f). Porticulaspliaera glomerosa var. curva (t.r), P. gloinerosa

var. transitoria (t.r), Globigerinoides gr. obliquus (f) avec variétés (ab), G. bisphaerfcm
(a.r), Hastigerina gr. aequalis (t.r), Sphaeroidinella rutschi, S. ef. grimsdalei (ex.), Sphaero-
idinella sp. (t.r).

Nous constatons, tömmé dans la localité type de Tabiano, la trés grande abondance
de Globorotalia crassaformis-puncticulata.

Dans la microfaune benthique, nous observons une forte diversification des «Lenti-

culines«, en particulier avec: Robulus echinatus, R. spinulosus, R. costatus, R. vortex,

R. serpens clericii.

Nous notons <le plus, á la partié inférieure, la présenc-e de grandes Cyelannnines glo-

buleuses associées a des Arenaeés (Clavulina rudis, Dorothia bradyi, Textularia sp. sp.)

et á de grosses Lingulines-(Lingulina multicostata)

,

cet ensemble ne se retrouvant pag

au dessus.

3. Pliocene moyen (Plaisancien) de 731 á 407 m.
II est représenté pár des argiles gréseuses (taille maximale des grains de

quartz: 200 a 300 /u) homogcnes avec quclques feldspaths (plagioclases plus ou

moins abondants), micas et pvrite. TI s’agit de faciés marneux francs á tendance

cotiére, n’excluant pás des influences pélagiques.

La microfaune planetonique est assez fréquente. On y remarque: Globigerinoides gr.

obliquus (f), G. elongatus (t.r), G. bisphaericus (t.r.), G. sacculifer (t.r). G. helicinus (t.r).

Globigerina bulloides (a.f) petites Globigerines aux loges bion détachées (G. gr. foliata-

falconensis) : G. cf. juvenilis (t.r, ex.), G. cf. quinqueloba (t.r), G. pseudobesa (ex.).

Cette association permet á elle seule de caractériser le Plaisancien. La microfaune
benthique est trés variée et trés riche (plus riche et plus variée que celle rencontrée dans
le Quaternaire), avec des formes á cachet Pliocéne indiscutable, dönt: Dorothia gibbosa

(c), Marginulina costata (e), Orthornorphina tenuicostata (c), O. proxima (c), Bolivina
italira (c), B. punctata

, Brizzalina aenariensis (a.c), Eponides umbonatus var. stellatus.

Textularia sp. á section transversale rectangulaire (a.c) etc.

4. Pliocene supérieur (faciés Astien?) de 407 á 303 m.
II est eonstitué pár une lumachelle de Lamellibranches et de Gastéropodes

non eonsolidée, légérement gréseuse (taille moyenne des grains entre 200 et'

250 /u), avec de rares feldspaths et micas un peu de pvrite et d’aragonite déceléí

aux ravons X.
Ces sables de plages correspondent aux faciés régressifs du Pliocéne supcrieui

(connus dans le Bas-Rhöne et dans la région de Montpellier).

La microfaune planetonique est, dans l’cnsemble, trés rare. Elle comprend essentiellc

ment: Globigerinoides gr. elongatus (a.f) (avec forme de passage k G. obliquus), G. obliquu

(a.r), G. trilobus (t.r), G. rubra (t.r), Globigerina bulloides (t.r).

Du point do vuo micropaléontologique, toutes ces espéces peuvent caractériser aüss

bien le Quaternaire inférieur que le Pliocéne supérieur. Pár contre, la microfaune benthi

que, moins diversifiée que précédemment, montre des formes á net cachet pliocéne

Bolivina aff. italira. Brizzalina catanensis, Elphidium aff. romplanatum, Orthomorphiiv
sp. sp. etc.
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Quat e r n a i re
De 303 á 98 m (cote du fond de l’eau). Argile plastique silteuse avec débris

le Lamellibranches, de Gastéropodes, d’Oursins et de Bryozoaires et avee
les galets de roches divers, se terminant au sommet pár metres de sable fin

i grossier.

Nous y trouvons (gráoe a un earottage de surface et a des matériaux prélevés sur les

•utils), une mierofaune planctonique caractéristique avec, notamment: Globorotalia
injlatus (af), G. truncatulinoides (r, c), Globigerinoides conglobatus (r). G. rubrn (r), G. obli-

fuus (t.r), G. cf. elongcitus (t.r), Globigerinn a ff. quinqttelobn (-* f), G. bulloides (-»• f).

)rbuliiri unirersa (

—

> r).

La mierofaune benthique v est abondante et trés diversifiée. Klle comprend de nom-
>reux Elphidiidés, N'onionidés. Kotaliforines. Buliniines. Bolivines, Miliolidéset Arénacés.

Conclusions

Les principaux résultats stratigraphiques apportés pár le sondage Mistral

Xo. 1, sont suivants:

1 . Mise en évidence d’une série néogene maríné continue sans accident
eetonique appréciable.

2 . Présence de formát ions niarines correnpondant aux trois ,,étages” de
a limité Miocene-Pliocene. Messinien, Pontién et Tabianien avec des micro-
’aunes qui sont principalement benthiques mais qui comprennent toutes des
'léments planctoniques. surtout au niveau du Tabianien.

Les informations paléogéographiques principales sont les suivantes:

1 . Existence d’une dorsale orientée S\\ NE d’áge probablement oligocéne

)ü les sédiments miocénes reposent directement sur le Paléozoique. Cet axe
elie les Pyrénées orientales au Massif de Marseille et des Maures.
2 . Subsidence importante du Miocéné, surtout á partir du Miocéné moyen.
3 . Eléments conglomératiques dans les argiles pontiennes correspondant aux

nouvements orogéniques généralisés á ee moment la. La question reste posée
le savoir si ces galets viennent de Sud ou de l Est (massif qui serait maintenant
trofondément immergé) ou plutt de la Crau pontienne. exutoire normál du
bassin conglomérique de Valensole.

4 . Transgression du Pliocéne inférieur post-pontien (Tabianien) avec les

nfluences pélagiques les plus grandes. Au fúr et á mesure que le Pliocéne
vance sur la Provence méridionale (Arles, Merindol) on a pár eontre des faciés

noins profonds á tendance cotiére (Plaisancien) suivis pár les faluns de tvpe
égressif de l’Astien.

•5. Au Quaternaire de nouveaux apports détritiques soulignent une instabilité

es ntarges du bassin (galets) mais l’échantillonage n’a pás été suffisant pour
iue l’on ait pu établir une zonation.
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Die Stelimig des Oberoligozáns und Miozáns
dér Zentralparatethys in

Beziehung znm eiiropaischen Tertiár

Iván Cichn—Járt Sértés

Die stratigraphische Gliederung des Tertiárs maehte im Laufe dér vergan-
jenen 200 Jalire eine ziemlich komplizierte Entwicklung dureh und die gegen-
artigen Ansichten dér im europáischen Tertiár arbeitenden Stratigraphen
[nd háufig sehr umatritten. Dér Inhalt einzelner Stufen und ihre zeitliche

teichweite wird sehr unterschiedlich aufgefasst. Die Verhandlungen dér
MNS, vor allém die Sitzungen in Bern 1004 und in Bologna 1067 brachten
iné ganze Keibe neuer Angaben, die wesentlich zr Klárung von Stellung und
diait dér einzelnen Stufen beitrugen und gleichzeitig bestátigten, dass prak-
sch allé diese stratigraphischen Einheiten einen eng bioprovinziellen Charak-
r habén. Beim \ ergleich mit den »Grundstufen« dér klassischen Miozán-
ufenfolge ergeben sich nach kritischer Umwertung dér von zahlreichen Auto-
'n durchgeführten Erkundungen nachstehende Tatsachen.

Das Aquitan (('h. Mayer-Eymar, 1858), seine Stellung als Stufe, seine Stratotvp-
ikalitáten und vor alléin seine obere Grenze bleiben ungeklárt. Die Anwendung dicsér
ufi* und dérén molluskenf iihrenden Ty])lokalitáten als Stiitzpunkte für die Zusammen-
ellung dér stratigraphischen Stufenfolge des Tertiárs ist sehr problematisch und ver-
sachte zahlx-eiehe Missverstándnisse bei breiteren regionalen Korrelationen.
l)as Burdigal (Depéret, 1892) wird wenigstens zum Teil latéra! von den als Typ-
hichten des Aquitans betrachteten Schichten vert rétén.
Das Helvet (Ch. Mayer-Eymar, 1858), elessen Stratotyp-Lokalitát eine praktisch
un Burdigal nicht zu unterscheidende Fauna birgt. Dér Oberabschnitt des Helvets
h Typgebiet dér vorkarpat ischen Molasse in dér Schweiz ist ausgesüsst und führt nur
i die Paratethys gebundene Vergesellschaftungen.
Zwischen Helvet unrl Törtön ist ein mit Sedimenten ausgefüllter Abschnitt, dér jedoc-h

e-ht Bestandteil eler stratigraphischen Stufenfolge des Miozáns ist, selbst wenn wir aus
ayer-Eymars Arbeit (1S89) ausgehen, wo in den Unterabschnitt des Tortons das
|g. Badenon. d. h. die Badener Mergel gestellt werden.
In seinem klassischen Bestimmungsgebiet (Mayer-Eymar, 1858) stellt das Törtön
n Zeitabsehnitt zwischen dem Elveziano (keineswegs Helvet) und elem Messin dar.
Das Sarmat (E. Svess. 1866) ist eine dureh brackische Fatma charakterisierte Stufe
ul seine Schichten können mit Bestimtheit faunistisch nur mit dér Paratethys korreliert
rden.
Das iMessin (Mayer-Eymar, 1868) hat zahlreiehe Kennzeichen einer modernen Stufe.

ie Beziehung zwischen dem Sarmat, Messin, Pannon, ist nicht geklárt und das Problem
r Obergrenze gegenüber dem Pliozán Italiens steht noch offen.

Wenn wir erwágen, dass die obenangeführten Stufen bisher die Grundlage
r stratigraphischen Miozánghederung bildeten, war die Situation für die
ldung einer festen stratigraphischen Stufenfolge dieser Formation nicht

;e günstigste. Die Verfechter dér bisherigen Gliederung stützten sich auf die

iraussetzung, dass die einzelnen Stufen gewissermassen abstrakte Einheiten
ien, wo z. B. die Bezeichnung Törtön ein Zeitbegriff ist, dér die Zeitspanne
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zwischen dem Helvet und Messin, evtl. Sarmat ausfüllt und dér ursprüngliche

Inhalt im Bestimmungsgebiet nicht entscheidend ist. Es handelt sich daher
j

ura eine bestimmte Form einer Adoption von Schichten, oder ganzer máchti- i

ger Schichtenkomplexe. Diese Lösung gestattet eine betrachtliche Freiheit I

bei dér stratigraphischen Eingliederung. Die gegenwártige unübersichtliche 1

Situation in dér stratigraphischen Stellung zahlreicher Tertiárbecken aller

Kontinente ist auf die obenerwáhnte Auffassung zurückzuführen.
Eine Reihe von Forschern versuchte es, im Laufe von mehr als hundér t v

.Jahren die Mángel dér klassischen Miozánskala zu überwinden.
Es wurden zahlreiche »Stufen« benannt und definiert, die jedoch nicht in die ‘I

klassische Tertiárstufenfolge einbezogen wurden.

Das Bormid (Pareto. 1865) entspricht (z. B. Vervloet, 1966) dem Rupel bis Aquitan.
An seiner Basis wurden Nummuliten festgestellt, im obersten Abschnitt Miogypsina §
gnnteri und M. socini.

Das Langh (Pareto, 1865) wurde von Mayer-Eymar (1868) zwischen das Aquitan
j

und Helvet gestellt. Spáter wurde diese Stufe, eben auf Grund dieser Einstufung. ab 1
Synonym des Burdigals angesehen. Die Typprofile des Langh im Piemont sind jedocl I

deutlich jünger als das Burdigal und entsprechen dér Zone (IIobiyerinoides bisphericu. H
und i>Praeorbulina<i, evtl. nur dér letztgenannten Zone (M. B. Cita— I. Premoli-Silva ;|

J 967).
Das Serravall (Pareto, 1865) entspricht dem Zeitabschnitt (Vervloet, 1966) zwisebei

dem langb und Törtön.
Das Elve/.iano in dér italienischrn Auffassung entspricht nicht dem Helvet des klassi

seben Gebiets. Es ist deutlich jünger und ein Áquivalent des Langh, Serravall und eine i

Teils des Tortons.
DasVindohon (Depéret, 1895) ist ein Synonym de s zweiten Mediterransnach E. Sves: t-

(1860). Seine Typlokalitát ist das Wiener Becken und es wurde als Stufe für Gebiete vor

geschlagen, in denen das Helvet nicht von Törtön abzutrennen ist.

Das Sallomacien (Fallot. 1894) liegt obeihalb des Burdigals des Aquitanischen Bek
kens und stellt wenigstens zum Teil ein Áquivalent des Serravallien und Langh dai

Es karín nicht mit dem Helvet páráik lisieit werden.
Das Kárpát (Oicha Tejkax, 1959; Cicija- Tejkal— SeneS et ab, 1967) stellt de

Zeitabschnitt zwischen den Endschiehten des Helvets des klassischen Gebiets und de I

ersten Auftauchen dér Orbulinen dar. Seine Untergrenze gegenüber dér alteren Ént

wicklungen ist nicht von marínén, sondem von faunistiseh einheitlichen für die Pari

tethys kennzeichnendcm ( 'ha raktér.

1 )as ( Jirond (Vigneaux i\l . et al., 1 954) ist eine neue Brzeichnung für das Aquitan un

Burdigal und stiitzt sich auf die voiausgesetzte Áquivalenz beider Stufcn.
Für die Schichten zwischen dem Kárpát und dem Törtön wurden in letzter Zeit (husm

für elás Sallomacien, Serravall und Langh) mehrere neue Bezeichnungen vorgeschlagei

• 1. Kapounek, A. Papp und K. Turnovsky (1960) schlagen für die Zeitspanne zwiscbe

dem Kárpát und Sarmat die Bezeichnung Badener Serie Badenien — vor. I. Cich. 1

.1. Tejkal sehlugen (1965) naeli Feststellung dér Art Qlobiycrinanepenth.es für die Zei 1

spanne zwischen dem Kárpát (Zone (rlobigerinoides bisphéricus) und dem Törtön (Zon

(Hobigcrina nepenthes) die Bezeichnung Lanzendorf (Lanzendorfer Serie) vor.

Fcrner treffen wir in dér Borealprovinz des Miozans die Unterteilungen in ein Vierlam

llemmoor, Keinbek. Langenfeld. (hamm und Sylt oder »Albingium— Scaldisiuin* i

g
Xorddeutschland, in Brigién in ein Houthalecn (Bolder), Anvers, Deurnien. in Dán
mark in ein Klintighoved. Bibe, Arnum und in dér Bretagne in ein Pontilev, Savignee

Kodon an. In Spanien wurde das Andalus (E. Perconig. 1967) bestimmt. welches e

\qui\alent des ins Fntei plioziin gestellten Teils des Messin und Tahién ist.

Die Strat igraphen sitid bestrebt, die existierenden geochronologischen Hit

liciten, d. h. relatíve Zcitabsehnitte in dér Geschichte dér Erd, durch konkn

les Matériái, d. Ii. Gesteine richtig auszufüllen. Int Laufe dér letzten Jalu

ital die Notwendigkeit einer genauen regionale Korrelation immor mehr i

den Vordergrund und dadurcb hat sich die Notwendigkeit einer stabilén Lösui

dér stratigraphischen und geochronologischen Einordnung dér Sedimente
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tertiáren Tcilgebieten Europas ergeben. Unserer Ansicht nach sollte in dér
ersten Etappe (I. Cicha, J. 8ene§, J. Tejkal, 1967) diese das Problem dér
Stellung paláontologisoh charakterisierten Neostratotypen und die Frage dérén
wechselseitigen Beziehungen durch eine sog. offene chronostratigraphische
Stufenfolge klaren.

delien wir aus dem Beschluss des Kongresses dér CMNS 1967 in Bologna
tus, wo praktisch entschieden wurde, d.uss allé anerkannten Stratotypen als

Stufen nur eine regionale Giiltigkeit habén (einschl. dér Stufen dér klassischen
Víiozánstufenfolge), so ergibt sich die Notwendigkeit dér Bildung einer inter-

egionalen Stufenfolge im Weltmassstab, mit neuen Stufenbezeichnungen.
Es handelte sich eigentlich um »Oberstufen«.

Es muss aus folgenden Grundsátzen ausgegangen werden:

7. Kine »Oberstufe« ist ein a bst raktér geoclironologischer Zeitbegriff.
~. Das konkrété, diese Zeit ausfüllende Matéria! besteht aus (len Sedimenten. Sie

>ilden die Gmmllage des ehronostratigraphischen Begriffs und sind die Bestandteile
jler regionalen Stufen einzelner Bioprovinzen, evtl. -gebiete.
' 3. Die Neostratotypen (I. Cicha, J. Sene§, J. Tejkal) mit iluen Holo- und Fuzio-
tratotypen charakterisieren regionale Stufen, d. h. nur diejenige Zeitspanne dér ganzen
[Iberstuíe, dérén Sedimente in diesel- oder jener Bioprovinz vorlianden sind.

J. Die Sedimente des unausgefüllten Zeitabschnitts stellen einen Hiatus, d. h. einen
intwieklungsabsehnitt von unbekannter Dauer, unbekannter lithologiseher, faziologi-
clier. palaontologischer usw. Entwicklung in dem studierten Gebiet dar, dér keine eha-
akteristisehen Merkmale aufweist.

Die Analvsen dér stratigraphischen Gliederung des europáischen Oligozans
ind Xeogens zeigten, dass keine einzige Stufe fiir die interregionale Korrela-
jion geeignet ist. dass jedoch zahlreiche davon für die Gliederung dér einzelnen
Bioprovinzialregionen verwendet werden kimen. Sollte in Zukunft eine no-
ninale Bezeichnung dér Überstufen gewáhlt werden, so muss dérén Inhalt
bsolut abstrakt-zeitlich, durch festbestimmte Wendepunkte in dér organi-
jchen Entwicklung gegeben und unwandelbar sein. Er muss jedoch stets die

löglichkeit einer Ergánzung im Ralimén dér Regionalstufen durch neue
\ngaben vorlianden sein. die z. B. im Zugé dér Entwicklung neuer Methoden
ur absoluten Altersbestimmung von Gesteinen gewonnen werden.

Grundlagen dér biostratigraphischen Gliederung des

Oberoligozáns und Miozáns

lm Laufe dér Entwicklung dér Erde kain es zu einer allmahlichen Differen-
ierung dér Organismen und ihrer verschiedentlichen Verteilung in dér Bio-
pháre. Bei den Meeresorganismen bildeten sich mit dér Zeit voneinander
jetrennte Bioprovinzen. Wáhrend z. B. bei den benthonischen Foraminiferen
iese Bioprovinzen, mit Ausnahme dér Borealen Provinz, keinen scharf ab-
’egrenzten Charakter habén, sind z. B. bei den Mollusken die Unterschiede
íhr deutlich.

Xach den gegenwartigen Erkundungen ist die Grenze zwischen den einzelnen
tufen durch bestimmte .Migrationsbedingungen bestimmt worden. Bisher
i'íistieren nur verháltnismássig wenige neue Arten, auf dérén Grundlage eine
önaue Grenze zwischen den einzelnen Stufen gezogen werden könnte. Das
leichzeitige Erscheinen einiger neuer Vergesellschaftungen einer Zeitperiode,
(irdie als Stufengrenze betrachten, ist vor allém von dér Migrationsumgebung
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und -form abhángig. Die Wandlungen innerhalb verschiedener Gruppén toii

Lebewesen erfolgten nicht gleichzeitig. Zu den das Tertiár charakterisierenden

Hauptgruppen können derzeit vor allém die planktonischen und die grossen

Foraminiferen und Meeresmollusken gezahlt werden. Die anderen Gruppén
bilden ein Korrelationselement, welches sich an die nach den obenerwáhnten
Gruppén ausgearbeitete Grundgliederung anknüpft. Bei dér Auswahl wird

dann vor allém nach dem Übergewicht des kontinentalen oder Meeresmilieus

des untersuchten palaogeographischen Komplexes vorgegangen.

Die planktonischen Foraminiferen Stellen gegenwártig die am besten bearbeitete
Gruppé von Organismen im überoligozán und Miozán dar. Es handelt sicli um eine Gruppé
von erstrangiger Bedeutung, auf dérén Grundlage eine verháltnisinássig genaue Korre-
lation des marínén Miozáns im Weltmassstab mit Ausnahme dér extrem nach Norden
oder Süden vorgeschobenen Gebiete möglich ist. Im Oberoligozán bis Miozán herrschen
Vergesellschaftungen vor, die durch das Vorkommen von Vertretern dér Gattungen
Globigerina, Globigerinoides, Globoquadrina, Globorotalia, Cassigerinella usvv. charakte-
risiert sind. Über den Schichten, die durch die obenerwáhnten Gattungen charakterisiert

sind ist die Zone mit Globigerinoides bisphericus am deutlichsten ausgebildet. Darüber
lagern Schiciiten mit dem ersten Vorkommen von Vertretern dér Gattung Orbulina
(I’meorbulina) . Dicse Grenze ist für die ganze Welt gültig.

Eine weitere Grenze von Weltbedeutung wird durch erste Vorkommen dér Allén
Globigerina nepenthes, G. menardii góbiidét.

Die Untergrenze des Fliozáns wird meistens durch den Beginn dér Zone mit Globoro-

talia hirsuta s. 1. gekennzeichnet.
Die grossen Foraminiferen, vor allém Miogypsinen und Lepidocyclinen, gehören zu

den Leit fossilien für die Gliederung des Jungoligozans und Altmiozáns in Európa. Zr
áltesten Gruppé gehören die Vergesellschaftungen Miogypsina complanata, M. septen-

trionalis, M
.
formosensis, M

.
panamensis, usw. Die jüngere Gruppé (M. Caralp et al.,

1903) ist typisch durch das Vorkommen von M. complanata, M. tani, M. gunteri; spátei

erscheint M. complanata nicht mer. Es kommt z. B. die Vergesellschaftung M. gunteri,

M . tani, M. globulina, M. socini. M. burdigalensis in Európa (áusser den Balearen)
gehört zu den jüngsten Vertretern dér Miogypsinen die Gruppé M. globulina, M. inter-

média. Die phvlogenetisch fortgeschritteneren M. cushmani und M. mediterranea werden
ausser den Balearen auch aus Gebieten ausserhalb des europáischen Miozáns, iminer

jedoch aus dem Untergrund dér Globigerinoides bisphericus führenden Schichten ange-

fiihrt. Eine áhnliche Verwendung im Ralimén des Oberoligozáns und Burdigals habén
die Vortreter dér Gattung Lepidocyclina (Nephrolepidina)

.

Zu den für die Gliederung des Tertiárs wichtigen Lebewesen gehören die Mollusken,
auf dérén Grundlage früher praktisch die Einteiíung des ganzen Tertiárs durchgeführt
wurde. Die wichtigste Gruppé stellen die Pectines dar, die für allé Hauptbioprovinzen
Europas von Bedeutung sind.

Die álteste, an die Vergesellschaftungen Miogypsina complanata, M. septentrionalis,

etc. gebundene Gruppé wird /.. B. durch die Arten Flabéttipecten burdigalensis, Chlamys
delein, Ch. texta, Ch. multistriata usw. dargestellt. An die Vergesellschaftungen mit Mio-
gypsina intermedia und M. burdigalensis, M

.
globulina usw. ist z. B. das Vorkommen dér

Arten Fecten hornensis, I\ psendobeudanti, Chlamys gigas, Ch. palmata gebunden. In dér

Zone mit Globigerinoides bisphericus im Untergrund diesel" Zone existieren noch máchti-
gere Schichtenkomplexe ölnie Miogypsinen vgl. \’krvlOET (1966), I. Oicha, <T. Tejkal,
d. Senks et ab. 1967) gehört das Vorkommen von Chlamys kautskyi, Ch. operadarn,
ausser cinéi- Beill im Miozán laufend vorkommender Arten. Gleichzeitig mit den erstt'ii

Orbulinen
( Braeorbulinen) erscheinen z. lí. Fecten revolutus, Flabellipecten besseri, FI.

leythajanus, Chlamys elegáns, Ch. lilli. Diese Arten sind durch ihr Vorkommen auch an

die Zone mit Globigerina nepenthes gebunden und gehen z. T. bis zr Pliozángrenze
über.

Zichen wir die bei den obenerwáhnten Lebewesengruppen festgestellten

Tatsachen in Erwagung so kommen wir zu dér Schlussfolgerung, dass gegen-

wártig die faunistischen Grundingen für die Korrelation des europáischen

Miozáns und Oberoligozáns mindestens in vier chronostratigraphischen Kin

liciten dér einzelnen Bioprovinzen. die noch weiter geteilt werden können,

bestehen.
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Probleme dér stratigraphischen Gliederung
des Westabschnitts dér Paratethys

lm Ralimén des Oberoligozáns und Neogens bildet die Paratethys ein ver-

háltnismássig autonomes Gebiet, das sich durch zahlreiche spezifische Merk-
male auszeichnet, die vor allém die endemischen Vergesellschaftungen dér

organischen Welt charakterisieren. Wáhrend síeli in dér Borealen Provinz
auf Grund ilirer Unterschiedlichkeit von anderen Bioprovinzen ein selbstandi-

ges stratigraphisches System bildete, ist die Situation in dér Paratethys etwas
komplizierter. Es wurden Svsteme mit dem Bestreben einer unterschiedlichen

Darstellung von dér klassischen síid- und westeuropáischen Gliederung gebildet.

In den marínén Komplexen waren sie jedoch mit dieser Gliederung immer
enger verbunden. Von den Stufen dér klassischen Oligozan- und Neogen-
stufenfolge wurden im Raum dér Paratethys als Tvpstufen manche Lokali-

taten des Chatt in den innerkarpatischen Beeken angesehen, die Schiehten des

Eggenburger Beckens sind eine dér klassischen Lokalitáten des Burdigals.

Das Typgebiet des Helvets ist in dér Schweiz, das des Vindobons im Wiener
Beeken s. 1., des Sarmats und Pannons ebenfalls im Wiener Becken und in dér
innerkarpatischen Senke. In dér östlichen Paratetys bildete síeli bereits in

dér Vergangenheit ein verháltnismássig selbstandiges stratigraphisches System
(Mittel- und Obermajkop, z. B. mit den Karadzalgin-Bajgubeck, Sakaraul-,

Kocachur-, Olginsk-, Ritcev-Horizonten, ferner das Taréban, ('okrak, Karagan,
Konsk, Máot, Pont).

Im Westabsehnitt dér Paratethys, an dér Oligozan- und Miozángrenze,
wird meistens die Bezeichnung Chatt-Aquitan verwendet.
Gegenwártig gibt es keine feste Korrelationsbasis mit dem klassischen

Aquitanischen Becken, wo elier die Problematik dér Oligozán-Miozángrenze
in dér bisherigen Auffassung, als die Aquitan-Burdigalgrenze geklárt ist. Dies

bedeutet, dass selbst die Parallelisierung dér Schiehten mit einer Eggenburger
Fauna sowie dér Vergesellschaftungen des Ottnang-Typus in Beziehung zum
'klassischen Gebiet des Aquitanischen Beckens nur einen annáhernden Charak-
ter hat. Die Bezeichnung dér Schiehten zwischen dér itee/mFm-Schichtenfolge
endemischen Charakters, oberhalb dér Schiehten mit Vergesellschaftungen des

Ottnang-Typus und dem ersten Vorkommen dér Orbulinen (Praeorbulinen)
wurde durch die Bestimmung dér neuen Karpat-Stufe und dér komplexen
Bearbeitung ihres Stratotyps gelöst. Die Schiehten zwischen dem Kárpátén
und dem ersten Vorkommen von Globigerina nejienthes wurden als Lanzen-
dorfer Serie bezeiclinet. Es ergab sich somit die Notwendigkeit, ein eigenes

System zu schaffen, um die spezifischen Merkmale dér Paratethys, vor allém
hres W estabschnitts, zum Ausdruck zu bringen.

Im Hinblick auf die Möglichkeit einer Anwendung von Regionalstufen für

lie einzelnen paláogeographischen Komplexe schlagen wir neue Bezeichnungen
ler Stufen vor. Für den Abschnitt O.W—Egerien, M

4
— Eggenburgien, M2— Ott-

íangien, M
3
—Kárpátién, M4a b— Badenien, M

5
a—Sarmat, MP —Pannon. Diese

Sliederung wird für die Becken im Alpin-Krpatisehen Bogén und nördlich
ler Dinariden vorgeschlagen.

7 Földtani Közlöny
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Die Entwicklung dér Eger-Stufe in dér

transeuropáischen Bioprovinz

Die Grenzschichten des Oligozáns und Miozáns wurden in dér Umgebung
von Budapest und vor allém im Eger-Gebiet (nord-ungarisches Becken),

welches wir als Tvpenregion für die Eger-Stufe im Westteil dér Paratethys
ansehen, studiert. És handelt sich vor allém um das Profil durch die Egerer,

die sog. »Wind’sehe« Ziegelei, einschliesslich des Profils bei Novaj und Bogács.

Hier Hegen im Hangenden dér Schichten mit Clatmlinoid.es szabói, die dem Rupel
entsprechen, die Glaukonitschichten mit Miogypsina septentrionalis, Heterostegina compla-
nata, Lepidocyclina (Nephrolepidina) tournoueri, usw. Von den Mollusken sind hir vor
allém Flabellipecten burdigalensis und Cerithium egerense vertreten. Im Oberabschnitt
des Profils, wo jedoch die Miogypsinen und Lepidocyclinen schon fehlen, kommen wie-

derum háufig Flabellipecten burdigalensis, Turritella venus margarethae, T. reguláris

(Báldi, Kecskeméti, Nyíró, Drooger, 1961) vor. T. Báldi (1966) führt an, dass die

Oligozán—Miozángrenze auf Grund dér Mollusken nicht im ganzen Profil gezogen
werden kann. Nach oben zu kann die allmáhliche Zunahme miozáner Arten sowohl bei

den Mollusken, als auch bei den Foraminiferen beobachtet werden. Im Oberabschnitt
des Profils erreichen die Miozánspezies 15—20% dér Gesamtzahl. Áhnliehe Verhaltnisse
herrschen auch in dér Umgebung von Budapest (T. Báldi, 1964), z. B. bei Törökbálint
und schliesslich im südslowakischen Neogenbecken. Hier wurden jedoch bereits Schichten
mit Miogypsina tani und M. gunteri, z. B. mit Chlamys rotundata und Ch. decussata
nachgewiesen.

Im allgemeinen wird das Egerien im álteren Abschnitt durch eine noch
íiberwiegend oligozáne Fauna charakterisiert.

Sein Oberteil führt eine Fauna mit Miogypsina gunteri und M. tani. Die Mollusken-
(T. Báldi, 1966) wie auch die Foraminiferenfauna (I. Cicha, 1960) hat jedoch in den
ganzen Schichtenfolge cinen annáhernd einheitlichen Charakter und dér Übergang vor
den Íiberwiegend oligozánen zu den miozáncn Elementen erfolgt allmáhlich. Zum Egeriei

können in Oberösterreich die Melker und Linzer Sande und in Bayern die Faunén des

Profils in Thalberg (Hagn, Hölzl, 1952; Hölzl, 1958, usw.) gestellt werden. Ihnen ént

spricht dér überwiegende Teil dér untérén Süsswassermolasse. Zum Egerien gehört

auch dér Oberteil dér Zdánice-Hustopece Schichtenfolge in Südwestmáhren und dit

Schichten oberhalb dér Globorotalia opima opima führenden Zone in dér Pouzdí-any
Einheit. Áquivalente des Egerien sind auch im Unterabschnitt dér Vorotysée-Serie ver
treten. lm Sicbenbürgischen Becken im weiteren Sinne des Wortes entsprechen den
Egerien z. B. die Schichten von Valea Juha. Zsimbor, usw., in Jugoslawien die Schichtei
von Krapina und Hadoboj.

Die Eggenburger Slufe hat einen transgressiven Charakter. Ilire klassischei

Lokalitáten sind Loibersdorf und Gauderndorf.

Die Schichten dér Eggenburger-Serie sind ferner in Südwestmáhren (Chvalovice
Satov, im Ostrava-Gebiet, im Wiener Becken, in den innerkarpatischen Depressionei
/.. B. Budafok, Salgótarjáner Gebiet, Romhány, in dér Ostslowakei bei Presov um
( 'elovce, in den Transkarpaten die Burkalov-Schichten, im Siebenbürgisehen Becken bi

Hidas und Gorus) entwickelt. In Jugoslawien ist die Eggenburger Serie im Gebirgszu
Medvenica vertreten. In dér karpatischen Vortiefe, in Polen und in und in dér UdSSl
befinden sich Áquivalente dér Eggenburger-Serie in den faunenarmen Schichten dej

Vorotysöe-Serie, offensichtlich in den Sloboda- und Truskavijec-Schichten usw. In Rume
nien entsprechen ihnen die Brebu und Cornu Schichten.

Die Eggenburger- »Serie« wird in die Zeitspanne M
t
dér Paratethys gestellt.

In dér voralpinen Molasse ist die Eggenburger-Serie ferner in den Schichten bei Fel >

am Wagram, weiter bei Ortenburg und schliesslich im Profil bei Kaltenbach und Bacl
ham vertreten (O. Hölzl, 1958).
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Die maríné Entwicklung des Abschnitts M2 das Ottnangien ist in den west-

licheren Beoken dér Paratethvs (Wiener Beeken, alpinkarpatische Vortiefe)

pntwickelt.

Zwischen M, und M, in dér alpinen Vortiefe existiert wahrseheinlich eine ununter-
uroehene Sedimentation zwischen dein Eggenburgien und dem Ottnangien. Klassische

Lokalitáten des Ottnangien sind z. B. Dorf und Ottnang in Oberösterreich (Innviertel

>erie). Von den Mollusken sind für diese Schichten z. B. Arcéi (Anadara) diluvii Lmk.,
Flabellipecten hermannsenni Dunkkr, Pinna pectinala brocchi d’Orb., Pitaria (Cordiopsis)

slandicoides (Brocchi) von Bedeutung. Nach oben erfolgte in dér alpin- karpatischen

Vortiefe und im Wiener Becken eine allmáhliehe Aussiissung und die Sediinentation des
Ottnangien wird durch Ablagerung von Schichten dér brachyhalinen Rzehakia-AsBOZ\&t\on
Rzehakia socialis, Cardium div. sp., Congeria div. sp.. usw.), beendet. In den intra-

<árpátischen Depressionen ist das Ottnangien (Abschnitt M 2 )
durch lirnnische und

>rackische Schichten dér Rzehakia -Vergesellschaftung vertreten. Ungeklárt bleibt die

'sit ion dér Schichten mit Turrilella miotaurica. Turritella erina turriformis, Turritella

iquüanensis usw. .T. Kókay (1958, 1967) betrachtet sie alseine jüngere Vergesellschaftung
les Eggenburger Typus und stellt sie in den Oberabschnitt des Untenniozáns. Es ist

liclit ausgeschlossen, dass diese Schichten dér Ottnang-Stufe in mariner Entwieklung
n dér innerkarpatischen Senki* enteprechen.
Zum Ottnangien stellen wir weiterhin den Oberabschnitt dér Vorotysce-Serie und die

-tebniee-Sehiehten. lm steirischen Becken (K. Kollmann, 1965) kann mit dem Ottnan-
rien dér Unterabschnitt des Eibiswalder kohlenfiihrenden Schichtenfolge verglichen
kerden

.

Das Egerien, Eggenburgien und Ottnangien bergen eine sehr artenwerwandte
ilanktonische und Forarniniferenmikrofauna. lm Unterabschnitt des Egerien
ommen. neben Globigerinen, háufiger die Arten Cassigerinella, seltener Glo-

igerinoides vor. Die Gattung Globoquadrina und Globnrotalia (Oligozan

—

liozan-Tvpus) wurden in den karpatischen Becken bisher nur in Eggenburg
verháltnismássig sehr selten) festgestellt. Das Ottnangien (Innviertel »Serie«)

üllt zeitlich den ganzen Abschnitt M
2
aus.

Nach Ablagerung dér Rzehakia -Schichten erfolgte eine neue Transgression

n Mittelabschnitt dér Paratethvs. Die Schichten dieser Zeitspanne M
3
stellen

ir in die Kárpát -Stufe.

Ihr allmahlicher Übergang von wird in dér karpatischen Vortiefe im Máhren
orausgesetzt. Die Holostratotyp-Lokalitát des Kárpát ist Slup in dér Vortiefe in Mahren,
o z. B. Pirenella bicincta turrüogracilis, Hinia edlaueri, usw. vorkommen. Von den ande-
*n Arten sind für das Kárpátién z. B. die Arten Chlamys opercularis lievesensis, Lima
báni. Macira neogradensis, Dorsanum echinatum, Chlamys kautslcy charakteristisch.
'hr háufig kommen Pectines (im Miozán laufend vorkornmende Arten sind Chlamys

'abrella , Ch. macrotis. Ch. multistriata) vor. Von den Foraminiferen sind am bedeutend-
en Uvigerinen, wie Uvigerina graciliformis, U. parkeri breviformis, U. barbatula usw.

Im Oberabschnitt des Kárpátién (im Steirischen Becken) und in dér savi-

ben Senke in Jugoslawien wurde die Art Globigerinoides bisphericus fest-

BStellt. Die benthonischen Foraminiferenvergesellschaftungen und die Mollus-
nfauna habén jedoch in dér gesamten karpatischen Schichtenfolge einen
nheitlichen Charakter.
In dér voralpinen Molasse entspricht dér Zeitspanne M3

dér Unterabschnitt
t oberen Süsswassermolasse.
Das Kárpátién vorwiegend mariner Entwicklung ist aus dér alpin-karpati-

hen Vortiefe östlich von St. Pölten in Österreich und in Máhren, aus den
orneuburger und Wiener Becken, den intrakarpatischen Depressionen, aus
ngarn. dér Steiermark (Österreich) und Jugoslawien (savische Senke) be-
mnt.
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Die Ablagerungen dér Zeitspanne M4b-Lanzendorfer Serie des Badenien
von transgressivem Charakter (über dem Abschnitt M3ac) sind in den west
karpatischen Becken etwa gleichverbreitet wie die Schichten dér Kárpát-
Stufe. Die Transgression reicht jedoch betráchtlich weiter nach Osten, náci

Polen und in die UdSSR. Hier entspricht dér Lanzendorfer Serie das Opolier

{unt. Teil) und dér Unterabschnitt dér Bogorodcansker Schichtenfolge. In

Steirischen Becken wurde ein allmahlicher Übergang zwischen dem Kárpátiéi

und dér Lanzendorfer Serie festgestellt . Ansonsten sind diese Schichten trans

gressiv.

Die Lanzendorfer Serie zeichnet sicli durch das Vorkommen von Orbidiru

glomerosa, O. transitoria, 0. suturalis, Globorotalia praemenardi, G. folisi usw
aus.

Die Lanzendorfer Serie ist mit dér Devin-Serie in ihrem Hangenden (z. T. Torto
s. s.) durch allmáhliche Übergánge verbunden. Die Untergrenze dér Devin-Seri
wird durch das erste Vorkommen dér Art Globigerina nepenthes, G. falconensis, fei

ner einer Assoziation dér Zone mit Spiroplectammina carinata, welche bereits fi;

die Paratethys, zum Unterschied von dér Lanzendorfer Serie, einen ziemlich spez
fischen Charakter angenommen hat angezeigt. Dem Hangenden zu verarmen di

Assoziationen und vor allém in den Becken am áusseren Karpatenbogen verde*
Evaporite abgelagert und die Sedimente im obersten Abschnitt sind bereits vollstandi

ausgesüsst. Mit dem Törtön des klassischen Gebiets Italiens kann dér Abschnitt M
verglichen werden, wohingegen dér Abschnitt M ld bereits einen ausgesprochen endem
schen Charakter mit dér Fauna des Bulimina— Bolivina-Typs und Ammónia beccar

besitzt.

Wáhrend mit Hilfe des Planktons und dér benthonischen Foraminiferen die Lanzei
<lorfer Serie (M JC ) eindeutig bestimmt werden kann, hat die Mollusken-, vor allém d

Pecten-Fauna z. B. mit Flabellipecten besseri, FI. leythajanus, Chlamys elegáns, Ch. scisi

usw. einen sehr artverwandten Charakter.

Das Sarmat dér überlagernden Schichten ist bereits brackisch entwicke
und stellenweise transgressiv. Es vertritt den Abschnitt M5ac . Die Frage d<

Anwensenheit des Abschnitts M5d ist bisher noch nicht geklárt, ein allmáhlichi

Übergang ins Pannon im W iener Becken, ferner in Ungarn und Jugoslawie

ist sehr wahrscheinlich.

Das darüber lagernde Pannon wird z. T. mit dem Maot des Ostteils dt

Paratethys verglichen, wo es noch ins oberste Miozan gestellt wird, evtl. ni

dem Messin dér Apenninischen-Halbinsel. Die Frage dér wechselseitigt

Bczichungen bleibt jedoch weiterhin offen.

I)io Literatur ist in dér Ariiéit: Cicha, I.—SENES, J. (1968): Sur la position du Miocéné de la Paratethys centr

dan.s le cadre du Tertiaire de l’Europe. Sbornik geol. ved SAV 1 .Bratislava (S. 95— 117) atiReführt.
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(C’olloquiunt ott the \eogene. Budapest , 1969. 4— 9. Septend/er)

Une espece nonvei le de Pecten du Miocéné

de Hongrie

G. Demarcq*
(avee 1 planche)

U é s ii m é : L’auteur ilonne In diagnose d'une espéce nouvelle (Verten kokain nov. sp.) á partir de l'attTibution

,iite pur M. J. Kokay n Verten subbeiiedictus Font. d’un échnntillon du Kárpátién de Rántapuszta (Transdanubie,
longrie). Les earaetéres de eette forme sont interniédiaires entre les Peeten de la seetion de V mibbenedictus Font.
t ceux du groupe de V. subareuatut TOVRN. La présenee de eette fornie á rt e des esperes eitées pár M. J. Kokay
luligne riniportance biogéographique de rétté region á rétté époque du Miocéné.

En septembre 1968, M. J. Sexes, de Bratislava (Tschécoslovaquie), en séjour

Lyon, me remettait, de la part de M. J. Kókay, de Budapest (Hongrie),

ilusieurs échantillons de Pectinidés provenant du „Kárpátién” de Bánta-
mszta, prés de Várpalota, au N du lac Balaton en Hongrie. On trouvera pár

illeurs la monographie de cette fauné dans són contexte stratigraphique et

taléontologique régiónál (J. Kókay, 1967). Vers la partié médiane de la série

I

iiocéne locale, au sommet d’une formation détritique grossiére á Bryozoaires

t á Balanes épaisse de 100 métres, M. J. Kókay a recolté une inalacofaune

urtout riclie en Huitres et en Pectinidés. Sa position stratigraphique correspond
l’Helvétien supérieur (Kárpátién). Ayant eu quelques éléments de eette fauné
ntre les niains, j’ai pu vonstater que les échantillons sont usés et souvent
lassés; la roclie est une molasse dure, jaunátre, Yacuolaire, a gros grains de
uartz et petits galets. Les récoltes sont rares et délicates. Le mérite de M. J.

vÓkay est grand d’avoir pu réunir cette fauné. Mais les déterminations sont

ifficiles étant dóimé l’état de conservation.

Panni cette fauné, un exemplaire de valve droite de Pecten avait été déter-

íiné pár M. J. Kókay comme P. subbenedictns Foxt. et l’auteur (ibid. p. 95)

fidiquait: „Vorkominen: aus dem oberen Teil dér Bryozoen—Balaniden-Série

[jtammt ein Exemplar, das mit dér Abbildung 2, von Depéret und Romax
esonders gut übereinstimmt. Stratigr. Verbreitung: in dér Literatur wird
iese Art nur Burdigal erwáhnt”. II a figuré cet exemplaire {ibid., pl. VI, fig.

) en tant que tel. J’ai eomparé l’échantillon de M. J. Kókay' avec l’exemplaire

a question figuré pár Depéret et Romax (1902, pl. V, fig. 2), conservé dans
s collections du Département des Sciences de la Térré de la Faculté des
ciences de Lyon sous le n° 29.389 et provenant du Burdigalien de Reillanne
3asses-Alpes). Ces deux échantillons présentent de grandes différences. Elles

atténuent pár eontre si l’on comjjare cette fois l’échantillon de Bántapuszta
vec le type de Foxtaxxes, provenant du Burdigalien de Clansaves (Drme),
guré pár Foxtaxxes (1878, p. 83 et pl. II, fig. 1) puis pár Depéret et Romax
902. pl. V, fig. 1). II résulte toutefois d’une étude comparative qu’il n’est

as possible de maintenir l’attribution faite pár M. J. Kókay. Bien plus,

echantillon présente un certain nombre de earaetéres nouveaux pár rapport

* Centre de Paléontologie stratigraphique, Faculté des Sciences de Lyon.
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aux diverses espéces de Pederi actuellement connues. En outre plusieurs de ces

caractéres semblent lui assigner une position paléontologique (morphologique
et évolutive) intermédiaire entre plusieurs espéces importantes de Pedert.

\

L’existence de cette forme éclaire d’un jour nouveau les rélations phvlogéni-

ques et biogéographiques de certaines de ces espéces. II m’apparait négessaire

de proposer la création d’une espéce nouvelle á partir de cet échantillon, malgré

l’absence de valve gauche et són état de conservation imparfait. II y a peu de

chance que, malgré des recherches, ele nouveaux exemplaires de cette forme
soient mis á jour prochainement dans sa localité d’origine.

Genre: Pecten Belon 1553
Peeten kokayi nov. sp.

Pl. I, fig. 1. 2,. 3 et 4

T y p e : un échantillon, valve droite, n° M. 2297, collections du Musóe de l’Institul
]

Géologique d’Etat hongrois (Budapest, Hongrie).
S t r a t u m t y p i c u m

:
partié supérieure de la formation á Bryozoaires et Balane; I

de l’Helvétien supérieur («Karpatien») de la région de Várpalota, Hongrie: Bryozoen —

j

Balaniden-Série de J. Kókav
(

1 967, p. 84, fig. 2). Faciés: grés et conglomérats molassiques
Locus typicus: gisement de Bántapuszta, prés de Várpalota, province de Veszp .

rém, Hongrie occidentale (Transdanubie), á 15 km au NE du lac Balaton et 20 km i'

l’W de la vilié de Székesfehérvár.
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage au Dr. József Kókay, géologue en chef d>

l’Industrie Miniére de Hongrie (Budapest), découvreur de réchantillon.
D i a g n o s e : Valve droite seule actuellement connue.

Coquille de taille moyenne; le diamétre antéro-postérieur est de 52 mm; le diamétr
umbo-pallóal est de 51 mm. II est probable qu’il faille majoréi- légérement le premier e

j

assurément plus le second; le bord palléal est en effet, sur sa totalité, irrégulier et nette
|

ment incomplet.
Le test est assez épais. La forme d’ensemble est pratiquement équilatérale, assefl

arrondie, non contractée vers le crochet. La convexité est forte; la profondeur de la valv
i

est de 21 mm minimum. Sa courbure est réguliére, non déjetóe vers le corchet.
Le sommet de la valve est fortement recourbé et déborde largement la ligne curdinah

la tangente á la courbe de Vumbo forme avec le plán inférieur de la valve un angle d I

140 á 150)°, mérne en tenant compte de la remarque précedente sur le caractére ineompk i

du bord palléal (ce qui n’aboutirait qu'á im eomplément angulaire <le 10 á 15°); de tout .

maniére il ne semble pás atteindre 180".

Les oreilles sont bien développées et fortement recourbé comme le crochet. L'oreil Ij

antérieure páráit plus grande; il est toutefois probable que le bord latéral des deu |
oreilles n’est pás intaet cár il est irrégulier. Elles ne montrent pás d'ornementatioi I

Le nombre des eótes est au totál de 18, réparti en 12 ctes principales et 2x3 eóti I

latérales, pilis étroites. Les ctes paraissent toutes semblables, mis á part de légén t

irrégularités en largeur et en hauteur des peut-étre á la fossilisation ou au mode de v-
i

|
Les ctes sont pratiquement égales entre elles, avec cette distinction que les ctes lat I

rales sont moitié moins larges que les principales. Toutes les ctes sont bien marquée- 4

leur nombre et leur développement sont Constanta depuis le crochet jusqu’au bi 1

palléal. Elles ont une seetion ronde, comme les intervalles, l’ensemble formánt un pro f

sinusoldal assez régulier sans aucun méplat.
On n’observe jamais de cte ou costule interealaire ou surnuméraire. ni fiiét obsolét 4

On ne remarque pás non plus d’ornementation secondaire en lomelles eoncentriqut
ni stries d’aeeroissement, ni d’ornementation de détail d’aucune sorté. II est possil: •

que ee caractére négatif sóit d en partié á l’usure de la coquille.

La faee interné n’est pás visible.

Deacription romplcnientiiire: Outre les irrégularités des bords latéraux des oreilles et (

profil du hord palléal, déjá signalées, il importé d’ajouter ques les 2éme, 3éme, 4éme
6éme ctes principales du eté postérieur sont partiellement rongées pár la dissoluti<

vers leur tiers palléal et qu’une fine félure ouverte pareourt le crochet et les oreilles, pl

nettement du eté postérieur.
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Rapports et differences.

a) comparaison avec Pecten subbenedictus Font.

L’étude comparative dóit étre faite á partié dti type de Fontannes. Un note que les

eótes sont bien marquées dés le crochet chez les deux espéces (earaetére sur lequel insiste

Fontannks pour la distinotion envers /’. benedictus Lmk., chez lequel au contraire les

eótes s’estompent vers le crochet). Le débon lement du crochet pár lapport á la ligne

eardinale est également bien marqué.
Mais la s’arrétent les points cominuns. Ainsi le crochet lui-méine inontre une courbure

et un bombernent plus vigoureux que chez le type de Fontannks; il tömbe pilis droit

pár rapport á la ligne eardinale et vers l’umbo il ne se retourne pás aussi complétement
(140 ii 150° au lieu de plus de 180° chez le type). II est vrai que l’extrémité umbonale
du crochet n’est pás tout a fait intacte et que la mesure angulaire est approximative.
Neanmoins le profil d’ensemble du crochet est trés différent; chez /'. subbenedictus

Font., il est plus étiré et légéreinent disymétrique antéro-postórieurement. II en est de
mérne pour la profondeur de la valve, beaucoup plus marqué dans Fespéce hongroise,

oü les oreilles sont également plus fortes et plus courbées, moins longues, moins effilées

en leur profil.

D’autres différences plus nettes apparaissent avec l’examen des eótes. Peu á dire quant
á leur nombre totál, 18 chez l’espéce nouvelle, 17 a 18 dans la diagnose de Fontannes.
Mais leur profil transversal est tout a fait différent: ncostix latis, paulum elevatiso signale

Fontannes (1878, p. 83); chez Pespéce hongroise elles sont nettement plus fortes, plus

hautes, véritablement rondes et non arrondies (= *rotundatis»)

,

ni basses ni tendant
a étre aplanies comrne dans la majorité des échantillons de P. subbenedictus Font. Les
ntervalles apparaissent ainsi bien marqués, antant que les eótes, formánt avec elles un
irofil sinusoldal régulier alors que Fontannes indique pour són espéce nnterstiis mino-
ribus disjunctis*, les eótes y étant bien pilis larges que les intervalles.

Une autre différence se marqué dans l’individualité des eótes latérales. Chez l’espéce

íouvelle elles présentent les mémes caractéres et la mérne robustesse relati\re que les

•tes principales: ce sont «les mémes en plus petit*. Pár contre chez P. subbenedictus
Font., l'auteur précise: «6 — S (costis) ad partén) lateralem testae plus minusve obsoletiso

;

•e earaetére obsoléte est bien visible dans le dessin de Fontannes, sur les photes de la

ilanche de Depéret et Román, ainsi que sur les échantillons topotypiques de l’espéce.

La variation mérne du nombre des eótes est liée á ce earaetére diffus. Rien de cela dans
espéce de Hongrie.
Enfin un dernier earaetére sépare encore les deux espéces, la taille. Celle-ci est de

SÍ—52 mm pour l’échantillon de Bántapuszta (ou un peu plus), de 70— 75 mm pour le

ype de Fontannes, de 72 — 79 mm pour l’échantillon de Reillanne figuré pár Depéret
t Román.
Pour toutes ces raisons et particuliérement a cause de la conformation des eótes, il

•Fest pás possible d’attribuer Fexemplaire de M. J. Kókay á l’espéce Pecten subbenedictus
?0NT.. non plus que de le rattacher á elle en tant que sous-espéce ou variété.

Voyons ce qu’il en est maintenant pour les autres espéces du groupe de P. benedictus
mk (Depéret et Román, 1902, p. 32). A Fintériem- de ce groupe rappellons que les auteurs
listinguaient trois sections: des formes á valve droite peu profonde (ex: P. benedictus
>mk), des formes a valve droite trés profonde et a crochet recourbé (ex: P. subbenedictus
’ont.), des formes a eótes trés atténuées ou nulles sur la valve droite (ex: P. paulen-
<is Font.).

b

)

comparaison avec Pecten josslingi Smith

Hors Fespéee précédente, c’est avec P. josslingi Smith, forme également ú valve droite
rofonde et a crochet recourbé — ainsi qu’á eótes latérales bien individualisées — que
échantillon de M. J. Kókay permet des rapprochements.
On notera le nombre des eótes principales: 10 á II chez P. josslingi Smith 1847 (non
josslingi Sowerby 1908 in J. Roger 1939) au lieu de 12. La largeur plus grande de

?s eótes, leur profil subquadrangulaire, la forte convexité de la valve ne se retrouvent
as non plus dans l’espéce hongroise. A cet égard la comparaison avec les figurations de
Iepéret et Román (1902, pl. V, fig. 3, 4 et 5), ainsi qu'avec les nombreux échantillons
u Burdigalien de la Vallée du Rhóne (Pecten lychnulus Font. 1878) est significative.
La différence dóit également étre soulignée d'avec P. josslingi Smith var. expansior

acco 1897. La trés succinte diagnose de cet auteur (p. 65 et pl. XXI, fig. 13) péche
utant pár són insuffisance que pár són inutilité, suivant són habitude. C’est probable-
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ment la raison qui a fait que ni Depéret et Román (1902) ni Roger (1939) n'ont jugé
bon de mentionner cette variété alors que la publication correspondante leur étáit connue.
Si j’entame cette comparaison , c’est á cause de l’attribution faite pár M. J. Kókay
de plusieurs échantillons de Bántapuszta á l’espéce Pecten expansior Sacco. Le P. kokayi
nov. sp. s’éloigne tout antant de la variété de Sacco que de lespéce de Smith (ainsi

que de són synonyme P. lychnulus Font. 1878): (les différences analogues se retrouvent
quant a la morphologie des cótes, de plus grandes encore semble-t-il quant á la forme
d’ensemble de la valve droite.

c) comparaison avec les autres espéces du groupe de P. benedictus Lmk

Aucun rapport ne peut étre établi. bien au contraire, avec les formes á cótes aplanies
(variétés laevis et assimilées) des espéces précitées ni encore moins avec eelles á cótes
atténuées ou nulles (Depéret et Román, 1902, p. 44).

La comparaison avec Pecten tietzi Fuchs, forme du Burdigalien de la Mésogée orien-

tale, fait apparaltre quelques ressemblances: sommet incurvé, cótes rondes, petite taille;

mais le léger méplat sur la partié médiane des cótes (Depéret et Román 1902, p. 43 et

pl. V fig. 0), leur largeur, la distinction des cótes latérales en éloignent l’espéce hongroise.
Quant á la comparaison avec les espéces de la section de P. benedictus Lmk, elle se

heurte fondamentalement, entre autres caractéres, a la fimé des cótes, jamais aussi

élevées que dans réchantillon de Hongrie.
En conclusion il apparait impossible de rattacher celui-ci a aucune des espéces actuel-

lement reconnues du groupe de P. benedictus Font. Certaines affinitás semblent toutefois

se manifester avec P. tietzi Fuchs, P. josslingi Smith et certaines formes de P. subbene-
dictus Font. Tel ou tel caractére de chacune de ces trois espéces se retrouve dans P. kokayi
nov. sp., mais il s’y ajoute une originalité propre, que je chercherai maintenant á comparer
avec quelque autre groupe de Pecten.

d) comparaison avec les autres groupes de Pecten

Les affinitás du P. kokayi nov. sp. sont encore moins évidentes avec les espéces du
groupe de Pecten aduncus Eichw., tel que défini pár Depéret et Román. Ses cótes n'ont
pás la largeur ni l’étalement de celles des formes de ce groupe, ni leur section quadrangu-
laire. Aucune parenté n’est non plus possible avec le groupe de Pecten jacobaeus L. oü
les cótes sont trapézoidales et sillonnées. Du groupe de Pecten beudanti Bast., aucune
affinité n’est possible avec les formes connues a cótes simples, mis a part l’érosion éven-
tuelle des lamelles concentriques; aucune non plus avec les formes du groupe de Pecten
hornensis Dep. et Rom.

Bar contre si Fon considére le profil en sinusoide réguliére des cótes, pár rapport aux-
quelles les intervalles n’en sont que la répétition alterne négative, c'est avec le groupe
de Pecten arcuatus Tourn., et en particulier avec certains ex( mplaires de Pecten fuchsi

Font., que les affinitás de Pecten kokayi nov. sp. sont a examiner. Le nombre des cótes.

qui varié de 18 á 22, dépasse toutefois célúi de la forme étudiée, d’autant que dans aucune
espéce de ce groupe les cótes latérales ne se différencient des cótes principales. Le degré
de convexité n’y est en outre jamais aussi marqué que chez P. kokayi nov. sp., non plus

que l’enroulement bmbe des oreilles. Au sein de ce groupe, signalons que Mme Csbp-
reghy-Meznerics (19(50) a repris la deseription d’une forme hongroise, Pecten fuchsi

Slyriacus Hiliier; cette derniére a toutefois un crochet beaucoup moins recourbé, unt-

convexité moindre et des cótes moins fortes.

e) conclusion sur les affinitás de Pecten kokayi nov. sp.

Au totál, je ferai volontiers de Fespéce nouvelle une forme intermédiaire entre let

Pecten du groupe subarruatus Tourn. et ceux du groupe benedictus Lmk. plus particuliére

ment dans ce dernier de ceux de la section subbenedictus Font. Ses caractéres morpholo <

giques procédent de Fun et de l’autre ensemble. Ses cótes possédent la rondeur et li

robustesse fré(juentes dans le premier groupe, mais la differenciát ion des aires latérale:

fréquente dans le seeond malgré leur autonomie. Le nombre de cótes est intermédiaire
s’abaissant toutefois vers célúi des Pecten de la section subbenedictus Font. La convexitt
de la valve droite, déja affirmée dans certaines formes du premier groupe téllé P. fuchs

P ont., s’accentue dans certaines du seeond telles P. josslingi Smith. et P. tietzi Fuchs
notre espéce nouvelle montre aussi en cela un caractére intermédiaire. Dans le détail

le profil des cótes est intermédiaire entre célúi de P. fuchsi Font. et célúi de P. tietz
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f'ucHS. Ainsi, au point de vue évolutif, le Pecten kokayi nov. sp. pourrait étre un jalon

ntre des formes eomme P. subarcuatus Tourn. ou P. juchxi Font. et des formes plus

voluées eomme P. subbenedictus Font., P. josslingi Smith ou P. tietzi Fuchs. Le premier
roupe est d’origine oligocéne, le second essentiellement miocéné. La forme de Bánta-
>uszta réalise un jalon intermédiaire au point de vue morphologique, chrono -évolutif
t biogéographique entre ces deux ensembles.

onclusions générales
Pár ses caractéres intermédiaires entre deux grandes lignécs de Pecten miocénes,

espéce nouvelle proposée témoigne d’un potentiel actif de la fauné du Kárpátién de cette

égion de Hongrie. Cela s'accorde avec le caractére de «plate-forme biogéographique#
ue montre á cette époque, d'aprés l’ensemble de sa maerofaune, la province transdanu-
•ienne hongroise. 11 seinble bien qu’il ne s'agisse pás en effet d’endémisme. Les parti-

ularités de són spectre faunique dénotent plus un carrefour qu’un terminus paléonto-
»gique. Nul doute qu'il s'agisse d’un seuil avec maximum des Communications paléo-

éographiques, avant les ruptures occidentales qui marqueront la fin du Miocéné dés le

harmatién ».

On ne saurait néanmoins étre trop prudent envers les déterminations difficiles que
érmét la fauné de Bántapuszta. Les espéees eitées pár M. .1. Kókay au mérne niveau
>nt d’un tel intérét qu'une étude de détail de toute lu fauné, aprés examen et récoltes

ur piacé, est á souhaiter en collaboration.
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Planche I.

1 2

1. — Pecten kokai nov. sp. Vue de face
2. — Vue laterale postérieure
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Ihm.10 HSyneHHH KOKKORHTOl|)OpH£ H

cnjHKü(|)jarejj;iT MwopeHa lOrocjaBHH

Jla3ap EpKOBMM

MnKpo(|)ayHa .wopcKoro h coaoHOBaToro .\uiouena tjiauHH riapaTeTHca Cepönn,
ceBepnon Bochhh h XopBaTHH cncTeMaTHMecKH nccaeAOBa;iacb mhohimh aBTO-

pa.MH. B 3toh paöoTe BnepBbie H3yMena H3BecTKOBaH HaHHO(j)^opa MHouena b

KDrocJiaBHH na TeppHTopun 3arpeóa, Bochhhckoíí KocTaíiHHUbi, npneAopa,
ripHHHBopa, XlepBenTbi, YmeBiiKa h EeArpaAa. MaTepnaji, b kotopom 0Ka3a;iacb

(j)aopa, B3HT H3 27 MeCT, OTHOCHHJHXCH K HH>KHeMy, CpeAHe.Viy H BepXHeMy TOpTO-

Hy, HH>KHeMy cap.MaTy h naHHOny.
H3BeCTKOBbIÍÍ MaTepHaA MCCAeAOBaH COBpeMeHHbIMH MeTOAaMH 3AeKTp0HH0-

MHKpocKonHnecKOH npenapaTHBHOÍí tcxhhkoh.

HapaAy c KOKKOJiMTO(j)opnAaMH HccjieAOBaHbi cHaHKO(})jiareAJiaTbi HH>KHero

cap.MaTa b6jih3h 3arpe6a, Boc. KocTaiiHMUbi h ffepBenTbi.

HccAeAOBaHHB noKa3aa, mto oTJioweHHH MHopeiia lOrocaaBHH oneHb öoraTbi

BHA3MH H3BecTKOBoro HaHHonjiaHKTOHa ii cMAHKO(|)JiareajiaT.

B 0TJ10>KeHHBX HH>KHerO TOpTOHa B OKpeCTHOCTHX BOC. KoCTaíÍHHUbl, flpHH-

Bopa h YrAeBHKa HaíiAeHbi cAeAyiomne bhaw H3BecTKOBoro naHHonjiaHKTOHa:
Braarudosphaera bigeloui, Coccolithus pelagicus, Cyclococcólithus leptoporus, C

.

rotula, Discoaster Challengert , Discolithina macroporus, Discolithus lineatus, D.
panarium, Helicosphaera carteri, Lithostromation triangularis , Micrantholithus

.vesper, Perforocalcinella fusiformis, P. petali h Rhabdolithus pannonicus.

CeAHMeHTbi cpeAHero TopTOHa b OKpeCTHOCTHX Boc. KocTaíiHHUbi, npneAopa,
YrjieBHKa h npHHBopa óoAee öoraTbi H3BecTK0BbiM HaHHonjraHKTOHOM. B hhx
nafiAenbi : Braarudosphaera bigeloici, Coccolithus dupouyi , C

.

pelagicus, Cyclo-

coccolithus leptoporus, C. rotula, Discoaster cf. brouu'eri, D. challengeri, D.
deflandrei, D. kugleri, D. cf. musicus, Discolithina macroporus, Discolithus

lineatus, D. panarium, Helicosphaera carteri, Lithostromation triangularis, Mic-
rantholithus vesper, Perforocalcinella fusiformis, P. petali, Rhabdolithus panno-
nicus ii Trochoaster concavus.

CeAHMeHTbi BepxHero TopTOHa b OKpeCTHOCTHX npHHBopa, Boc. KoCTaíÍHHUbl H

npneAopa MeHee öoraTbi BHAaMH H3BecTKOBoro HaHHoruiaHKTOHa. B othx oTjio>Ke-

hhhx HaíÍAeHbi: Coccolithus pelagicus, Cyclococcolithus leptoporus, C. rotula, Dis-
,coaster challengeri, Discolithina macroporus, Helicosphaera carteri, Perforo-
\calcinella fusiformis, Syracosphaera tortoniensis

,
Trochoaster concavus.

CeAHMeHTbi HHWHero cap.MaTa b OKpeCTHOCTHX 3arpe6a, Boc. KocTanHHijbi h

UepBeHTbl OTAHMaiOTCH MHOrOMHCJieHHblMH BHAaMH H3BeCTK0B0r0 H3HH0nnaHK-
TOHa.

OcooeHHO HaAO noAnepKHyTb Syracosphaera sarmatica, noTOMy mto TOJibKO oh
oÖHapyweH bo Bcex npoöax HHWHero capMaTa. 3tot bha HaiíAeH b AHTOJiornnecKH
pa3Hoo6pa3Hbix (jiaunHx: nejiamMecKHií AnaTOMHT, Mepnerb h niHHa.
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B yKa3aHHbix otjiokchhhx HaFifleiibi cjienyioiuHe BHAbi n3BecTKOBoro h3hho-

njiaHKTOHa: Braarudosphaera bigelowi, Coccolithus dupouyi, C. pelagicus,

Cyclococcolithus leptoporus, Cyclolithella inflexa, Discolithina macroporus, D.

multipora, Helicosphaera carterí, Lithostromation triangularis, Micrantholithus

flos, Perforocalci- nella fusiformis, P. petali, Pontospliaera petrovici, P. peva-

leki, Reticulofenestra dietyodus, Scapholithus fossilis, Syracosphaera bosniaca,

S. kamptneri, S. nedeljensis
,
S. sarmatica.

B 3thx oTJicoKeHMflx HanAeiibi cjienyiomiie bham cnjiHKOijiJiarejuiaT: Dic-

tyocha schauinslandii, D. stradneri, D. staurodon, D. soljani, D. mucibabici,

D. slavnici, D. slavnici slavnici, D. slavnici naviculoidea, D. slavnici orbicularis,

D. speculum, Deflandryocha spathulata, D. naviculoidea, D. intercalaris, D.

intercálaris evolvens, D. c.ymbiformis, D. cymbiformis intermedia, D. pseudomeso-
cena, Paradictyocha polyactis, Cannopilus hemisphaericus, Pseudorocellci barba-

densis.

IlOKa MTO TOJlbKO B OAHOM MCCTe HaíÍACH H3BeCTKOBbIH HaHHOriJiaUKTOH H3

naHHOHa (cKBa>KHHa y EejirpaAa JNq 200, rjiyÖHHa 620—650 m.); HaíiACHbi caeAy-

íomne BHAbi: Cyclococcolithus leptoporus, Cyclolithella infelxa, Perforocalci-

nella fusiformis, P. petali.

CoAepwaHHe h koahmcctbo bhaob h3BCctkoboh naHHOijuiopbi b K)rocjiaBiiH

jiymiie Bcero cpaBHMBaTb c TeM coAepxcaHHeM h tcm koaiimcctbom, KOTopbie Haíí-

AeHbi b BeHrpnH b tbkhx >xe otjiowchhhx.

OÖLUMe BHAbi B OTHOLUeHHH TOpTOHa B lOrOCJiaBHH H BeHrpHH CJieAyHDimie:

Braarudosphaera bigelowi, Coccolithus pelagicus, Cyclococcolithus leptoporus, C.

rotula, Discoaster challengeri, D. cf. brouweri, D. cf. musicus, Discolithina macro-

porus, Discolithus lineatus, D. panarium, llePicosphaera carteri, Lithostromation

triangularis, Micrantholithus vesper, Perforocalcinella fusiformis, P. petali,

Bhabdolithus pannonicus m Trochoaster concavus.

Maaoe MHc.no bhaob othochtch k capiwaTCKHM, a eme Meiibiiie bhaob othochtch

K naiIHOHCKHM OTJIO>KeiIHHJVI 3THX AByX CTpaH. OÖIAHe BHAbi 0TJ10>KeHHH CapMaTa
CJieAyioiHHe: Braarudosphaera bigelowi, Coccolithus pelagicus, Cyclococcolithus

leptoporus
,
Helicosphaera carteri, Lithostromation triangularis

,
Perforocalcinella

fusiformis.

Mto icacaeTCH namioHa dthx cTpaii, oöihhmh hbjihiotch TOAbKo ABa BiiAa:

Cyclococcolithus leptoporus h Perforocalcinella fusiformis.

CoAep>Kanne cHJiHKoiJuiarejiJiaT b oTJioweiiHHx iiH>i<iiero cap.waTa b fOrocAaBim
no MHCJiy bhaob 3HaMHTejibno öorane coAep>K3HHH, o6napy>i<ennoro b takhx >Ke

OTAOWeilHMX B BeHrpHH. OILIHC BHAbi CHJIHKO(})JiareJIAaT 3THX CTpaH B OTAOHCe-

iihhx HH)i<nero capMaTa CJieiiyiomne: Dichtyocha schauinslandii, D. speculum,

Cannopilus hemisphaericus.
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Mikrofaunistisclier Nachweis von

Pont-Schichten in Nordost-Griechenland

Franz Gramann* und Franz Kockel**

Durch die Arbeiten von Gillet 1938, 1957 und Stefanovió 1963, 1964

sind Pont-Ablagerungen mit charakteristischen Molluskenfaunen aus Griechen-

land bekannt geworden. Untersuchungen dér Mikrofossilführung im östlich

Thessaloniki gelegenen, an Agáis grenzenden Strimon-Becken habén in

einem Teil dér Neogen-Schichtenfolge ausserdem eine charakteristische ( ístraco-

denfauna erbracht. Sie besteht aus Arten dér Gattungen Pontoniella, Campto-
cypria (— Caspiolla), Bakunella, Tyrrhenocythere und Leptocythere, die im
Verbreitungsgebiet dér Pont-Schichten vöm Typ des Novorossien bekannt
sind. Diese bisher unbekannten Pont-Schichten des Strimon-Beckens, die auch
Limnocardien-Faunen mit Paradacna abichi enthalten, hegen auf einer Folge,

die im unteren Teil vollmarin ist und fíorelis meló führt. In dicsem tieferen

Abschnitt erinnert die Neogen-Folge des Strimon-Beckens an das marine Tör-

tön des Tethys-Bereiches. Diese marínén Schichten liegen ihrerseits auf einer

limnisch-terrestrischen Folge mit Kohlenflözen und Hipparion-Funden. Dem-
nach gehört die gesamte Neogen-Folge des Strimon-Beckens nach dér sauge-

tierpaláontologischen Definition dem Pliozán an.

In Übereinstimmung mit Gillet 1961 belegen somit auch die Mikrofaunen,
dass Nordost-Griechenland zr Zeit dér Ablagerung dér Pont-Schichten nicht

dér Tethys, sondern dér ponto-kaspischen Brackwasserregion. dér Paratethys,

angehört hat.
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la Pontién de la Mer Nire. Cursillos y Conferencias 9, S. 93— 100, 6 Abb., 1 Taf. 5fadrid.

* Niedersüchsisches Landesamt für Bodenforsehung, Hannover.
** Bundesanstalt für Bodenforsehung, Hannover.
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Alsómiocén rétegtanunk útveszti és kiútjai

Dr. Horusitzky Ferenc

Centenáriumunk neogén kollokviumán már megpróbálkoztam azzal, hogy összegy jtsem
és egymás mellé állítsam azokat a buktatókat, amelyekkel rétegtani munkánk elméleté-

;

ben és gyakorlatában találkozunk. Egyúttal megkíséreltem keresni a kivezet utat abból
a labirintusból, amelybe az idk folyamán stratigráfiánk belegabalyodott. Sajnos az

akkor rendelkezésemre álló id — a német fordítás nehézségei mellett — nem engedte I

meg, hogy elég plasztikus képet nyújtsak a téma összetettségérl, a felmerül problémák
megoldásának alapfeltételeirl s azokról a szükségszer követelményekrl, amelyek
számunkra a zsákutcákból való kijutás útját megnyithatják. Ezért ragadom meg most »

örömmel a kínálkozó alkalmat, hogy itt egy igénytelen csevegésben néhány bennem- .

rekedt kétségemet és gondolatomat, szinte saját vívódásaim tükreként a stratigrafiában
sorstársaim elé vetítsem.

Közismert a stratigraf iái nézpontok sokfélesége, aminek folytán az egyes

rétegtani kérdések körül folyó viták gyakran szinte „álló harccá” merevedtek.

Jól ismertek a nyitott stratigrafiai kérdések tisztázásának nehézségei és buk-

tatói is, amelyekben könnyen belebotlunk. Az itt elmondottak ezért, az újdon-

ság minden igénye nélkül, mindehhez csupán illusztrációul kívánnak szolgálni.

Sztratigráfiai bizonytalanságaink els forrása, mintegy sforrásaként, azt

a bábeli nyelvzavart emelhetném ki, amely sztratigráfiai nyelvezetünkben el-

uralkodott. Az a helyzet állott el, hogy egyes szavak a különböz szerzknél
egyformán hangzanak , de mégis mást és mást jelentenek. Egymás megértéséhez

így valóban kevés reményünk lehet. Engedjék meg, hogy néhány példát

kedves kutatási területemrl, a miocén sztratigráfiából kölcsönözzek.

Vegyük el mindjárt az akvitániai emelet fogalmának a kérdését. Ez a fogalom a körü-

lötte keletkezett zavarok csíráit már születésekor magában hordta. Az emeletet Mayer
Eymar mint az alsómiocén els emeletét, tehát idben az els neogén szakaszt állította fel.

j

típusképzdményéül az Akvitániai-medence basasi és merignaci ,,falun”-jait választva.

Az emeletnek a földtörténeti skálában való helyes elhelyezése és a típusfaunák helyes

értékelése folytán így még semmi sem zavarta volna a fogalom egyértelmségét, amely .

zavartalan jövnek nézhetett volna elébe. A baj azonban ott volt, hogy az emelet szer-

zje a párhuzamosítások területén kissé „sokat markolt”. Az akvitániai emeletbe ölelte

fel ugyanis többek között az északnémet kasseli, dobergi és sternbergi rétegeket is,

amelyek íélsoligocén kora ma már nem lehet kétséges. Már ez a súlyos kétértelmség 1

„praefonnálta” szinte azt a hasadást, amely az akvitániai emelet kronológiai értelmezése
t erén csakhamar bekövetkezett. Emuik a hatására alakult ki a francia iskolában az akvi-

]

tán iái emeletnek ott ma is él értelmezése, amely szerint Mayer definíciójával szemben
az akvitánikum az oligocérmek és ezzel a paleogénnek a zárószakaszát képviseli. A múlt

||

század vége felé az akvitán nálunk is hogy úgy mondjam — „ide süllyedt”. A kiváló I

1 1 or.MANN Károly és Koch Antal alapvet erdélyi munkáiban az akvitániai emeletnév i

már nem volt más, mint a „íélsoligocén” fedneve, annál is inkább, miután más emelet- !

név a, Íélsoligocén megjelölésére akkoriban még nem is állott rendelkezésükre. Az oligocén

végi és miocén eleji földtörténeti szakaszokkal kapcsolatos nevezéktani zavar késztette

Kuohs Tivadart lS!)4-ben a felsoligocénre nézve a „katti emelet” elnevezés bevezeté- I

sérv. Ugyanakkor élesen elhatárolta a kattikumtól az akvitánikumot, hangsúlyozva, hogy
(

I

„az akvitániai elnevezést ennélfogva az elsbbség szabályai szerint csupán a legmélyebb
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liocón rétegekre szabad alkalmazni, ti. a molti, loybersdorfi és korodi rétegek horizont-

ira”. Ezzel tehát az akvitániai emelet visszanyerte volna eredeti „rangját” a rétegtani

kálában. legfeljebb fels elhatárolása terén maradtak még nyitva vitatható kérdések,

vorántse higyjük azonban, hogy ezzel az akvitániai emelet végleg visszanyerte kronoló-

iai egyensúlyát. St, a fogalom még az egyes szerzknél továbbra is ingadozott. Ne
egyék tlem rossznóven miocén stratigráfiánk prominens képviseli, ha példaként
éhány változó véleményre rámutatok.
Meznerics I. 1956-ban még részletesen és meggyz érveléssel bizonyította pl. az egri

urna alsómiocén akvitániai korát, 1962-ben már úgy véli. hogy az akvitániai emeletnek
kattitól való különválasztása nem más, mint tudománytörténeti tévedés, bizonyos

setleges koincidencia következménye. Csehszlovák kollégánk SeneS J. 1952-ben még
gyanesak meggyz földtörténeti és faunisztikai érveléssel helyezi az alsómiocén akvi-

tnba rótegtanilag jól elhatárolt képzdmények seregét, pl. a dél-szlovákiai Romhány
usztai, vagy kalondai kövületdús rétegeket, s a balassagyarmati rétegeket egyaránt,
esbb (1958) azonban egyrészét már a burdigalai emeletbe emeli, másrészüket viszont,

z akvitánt a kattikummal szinonimizálva, lényegében a felsoligocénbe zökkenti vissza.

áldi T. barátom 1958-ban a miocénnek elismert akvitánikum helyén Btidufok —Török

-

ílinton még üledékhézagot, st eróziós diszkordanciát tételez fel, késbb ( I 968) azonban
ry ideig az akvitánt a katti alemelettel szinonimizálja (katt-akvitán), 1964-ben társ-

erzként írt munkájában újra ahhoz az állásponthoz csatlakozik, hogy: „az oligocén
irótagjaként a kattikumot tekintjük, melynek önállóságára legutóbb Drooger muta-
>tt rá”, továbbá „mindent összevetve meg kell állapítanunk, hogy a sztratotípusok
•rületén a katti és akvitániai emeletekkel mint egymástól világosan elválaszthatóan
rymásra következ önálló kronológiai egységekkel van dolgunk'". Legújabban viszont,

1. még a centenáriumi kollokviumunkra benyújtott anyagában is (4a). már az akvitániai
burdigalai emeletek elválasztásában lát nehézséget, mondván, hogy „Pour le moment
separation de l’Aquitanien et du Burdigalien ne peut pás étre réalisée á un maniére

l.tisfaisant”, tehát, hogy „jelenleg az akvitániai és a burdigalai emeletek különválasztása
m oldható meg kielégít módon”. Nyilvánvaló, hogy itt. — szinte egyidben. kétféle

ikvitanien” jelenik meg a sztratigráfiai színtéren, s az utóbbinál a „girundien” koncep-
ója kísértett. Magam sem vagyok azonban jobb a „Deákné vásznánál”, miután nem
hr képzdményünknek kezdetben burdigalai. késbb akvitániai korát vitattam (1926.
'34, 1940).

Ilyen példákat még számtalant felsorolhatnék. Tegyük még hozzá, hogy
rétegtani terminusok értelmezésében ilyen nehézségekkel nemcsak egyes

ipzdményekkel, vagy kisebb földtörténeti szakaszokkal kapcsolatban,

mem a nagyobb rétegtani kategóriák terminológiai elhatárolása terén is talál-

junk.

Az alsó- és középsmiocén, illetve alsó és fels, vagy I. és II. mediterrán határát a leg-

‘abb idkig egyértelmen a burdigalai és helvéciai emeletek között húzták meg, Rutsch
(1958) azonban arra mutat rá. hogy a helvécient az alsómiocén zárótagjaként kell fel-

ínunk, st Cicha (1959) a helvéciennek, mint önálló emeletnek még a létét is kétsé-
gnek tartja. Btjday—Cicha— Senes (1965) kárpáti miocén monográfiájában a helvéciai
• lelet már mindenesetre mint „alsómiocén” szerepel. Ezután valóban zavarba jöhetünk,
• alsó- vagy felsmediterrán, illetve alsó- vagy* középsmiocén megjelölések értelmezését
• általában elhatárolásukat illeten. Lassan valóban oda jutunk, hogy valamely sztrati-

í
ifiai terminus megértéséhez ismernünk kell a szerz sztratigráfiai „tájszólását” is,

it az idióma ismerete néha még az évszám melléállítását is megkívánja.

Még szerencsétlenebb a helyzet, ha a szakirodalomban ez a szintingadozás
• van képzdményeket is magával ragad, amelyek bizonyos földtörténeti
t tkasz típusául szolgáltak.

Ilyenek pl. az akvitániai emelet vonatkozásában a Krapina— radoboji rétegek, arne-
1 két Ftjchs a katti emelet felállításakor és az akvitániai emelet különválasztásakor
• jen a Duna-medencei akvitán típusaként mutatott be, faunájának miocén jellegére
1 atkozva, ugyanennek a típusos akvitániai képzdménynek a faunáját nemrégen
i .ai Anic D. (1950) újra oligocénként iparkodott meghatározni, a képzdményt az oli-

§ -énbe húzva le. Ezzel természetesen — ha igaza volna — Duna-medencénket éppen
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egyik legfontosabb akvitániai ,,etalon”-jától fosztaná meg. Fuchs T. a K raj)ina— radoboji
képzdmények tárgyalása során az akvitániai emelet meghatározásakor egyébként ezt

írta: „Az aquitaniai elnevezést ennélfogva az elsbbség szabályai szerint csupán a leg-

mélyebb miocén rétegekre szabad alkalmazni, ti. a molti, loybersdorfi és korodi rétegek bori-

zontjára.” Ami a korodi rétegeket illeti, ezeket az akvitániai rétegekbl már Koch A.

(1900) kiemelte és burdigalaiként írta le. Ez a „burdigalai” megjelölés viszont Fuchí-
alapvet munkája eltt, midn az akvitánikum nálimk még a felsoligocén fogalmát
fedte, alig jelenthetett mást, mint egyszeren „alsómiocént”. Senes J. (1958) faunisztika
elemzéseinél, a korodi rétegek már mint a burdigalien típusképzdményei szerepelnek

Lényegében hasonló sors érte a Bécsi-medencében a molti — dreieicheni rétegeket
az ún. „fekvrétegeket” („Liegendschichten”) is, amelyek az akvitániai emelet atyjánál
MAYERnél épjjenúgy, mint a katti és akvitániai emeleteket elhatároló Fuchs T.-nál i

az akvitániai emeletet képviselték. Konzervatívabb sztratigrafusaink a Bécsi-medeno*
akvitánját még ma is a molti— dreieicheni rétegekben látják. Másutt viszont, a „fekv
rétegek”, melyek a Bécsi-medencei miocén monografusa Schaffer X. F. (1910) szerint i

|
a Bécsi-medencét ért, s általa is hangsúlyozott els transzgresszió termékei, s mélyeknél I
a loybersdorfi rétegek is megfeleli, illetve fáciesváltozatai talán Kautsky F. (1932) hatásár:

szinte észrevétlenül a burdigalai emeletbe olvadtak bele. Ami a loybersdorfi rétegeke
illeti, fél, hogy Papp A. ( 1 968) burdigalai „eggenburgien”-je újabb kétértelmséggé
„gazdagítja” miocén sztratigráfiánkat, azáltal, hogy a burdigalai „eggenburgien” sztratc

típusául éppen a loybersdorfi rétegeket választotta.

Az ilyen módosítások, „revíziók” káros hatása a sztratigráfiában anná
veszélyesebb lehet, mert nem lokalizálódik az egyes szerzk munkásságára
hanem a hazai, st külföldi szakirodalomban is széles körben okozhat „átté

|

teleket” és „szövdményeket”. A faunák és flórák kiértékelése ugyanis töbl

nyíre egyes fajaik különböz lelhelyeinek sztratigráfiai helyzetére támaszke
dik. Ugyanerre szorulunk, ha az egyes fajok fajöltit szeretnénk tisztázn

Természetes, hogy az egyes faunák amúgyis számos esetlegességnek alávetet

százalékos elemzésébl adódó eredmény aszerint fog pl. az oligocén, az akvitáj

niai, vagy burdigalai irányban eltolódni, ahogyan faunaelemeit az oligocéi

az akvitán, vagy a burdigalai javára írjuk. Ez viszont attól is függ, hogy a szei

zk az egyes lelhelyeket milyen korivá „avatták”, mit értenek az illet föle
jj

történeti szakasz terminusán s miképpen szabják meg földtörténeti helyükí

és kereteiket. Engedjék meg, hogy itt ismét „pro domo” említsek meg néhán
példát.

A szerzk személyes beállítottságát nem ismer kutató valóban zavarban lehet, ha
|

fajöltk nyomozása során pl. azokat az alsómiocén „nagypektenes” elfordulásainkat I

fel kívánja használni, amelyek a Schio rétegek, s a Bécsi-medencei „fekvrótegei I
jellegzetes alakjait is tartalmazzák, s amelyeket id. Noszky Jen (192(5) az oligocénl

helyezett, magam (1934) az akvitánikumba soroltam, Meznerics I. (1953) pedig bu i

digalainak tekint. Vagy mit kezdene a szlovákiai Romhány-pusztai, vágj’ kalond 1

faunákkal, melyek Sene J. ( 1 952) faunaelemzéseiben 1 952-ben még az akvitániai rovatcJ I
1958-ban azonban már a burdigalai rovatot gazdagították?

Az idsebb, illetve fiatalabb alakok számaránya aszerint is módosulha
hogy a vitatott helyzet határrétegek endemikus alakjait az idsebb, vaj

fiatalabb szakaszok javára írjuk-e? Határkérdéseknél a mérleg nyelve ig»

érzékeny, s állásfoglalásunkat minden ilyen eltolódás befolyásolhatja. A fii ?

öltk ismerete egyébként sem lehet feltétlenül végleges s azt újabb leletek

meghosszabbíthatják, esetleg mélyebbre vihetik, s elhagyhatják azokat a kér

tekét, amelyeken belül a kérdéses alak jelenlétét jellemznek tekintetté

Bizonytalan emellett a fajölt akkor is, ha valamely bevándorolt faj bölcsj
nem ismerjük a térben és idben.

Ttt bonyolódik bele biosztratigráfiai gyakorlatunk a maga elkerülhetett

„circulus vitiosus”-ába, amibl egyoldalú biosztratigráfiai szemlélettel a
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találhatunk kiutat. Ez abban áll, hogy az egyes fajok szintjelz értékét lelhelyeik

ilapján ,
a lelhelyek kronológiai helyzetét viszont a bellük kikerült faunaelemek

ilapján kényszerülünk megállapítani. Az elmondottak mindenesetre ersen
lecsökkenthetik a jellemznek tekintett kövületek perdönt szintjelz értékét

is megingathatják hitünket ,,vezérkövületeink”-ben. Klüpfel (1928) találóan

jegyzi meg, hogy „vezérkövületeknek azokat a kövületeket nevezzük, amelyek
vertikális elterjedését még nem ismerjük”.

Korszerbb az a biosztratigráfiai szemlélet, amely nem egy-egy faj meg-
jelenésére épít, hanem az „összfaunát” s annak fejlettségi állapotát iparkodik

igvelembe venni. Azonban itt is jócskán göröngyös úton járunk. Az „össz-

áunát is” faunaelemek teszik össze, amelyek különböz mértékben és értékkel

egisztrálják az idk múlását. Nehéz elválasztanunk az idk során a törzsfej-

dés irányában haladó egyenes „fejldést” a ,,változások”-tól, melyeknek
zámos kitérje lehet. Újonnan megjelen slénytani bélyegek egészen máskép-
jen értékelendk, ha a közvetlen környezethatástól fügyetlenül a specifikus faji

fehérjében gyökerez antigén fejldés eredményeiként foghatók fel, másként,
iá az idtényeztl független környezethatás következményeit rögzítik és ismét

fásként, ha bizonyos új formák csak helyi megjelenésükben újak, bölcsjüket
azonban már az elz idkben távoli életterek ringatták — ez utóbbiak feltnését
már a biológiai tényezktl független földtani tényezk, a faunavándorlás útjai-

íak a megnyílása tehették lehetvé.
A földtörténeti szakaszok határain helyileg különböz lehet, a fáciesváltozás

mértéke, az üledékképzdés folyamatossága, vagy megszakítottsága, s a meg-
szakítás mérve is. A faji adottságokon kívül ezek a tényezk is befolyásolhatják

z elz szakasz fácieskörülményei között meghonosodott és esetleg továbbél
reliktumalakok” perszisztálásának földtani idtartamát és ezzel a régebbi

s fiatalabb alakok számarányát.

Ezért, ha pl. valamely határképzdményünkben, pl. az akvitánban az idsebb alakok
izámaránya történetesen nagyobb, mint a típusképzdményekben, ebbl semmi esetre
em lehet eo-ipso kronológiai következtetéseket levonnunk. Fau'najegyzékeink össze-
ételét még több esetleges körülmény is befolyásolhatja, hogy ezek közül pl. csak az egyes
yjok különböz megtartási állapotát, a gyjtési lehetségeket stb. említsem meg. Mind-
zek együttesen rajzolhatnak látszólag idsebb vágj* fiatalabb vonásokat faunáink arcu-
atára.
Midn valamely képzdmény helyét keressük a sztratigrafiai skálában, bizonyára hibát

'övetünk el már akkor is, midn számolgatásunk során csupán a numerikus eredményre
ámaszkodunk. Ebben ugyanis az idsebb és fiatalabb alakok egyforma súllyal vesznek
ászt. Márpedig a letnt idk Matuzsálemei, utolsó mohikánjai, amelyek egy ideig meg-
irkóztak az idk múlásával és átvészelték a földtani idk változásait, legfeljebb emlé-
keiket hozták magukkal, az új világ hajnalát, az idk haladását és a földtörténeti válto-
ísokat azonban — hogy Ady Endrével fogalmazzak — azok az „új idknek új dalaival”
letör fiatal alakok jelzik számunkra, amelyek ids társaik virágkorában még nem is

’tek. Nyilvánvaló, hogy ezeknek nagyobb korjelz értéket kell tulajdonítanunk, mint
jzoknak, amelyek a múltból áthúzódva ideig-óráig még eltengdnek. Ma még azonban
(ivói vagyunk attól, hogy a faimák alakjait ilyen sokféle szempontból szétrostálva
asználhassuk fel biosztratigráfiai következtetéseink számára.

Legélesebb szakmai vitáinkat nem egy-egy képzdmény kronológiai értéke-

se, hanem a nagyobb földtörténeti szakaszok elhatárolása és az elhatárolás
Ivi kérdései váltják ki. Kollokviumaink és szimpozionjaink tanúskodnak arról,

ogy az álláspontok e téren szinte a szerzk specializálódása és a paleontológiái
igolódás szerint oszlanak meg.

Önként értetd, hogy a különböz slénytani csoportoknak — az egysejtektl
gerincesekig — a fejldésmenete korántsem lehet párhuzamos és egyenl sebesség.

8 Földtani Közlöny
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különböz biológiai adottságaik miatt. Más és más emellett az egyes csoportoknak, st
alakoknak a környezetváltozáshoz való alkalmazkodóképessége, illetve a változásokra ;

való szervezeti és morfológiai reakcióképessége — hogy korszer legyek — a molekuláris
biológiában gyökerez különböz fejldési tendenciák mellett. A különböz slénytani
csoportokra támaszkodó határmegvonások egymásbaesése élettörténeti szempontból tehát
nem is kívánható meg. Joggal írja Denizot M. G. (1958), hogy „Le specialiste des Fora-
miniféres ne voit pás des choses comme l’amateur des Mammiféres”. Új alakok beáram-
lása gyakran ellentmondóan jelölheti a földtörténeti határokat. Új planktonikus fauna-
elemek beáramlását nyilvánvalóan a transzgressziók kulminációja táján várhatjuk, midn
a faunavándorlás tengeri útjai a legtágabasabbak és legsokoldalúbbak, új szárazföldi
gerincesek bevándorlását az élettérbe viszont akkor, midn a regressziós folyamatok
kulminálnak, tehát új szárazföldi összekötutak nyílnak meg. Földtörténeti szempontból
tehát a két jelenség más és más jelleg és idej határmozzanatokat rögzít.

Teljesen tudománytalan volna az a biosztratigráfiai szemlélési mód, amely úgy tn-
hetnék fel, mintha az élet színpadán az slénytani változásoknak valamiféle eleve elrendelt
irányítottságot, teleologikus hátteret tulajdonítanak. Valóban nem tekinthetjük
a régi faunaelemek kihalását, majd az új elemek megjelenését sem úgy, mintha az utób-í

biak valami természeti „Ügyel” beintését követnék, ha a lezajlott „felvonás” néhán\
szereplje jelen is van még az új színen.

A korszer biosztratigráfiának éreznie kell a nehézségeket és bizonytalanságo-

kat, amelyek közül néhányat az imént összefoglaltam. Ezért keres ma olyan

támpontokat, amelyek valóban egyértelm szinkronizmus biztosítását ígérik.

Szinkronizmust biztosító értéke azoknak a faunaelemeknek lehet, melyek'

földtani idmértékben mérve viszonylag gyorsan és nagy területekre terjed

nek el. Ilyenek pl. a lárvaállapotban planktonikusan szétterjed Ammoniták
vagy a plankton Foraminiferái. így örömmel látom, hogy pl. a Globigerinoidei

genus megjelenése a kattikumot és az akvitánt ott teszi elhatárolhatóvá, ahová
ez a határ — mint látni fogjuk — földtörténeti megfontolásaim alapján is-

kínálkozik. A baj azonban egyrészt az, hogy a módszer megfelel tenger

foraminiferás képzdmények hiányában nem használható, másrészt, bár r

plankton alakjainak fejldési vonalai jelzik az idk haladását, és önmagukba?
alkalmasak rétegsorok szakaszokra való tagolására, a nyitott sztratigráfia 1

kérdésekre nem adnak választ.

Látnivaló ez már abból is, hogy zonális tagolásukban pl. A. I. Kenawy (

1

9(58) az oligo

cén és miocén határát a miocén bázisára helyezett Globigerina ciperoensis ciperoensis é I

az oligocén-végi Globorotalia opima npirna zónák között húzza meg, ugyanakkor Boll I
(1957) tagolásában a Globorotalia opima opima zóna az oligocén derekára, a Globigerim {
ciperoensis ciperoensis a felsoligocén aljára kerül, Blow—Banner és társai (1962 I
táblázatában viszont a Globorotalia opima opima zóna az alsómiocén közepére ugrik fel f

a ciperoensis zóna pedig az alsómiocén tetejére emelkedik.

A biosztratigráfiai véleménveltéi’ések és bizonytalanságok ellensúlyozásár! *>

szorgalmazzák újabban a sztratotípusok rögzítését. A korrelációkat azonbai t

sajnos ez is csak kivételes esetekben segítheti el. A sztratotípustól távol e,si. }

üledékterekben eltér fáciesekben kifejldött iilcdéksoi’ok esetében a sztrato á

típusokkal és típusprofilokkal nem tudtunk sokat kezdeni. Nem tudom, meny
nviben segíthetné el pl. a helvecien Imihübl-i sztratotípusa a hazai slíren belli

jelentkez helvetien-problémák megoldását.

Mint láthattuk, a biosztratigráfiai gyakorlatot bven kísérik a nehézsége! »

és a szempontok bizonytalanságai. Nem kevéssé súlyosbítják ezeket a nehézsc

geket sztratigráfiai kortáblánknak szinte születési szervi hibái. Az ezek okozt

nehézségek fleg abból erednek, hogy kortáblánk tudománytörténeti esetleges-

ségek nyomán alakult ki és nélkülöz minden átgondolt szempontot és egysége

koncepciót.
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Ennek a következménye, hogy kortáblánk „rekeszeit" nem mindenütt a földtörténeti

fejldésmenet természetes szakaszosságához szabták sezért képzdményeinket néha csak

rltetve tudjuk kortáblánk egy-egy „l’rokrusztes ágyába’’ beleszorítani. Amíg pl.

v burdigalai emelet kortáblánkban az alsómioeén tagjaként szerepel, addig a helvetien

i tortonaival a középsiniocént alkotja, st a tortonai emelettel itt a „vindobonien”
veretében házasították össze. A valóságos helyzet ezzel szemben az, hogy legalábbis

‘aratet hysiink területén — a burdigalai emelet a „középsmioeén" alsó tagjához kap-
solódik, egységes iiledékciklus keretében. A brudigalai helvéciai üledékeiklus eleje

(>hát mai beosztásunk szerint „kilóg" a középsmioeén rekeszébl s az alsó- és középs-
nioeén határvonala összefügg üledékciklust vág derékon ketté. Az ilyen beosztást

nindennek nevezhetjük, csak természetesnek nem, s kortáblánk itt már nyilvánvalóan
('vízióra szorul. Kérdés azonban, hogy mik lehetnek az ilyen revíziók szempontjai?
'UESS K. (1KS9) joggal teszi fel a kérdést Antiit/, dér Krde-jében, hogy „Was ist denn
•igentlich eine solche geologische Formation? welehe l’mstánde bedingen ihren Anfang
ind ihr Ende? . . .wie kommt es. dass die Oleiehstellung bestimmter Horizonté aus

i
erschiedenen Zeitaltern und ihre Unterscheidung von anderen Horizontén iiber so weite
’láehen durchgeführt werden kaim. ja dass thatsáchlich sieh diese stratigraphischen
\bgrenzungen iiber den ganzen Erdball erstrecken?
A válasz valóban nem könny. Kortáblánk mögött kétségtelenül élettörténeti szem-

ontok húzódnak meg. Az élet fájának folytonos terebélyesedését tükrözi, az els él
síra megjelenése óta. Az els alapkérdés, amely itt felmerül az, hogy az élvilág fejldése
gyenletesen ment-e végbe, mely esetben a földtörténeti beosztás puszta konvenció,
agy felfedezhet-e benne szakaszosság, amely természetes alapjául szolgálhat? Ha
ven ütemesség felismerhet, kérdés, hogy miképpen függhet össze a földtörténet mozza-
nataival oly módon, hogy ne csak élettörténeti, hamm földtörténeti tagozódást is tükröz-
ök ? Ehhez kapcsolódik mindjárt az a kérdés is. hogy vajon maga a földtörténet is mutat-e
pl globálisan követhet ritmicitást, s melyek azok a fizikai mozzanatok, amelyekben
/. a szakaszosság megnyilvánul? A kérdés tehát nem más, mint az élettörténet és föld-

irténet összefüggésének a kérdése! Suess E. e kérdés megválaszolásában már jövbe-
fttóan tapogatózik, mondván: ,, . . .es bedarf kaum dér Bemerkung, dass dér jeweilige
Jiarakter dér Fauna wohl ein höchst werthvolles passives Merkmal ist, dass aber die
yiysikalischen Ursachen dér VerShderungen dereinst, nachdem sie riehtig erkannt sein

[érdén, die einzige natürliche (írundlage einer Abgrenzung dér Zeitabschnitt sein werden.”
zek közül a „fizikai okok" közül a geológus számára elssorban a földkéreg mozgásai
annak következményei hozzáférhetk, tehát azok a jelenségek, amelyeket ma a diaszlro-

\zntus fogalomkörébe foglalunk össze. Chamberlin (1909) e földtörténeti jelenség-

(Oportot mint a sztratigrafiai korrelációk végs alapját határozza meg már egyik
(unkájának címében is: „Diastrophisme as the ultimate base of correlation.”
Talán nem lesz érdektelen megemlíteni, hogy az alapvet földtörténeti változásokra

(lár Aristoteles rámutatott, aki felismerte, hogy a tengerek és szárazföldek elhelyez-
dése nem állandó, a tenger elrenyomul és visszahúzódik, st azt is feltételezi, hogy
a változás bizonyos rendszer szerint és bizonyos idközökben megy végbe. Világtörté-
lmiink legkiválóbb bölcselje már több mint kétezer év eltt szinte már a diasztrofizmus
picsát kínálta kési évezredek kutatóinak a földtörténet természetes tagolásához.
Aristoteles tételei a múlt század közepén QuENSTEDT-nél a következ megfogalma-

l.sban jelennek meg: „A földtörténet nemcsak mint összefügg folyamat, hanem éppen-
,ggel mint a földtani történések helyileg ismételten megszakított folyamata jelennek
lég elttünk, mint a földtani események kaleidoszkópszer sorozata, mint amilyenek
ranszgressziók és regressziók, a hegységek letarolódása, a klímaváltozások, és a földtani
yensúly egyéb zavarai.” Éppen ezek a változások és jelentkez >,egyensúlyzavarok”
'ok. amelyek a „disztrofizmus” fogalomkörének a tartalmát alkotják.

A sztratigráfiai rendszer, mint minden rendszerezés, természetesen külön-
>z szempontokat választhat rendszerezésének alapjául. Logikai szempontból
ónban csak akkor érdemli meg a „rendszer” nevet, ha a rendszerezés azonos

• egységes szempontból történik. Joggal támasztható emellett minden tudo-
inyos rendszerezéssel szemben az a követelmény, hogy következetesen a
aga tudományának szemlélete szerint, a maga vezérl szempontjait kövesse.

sztratigráfiai rendszernek földtani rendszernek kell lennie, ennélfogva föld-

rténeti szempontokat kíván meg. A biosztratigráfia problémái láttán ennek

8
:
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a követelménynek iparkodik megfelelni a földtörténeti tagolás és elhatárolás

diasztrofikus iskolája.

Gyakran éri a diasztrofikus iskola híveit az a szemrehányás, hogy slénytanellenesek,
s nem veszik kellképpen figyelembe a kövületeket, a biosztratigrafusok szerint a föld-

történet egyedül értelmesen olvasható betit. A biosztratigrafia és a diasztrofizmus ellen-

téte azonban csak látszólagos, ha figyelembe vesszük azt, hogy a diasztrofikus változá-
sokat környezetváltozások, biotopváltozások is kísérik, amelyek az élvilágot megfelel
alkalmazkodásra késztetik. Ezért hangsúlyozza 1’ompeckij joggal, hogy ,,Geologisches
Geschehen ist im organischen Werden die t,re ibende JKraft”.

Az slénytani tények vizsgálatában, illetve a faunisztikai elemzésben magam is a

földtörténeti tájékozódás legértékesebb és nélkülözhetetlen segédeszközét, a faunában
pedig a földtörténeti változások legérzékenyebb indikátorát látom. Éppen ezért, nehogy
az legyen a látszat, mintha a diasztrofizmus a biosztratigráfiai szempontokat árnyékba
kívánná szorítani, a diasztrofikus mozzanatokra, s azok slénytani és litológiai következ-

ményeire egyaránt támaszkodó eljárást egyszeren ,,elemz sztratigráfiának" nevezném.

Minden földtörténeti korrelációhoz felhasznált kronológiai bélyeg alapköve-

telménye egyrészt az, hogy valóban egyidej mozzanatokat jegyezzen fél, más-
részt, hogy világméretekben felismerhet legyen. Midn sok évvel ezeltt elször
kíséreltem meg egyik határkérdésünk konkrét problémáinak megoldására

a diasztrofikus szempontokat felhasználni (1933), ehhez Stíllé H. (1924),

összefoglaló és elemz alapvet munkássága látszott az els elméleti alapokat

szolgáltatni. Két alapvet tételére támaszkodhattam. Az egyik Stíllé oro-

genetikus idtörvénye, a másik pedig az ,,epirogenetikus egyidejség szabálya"

.

Az orogenetikus idtörvény az orogén fázisok idbeli egyidejségének világérvényes-

ségére mutat rá, viszonylag rövid („epizodikus”), idtartamuk mellett. Az epirogenetikiu

egyidejség szabálya a nagyarányú epirogén mozgások következményeinek, a transzgresz i

szióknak és regresszióknak az „egyidej egyértelmségét” emeli ki. Eleve feltéteíezhe :

tnek látszott, hogy ha a Glóbus említett „egyensúlyi állapota” valahol megbomlik
ez nem maradhat következmények nélkül a Föld egészének egyensúlyára sem.
Ami az els tételt illeti, kétségtelen, hogy az orogén fázisok az „idtörvény” ellenén

;

sem jelentkeztek mindenütt azonos formában és intenzitással. Epizodikus lefolyásul

folytán azonban az sföldrajzi és környezetviszonyokat gyorsan megváltoztató orogéi
j

fázisoknak pl. laurentiai, assynti, saalei, laramiai, pireneusi, szávai, stájer stb.) kétség
j

telenül földtörténeti fordulópontokat jelent határjelz értékét nem vonhatjuk kétségbe i

Ezek a földtörténet ,,revolúciós” idszakai, amelyeket a nagy faunisztikai revolúciók i

kísértek. Az ilyen „fannal break”-ek a viszonylag gyors változásokhoz alkalmazkodn i

nem tudó régi alakok tömeges kihalásában, a faunavándorlás eltt megnyíló új utal

segítségével új alakok nagyszámú megjelenésében, és az esetleg gyorsított fejldés álta

kiváltott új slénytani bélyegek kialakulásában nyilvánulnak meg.

Az epirogenelikus egyidejség szabályát a transzgressziók és regressziók által közre ;

fogott üledékciklusok teszik kronológiai értékvé, és ezzel természetes elhatárolások!-
,

alkalmassá. Ma már úgy látom azonban, hogy ez a szabály lényeges regionális megszküét i

igényel, mert vele szemben az „actuogeológiában” bizonyos ellentmondásokat találunk

Látjuk ugyanis, hogy Földünk K-i és I )
- i sapkája még napjainkban is emelkedben var

ugyanakkor, midn a köztük lev területeken (Hollandia stb.) süllyed, tehát az észak I

regressziós folyamattal szemben transzgressziós tendenciák mutatkoznak. Itt tehát nen:

csak hogy nem beszélhetünk a mozgások egyidej egyértelmségérl, hanem ellenkezleg f

ellenm rzgás tanúi vágyunk. Az epirogenetikus egyidejség szabályának érvényességé I

tehál csak azonos nagyszerkezeti helyzetben lev és így azonos geomechanikai-geodinamika
hálásoknál • kile l övékre kell korlátoznunk (pl. a Tethys Paratethys öve a határoló meri'

töm igék közt). Az ilven azonos helyzet övéknek erhatásokra szükségszeren ázom 1

érlel mhen k< II reagálniuk, doggal nevezhetjük ezért ezeket az öveket ,,izodiasztrofiku

övekwk” . vagy régióknak, mozgásaikat pedig „izodiasztrofikus mozgásoknak”, szembe
az eltér adottságú ..heterodirisztrofikus övökkel”, illetve mozgásokkal. Az elzkkel pái

huzamos, de eltér okok által kiváltott mozgásokat eltér adottságú régiókban ,,aru
j

diasztrofikus mozgásoknak" , a helyi okok által elidézett „rendhagyó” mozgásokat (p



Horuaitzky: Alaómiocén rétegtanunk útveszti . . . 201

medencebesüllyedéa izodiasztrofikusan emelked területen) pedig ,.paradiasztrofikus moz-

gásoknak" kereszteltem el.

Mivel izodiasztrofikus övékben az epirogén ingadozásoknak — bár esetleg különböz
amplitúdóval — a párhuzamossága várható, az általuk kialakított üledékciklusok

természetes módon építhetk be a földtörténeti kortáblába. Izodiasztrofikus övékben ezek

szerint az epirogén mozgások .,egyidej egyértelmségének a szabálya" tehát már kronológiai

elvvé emelhet.

A fentiekben vázolt elveket a Duna-medence mélyebb miocénjének kérdései-

vel kapcsolatban vetettem próba alá és munkában lev, s egyszer majd talán

mégis elkészül, monografikus összefoglalásomban lesznek ellenrizhetek.

Rétegsoraink elemzése a következ megállapításokat eredményezte:

1. A középs- és felsoligocén a rupéli transzgresszióval a „stampi emelet”

egységes üledékciklusát alkotja.

2. A kattikum mindenütt a stampi emelet regressziós fázisát képviseli.

[Yanszgressziós katti képzdmények feltételezésével tehát a természetes föld-

történeti fejldésmenettel kerülnénk összeütközésbe.

3. A katti regresszió után az akvitániai emelet új epirogén ciklus keretében

jelentkezik.

4. Az epirogén ciklusokat néha, de nem feltétlenül, interciklikus kiemelkedés

választja el egymástól. A bevezet és záró kiemelkedés különböz mértéke
folytán a diasztrofikus görbe a fiatalabb kiemelkedés felé többnyire aszim-

metrikus és részben ezért látszik az akvitanikum helyenként az oligocénhez

•izorosabban kapcsolódni. A kisebb kiemelkedést kísér kisebb fáciesváltozás

folytán az oligocén reliktumok helyenként az akvitánban nagyobb arányban
perszisztálhatnak

.

5. Az akvitániai emeletet követen a burdigalikum és helvetikum egységes

iledékciklus keretében olvad össze, amely valóban megérdemelne egy új és

•gyért elmii emelet nevet

.

6. A vulkanizmust is diasztrofikus jelenségnek tekintve, É-i Középhegysé-
fünk ,,alsó riolittufája” az akvitaniai és burdigalai, a „középs riolittufa”

óedig a burdigalai— helvéciai és tortonai (vagy kárpáti ?) ciklusok elhatárolá-

sára látszik alkalmasnak.
7. A képzdmények faunái is a fenti elhatárolódásokat tükrözik.

E tételekkel szemben ellentmondást a Paratethys területén nem találtam.

Módszerünkkel szemben biosztratigrafusaink egy része talán osztani fogja

."ÍCHrxdewolf O. ellenvetését (1950, 1960), aki a diasztrofikus módszer alkal-

nazásában is „circulus vicicsust” lát, hiszen a diasztrofikus mozzanatok idejét

s a faunák alapján rögzítjük. Ez a látszólagos ellentmondás azonban csak akkor
elentene nehézséget, ha nem vennénk figyelembe, hogy a sztratigráfia logikája

corántsem „szillogisztikus”. hanem természeténél fogva kifejezetten dialektikus.

gondolkodásunk módszere itt a matematika „megközelít módszeréhez”
11 közel. A tárgyban rejl ellentmondásokat feloldva, a következtetés egyik
oldalának az eredményeit a másik oldal eredményeivel vetjük össze, s a két
'kiált így kölcsönösen ellenrizve és egymás eredményeivel korrigálva az el-

árást mindaddig folytatjuk, míg a két oldal közötti hézag mindjobban el nem
•zkül és az igazságot mindjobban meg nem közelítettük. Ez kell. hogy a
’udománynak és az Embernek egyaránt célja legyen.
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Schwierigkeiten, Fehler und Möglichkeiten dér

Miozánstratigraphie in Ungarn

I)r. F. Horusitzky

Verfasser weist auf jene Schwierigkeiten und Fehler hin, die einer beruliigenden Lösunf
dér stratigraphischen Grenzfragen und Einreihungen im Wege stehen. Gleichzeitig trach

tét er cinen gangharen Weg zr Lösung dér Probleme zu finden.
Die erste Schwierigkeit besteht in dér sprachlichen Verwirrung auf dem Gebiete de

stratigraphischen Terminologie. Die gleichen Faehausdrücke habén nieht den gleiehei

Sinn bei allén Autoren, sic werden sogar bei deinselben Autor oft in verseli iedenem- Sitim
angewendet (siehe Aquitanfrage!).

Die abweichende Anwendung dér Faehausdrücke erklárt sich dainit, dass die Gesichts

punkte dér »perzentuellen« biostratigraphisclien Analysen auch versehieden sind. Nem
Funde können unsere Kenntnisse über die »Lebenszeiten« modifizieren. Das Resulta

dér statistisehen Analyse, das ohnehin vielen Zufálligkeiten unterworfen ist (Erhaltun;

dér Fossilien, Möglichkeiten des Sammelns ete.) kaim sich in dér Richtung des Oligozan

oder Miozáns verseli ieben, abhángig davon, wie maii die endemischen Fonnen dér Grenz
schichten eingereiht, d. h. in welche Periode mán die Bildung im vorhinein »eingeschach

telté hat. Da liegt dér Punkt, wo sich das stratigraphische Praktikum in seine eigen

Dcircnlus viciosusé verwickelt, námlieh dér chronologische Wert dér einzelnen Arten wir-

auf ( írund ihrer Vorkommen, das Altér dér V
rorkommen vviederuin auf ( írund dér Fáimén

elemente bestimmt.
Leider ist es keine leiehte Aufgabe sich auf den Entwicklungsgrad dér Gesanitfaun

zustützen. I’raktiseh können wir nur ein/.elne Fauneneleinente untersuehen. Die neuerliel *i

erscheinenden Ghurakter/.iige inüssen jedoch ganz anders uusgewertet werden, wenn sí
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ino von dér unmittelbaren Umgebung unabhángige, antigéné Entwicklung widerspiegeln

mii amiére, vvenn sie vöm Zeitfaktor unabhángig, als Reaktionen einer Veránderung dér

Umgebung erscheinen und wiederum ganz anders, wenn gewisse Körmén nur örtlich

ieu, sie jedoch viel altér und einein entfernten Lebensraum entsprungen sind. Vöm Grad
les Fazieswechsela und von dér Zeitdauer iles gegebenen Milieus künn jedoch <lie Fort-

lauer dér »Reliktumformen« dér Fauna und auch das Verháltnis zwisehen den altén

md neuen Korínén abhángeti. Öft vergisst mán, dass die die Ziige dér Vergangenheit
lewahrenden Korínén als Leitfossilien weniger wertvoll sind, als die spáter erscheinenden
körmén.

Die allerheftigsten Diskussionen in dér Geologie drehen síeli jedoch nieht um die chro-

íologisehe Answertung einer Bildung, sondern tini die erdgesehichtliehen Abgrenzungen.
)a die phylogenetisehe Entvvieklung einzelner paláontologiseher Gruppén síeli in ver-

ichiedenem »Tompo« abspielt, ebenso ist auch ihre organisehe und morphologische Reak-
ion auf den W’eehsel des Milieus versehieden und so kaim eine L bereinstimmung dér sieh

uif versehiedene paláontologische Eleinente stützenden Grenz/.iehungen auch nieht

•rwartet vverden. Abvveichende Grenzziehungen kimen auch aus dér erdgesehichtliehen

Rolle dér einzelnen Gruppén resultieren. Die stárkste Kinströrnung dér neuen Plunkton-
aunenelemente kaim /.. B. hauptsáchlich um die Kulmination dér Transgressionen herum,
rine massenhafte Eimvanderung neuer kontinentaler Vertebraten dagegen um die Kul-
nination dér Regressionen und um die Erweiterung dér kontinentalen Yerkehrswege
herum ervvartet werden.

i n dér Stratigraphie entsteht oft eine Spannung dadurch, dass misére konventionelle
Utersbestiinmung oft mit dern natürlichen Rhytmus dér Erdgeschichte nieht harmó-
niaiért. Auf dem Gebiet dér Paratethys z. B. trennt sich die Burdigalstufe vöm tieferen

llied des unteren Miozáns (Aquitan) scharf ab, dagegen reprásentiert sie einen mit dem
lelvetien gleichen Sedimentzyklus. Das Helvetien wurde doch vöm Burdigalien abge-
íondert und mit dem Törtön — im Ralimén des mittleren Miozáns — verbunden. In dér
’schechoslowakei werden dagegen im Ralimén des Burdigalien zwei selbstándige Sedi-

jnentzyklen vereint.

Schliesslich weist Verfasser auf eine erdgescliichtliche Lösung dér stratigraphischen

|

diederung. Die Umbriicke dér erdgesehichtliehen Grosszyklen fallen zweifellos mit den

[

rossen Orogenphasen überein. Kiír eine feinere Gliederung — mit angemessener Abgren-
ung — hált Verfasser die »epirogene Zeitregel« von H. Stíllé am geeignetsten. Zweifellos

.ann maii ölnie Kritik die »gleichzeitige Eindeutigkeit* für imser ganzes l’lanet nieht

oraussetzen. Das nördliehe und südliche l’olargebiet unserer Erde sind heute in Hebung
Regression), wogegen die Zwischengebiete (Holland usw.) im Sinken (Transgression)
íiegriffen. Die epirogenetische Zeitregel durfte nur fúr die in einen gleichen geowechanisch-
’eodynamischen Ralimén eingeklemmten Zonen als giiltig erachtet werden (z. B. die Tethys-
’aratethys zwisehen den nördlichen und südlichen starren Massen). Diese Zonen können
Is oisodiastrophische Zonen« bezeichnet werden. gégén die »heterodiastrophischen«,
dér aber »anadiastro[)hischen Gebieten« von abweichender Position aber gleicher Bewe-
imgstendenz oder gégén die »paradiastrophisehen Gebiete« von örtlichem Wert. Das
íebiet dér isodiastrophischen Zonen wird natiirlich auf die gleichen geomechanischen
iinflüsse mit gleiehbedeutenden »isodiastrophischen Bewegungenv reagieren. Das Prinzip
ler »gleiehzeitigen Einmütigkeit« dér in Transgressionen und Regressionen sich offen-

•arenden epirogenen Bewegungen durfte demnaeh in dicsen Gebieten als ehronologisches
prinzip betrachtet werden.

Die praktische Anwendimg dieses Prinzips wird durch Wrfasser mit dem oligozán—
lterem miozánen Werdegang dér Paratethys unterstützt. Gleichzeitig weist er darauf
in, dass eine Gliederung auf dieser Basis auch zr Revision dér geologischen Alters-
estimmung führen könnte, z. B. gehören die Burdigal- und Helvetien-Stufen in den
deichen Rahmen.
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CpaBHeHHe imioijeHOBOíi ((viopti 3aRapnaTCKOft oGj.

yCCP c capMaTCKHMH ((MopaMH BeHrpim

H. A. MjiisHHCKaH

B 3aKapnaTbe, b omoweHHHx, othochaaux k BepxHeiuy naHHOHy h jieBaHTiiny,

h b oTJio>KeHHflx BeHrpnn, oTHocuMbix k HH>KHeMy h BepxHeMy CapMaTy H Bepx-

HeMy naHHony, oÖHapyweHbi h H3yneHbi MHoronncneHHbie MecTOHaxo>KAennH
HCKonaeMbix ocTaTKOB oneHb SoraToíi Me30(|)HJibH0H necHoíí pacTHTeabHocra.
OHa cjioweHa BHAaMH, He cymecTByiomHAiH b HacTonmee BpeMH, no 6jih3khmh

k coBpeMeHHbiM BHAaM, ooaacTH pacnpocTpaHeHHH KOTopbix Jie>KaT b ochobhom
MewAy 30 h 40° c. ui. h xapaKTepH3yioTCH Tenjio ywepeHHbiM h cyöTponnnecKHAi,

KJiHMaTOM. Hanöojibmee mhcaosthx coBpeMeHHbix bhaob cocpeAOToneHO B3arcaB-

i<a3be, b ^noHHH h KHTae h b CeB. A.MepHKe, a oTAenbHbie bham pacnpocTpaHe-
nbi b 3anaAHbix hjih BocronHbix TuMananx, b MHAO-KiiTae, b MeKCHKe, h Aawe b

TacMaunn.
3ia HCKonaeMan (})Aopa Beurpim h 3aKapnaTbH hbahctch nanöonee moaoawm

H3 M3BecTHbix, BapnanTOM 6oraTOH Me30(})HAbH0H TennoyAiepennoH TyprancKOB i

(})jiopbi — eé noojieAnen nbimnoíí BcnbiLUKon, nocne nero 3Ta TpeTHMHan (jxnopa

npeKpaTHJia CBoe cymecTBOBanne, oct3bhb b coBpeMeHHoií (j>nope nmiib paji

oöeAeniibix pa3po3HenHbix AepnBaTOB.
Xoth nepBan Monorpa<])HH no noKanbiion (Juiope BeHrpnn, oTHocnmeíicn K3tojw>

mny (j)Aopbi, nonBiuiacb 100 neT na3aA (Unger, 1869), o cymecTBOBaHini stoí

(J)
jiopbi iok ocoöoro BapnaiiTa Me3opHJibiion TperanHoíí (|)nopbi cTa.no H3BecTH(

TOJibKO öaaroAapn paöoTaM AnApeancKoro h er ynennKOB, onyönHKOBaiiHbiAi i

1955 h 1959 rr. Pe3yjn>TdTbi n3yneHHH ocTaTKon stoíí (j)jiopbi b 3aKapriaTbt

(M ji b n h c k a n, 1968) no3BOJiHioT BiiecTn cymecTBeHiibie KoppeKTHBbi b xapan-

TepHCTHKy 3Toií (j)Jiopbi, nojiyHeimyio na ocHOBannn HccJieAOBainiH, npoBeAennbi.'

b BeHrpnn: i<poMe nononneHnn eé coTaBa 6onee neM 50 BHAaMH ohh Aonojinnio
-

xapaKTcpucTHKy eé OTAeabiibix KOMnaei<coB, coAepnoT noBbie Aannbie o Bpe.MeHi

eé cymecTBOBanHfl h iio3bojihiot b riepBOAí npMönMwennn cyAHTb o KAHMaTii

necKHX h (l)JiopncTH iiecKHx ocoennocTHx capMaTa h nnnouena paccMaTpnBaeAibn ;

TCppHTOpHH.
B AaBaeMon iin>i<e xapaKTepncTHKe (juiopu bha no ocTan<aM .nncTbeB nonHMa !

ctoi i<ai< BapnanHoniibiH pnA hah Aa>i<e cy.viMa BapnauHoimbix phaob, ycTanaBAH
BaeMbix no ananornn c 6ah3khaih coBpeAiemibiAin bhahmh. Tanoe noiniAinmn

ooi.cAia BHAa npnBOAHT k oöijeAHHenHio 3HannTenbnoro nncna bhaob, onncamibi:

b pa6oTe AiiApeancKoro. KpoMC Toro ymeno Taioi<e n to, mto MHorne oahh h t

>i<e BHAbi onyfijiHKOBanbi no (|)Aopax BeHrpnn n 3ai<apnaTbn noA pa3HbiMH na3Ba

HHHA1H. B peAOAt IIO BeHrpHH HCn0Ab30BaHbI nOMTH HCKAIOmiTeAblIO TOJibKO T

onpeACJiemni, KOTopbie conpono>i<AaioToi ii3o6pa>KCHMHMH.

HccjieAyeMan (|)aopa BeHrpnn n 3ai<apnaTbH xapaKTepH3yeTcn rocnoACTBo:

rioKpbiTOceAiennbix, OAHano n roAOceMeHHbie b neíí oTJinnaioTcn öoratbiAi cocTaBo.v
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xapai<TepnbiM aah TyprancKon (|)Jiopt.i b qejiOM. HanöoAee nacTo BCTpewaioTcn h

MecTa.MH oneiib oöiiAbiibi ocTaTKH TaKCOABeBbix : Glyptostrobus europaeus (
Brongn.)

Heer Booöme HanöoAee Macro BCTpeiaioiiuiHcn bha HccAeAye.Moíí (|)nopbi, Se-

quoia langsdorfii ( Brongn.) Heer, T«.ror/0/m dubium (Sternb.)Heer h naKOneu

poA Athrotaxis. CoBpeMenHOe pacnpocrpaneimeaTiix poAOB (Glyptostrobus IO>k-

HbiH KHTaíí, Sequoia— KaAH(j)opHHH, Taxodium HiOKiiee TeMeime MnccnciinH h

MeKCHKa, a Athrotaxis — TacMaHHfl) CBHAeTeAbCTByeT o TeriA0AK>6 iiB0CTH

ii Me30(j)HJibH0CTn iiccAeAyeMoíí ({)Jiopbi. Kpo.vie Toro oTHOCHTeJibHO qacTo BCTpe-

qaeTCH Ginkgo, a XBofinbie npeACTaBAeiibi eme fitek) bharmh Pinus, eAHinmiio

BCTpeMaioTCH Cupressus, Picea n Abies.

üo ii.Meioinn.MCH, AaJFeKo He HcnepnbiBaiomH.M AamibiM, b HccAeAye.Moíí <|>Aope

HacmiTbiBaeTCH okoao 100 biiaob rioKpbiToceMeinibix. 113 hhx 60, cyAH no 6jih3KHM

coBpeMeHHbiM BHAa.M, HBJiHAHCb ApeBecHbi.MH, KOTopbie Morjni AocmraTb pa3Me-

poB AepeBbeB nepBoii BeAimiiiibi h bxoahtb b cocTaB 1 npyca apcboctoh, ho bo3-

mohcho, mto MacTb hx o6pa30BbiBa:ia h 2 npyc. yKa3aiiHbie 60 bmaob othochtch k

31 poAy ii 21 ce.MencTBy. H3 3tiix ce.MeíícTB Magnoliaceae,Juglandaceae, Cercidi-

phyllaceae,Hamamdidaceae,Platanaceae,Malpigh iaceac, Meliaceae, JJippocasta-

naceae, Salicaceae, Sterculiaceae, Alangiaceae coBce.M ne npeACTaBJieiibi b cob-

peMeHHOH (})Aope pacc.MaTpHBae.Mbix TeppHTopníí. TaK>Ke ooaee öoraraM poAOBbi.w

t
cocTaBOM 6biaa npeACTaBAeHa ii nacTb ce.MeíícTB, coxpaiiHBiiJHxcH na paccMaTpu-
BaeMOÍí TeppiiTopnii ii no ceíí Aeiib — Hcne3AH poAbi Castanea, Zellcova, Phillyrea.

H3 ocTaabiibix bhaob TOAbKO BHAbi Carpinus H nacTb biiaob Ulmus , H Alnus
ii Acer 6ah3kh k BHAa.M, nacenmomiiM n cenwac paccMaTpHBaeMbie TeppuTopun,
TorAa Kan ooAbiniiHCTB biiaob oonapy>KMBaeT Haiiöo.ibmee cxoactbo c coBpe.Men-

Hbi.\ui BHAa.Mii Apyrux BecbMa yAanemmix paííoiioB. Taic, xapaKTepubiH aah ncc-

AeAOBaHHOÍí (j)Jiopbi Quercus pontica = miocenica Kubát onapy>KMBaeT iian-

ojibmee cxoactbo c BHAa.MH, pacnpocTpaHeHHbi.Mii b KiiTae n rii-Mananx, Fagus
herthae (Ung.) Iljinskaja coBMemaeT npii3HaKii 3aKaBKa3CKoro h ceBepoa.Mepn-

iKancKoro 6yKOB, Betula macrophylla (Goepp.) Heer 6.TH3Ka k ceBepoa.Mepn-

;K3hckhm 6epe3aM, Alnus feroniae (Ung.) Czeczott naiióonee cxoAHa c nnoHCKOH
OAbxoií, Acer aegopodifolium (Goepp.) Baik 6ah30k k khTa íí cKO.My BHAy K.iena,

A. integerrxmum (Vív.) Hassal, k 3aKaBKa3CK0My BHAy, A. trilobatum (Sterkb.)
Heer k ceBepoa.MepiiKaHCKOMy BHAy, a A. sanctae — crucis Stur k nnoHC-
KOMy BHAy H T. A.

H3 20 BHAOB HCCAeAOBaHHOÍÍ (j)A0pbI, KOTOpbie, cyAH no COBpe.MeiIHblM ÖAH3KHM
BHAa.M, o6pa30BbiBami noAAecoK hah Hii3KopocAbie 3apoc.in, nacTb npHHaAAe>KHT
poAaM coBce.M He npeACTaBAetiHbi.M b coBpe.MeHHofi (})Aope pacc.MaTpiiBae.Mbix

TeppiiTopníi (Bambusa , Phoenicites, Jlyrica, Cinnamomum, Epigaea, Cercis),

a ocTanbHbie b öoAbmiiHCTBe c.iynaeT oÖHapy>KHBaioT cxoactbo c reorpacjnmecKii

yAaAeHHbi.Mii coBpe.MenHbi.Mii BHAa.MH.

JlnaHbi npeACTaenenbi bha3mh poaob Smilax, Vitis h Cissus, oTcyTCTBy-
romnx b coBpeMeHHon (juiope BeHrpnn n 3aKapnaTbH. TpaBHHHCTbie noKpbi-

(Toce.MeHHbie, OTHOCHmnecn b ochobho.m k BOAHbi.M hah npnópe>KHOBOAHbi.M pac-
TeHHH.M, coAep>KaT Tan >Ke oTcyTCTByiomHH ceímac 3Aecb poAa Xelumbo. Bonee
|6ah3kh no cHCTe.MaTimecKO.My cocTaBy k coBpe.MeHHoii MecTHOír (jmope xBomeBbie
fi nanopoTHHKH, BxoAnmne b TpaBHHon nonpoB, ho h ohii coAep>KaT oct3tkh poaa
Osmunda, OTcyTCTByiomero ceíínac Ha pacc.MaTpiiBae.Mbix TeppiiTopiinx.

Ha oöeHx pacc.MaTpHBae.Mbix TeppiiTopiinx Me30tj)HAbH0H TypraíicKOH (})Aope

npeAinecTBOBaAa TenAoy.MepeHHan, ho c 3a.MeTHon npiiMecbio cyÖTponimecKHx
AAeMeHTOB — HacAeAnn noATaBCKOíí (j)Aopbi, MeAKOAHCTHan, Kocnman OTneTAHBbie
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ciieAbi Kcepo(])HTH3auHH capMaTCKan (jwiopa. OraHOBJieHHe stoií (})jiopbi npocAe>KH-

BaeTCH eme b TopTOHe (cojiotbhhck3H h öacxeBCKHe cbh™ 3ak'apnaTbH h 4>Jiopbi

^béHAbémnaTa h CypAOKmowneKH BeHrpHH). B 3aKapnaTbe oHa oxapaKTepn3o-
Bana TpeMH JioKaJibHbiMH (JmopaMH (CrpeMÖeHCKau c|)Jiopa, (Juiopa IloBHTpyjie n

({mopa JlyKOBa), a b BeHrpHH — AByMH, ho ycTaHOBJieHHbiMH Ha 3HamiTejibno

Óojiee öorarax cöopax (3pAeöeHbe h Tajiba). Bee nepenHCJieHHbie (J)Jiopbi oTpa-

>KaiOT B OCHOBHOM paCTHTeJIbHOCTb CKJIOHOB H B0A0pa3AeJ10B H CBHAeTeJlbCTByiOT 0

AOMHHHpOBaHHH B paCTHTeJlbHOM nOKpOBe KCepO(})HTHbIX AyÖpaB H JieCOB C ÖOJlb-

LUHM yqacTneM öoöobhx, bo3mo>kho nepexoAHmnx MecTaMH b KycTapHHKOBbie 3a-

poc/iM, h o noAMHHenHOM 3HaHeiiHH Me30(J)HJibHbix SyKOBbix JiecoB, bhahmo npn-
ypoMeuHbix k 6ojiee bwcokhm oTMeTKaM.

B 3aKapnaTbe Bbiuie HHWHero capMaTa BbiAejiHioTCH He oxapaKTepH30Bamibie
(j)jiopofí OTJio>KeHHH cpeAHero capMaTa h HH>KHero naHHOHa (BepxHHH cap.viaT :

3Aecb ne BbiAejiaeTCfl), a 3aTeM BepxHHH naHHOH c (j)JiopaMn Phkh h MmaTOBCKoro, i

H3 KOTopbix nepBaH 0Tpa>KaeT b ochobhom pacTHTejibHocTb ckjiohob, a bo BTopoíí

npeoöaaAaioT bham ropHbix aojihh. 06e (jmopbi HMeioT mhoto o6iuhx bhaob c
i

(juiopaMH HM>KHero capMara, ho oTJiHMaioTCfl ot hhx oöhjihcm BJiaromoÖHBbix íjiopM

H OTHOCHTCJIbHOH KpynHOJIHCTHOCTblO. TpeTHHHblH pa3pe3 3aKapnaTbH BeHMaeTca

HJlbHHUKOH CBMTOH, COAep>KaLUeH JieBaHTHHCKyiO (J)ayHy OCTpaKOA H MHOrOHHC- ,5

jieuHbie pacTHTeBbHbie ocTaTKH, KOTopbie H3yneHbi b MjibHHue, BejiHKOM PaKOBue,
j

Bepe3HHKe h YmropoAe. 3a HCKJíKmeHHeM OAHoro H3 KOMnaeKCOB BerHKoro
PaKOBpa, b hhx npeoöaaAaioT oct3tkh pacTeuníí, BepouTHO, npoH3pacTaBmnx b

UJHpOKHX AOJIHHaX. OjlOpa HJlbHHUKOH CBHTbl OMeHb ÖOraTa — HCCAeAOBaHHbie t

4000 oTnenaTKOB H3 eé OTJio>KeHHH npHHaAJie>KaT91 BHAy, a H3y iieHHe eé komü-
jiek'coB CBHAeTejibCTByeT o SoJibuioH necTpoTe pacTHTejibHoro nonpoBa bo Bpe.wH

eé oöpaaoBaHHH — CHCTeMaTHHecKHii cocTaB no npocTHpaHHio OAHoro (JuiopoHoc-

Horo ropH30HTa npn neH3MeHH0M JinTOJiornnecKOM cocTaBe H3MemieTCH npiiMepno

na 50 70% b rjiHHax h Ha 70% b Ty(})ax HjibHuubi.

HecKOJibKO miau Kpamna naÖJiiOAaeTCH b BenrpHH. OcTaTKH Me30(J)HjibHbix

KpynHOJTHCTHblX JieCOB, OAHHM H3 XapaKTepiIblX BJieMeHTOB KOTOpbIX HBJlHeTCH

Qttercus pontira = miocenica Kubát, oöiiapywenbi 3Aecb BMecTe c ocTaTKaMH
KCepO([)HTH3HpOBaHHbIX (jlOpMaUHJÍ B 0TJ10>I<eHHHX, OTHOCHMblX K HHHOieMy CapMa- <

Ty b ochobhom no nojioweiimo b pa3pe3e h HnTOJiornn (cjmopbi A6ayncaiiTO, ÁlaA, I
MaA-KoJiAy, MaA-HcTeHxern, Oio3eppaABanH-AJiH nocJieAHeií AonycKaeTcn h

öojiee mojioaoíí B03pacT). 3aTeM H3 otjio>kchhh, onieceHHbix k HH>i<neMy capMaTy
Taioue na ochob3Hhh hx nojio>KeHHH b pa3pe3e, onncaiibi Me30(})HJ]bubié (Juiopw 6e3 ?

KcepoijjHTHbix aueMenTOB hjih c HHHTo>KHbiM hx coAepncaHHeM (cjmopa Ca6o-TeTe y
BaHtjiaJibBbi, (juiopa Cajin), no MacTHMno c 3K30TaMH BOBce ne ycTaHOBaennbiM b

3ai<apriaTbe, hjih ne BCTpeMaioiuHMHCH Bbime iinmuero capMaTa— Cinnamomum,
rhornirite.fi sp. (([uiopa MHi<o(|)aJioBa, tjuiopa ByiiK, ({uiopa HorpaAcaicaJi, Banxop- i

b3th). Bbiuie no pa3pe3y — b otjiowchhhx Bepxnero capMaTa (cpeAHHií capMaT
b BeHrpHH ne BbmejineTCH), ycTanoBJienbi Asa öorarax MecToiiaxoncAeiiHH

(juiopbi <t>eju>3eTapKanH h BaJiaTOH — h oTHOCHTeJibHO neöojibiiioH KOMHJieKC t

H3AOJ1HHB1 CeueCH, 6J1H3KHÍÍ K (jlJIOpe MHKOtjiaJlbBa.

Ojiopa <t>eAb3CTapKai(H oHein, 6jiH3i<a k (J)jiope Mjiohhubi, hbjihhcb i<ai< 6bi eé i

oeKOJiKOM, TorAa i<ai< (|uiopa EanaTon xoth h hbjihctch TaK>Ke Me30(})HjibHoíí
(jlJIOpofi, HO OTpa)KaeT B OCHOBHOM paCTHTCJlblIOCTb CKJIOHOB H B0A0pa3AeJ10B

nanÖojiee oöhjibho b i ieH npeACTaBJien 6yi<, na BTopoM MecTe — HJibMbi, 3aTeM

AHCTonaAHbie hjih nojiyBemio3eJieiibie Ay5bi (Quercus pontica= miocenica Kubát
oTcyTcTBycT), iieMiioi HM ycTynaeT hm b o6hjihh Ae3AbKBa h KJienu, uaioxe AOBOJib-
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no oiuibiibi Betulnceae, H3 KOTopux nepBoe MecTo Betin n Ostrya,

3aTe.M no oömjimio iiact Alnus 11 Carpinus. Hiokhmíí nannon Beiirpini Taione ne

oxapaKTepii30Baii (jiJiopncTimecKii, Kan n b 3akapnaTbe, a 113 Bepxnero nannona
H3BecTiia Me30(J)HJibHan (joiopa PowaceHTMapTon, coAepwamaa 113 3K30T0B, ne

ycTanoBJieimbix b najinoueiie 3aKapnaTbH, Cinnamomum polymorp/uim (A. Br.)

Hekr h coBMeiuaiomaH 3HaMHTejibiioe mhcjio boahmx bhaob ii bhaob, xapaKTep-
nbix A-3H AOJiHHHoro Jieca, ne.M 3tot KOMnaenc nanoMHHaeT (Jjjiopy Bepe3HHKH, n

napHAy c bthm ii ([)opMbi, npnypoMeinibie k eicionaM- 6yK, rpaó n A3e.ribKBy.

TaKoe pacxo>KAeHHe b AaTHpoBKe B03pacTa ot-iovkciiiiíí, co;iep>Kamnx ocTaTKH

HCCJieAyeMOÍí (jwiopbi (b Benrpmi min Bee nocTaB.ienbi nn>Ke nannona, a b 3ai<ap-

naTbe Bee Bbime nannona) npeACTaBJiHeTcn b 3naMnTejibnon cTenenn pe3y:ib-

TaTOM cyÖTjeKTHBnbix T0MeK3pennn HccjieAOBaTeaen btiix OTno'/Kennn, a ne oxpa-

'/Kenne.M AeíícTBiiTejibnoro pa3JiHMnn bo BpeMenn cymecTBOBannH 3T0H (jmopbi na

paccMaTpnBaeMbix TeppiiTopiinx. ripomB BepoMTiiocTii Tai<oro pa3;niMHM roBopHT,

Bo-nepBbix, TeppiiTopnaabiian 6aii30CTb paccMOTpemibix MecTonaxo>KAennn
Bee ohm yAaneiibi Apyr ot Apyra ne óojibiue ne.M na 300 km, npnneM Mjibnnua, 3a-

HHMaioman caMoe ceBepnoe nono>KenHe, ceBepnee caMoro kokhoto- Po>Kaceirr-

MapTon ne öonee neM na 80 km. Bo-BTopbix, Aa>Ke ecnn öbi 3tii paccTonnnn 6biJin

,bi AocTaTOMHbi a^h npoHBJieiniH umpoTnoií 3onajibnocTn, to b TaKOM cjiynae

nanojiee MOJiOAbie naxoAKii stoíí TennojnoöiiBon (Jmopbi AOJDKHbi 6bi;ui 6bi biTb
ne b 3aKapnaTbe, a b BeHrpnn, TorAa KaK cefinac, npn cymecTByKminx cTpamrpa-
(JjHnecKnx cxeMax, HaÖJnoAaeTCH opamaH Kapnina. HaKoneu, npoTHBSToro cbh-

AeTenbCTByeT oAnoTimnocTb (jbiopncTimecKon xapaKTepucTHKH 0Aii0B03pacTnbix

oT.ioMvennn BeHrpnn n 3aKapnaTbn, AaTnpoBainibix (Jiaynoií MopcKnx mojiiockob

(Hn>KHníí capMaT n BepxHiin nannoH).

MMeiomnecH AaHHbie no3BOJiHK)T yTBep>KAaTb, mto 3;ie.MeHTbi Me30(J)njibH0H

TyprancKon (Jmopbi eme b nepBoíí nonoBnne capMaTa oópa30BbiBajin Jieca, npn-
yponeHUbie k ocoSmm .MecToooiiTaHUHM, 3aHHMaBuiHM neöojibmyK) nnomaAb, TorAa
Kan ocTaJibHaH TeppnTopiiH öbma b ochobhom 3aHHTa Kcepo(J)nTM3npoBaHHon nec-

Hon n KycTapHnKOBon pacTiiTejibHocTbio.

HaxoAa paKOBHH Congeria b HpmaBCKon KomoBnne noA OTJio>KeHHflMH njib-

unuKon cBHTbi MO>KeT pacuemiBaTbCH Kai< AOKa3aTeabCTBO nocnenaHHoncKoro
B03pacTa (fmopbi HjibHnubi, TorAa KaK noMemeHne Bcen tojiiuh HJibHHUKon cBMTbi

HaA nannoHOM npeACTaBJifleTcn HeAOCTaTOMHO apryMeHTnpoBaHHbiM n, bo3mo>kho,
xto (j)Jiopa y>KropoAa n nacTb KOMnaeKCOB Bepe3nHKn hbahiotch 0AH0B03pacT-
•HbiMn naHHOHy.
TaKHM o6pa30M, 3Ta Me30(})HJibHaH (|)Jiopa3anHJia onpeAejimomyio ponb b pacTn-

re.ibHOM noKpoBe pacc.MaTpnBaeMbix TeppnTopnn nocne paHHero capMaTa n npo-
A0Ji>KaJia eé nrpaTb n nocne naHHOHa, ho AanbHenmee yTOMHeHne BepxHeíí rpann-
Ubi eé cyinecTBOBaHnn b AaHHbix panoHax noKa ocraeTCH OTKpbiTbiM, n cymecTBO-
aaHne eé 3Aecb b BepxHeM nnnoueHe eme npeACTaBnneTcn He AOKa3aHHbiM.
Ha npoTH>KeHHH BpeMemi eé cymecTBOBaHnn He HaömonaeTCH CKonbKOHnöyAb

íaMembix KanMaTHMecKnx H3MeHeHnn n eé caMbie MOJiOAbie KOMnneKCbi HeMeHee
rennomooiiBbi, neM Hanöonee paHHne.
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JlHTepaTypa

MJibHHCKafl M. A. (1959): BepxHeMHOueHOBasi (jmopa ropbi noBHTpyne b 3aKapnaTbe. Bot. t. X IV
Ne 5. — M ji b h h c k a h M. A. (1960): HeoreHOBbie 3aKapnaTCK0ft o6n. YCCP. B c6. : 4>nopa H (JiayHa Kap-
naT. M. — M;ibHHCKaH M. A. (1968): HeoreHOBbie (Juiopbi 3aKapnaTCK0íí o6n. YCCP. JleHHHrpaa.
«HayKa» — ANDREÁNSZKY G. (1959): Die Flóra dér sarmatischen Stufe in Ungam (Sarmatische Flóra von Ungam)
Budapest.— Andreánszky G. und E. Kovacs-Sonkodi (1955): Gliederung und ökologie dér jüngeren Tertiarfloren

Ungams. A magyar állami Földtani Intézet évkönyve, köt. XLIV, fz. 1.

Comparison of the Pliocene flóra of Transcarpathia, USSR,
with the Sarmatian flóra of Hungary

I. A. Iljinskaya

Numerous plánt remains from the rich mesophyllous Turgaian flóra were found in

deposits referred to the Lower and Upper Sarmatian of Hungary and to the Levantin
facies of Transcarpathia. Remains of a similar flóra were alsó discovered in the L'pper
Pannonian deposits of both territories.

Detailed charaeteristics of this flóra are described in works by Andreánszky
and Iljinskaja (19G8).

There are no essential differences to be found between the floras of the above mén-
tioned territories. It seems probable that the lack of coordination of the age of plant-

bearing deposits of Hungary and Transcarpathia is due to subjective differences of opi-

nion of the researehers.

The examined flóra refers to a warm temperate climate during the whole time of its

existence.
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Gliederung und Korrelation des

Sarmatbildungen in den Becken dér Paratethys

E. Kojumdgiewa

(mit 1 Abbildung und I Tabelle)

Historische Übersicht

Die Benennung Sarmatische Stufe wurde das erstemal von Suess in einer Arbeit
vöm Jahre 1866, dérén Hauptthema die Beschreibung des osterreichischen sarmatischen
Bildungen gebraucht war. In bezug auf den Terminus bemerkt Suess jedoch (1866,
S. 232), dass derselbe gemeinsam mit Barbot de Marnv begründet wurde, dér zr selben
''Zeit die Geologie des Gebietes \ on Cherson in Süd-Russland studierte und dass die Benen-
Inung vöm Volksstamm dér Sarmaten abstammt. dér die Steppen von Astrachen zwischen
dem Don und dér Wolga besiedelte (die wirkliche Verbreitung dér sarmatischen Volks-
Istámme hat in diesem Falle keine Bedeutung). Aus dieser Bemerkung wird ersichtlich,
dass Suess selbst als Typus des Sarmats nicht den von ihm beschriebenen Sarmat des
Wiener-Beekens annahm, sondern das von Barbot de Marny (1869) untersuchte
[Sarmat des Cherson-Gebietes. Élben darum muss letzteres als Tvpus-Gebiet angenommen

I

werden und dessen Profil- als Stratotypus des Sarmats.
Die Gliederung des Sarmats in drei Abteilungen (Unteres, Mittleres und Oberes)

wurde von Andrussow im Jahre 1899 vorgenommen. Etwas spater schlug Simionescu
(1903) die Benennungen Volhynische, Bessarabische und Chersonisehe Unterstufe vor.
Diese Benennungen fanden Xveite Verbreitung, werden aber von den verschiedenen
Autóién in verschiedenem Umfang gebraucht. So wendet Kolesnikov diese Namen
nur tr einen Teil (obwohl für den Hauptteil) dér entsprechenden Stufen an. Er (Koles-
xikov. 1935) sondert in den unteren Abteilungen des Unteren- und Oberen Sarmats
Ubergangsbildungen ab, u. zw. im Untersarmat die Nesvitaév-, Kujor- und Ersakon-
jSehichten und im Obersarmat die Beschpaghir-, Dánián- und Groznv-Schichten. Etwas
spater sondert er (Kolesnikov, 1940) den unteren Abschnitt des Oberen Sarmats (mit
wenig verándertem Umfang und unbedeutend veránderter Charakteristik) als Rostowi-
schen Horizont ab und dem übrigen, grösseren und typischen Teil des Obersannats
belásst er den Namen Cherson-Horizont. Diese Einteilung des Obersannats wird noeh
Ibis heute beibelialten (Bielokrys, 1962).

Die Gliederung des Untersarmats in zwei Horizonté wird von dér Mehrzahl dér Geolo-
jgen angenommen und dér untere Horizont mit einer Übergangsfauna wurde bis vor,
kurzem Buglovischer und dér obere Volhynischer genannt (Popov, Kojltmdgieva u. a.

1964, Roschka, 1967, Macarovici & Jeanrenaud, 1958 u. a.). Nachdem Vialov und
Grischkevttch

(
1 956) bewiesen, dass dér Name Buglovischer Horizont dem obersten

Horizont des Tortons zugesprochen werden muss, wurde für den unteren Horizont des
Untersarmats dér Name Kujorischer Horizont vorgeschlagen (Ko.jumdgieva, 1968,
Kojumdgieva& Popov, 1968). Dieser alté Name von Kolesnikov ist schon voüGotschev
und Beregov angewandt worden.
Dér Übergangsliorizont zwischen Unter- und Mittelsarmat wurde als Baurenischer

Horizont getrennt, aber zuerst dem Untersaimat, eingereiht. Nach neuen, einge-
üenden Untersuchungen dér Fauna und seiner Fazies wurde er dem Mittelsarmat
zugeteilt (Kojumdgieva & Popov, 1968, Kojumdgieva, 1969). Fást zr gleichen Zeit
wurde in dér Süd-Ukraine ein Horizont mit annáhernd gleiehem Umfang und gleicher
Charakteristik abgetrennt (Bielokrys, 1966, Didkovsky, 1964). Sein Name Novvo-
moskowsker Horizont (Bielokrys, 1966) ist spater veröffentlicht worden (das Auto-
referat dér Dissertation von Didkovsky vöm Jahre 1964 ist keine Publikation), wes-
halb dér Name Bauerenischer Horizont Prioritát hat.
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Die Abteilungen, dérén Benennnngen oben besprochen wurden, können in

allén Teilen des Beckens verfolgt werden. Es bestehen eine Reihe anderer Ab-
teilungen, die jedoch nur für einzelne Gebiete gültig sind. Das Schema dér

,

fundamentalen Abschnitte ist folgendes:

Stufe

Sárin a t

Unterstufe

Ober-

Mittel-

Unter-

Horizont
(Chersonischer

|Rostowischer

|
Bessarabischer

j
Baurenischer

ÍVolhynischer

{Kujorischer

Dér Gebrauch dér Namen Volhynischer, Bessarabischer und Chersonischer

nur für einen Teil dér entsprechendenUnterstufen kann Einwánde hervorrufen.

Jedoch unterstützen eine Reihe Argumente diesen Gebrauch. Diese Namen
sind allgemeingültig in bezug auf das Qbersarmat und eine weit verbreitete

Praxis in bezug auf das Untersarmat, so dass nur ihre Anwendung für das

Mittelsarmat als neu gelten kann.

Wichtiger ist dér Umstand, dass sich die unteren Horizonté dér entsprechen-

den Unterstufen ihrem Charakter nach scharf von den oberen unterscheiden.

Dérén Fauna besitzt Übergangscharakter und ihre Absonderung ist nicht so

sehr auf die Anwesenheit einzelner charakteristischer Arten als auf die stark

veránderlichen Úbergangsformen und auf das gemeinsame Antreffen von
altén und neuen Arten zurückzuführen.

lm Gegenteil dazu ist die Fauna dér oberen Horizonté dér entsprechenden
Unterstufen stabil und gut charakterisiert. Ausserdem sind die unteren Ho-
rizonté (Kujorischer, Baurenischer und Rostowischer) erheblich kleiner an
Umfang als die oberen und entsprechen einer viel kürzeren Zeitperiode. Da
die für die entsprechende Unterstufe charakteristische Fauna hauptsáchlich

in den oberen Horizontén derselben angetroffen wird und diese Horizonté den
grösseren Teil dér entsprechenden Unterstufen umfassen, andert die für sie

angewandte Benennung Volhynische, Bessarabische und Chersonische dérén

traditionellen Sinn und ihren Umfang praktisch nur unerheblich.

o Kiew

Abb. 1. Gliederung <ler HarinatiNohen Berken. Erklilrungen I. Wiener l’annonisehes Becken, II. Vorkarpa-
tlsches Beeken, III. Kuxlnl.scti- KanplncheH Becken, 1 . Teile, die nett dem llessarabise.hen Horizont Isollert glnd, 2. Téllé

mit typischem Harmatlschem Profil
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Da über die Frage dér Einteilung dér Paratethys noch diskutiert wird,

möchte ich folgende Benennungen für die einzelnen Becken wáhrend des

Sarinats benützen: Wiener-Pannonisches, Vorkarpathisches und Euxinisch-

Kaspisehes (Fig. 1.).

Untersannat

Kujorisc h e r Horizont

Dér Horizont ist überall zu trennen, aber seine faunistische Charakteristik

ist nicht gleich.

lm Wiener-1 ’annonischen Becken ist er als Rissoensehichten abgesondert (1’app, lí)(i4,

Ik’DAY et al., 1965), in Oláava-Sehichten (Svagrovsky, 1964), in die Dorobratov-Serie,
Schichten mit Ábra oder Cardiuni inopinatum (Grischkewitsch, 1956). Die Mikrofauna
ist charakteristisch, mit Vorherrschen von Cibicides oder grossen Elphidien (Elphidium
reginum d'Orb.). Die Makrofauna hat ein rein sarmatisehes Gepráge, wohei Mohren-
sternia (in Randfazies) und Cardiuni inopinatum Grish. (in Beckenfacies) dominiert.

Es moss sofort bemerkt werden, dass die Mikrofauna tatsáchlich charakteristisch für

liesen Horizont ist, wáhrend die Makrofauna nicht eine einzige churakteristische Art
nthiilt — Mohrensternia und Cardiuni inopinatum Grish. sind auch im oberen, Volhyni-
ischen Horizont zu finden.

lm Vorkarpathischen Becken wird dieser Horizont gewöhnlich Buglovischer genannt
Macarovici & Jeanrenaud, 1958, Popov, Kojumdgieva u. a., 1964, Roschka, 1967,

llONESi, 19(>8) aber dieser Name ist heute für den obersten Horizont desTortons reserviert

,
Vialov und Grischkewitch, 1965). Hauptsáchlich sondert er síeli dureh seim* Mikro-
fauna ab (Cibicides dominierencl, selten mit Vorherrschen von Elphidium reginum
‘o’Orr.). In dér Molluskenfauna werden einige Formen angetroffen, welche mit dem
k’esseljanka-Horizont (oberstes Törtön des Euxinisch-Kaspischen Beckens) gemeinsam
dnd und welche in den oberen Horizont nicht übergehen: Errilia trigonula Sok., Cardiuni
Vcokhupicum Andrus. (= Cardiuni ruthenicum auct. non Hilber), Cardiuni kujoricum
iíyojum. (= Cardiuni praeplicatum auct. non Hilber) (Ionesi, 1968. Kojumdgieva,
1969). Es muss die erhebliche individuelle Variation dieser Formen hervorgehoben
werden

.

lm Euxinisch-Kaspischen Becken ist eine Abtrennung des Kujorischen Horizonts
lufgrund dér Mikrofauna, im Gegensatz zr Makrofauna unmöglich. So wie im Vorkar-
pathischen Becken sind auch hier Errilia trigonula Sok.. Cardiuni kokkupicum Andrus.
ind Cardiuni kujoricum Kojum. in Assoziation mit sannatischen Arten die charakte-
istischen Art angesehen werden. da sie auch in höheren Niveaus massenhaft angetroffen
vird

.

Kurz gesagt. ist die Abtrennung des Kujorischen Horizonts überall möglich,

edoch im Wiener-Pannonischen Becken nur nach dér Mikrofauna, im Euxi-
íisch-Kaspisehen nur nach dér Makrofauna und im Vorkarpathischen nach
leiden.

Volhynischer Horizont

Dér Volhvnische Horizont bedeutet einen viel langeren Zeitabschnitt, als

er Kujorische. Im Vorkarpathischen Becken treten an se inén Grenzen auch
a dér Palaogeographie Anderungen auf: Regression im inneren Teil dér Vor-
arpathischen Vortiefe und Transgression über den Plattformrand.

Im Wiener-Pannonischen Becken umfasst er die Ervilien- und Cerithienschichten
Papp, 1956, Buday et al., 1965) und die Lukovo-Schichten (Grischkevitch. 1956).
(eine untere Grenze tritt nach dér Mikrofauna klar dureh das Erscheinen von Assozia-
onen mit Quinqueloculina reussi Bgd. und Elphidium hauerinum d’Orb. hervor, die
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obere Grenze ist jedoch nicht klar, da sie inmitten dér Zone von Nonion subgranosum Eg-
verláuft. Die Molluskenfauna ist typisch, da noch in den untersten Teilen des Horizonts
viele neue Formen auftreten: Ervilia dissita Eichw. typ., Cardium plicatum Eichw.,
Cardium gleichenbergense Papp, Tapes tricuspis tricuspis Eichw. (= Tapes gregarius
Goldf.) u. a.

lm Vorkarpathischen Becken, wo sich die Assoziation mit Nonion subgranosum Eg.
spáter als im Wiener-Pannonischen Becken bestátigt, entsprechen dem Volhynischen
Horizont die Schichten mit Quinqueloculina reussi Bgd., Elphidium rugosum d’Obb.
und Miliolina fluviata. Dieser Unterschied im Umfang dér Zone von Nonion subgranosum
wird von Vialov und Grischkevttch (1966) vermerkt und durch die Makrofauna
bestátigt. Die Molluskenfauna ist im Vorkarpathischen Becken typisch, indem ausser
den für das Wiener-Pannonische Becken bekannten Formen hier auch Macira andrussowi
Köles., Cardium lithopodolicum Dub. u. a. angetroffen werden.
Im Euxinisch-Kaspischen Becken ist die Abtrennung des Volhynischen Horizonts

nach dér Mikrofauna unmöglich, nach dér Makrofauna jedoch, die des Vorkarpathischen
Beckens áhnelt, möglich.

Stellenweise ist dér Volhynische Horizont in kleinere Einheiten getrennt:

Ervilien- und Cerithienschichten in dér Randfazies des Wiener-Pannonischen
Beckens (Papp, 1956), in tonige, sandige und kalkige Komplexe in dér Südzone
in Nordwestbulgarien (Popov, Kojumdgieva u. a., 1964), in Volhvnische-

und Sbrutschhorizonte in dér Süd-Ukraine (Didkovsky, 1964) u. a. Diese’

lokálén Gliederungen sind meistens nur auf Fazieswechslungen gegründet und
können ausserhalb eines bestimmten Gebietes nicht verfolgt werden.

Mittelsarmat

Baurenischer Horizont

Dér Baurenische Horizont ist in allén Becken und allén Fazies zu trennen

hauptsáchlich aufgrund seiner Molluskenfauna. In Randfazies wird seint

Untergrenze durch das Aussterben vieler Molluskenarten markiért: Abrc

reflexet Eichw., Mactra eichwaldi Lask., Cardium lithopodolicum Dub., Cardiun,

plicatum Eichw., Mohrensternia u. a. und besonders durch das massenhafte
Auftreten dér typischen Mactra vitaliana pallasi Baily, Tapes tricuspis pon I

derosus <1’()rb., Dorsanum dissitum Dub. und von Übergangsformen, wie di<

stark variierenden Gibbula podolica insperata Köles, (im Wiener-Pannonischei
Becken Gibbula podolica subsp. div.), Cardium plicatum plicatofittoni Sinz

u. a. Seine obere Grenze falit mit dem Verschwinden einiger untersarma
tischer Formen (Pirenella picta subs}). div., Tritonália striata Eichw., Cardiun

gleichenbergense Papp) und hauptsáchlich mit dem Auftreten vieler typische 9

bessarabischer Arten zusammen.
Für die Beckenfazies des Baurenischen Horizonts sind Cardium gatuevm

Köles, charakteristisch, die Übergangs- und atypischen Formen von Cardiuim
aff. suessi Barb. und besonders Cryptomactra pseudotellina Andrus. Ausserdei I

werden in dicsem Horizont in grossen Mengen im allgemeinen nicht charaktcjl

ristische Cardium sarmaticum Dub. angetroffen.

Das Abtrennen des Baurenischen Horizonts nach dér Mikrofauna ist schwkjl
rig. In dér Randfazies dér Euxinisch-Kaspischen und Vorkarpathischen Beckefl
wird seine Abtrennung durch das massenhafte Auftreten von Nonion subgrt m
nosum Eg. und Nonion martkobi Bgd. vollzogen, aber im Wiener-Pannon <

schen Becken hat die entsprechende mikrofaunistische Zone viel grösserc i
Umfang und umfasst auch die oberen Teile des Volhynischen Horizonts. I
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Beckenfazies ist die untere Grenze des Baurenischen Horizonts nach dem Erst-

auftreten von Entosolenia cubanica Bgd., Sarmatiélla, Dogielina und anderen
mittelsarmatischen Formen leicht zu ziehen, aber seine obere Grenze ist nicht

klar.

lm Wiener-Pannonischen Becken entsprechen dem Baurenischen Horizont die Mactra-
schichten (Papp, 1956, Büday et al., 1965) und die Almasschichten (Grischkevitch,
1956) mit Macira vitaliana pallasi Baily, Tapes tricuspis ponderosus d'Orb., Cardium
plicatum plicatofittoni Sinz., Gibbula podolica subsp. div., die insperata Köles, nahe-
stehen u. a. In letzter Zeit wurde in den Südteilen des Beckens auch die Beckenfazies
dieser Horizonté beschrieben mit dér typischen Yauna-Cri/plomactra pseudotellina Andrus.

\

(unter dem Namen Cryptomactra pesanseris Andrrus), Cardium suessi pitim Zhizh.
(Übei-gangsformen), Cardium sarmaticum Dub. u. a. (Sagatovici, 1964, Chivu et al.,

r

1966).
lm Vorkarpath ischen Becken ist dieser Horizont ausser in Nordwest-bulgarien (Popov, í

Kojumdgieva u. a., 1964) auch in dér Moldau abgetrennt, wo seine Randfazies, von
Ionesi (1968) als Unterbessarab mit Nonion und von Roschka (1967) als Ribnitza-

j

schichten beschrieben wurde und die Beckenfazies von Ebersin und Roschka (1967) I

als Tone mit Cryptomactra pseudotellina Andrus., Cardium ex gr. suessi Barb., Cardium
cfr. gatuevi Köles. ii. a.

Dcr Baurenische Horizont kann auch in einigen Teilen des Euxiniseh-Kaspischen
Beckens abgetrennt werden, z. B. in dér Boristhenes-Bucht von Bielokrys (1966) und *

Didkovsky (1966) unter dem Namen Nowomoskowsker Horizont mit einer analógén
Fauna und irn Mangischlak von Utkin (1965) als Schichten mit Cryptomactra pseudotellina
Andruss.

Die Grenzen des Baurenischen Horizonts fallen mit Veránderungen in dér

Paláogeographie zusammen. An seiner Untergrenze wird eine schwache, jedoch

klare Regression im Wiener-Pannonischen Becken und am Karpathenrand des

Vorkarpathischen Beckens bemerkbar und in dér Boristhenes-Bucht des

Euxiniseh-Kaspischen Beckens eine Regression im West- und eine Transgres- t

sión im Ostteil. Die Veránderungen am Ende des Baurenischen Horizonts sind

noch erheblicher: die Verbindung zwischen dem Wiener-Pannonischen- und
dem Vorkarpathischen Becken wird mit einer Regression in diesen Becken
unterbrochen und in dér Boristhenes-Bucht wird eine Regression im Nordost- i

und eine Transgression im Westteil beobachtet.

Bessarabischer Horizont

Dér Bessarabische Horizont hat eine erheblich grössere Dauer als dér Baure- t

nische und enthált eine reiche charakteristische Makrofauna, aber die begin-

nende Abtrennung dér Becken erschwert cinen Vcrgleich dér Ablagerungen.

Bús Wiener-Pannonische Becken ist schon von den anderen isoliert und wahrend dei

Zeit des Bessarabischen Horizonts wird in ihm ein stark regressiver Komplex mit kleinen

Cardiiden formiert, bekannt als Verarmungszone, Orenzschichten (Papp. 1956) odei

Schichten mit Cardium politoianei und Cardium leunicostatum (Sagatovici. 1964).

Im Vorkarpathischen Becken ist dér Bessarabische Horizont, obwohl schwach regre*
• ,(

siv, weit verbreitet und in seinen untersten Teilen treten noch viele neue, charakteristisch(

Körmén: Martra podolica Eichw., Cardium obliqueobsoletum Köles., Cardium kolesnikor

Havit., Cardium desperatum Köles., Cardium fittoni d'Orb., Gibbula hommairei d’Orb.
Gibbula beaumonti d’Orb., Barbotella omalius d'Orb. u. a. in dér Randfazies und Crypto
martra pesanseris Andrus., typisehe Cardium barboti Hoer. u. a. in dér Beekenfazie:

auf.

lm Euxiniseh-Kaspischen Becken ist dér Bessarabische Horizont schwach trans

gressiv. mit einer reichen, dér vorhergehenden ühnlichen Mollusken fauna.
Die Eoraminiferenfauna ist ziemlich reich, aber dér des Baurenischen Horizont

ahnlich. Aus den inittleren Teilen des Bessarabischen Horizonts stammen die ersten

genau datierten Beste vön Hipparion (in dér Moldau und Südostbulgarien bei Nessebar)
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In dér Moldan (Roschka, 1967) und dér Boristhenes-Bueht (Didkovsky, 1964, Bie-
lOKRYS, 1966) ist dér Bessarabische Horizont in zwei Teile getrennt (Wasilewsker und
ínepropetrowsker), aber diese Gliederung ist lokál und kann nicht ausserhalb dér Grenzen
ler genannten Gebiete verfolgt werden.

Gégén Ende des Mittelsarmats stirbt die reiche Fauna des Vorkarpatischen-

und Euxinisch-Kaspischen Beckens fást ganz aus, wahrscheinlich infoige dér

starken Ánderung des Ionengehalts im YVasser (starke Erhöhung des Magne-
-iumgehalts, dureh die Dolomitfcildung bewiesen). Dieses Aussterben erfolgt

oicht gleiehzeitig in den versehiedenen Gebieten. wobei die überlebeiulen For-

nen verschieden sind: Mactra tapesoides Sinz. und Martra vitaliana balcica

Macar. in Nordvvest-bulgarien (Popov, Kojumdgieva u. a., 1964, Kojumd-
jieva, 1969), einige endemisehe Mactren in Rumanien (Minghirschichten,

Macarovici & Jeanrenaud. 1958), Cardium balcicense Gillet, Cardium
alesnikovi kavarnense Kojum. und Cardium aff. pseudosemisidcatum Andrus.
n Nordostbulgarien (Kojumdoieva. 1969) u. a. Da diese Faunenánderung
íicht gleiehzeitig und verschiedenartig vor sicli ging. ist es unmöglich diese

Schichten als einen selbstandigen Horizont abzutrennen, sondern sie müssen
ds oberster Teil des Bessarabischen Horizonts verbleiben, wohin sie von allén

Porschém gestellt wurden.

Obersarmat

Rostowisoher Hori z'o n t

Dieser dünne Horizont wird im Vorkarpathischen- und Euxinisch-Kaspi-
,chen Beeken ausgesondert, von wo er als Rostowischer Horizont mit Mactra
imida Zhizh. (Kolesnikov, 1940, Bielokrys, 1962. Popov, Kojumdgieva
i. a.. 1964, Kojumdgieva. 1969) als unterer Horizont des Chersons mit Mactra
aspia sinzovi Pavl. (Macarovici & Jeanrenaud, 1958) und als Bortsai-

chichten Utkin, 1965) beschrieben ist. Er ist schwach regressiv im Vorkarpa-
hischen und stark regressiv im Euxinisch-Kaspischen Becken. Im Wiener-
^annonischen Becken entspricht ihm wahrscheinlich dér oberste Teil dér
erarmungszone.

; Chersonischer Horizont

Dér Chersonische Horizont wird durcli das Auftreten einiger neuer Formen
harakterisiert : Mactra bulgarica Toula, Mactra caspia Eichw. und Mactra
lata Macar. Im Vorkarpathischen Becken ist er sehr stark regressiv und im
luxinisch-Kaspischen Becken schwach transgressiv.

Im isolierten Wiener-Pannonischen Becken entspricht dem Cliersonischen Horizont
ier wenig machtige. stark regressive Komplex, dér als Zone A des Pannons bekannt ist,

essen Faima aber im allgemeinen sarmatisch bleibt. (Papp, 1951). Die transgressive
one B mit Congeria ornithopsis Brus. ist mit dem Untermáot des Vorkarpathischen
eckens synchronisch. Diese Korrelation beruht auf den epirogenetischen Bewegungen,
a wegen dér Isolierung des Beckens ihre Fauna verschieden ist. Wahrend des ganzen
iozán und Pliozán ist 8j*nchronismus in den Transgressionen und Regi'essionen im
iener-Pannonisehen imd Vorkarpathischen Becken vorhanden (und im Gegenteil
arke Differenzen zwischen dem Vorkarpathischen und dem Euxinisch-Kaspischen
ecken). Gerade darum werden die verháltnismássig schwach regressiven Bessarabischen
ind Rostowischen Horizonté des Vorkarpathischen Beckens dér Verarmungszone des

9 *
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Wiener-Pannonischen Beckens gegenübergestellt, dem sehr stark regressiven Cherson e

schen Horizont, mit dér ebenfalls stark regressiven Pannon-Zone A und dér transgressiv
Untermaot mit dér Pannon-Zone B. Es muss betont werden, dass die untermáotisch
Transgression im Vorkarpathischen Becken mit Süss- und Brackwasserbildungen mi
Congerien beginnt (Pana, 1966, Popov und Kojumdgieva, 1966) und nicht auf da
Eindringen von Meereswasser (welches hier etwas spáter eindringt), sondern auf tektc f
nische Bewegungen zurückzuführen ist. Die schwache Transgression zu Beginn de c

Obermáots entspricht wahrscheinlich dér schwach transgressiven Zone C des Pannor |

mit Congeria partschi Cziz. und die gánzlich schwache Transgression des oberen Tei I

des Obermáots (Schichten mit Congeria oblonga Andrus. und Congeria hotnoplatoidi i

Andrus.) dér Zone E des Pannons oder den Schichten mit Congeria snbglobosa (Papi
1951, Miletic-Spyic, 1959, Popov & Kojumdgieva, 1966).

Die Fauna des Chersonischen Horizonts und diese des regressiven Pannor
(Zone A) sind mit dér Fauna dér liegenden sarmatischen Horizonté eng verbui

den, wáhrend die máotische Fauna (sogar die Brackwasserfauna mit Congerier

und diese des transgressiven Pannons erhebliche Abweichungen zeigen. Darui
eben sollen dér Chersonische Horizont und die synchrone Zone A in den Grei *

zen des Sarmats bleiben und dér neue Zyklus, besonders das Pannon mt *

mit dér transgressiven Zone B (Schichten mit Congeria ornithopsis Brüs
beginnen. Dies ist nicht mit ernsthaften praktischen Schwierigkeiten verbur
den, da in dér Mehrzahl dér Fundorte die umstrittene Zone A fehlt.
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Das Miozan von Várpalota

Dr. J. Kókay

(mit 1 Tabelle)

Das Neogen-Becken von Várpalota liegt am Südostfusse des Bakonyer
Valdes, in dér Umgebung dér Stadt Várpalota. In dicsem Sedimentations-

lecken hat sich vöm unteren Miozan bis zum Ende des Pannons eine Sediment-

olge von 700 bis 800 m Máehtigkeit angeháuft.

Dér Untergrund des Neogenbeekens wird vornehmlich von triadischen

Vblagerungen, die in nordwestlicher Riehtung einfallen, gebildet. lm S und
0 ist das Grundgebirge von Permsandsteinen, sowie von karbonischen Ton-
chiefern aufgebaut. lm Nordteil des Sedimentationsbeckens können auch die

Vblagerungen des Eozánmeeres angetroffen werden.

Auf diesem Untergrund lágert die Schichtenfolge des Miozáns, dérén Erken-
ung durch die zeitgemáss untersuchten Tagesauí’schlüsse und die Bearbeitung

'es Materials von zahlreichen Erkundungsbohrungen ermöglieht wurde.

Die Miozánschichtenfolge des Sedimentationsbeckens beschreiben wir wie

Unteres Miozan

Die áltesten Miozánablagerungen des Beckens sind im zentralen Gebiet
)ei dér Stadt Várpalota) durch einen Ton-Sehluffstein-Komplex in ca. 20 m
láchtigkeit vertreten. Auf Grund dér lithologischen Beschaffenheiten des
:esteins und dér darin eingesehlossenen Fossilien (Planorbis, Helix) ist diese

edimentfolge von limnisch-kontinentalem Ursprung. Nach den Ergebnissen
er von E. Nagy durchgeführten (1962) Pollenuntersuchungen (teils auf
rund ihrer persönlichen Mitteilung) seien im Gestein postoligozáne, auf das
ntere Miozan hindeutende Fossilien vorhanden.
Die in dér Schichtenfolge vorhandenen Braunkohlenflözchen sind weniger
ikohlt. von Xylith-Charakter, von den oligozánen Braunkohlenflözen durch
nen wesentlich höheren Inkohlungsgrad des Bakonyer Waldes betráchtlicht

’bweichend. Auch dieser Umstand unterstützt alsó die Ergebnisse dér Pollen-

ntersuchungen.
1 Somit stellen wir alsó den Süsswasserkomplex in die Eggenburger Stufe.

In dér Westhálfte des Beckens nimmt die Máehtigkeit dieser Serie auf ca. 50 m zu
id Schotter- und Sandbánke werden eingeschaltet. Anhand neuerer Tiefbohrangaben
’nnen wir in dér Osthálfte des Sedimentationsbeckens auch mit dér Mögliehkeit des
>rhandenseins von Eggenburger marinen Ablagerímgen rechnen.
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Ottnangien

Das álteste Glied dér mittelmiozánen Serie ist mit den zum Ottnangien
gerechneten Meeresablagerungen auf den Eggenburger kontinentalen Komplex
transgrediert. Anhand dér Ergebnisse dér im Raume des Várpalotaer Sedimen-
tationsbeckens niedergebrachten Erkundungsbohrungen ist die Ottnanger
Serie durch verschiedene Ausbildungen in grosser Verbreitung — mit den
Oberfláchenangaben übereinstimmend — bekannt. Das Ottnangien ist durch
zwei Hauptausbildungen vertreten:

Die Bántapusztaer Ausbildung lásst sich an dér Tagesoberfláehe ausgezeich-

net studieren. Diese Ausbildung ist rund 4 km W vöm Westrand dér Stadt
Várpalota, N vöm Meierhof Bántapuszta zu finden.

Die Aufschlüsse werden durch eine Erkumlungsbohrung erganzt, nach welcher das
Ottnangien mit einem Basissehotter auf die kontinentalen Ablagerungen des Eggenburger
Horizontes transgrediert ist. Dicsér geht nach oben in tuffitischeSande.molluskenführende
Sandsteine, foraminiferenführende Sande, ostreen- und pectenfiihrende Konglomerate.
dann wieder in molluskenführende Sandsteinschichten über. Die Gesamtmachtigkeit
betrágt rund 30 m. Das Schlussglied dér Ottnanger Serie im Hangenden dieser Ablage-
rungen ist von ca. 20 m máehtigen lithothamnienführenden Kalkalgenkalksteinen und
Sandsteinen vertreten. Die insgesamt ca. 50 m Machtigkeit besitzenden Ablagerungen
des Ottnangien führen eine reiche maríné Fauna.

Dér grösste Teil dér Fauna besteht aus den Pectiniden. Insgesamt 32 Arten und Unter-
arten habén wir imterschieden: ein Reichtum, das im Raume dér Paratethys als allein-

stehend angesehen werden kann. Diese reiche Pecten -Vergesellschaftung besteht aus'

Elementen, die von den im Raume dér Paratethys weit verbreiteten und gut bekannten
Formen sehr stark abweichen. Die ineisten darunter (14) sind im Gebiete des Karpat-
und des Wiener Beckens unbekannt und weisen auf Verbindungen mit dér Tethys hin

Das sind: Pecten convexior, P. blanckenhorni, P. mareilensis, Flabellipecten frátérculux

Chlamys holgeri' regülarior, Ch. scabrella ssp. pluriv., Ch. catalaunica, Ch. pavonacea, Ch
gentoni, usw.

Unter den Vertretern dér Pectines kommen sowohl altere (Eggenburger) als auch
jüngere (Kárpátién, Badener) Elemente vor, aber im grossen und ganzen ist die Ver
gesellschaftung weder eine Eggenburger, noch eine Karpatien-Fauna.

Auch die übrigen Mollusken sind hiiufig, besonders in manchen Sandsteinschichten
Verhaltnismássig háufig und charakteristisch sind: Turritella doublieri, Protoma rotijern

Xenophora peroni, Phos polygonus, Ancilla glandiformis conoidea. Arca turoniensis

A. fichteli, Glycymeris obtusnta, Spondylus cfr. deshayesi, Anomia ephippium ruguloso
striata, Ostrea lamellosa, Tárás rotundatus, Phacoides columbella, Laevicardium spondyloide-

herculeum, L. multicostatum aff. miorotundatum, Pitaria islandicoides elongata, P. ery

cinoides, P. erycinoides subtriangula , Venus tauroverrucosa, V. subplicata, Paphia benoist

praecedens, P. taurelliptica, Panopea menardi, Pholadomya böckhi, Thracia pubescens
Auch die Altersauswertung dér anderen Mollusken ergibt ein ahnliches Ergebnis

als es bei den Pectiniden dér Fali ist.

Dér im Raume dér Paratethys fást alleinstehend reichlich fossilführende maríné Ott

nangien-Komplex wurdo auf dér internationalen Ebene zum Faziesstratotypus ange
nommen. Die Publizierung des Bántapusztaer Profils ist zr Zeit im Gangé.

Im zentralen Raum des Várpxlotaer Sedimentationsbeckens und in seiner

Osthálfte weichen die Ottnanger Meeresablagerungen von dór Sandstein-

Kalkstcin-Konglomerat-Ausbildung von Bántapuszta ziemlich stark ab. Die

am Südwestende dér Stadt niedergebrachten zwei Bohrungen von grossem

Durchmesser und ausgezeichnotem Kerngewinn habén eine Schichtenfolgc

von tuffitischen Sanden und tuffitisch-mergeligen Schluffsteinen. In diesel

Schichtenfolge gibt es eine reiche und tadellos erhaltene Fauna. VVegen ihrer

von dér Bántapusztaer Fazies wesentlich unterschiedlichor Ausbildung habon

wir auch diese Serie als cinen Faziesstratotypus beschrieben, desson Publizie
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rung ebenfalls zr Zeit erfolgt. Offiziell ist das Profil elás Matériái dér Bohrung
V. 219.

Seine reiche Molluskenfauna ist noch nicht vollkommen bearbeitet. Bis jetzt habén
wir 87 Arten bzvv. Unterarten beschrieben. Aus dér Einschátzung dieser Vergesellschaftung
kimen wir folgende Schlüsse ziehen:

1. L)ie Fauna weieht wesentlich von jener des Bántapusztaer Profils ab. Dér Unter-
schied liisst sich mit dér Faziesunterschied natürlich gut rnotivieren.

2. Die charakteristischen gemeinsamen Formen beweisen, dass es sieii um einen mit
dem Bántapusztaer identisehen Horizont handelt, was auch von den Lagerungsverhált-
nissen und anderen geologischen Gegebenheiten unterstützt wird.

3. Audi die Fauna dieser Várpalotáéi - Fazies weist chronostratigraphisch dasselbe

Bild auf, wie die Fauna des Bántapusztaer Profils.

Die Fauna dér Sedimentfolge lebte in dér seiohter bzw. dér mittelsublitoralen Zone.
Háufigere und charakteristischere Formen: Protoma rotijera. Turrüella terebralis gradata,

T. eryna rotuniata, T. miotaurina, Pirenella borsodensis var., Katica epiglottina maidén*

isis, Bullia temodosa, B. nodosocostata uniaeriata, B. baccata, Hinia edlaueri, H. hörneai,

H.proavia pluricostata , Euthriofusus burdigdliensis, Clavatula concalenata turritacuta ,

C. gothica, Gonua dujardini, Ringicula auriculata paulucciae, Dentalium cfr. simplex,

Kucula n ucleus, X. laevigata, Léda fragilis deltoidén, L. emarginata, L. bonellii, Ghlamys
gentoni, Ch. varia, Phncoides columbella, Myrtea spinifera, Loripes dentntus, L. dujardini,
Gardium kunstleri, Pitaria islandicoides elongata, Venus multilamella, V. subplicata

,

Solenocurtus an'iquatus vindobotiensis, Gastrana fragilis persinuosa, Angulus nitidus,

Macoma leognanesis, Corbula gibba, Cuspidaria cuspidata.

Bis jetzt ist noch die Frage nieht entschieden, in welchem Teil des Várpalo-

táéi- Becken in Ottnanger Zeit und in welcher Richtung es mit dem Haupt-
meereszweig in Verbildung war. Diaser letztere lag südlich vöm Balaton und
hatte eine NO—SW-Streichrichtung. Die Várpalotáéi’ Bucht war entweder
nach S\Y oder 0 offen und war durch einen schmalen Kánál mit dér See ver-

bunden.

Kárpátién

Die K árpát ien-Serie lágert auf dem Ottnanger Komplex, mit Ausnahme des

SO-Teiles des Beckens, wo das Meer unmittelbar auf práottnanger Ablagerun-
gen transgredierte. Die Karpatien-Ablagerungen sind uns in ztvei Hauptaus-
bildungen bekannt.

In dér Westhálfte des Sedimentationsbeckens (Bántapuszta) ist das Kárpá-
tién an dér Tagesoberfláche durch eine kalkige, bis grobklastische (Kalkstein,

Sandstein, Konglomerat und Schotter) Fazies vertreten. Die Ablagerungen
zeigen Anklánge an ein vollkommenes Flachwassermilieu, ja sogar an eine

Riffazies, was auch durch die Begleitfauna bekráftigt wird.

Bei Bántapuszta lágert dér Karpatien-Komplex—wie es sich in einem kleinen

Steinbruch beobachten lásst (Kókay, 1967/b) — mit einer Erosionsdiskordanz
auf den Ottnanger Ablagerungen. Dreiviertel dér Karpatien-Serie tritt in

Form von bryozoen- und balanenführenden Ablagerungen zutage. Die verschie-

denen Vertreter von Bryozoen und Balanen kommen in den Sedimenten in

vielen Falién massenhaft vor. Diese Ausbildung erinnert sehr stark an die in

dér Umgebung von Budapest vorkommenden gleichaltrigen Formationen.
Dér Oberteil dér Schichtenfolge ist von molluskenfiihrenden und echinoide-

enführenden Kalksteinen und Sandsteinen, sowie von foraminiferenführenden
Sanden aufgebaut. In dér Fauna dér Karpatien-Serie von Bántapuszta sind
folgende Formen am háufigsten und charakteristischsten.

Die Foraminiferen-Gemeinschaft ist die von »Buchtfazies«, mit Arten von Textularia,
Miliolidea, Elphidium, Bolivina, Discorbis, Rotalia, Amphistegina, Cibicides usw.
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Unter den Mollusken: Gibbula buchi, Protoma cathedralis paucicincta, Turritella vermi-

cularis planatula, Verrnetus arenarius, Pyrula cingulata, Galeodes cornuta, Bullia baccala,

Ancilla glandiformis conoidea, Scaphander dertonensis, Arca barbata, A. noae, Pteria
phalaenacea, Pecten expansior, Flabellipecten larteti, Chlamys tournali, Ch. albina, Ch.
dregeri, Ch. zitteli, Ch. improvisa delphinensis, Ch. camaretenensis, Lima lima, Anomia
ephippium,, Ostrea karpatica, Cardita crassa, C. crassa vindobonensis, C. pinnula, Beguina
stritellata, Chama gryphina, Cardium michelottii, Pitaria gigas, Venus basteroti taurorudis,

Paphia zbyszewskii, P. taurelliptica. Macira basteroti, M. proaspersa, Lutraria angusta,
Angulus zonarius, Capsa lacunosa, Corbula carinata.

Unter den Echiniden sind die Scutellen (dér Formenkreis von S. guebhardi Laube)
und die Clypeaster sehr háufig.

Die Fauna trágt einen álteren Charakter, als die bekannten Badener Faunén,
aber sie ist bestimmt jünger als die Ottnanger Fauna. Die Fauna führt zahl-

reiche Elemente, die Anklánge an Beziehungen mit dér Tethys aufweisen. Die
Máchtigkeit des Karpatien-Komplexes von Bántapuszta betragt ca. 200 m.

In dér Osthálfte des Beckens ist die Karpatien-Serie von dér westlichen

Halfte wesentlich unterschiedlich ausgebildet: eine mergelige Schluffstein-

serie (Schlier) von 50 bis 100 m Máchtigkeit. In dieser östlichen Fazies können
auf Grund dér Ergebnisse von vorláufiger Bestimmungen folgende wichtigere

Fossilien angetroffen werden:

Unter den Foraminiferen gibt es auch planktonische Formen (Globigerina a?igustum-
bilicata, G. praebulloides,)

.

Von den Mollusken kommen folgende vor: Turritella eryna
turriformis, Hinia hörnesi, Genota rumosa váleriae, Nucula nucleus, N. laevigata, Léda
fragilis, Pteria phalaenacea, Amussium pasinii, Chlayms gentoni, Ch. jaklowecziana ,*

Solenocurtus antiquatus vindobonensis, Corbula gibba.

In dieser Muldenfazies folgt das Kárpátién mit einer scharfen Grenze — aber

aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer kontinuierlichen Sedimentation —
auf die Ottnanger Schichten.

lm Gebiete dér Paratethys — aber hauptsáchlich im Raume des Karpat-
und des Wiener Beckens — sind die Ottnanger und die Karpatien-Ablagerun-
gen in dér Schlierfazies oder in Form von fossilarmen litoralen Brackwasser-
sedimenten ausgebildet. Die fossilreichen Fazies mit einer an das vorliegende

Altér charakteristischen reichen Fauna sind entweder abgetragen worden in

den Randgebieten, oder unzugánglich. Die Fauna dér oben skizzierten Sedi-

mentfolgen stammt meist aus solchen fossilreichen Ausbildungen. Das ist

deswegen von grosser stratigraphischer Bedeutung, weil im Raume dér Para-

tethys bis jetzt eine vertikale Verbindung zwischen den Eggenburger und
Badener Faunén unbekannt war

(
so dass diese zwei Kettenglieder ganz neu

sind). Das Várpalotaer Miozán ist in dér glücklichen Lage, dass die beiden

Kettenglieder (die bisher gefehlt habén) mit dér charakteristischen sublitoralen

Fauna vorliegen.

Badenien

Diese neuerdings eingeführte stratigraphische Stufe vereinigt zwei frühere

Stufen im Raume dér Paratethys. Die eine — die áltere — ist unter dem Namen
»unteres Torton«, die andere unter dem Namen ooberes Torton« (Törtön s. s.)

bekannt. Dér Grund für die Vereinigung dér beiden Stufen liegt darin, dass

im Gebiete des Wiener Beckens die beiden in einen Zyklus verschmolzen sind.

so dass ihre Absonderung, die Grenzziehung zwischen ihnen áusserst problema-

tisch ist. Darum nemit mán diesen Sedimentkomplex mit dem einheitlichen
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Stufennamen »Badenien« (Papp et al. 1968; Ciüha—Senes 1968). lm Kárpát -

Becken haltén wir dicse Vereinigung für ungeeignet, auch darum, weil es we-

uige solche Stufen in dér Stratigraphie unterschieden werden könnten, die dér

Begründung entsprechen würden, dass zwei Stufen in einen einzigen Zvklus
verschmolzen sind und ihre Trennung problémátisch ist. Irgendwo immer est

ist möglich, solchen Sedimentationsraume zu finden, in welchem 2—3 Stufenem
•inéin Sedimentzyklus gebildet werden. Wie bereits darauf hingewiesen (Kó-
kay, 1967 a), fanden sowohl im Karpat-Becken als auch draussen die wichtig-

>ten geologischenEreignissedes Miozan (starke Erhebung, Kurstenbewegungen,
Regression, Entwicklung neuer Sedimentationsbecken, starker Bruch in den
Faunén) wáhrend des »unteren« und des ooberen Torton« statt. Daher haltén

vir es für unbedingt berechtigt, das »Badenien« in zwei Stufen, aber mindestens
n zwei Unterstufen zu teilen.

Nach den obigen einleitenden Informationen gébén wir nun eine Kurz-
assung dér »Badener« Formationen des Várpalotáéi' Beckens.

Die unterbadener Unterstufe

Dieser stratigraphisehe Horizont ist ebenfalls reichlich, in mehreren Fazies im Gebiete
les Beckens vertreten.
In dér Westhálfte des Beckens erfolgten nach dér Kárpátién-Regression starke Erhe-

>ung und Abtragung, dér jungsteirischen Orogenphase entsprechend. Im Rest des Beckens
ann keine Abtragung nachgewiesen werden. Statt dessen hat sich dórt eine Serie von
.ontinentalen Schluffen imd Tonen in ein paar Meter Máchtigkeit abgelagert. Mit dér
leuen Transgression begann die Ablagerung dér Badener Schichten, meist mit sandigen
ind tonigen Sedimenten. Ihre Máchtigkeit reicht bekanntlich von ein paar Metern bis

00 m, an den Rándern ist sie kleiner, in dér Beckenmitte grösser.

Die Molluskenfauna dér berühmten Várpalotáéi- Sandgrube stammt aus diesem strati-

rapliischen Horizont (Strausz— Szalai. 1943; Strausz, 1954). Die Spndgrube befindet
úch unter Naturschutz. Hier lebte die Fauna in einem ganz seichten, sandigen wairnen,
ut durchliifteten Wassennilieu. Háufiger und charakteristischer sind folgende Fauna-
lemente

:

Die Foraminiferen sind diu'ch eine auf »Buchtenfazies« hindeutemle Vergesellschaftung,
nd zwar durch die Arten von Textularia, Müiolides, Guttulina, Nonion, Elphidium,
iorelis, Bolivina, Discorbis, Eponides, Rt(dia, Amphistegina und Cibicides vertreten.
elten tritt auch Orbulina univerm auf.
Von den ca. 400 Molluskenarten möchten wir folgende bevorheben: Diodora italica,

ibbida biangulata, Teinostoma woodi, Collonia várpalotaensis, Nerita plutonis, Hydrobia
Kunctum, Alvania venus danubiensis, Manzonia costata rninuta, Rissoina podolica, R. vindo-
ionensis, Adeorbis quadrijasciatus miotaurinensis, Tornus trigonostoma, Turritella aquita-
. iensis, T. turris badensis, T. partschi, Protoma proto, P. cathedralis, Solarium caracol-
Uum, Vermetus arenarius , Caecum banoni, Brotia escheri, Ptycliopotamides papaveraceus,
’ irenella picta mitralis, P. moravica, P. ganditzensis , P. hartbergensis, Terebralia bidentata,
’. subcorrugata. Sandbergeria perpusilla, Bittium reticulatum , Cerithium europeum , C. rubi-
inosum, C. michelottii, Cerithiopsis bilineata, Seila trilineata, Triphora perversa, Scala
xinuticosta, Niso terebellum, Subularia subulata, Eulirna lactea, Capulus hungaricus,
’alyptraea depressa, Crepidula cochlearis, Rimella decussata, Natica millepunctata , Poly-
ices redempta, Erronea fabagina amygdalum, Pirula condita, Murex syrticus, Purpura
aemastomoides, Ocinebrina sublavata, Columbella curta convexa, Pyrene hilberiana, Cantha-
is exculptus, Galeodes cornuta, Bullia nodosocostata, Hinia dujardini, H. toulai, H. styriaca,
uthriofusus burdigalensis, Ancilla glandiformis conoidea, Tudicla rusticula, Drillia allionii,

lavatula interrupta, C. styriaca, C. vindobonensis , Mangelia subcylindrata , Raphitoma vul-
.ecula, Conus dujardini, Terebra fuscata, T. hungarica, Ac.taeon woodi, Chrysallida pygmaea,
dontostomia plicata, Pyramidella plicosa, Ringicula auriculata buccinea, Retusa truncatula,
caphander lignarius, Antalé vitreum. Arca diluvii palotensis, A. noae, A. grundensis,
pseudobarbata, A. rollei, A. helenae, Chlamys scabrella, Ch. tournali, Lima lima, Anomia

ohippium, Crassatella moravica, Gardita crassa vindobonensis, Beguina striatella. Tavas
olubicensis, Codakia leonina, Phacoides columbella, Divaricella ornata, Cardium pauci-
>statum, C. edule arcella, Pitaria raulini, P. islandicoides, P. gigas, Venus subrotunda.
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V. vindobonensis, V. basteroti, Paphia zbyszewskii, Ervilia miopusilla, Mactra turonica.

Donax intermedia, Angulus planatus, A. poelsensis, Solen subfragilis, Corbula carinala.

Thracia papyracea.
Ausser den reichen Mollusken werden auch die Vertreter von Balanus, Bryozoa und

Stockkorallen háufig angetroffen.

In dér östlichen (hauptsáchlich) Hálfte des Beekens wurden die unterbadener Schichter
auch in Ton-Schlufffazies in den Erkundungs'oohrungen kennengelernt. Die Fauna diesel

Ausbildung ist noch in grossen Zügen bearbeitet. Charakteristischere Mollusken: Tei
nostoma herendense, Pareuchelus heres, Collonia várpalotaensis, Lacuna banatica, Cingub
striata, Adeorbis gymnospira gymnobasis, Tornus trigonostoma, Turritella aquitaniensis
T. turris badensis, T. partschi, Pirenella picta mitralis, P. gamlitzensis, Sandbergeria spira

lÍ88Íma, Seila multilirata, Scala lagusensis, Rostellaria dentata, Polynices redempta, Hinii
intersulcata, H. hoernesi, Turbonilla pseudocostellata hörnesiana, Pyramidella plicosa

Dentalium badense. Arca pseudobarbata, A. rollei, - A. helenae, Chlamys jaklowecziana
Lutetia nitida, Cardium paucicostatum , Pitaria islandicoides, Macoma elliptica ottnangensis
Corbula gibba, Thracia ventricosa.

Die Fauna dér tonigen Ausbilding stimmt ca. 80% -ig mit dér gleichaltrigen und ii

dér gleichen Fazies ausgebildeten Fauna von Herend im Bakonver Wald überein(KÓKAV
1966).

Die oberbadener ( »D e v i n e r«) Unterstufe

Nach dér Ablagerung dér unterbadener marínén Schichtenfolge erfolgte in dér Becken .

mitte eine allmáhliche Regression. An den Beckenrándern fand die Regression infoig ,

dér steirischen orogenbewegungen ganz plötzlich statt, was im Sediment in einer scharfe t

Grenze zum Ausdruck kommt. Nach dér postorogenen Abtragimg lagerten sich die kont

,

nentalen Sedimente in dér Mitte des Beekens in 0,5 bis 10 m Máchtigkeit ab. Auf Grun
dér Bohrangaben aber erreicht die Máchtigkeit dieses kontinentalen Komplexes auch 50 r

im nördlichen Rande des Beekens, wo er durch Bunttonschichten mit Schotterzwisehen 1

lagerungen vertreten ist. In dér Beckenmitte sind die kontinentalen Schichten durc
bunte oder grünlichgraue fossilleere, fette Tone mit Kalkkonkretionen vertreten.

Dér orogenen Phase folgte eine epirogene Absenkungsphase, die die oberbadener Tran;
gression zr Folge hatte (Expansion), die einen grösseren Raum eingenommen hat, a

das unterbadener Meer. Das Meer drang ins Várpalotáéi- Gebiet nicht ein. Wie es de
Ergebnissen dér Faunénuntersuchungen zu entnehmen ist, dürfte damit nur eine schwach *

Verbindung bestanden habén. (Auf dér Grundlage, dass eine Stufe von einer Trair

gression bis zr náehsten Transgression dauert, rechnen wir die erwáhnten kontinentale
Schichten noch zu dér unterbadener Unterstufe.) Die oberbadener Sedimentation wurc ,

auf dér Fláche von ca. 60 km2 durch eine allmáhliche Versumpfung und Kohlenbildur
eingeleitet. Dér Bau des sich im Abbau befindlichen Kohlenflözes wiederspiegelt gai

deutlich das allmáhliche Beckenabsinken. Im unmittelbaren Hangenden des 4 bis 8 í

máehtigen Kohlenflözes lágert ein congerien- und theodoxenführender Tonmerg <

(Kókay, 1967/a). Dicsér geht nach oben graduell in eine Serie von feingeschichteten diát
meenführenden Tonmergeln über, dérén maximale Máchtigkeit 150 m betrágt.

Die Molluskenfauna in dér oberbadener Schichtenfolge zeigt Anklánge an ein Wasse
milieu von oligo- bis miohalinem Salzgehalt:

Congeria böckhi, Theodoxus crenulatus, Bulimus vadászi, Brotia escheri, Gyraulus cl

pavloviéi, Acroloxus deperditus.

Ausser den Mollusken tritt in dér Schichtenfolge auch noch eine reiche, aber ni
unbearbeitete Fischfauna auf.

Die diatomeenführenden Tonmergelserie wird durch ein allmáhliches Seichter-Werdi
gekennzeichnet und von einem Braunkohlenflöz von regressiven Ursprung abgeschlossc
Danach setzte sich die Sedimentation bis zr náehsten — sarmatischen — Transgressi<

fórt und resultierte in einer Sedimentmáchtigkeit von ca. 100 m. Auf dieser Grundln
rechnen wir dicsen aus terrestrischen bunten Tonen und Schottern bestehenden Kompli
noch zr oborbadener Unterstufe (Kóiíay, 1968).

Aus den obigen Ausführungen ist ersichtlich, wie stark die Geologie d

unterbadener und dér oberbadener Schichten sich voneinander unterscheide

Dahcr haltén wir es sehr berechtigt, dicse beiden auf den Rang selbstándig'

Stufen zu heben.
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Sarum t

Nacli dér Ablagerung dér oberbadener Schichten kamen im Gebiete des

Beckens die Sedimente dér Sarmat-Stufe zr Ablagerung (Kókay, 1954). lm
wesentlichen sind die sarmatischen Formationen in zwei verschiedenen Fazies

vertreten. Und zwar kommt vor allém in dér nördlichen und westlichen Hálfte

des Beckens ein aus terretrischen Schottern und bunten Tonen bestehender

Komplex vor. Die andere, untergeordnetere Ausbildung ist in Fönn von

Lngressionsbánken bekannt. Die Transgression kain vöm S bis S\\ und brachte

Ingressionsbánke zustande, darunter welehe mit kontinentalen Tonzwischen-

bagerungen.

Die Fossilfiihning dér einzelnen Ingressionsbánke ist sehr unterschiedlich. Die áltesten

Meeresafclagerungen werden dureh Martra fragilis charakterisiert. Cleich darüber í'olgen

Schichten mit oRissoa (Mohrensterniat)

.

Diese können in dér südlichen Hálfte des

Beckens angetroffen werden, und reichen weiter nach N nicht. Die náchste Ingressions-

bildung ist die »cerithienführende« Bank. worin die Pirenellen massenhaft auftreten.

Höher befindet sich dér »modiolenführenden« Horizont und noch höherfolgen die vTrochus-

Afacírac-Schichten . Die Sedimentfolge wird dureh tuffitführenden Tonmergel mit »M elu-

nóps is impressao abgeschlossen. dér einen (’bergang in die Unterpannon-Schichtenfolge
bdet. Die oberen Ingressionsschichten habén am fernsten nordwárts vorgerückt.

Die kurz skizzierten Faunén horizonté entsprechen den fossilführenden Schichten <les

W iener Beckens.
Die oben beschriebene Schichten folge führt verháltnismássig reiche und in gutem

’Erhaltungszustand befindliche Fauna:
Ausser dér charakteristischen Foraminiferenvergesellschaftung sind folgende Mollusken

am wichtigsten:
Modiolus incrassatus, Musculus sarmaticus, Cardium laiisulcum, C. plicatofittoni,

C. vindobonense, Irus gregarius, Ervilia podolica, Macira vitaliana eichwaldi, M. fragilis.

Ábra reflexa . Calliostoma poppelacki , Gibbula hoernesi, Rissoa inflata, fi. angulata, Terebra-

lia lignitarum, PireneUa disjuncta, P. picta mitralis, Cérithiúm rubiginósum, C. palatinum,
Bullia duplicata ,Clai atala doderleini . Theodoxus soceni, Valvata siniplex, Hydrobia ventrosa,

Bithynia tentaculata.

Die Máchtigkeit dér Sarmatschiehten ist ca. 40 m. Dér Übergang in das

untere Pannon ist allmáhlich. Eine Ausnahme ist nur dér NO-Teil des Beckens,
wo anhand dér Erkundungsbohrungen eine kleine Unterbrechung dér Sedi-

mentation nachgewiesen werden kann.

Miozáne Schichtenfolge dér West-Hálfte des Yárpalotaer Beckens
(Bántapuszta)

Tabelle I.

Sarmut Maríné und kontinentale Ablagenmgen (vorwieeend Tone)

Oberes
Badenieu

Unteres
Badenien

Kárpátién

Ottnangien

t Kontinentale Tón- und Schotter-Serie

{ Diatomeenführende Tone von Brackwasseríazies

l Kohlenflöz

Mariner Tón- und Sandkomplex

Í

Kalkstein und Sandstein mit Echiniden und Mollusken mit
Elnlagerungen von foraminiferenfuhrendem Sand

Kalkstein, Sandstein, Konglomerat und Schotter mit Bryozoen
und Balanen

I

Lithothamnienkalk- und Sandstein-Serie

Tuffiger und foraminiíerenführender Sand, molluskeníubrender
Tón und Konglomerat

Unteres Kontinentaler Tón und Schotter
Hiozán
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Plankton Foraminiferák a mecsek-hegységi

törtön hói

Koreczné dr. Laki/ Ilona

(5 táblával)

Az elmúlt években mindinkább eltérbe került a plankton Foraminiferák

jelentsége a képzdmények szintézisénél. Jelenlegi munka els kísérlet

a mecsek-hegységi törtön üledékek plankton fajok alapján történ taglalására.

A Keleti Mecsek részmedencékre tagolt területe plankton szintezésre nem
volt alkalmas, mivel a sekély, gyakori fenékingadozásnak kitett kis medencék-
ben a plankton szervezetek létfeltétele általában nem volt biztosítva. A Nyu-
gati Mecsek egységes, nagyobb mélység és a nyílttengerrel kapcsolatban álló

medencéjében azonban kialakulhattak a plankton társulások.

Míg a Keleti Mecsek területén megismert és kimutatott bentosz foramini-

ferás szintek (Koreczné Laky 1. 1968) egymásutánját csak az egyes rész-

medencékbl lehetett megállapítani, addig a Nyugati Mecsek rétegsorában

a bentosz foraminiferás szintek egvszelvényben tanulmányozhatók.
A plankton fajok alapján felállított kísérleti szinteket igyekeztem a bentosz

szintekkel egybevetni, mivel az irodalomban általánosan elfogadott plankton
zónákat e területen nem sikerült kimutatni. Ez azzal magyarázható, hogy az

'ökológiai és klimatikai adottságok mások voltak a Mecsek környékén és ez

nagymértékben befolyásolta az egyes fajok elterjedését. A szintek elhatárolá-

sánál az egyes fajok rétegtani megjelenését, vagy ahol ez nem volt lehetséges,

a mennyiségi viszonyokat vettem alapul.

Az alsótorton üledéksor finomhomokos, márgás rétegeiben (slír-

összlet) a következ plankton szintek ismerhetk fel:

1. Orbulinás-globigerinás szint az alsótorton kezd tagja. Itt jelennek meg elször
íz Orbulina universa d'Orbigny és a 0. suturalis Brönnimann fajok, melyek a Globige-
inoides trilobus (Reuss), G. quadrilobatus Banner et Blow, G. rubrn (d’Orbigny)
ajokkal a leggyakoribbak ebben a szintben. Kisebb egyedszámmal képviseltek a fauná-
ban a Globigerinoides bisphaericus Todd, G. tapiesi Perconig, G . bollii Blow, Globigerina
•oncinna Reuss, Gl. foliata Bolli, Gl. praebulloides Blow, Gl. woodi Jenkins, Globorotalia
icostaensis Blow, G. scitula (Brady) és G. mayeri Cushman et Ellisor fajok.

2. Globoquadrinás-GIoborotaliás szintben az elz szint fajai mellett megjelennek
i Globorotalia testarugosa Jenkins, Globoquadrina altispira (Cushman et Jarvis), G. alti-

tpira globosa Bolli, G. conglomerata (Schwager), G. dehiscens Chapman, Parr et Col-
INS, G. globosa Bolli, G. langhiana Cita et Gelati fajok. A Globoquadrinák jellegzetes,
cönnyen felismerhet formák, amelyek jól meghatározzák ezt a szintet. Természetesen
Ilobigerinák sem hiányoznak ebbl a társulásból.Ügy a Globigerina drury Akers, Gl.diplo-
toma Reuss, Gl. apertura Cushman, Gl. trilocularis d'Orbigny, Gl. glomerata Reuss
ajok határozhatók meg. Az 1 és 2-es plankton szintek a Lagenidaes bentosz szinttel
izonosíthatók.

Az alsótorton gazdag plankton társulása a felstortonban már jóval szegé-

íyesebbé válik. A corbulás-turritellás összletet a 3 és 4-es plankton szintek
ellemzik, amelyek a spiroplectamminás és buliminidaes bentosz szintekkel
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Plankton Foraminifera fajok elterjedése a mecsek-hegységi törtön rétegekben

I. táblázat '

EMELET BADE SÍÉN (TORTOK)
ALEMELET A L s ó FELS (TÖRTÖN s. s.)

Bentosz foraminiferás szintek Legenidaes
Spiroplectam-

minás Buliminidaes

Plankton foraminiferás szintek
Orbulinás-

Globigerinás
Globoquadrinás -

Globorotaliás

Globoquadrina
pozonensis-es

Qlóbigerina

bulloides-es

1 . Globigerina apertura CUSHMAN

2. „ billióidé

S

D’ORBIGNY

3. „ concinna REUSS

4. „ conglobatas Brady

5. „ decoraperta Takayanagi et SAITO

6. ,, diplostoma REUSS

7. ,, drury AKRRS

8. „ eamesi BLOW’

9. „ falconensis BLOW

10. foliata BOLLI

11. „ glomerata REl’SS

12. juvenilis BOLLI

13. microstoma ClTA, Premot.I SILVA
et ROSSI

14. „ praebulloides BLOW

15. trilocularis D’ORB.

16. quadrilatera GALLOWAY et WlSSLER

17. woodi JENKINS

18. Globigerinoides apertasuturalis JENKINS

19. „ bollii BLOW

20. „ bisphaericus TODD

21. „ quadrilobatus BANNER et BLOW

22. „ tapiesi PEROONIG

23. „ rubra (D’ORBIGNY)

24. „ transitoria BLOW

25. ,, triloba (REUSS)

26. ,, triloba altiapertura BOLLI

27. Globoquadrina altispira (CUSHMAN et JARVIS)

28. ,, altispira globosa BOLLI

29. „ clonglomerata (Schwaqer)

30. „ dehiscens CHAPMAN, Parr et

OOLLTNS

31. „ globosa BOLLI

32. „ langhiana CITA et Gelati

33. „ pozonensis BLOW
34. Orbulina bilobata (D’ORBIGNY)

35. „ suturalis BRÖNNIMANN

36. ,, universa D’ORBIGNY

37. Ciloborotalia acostaensis BLOW
38* „ incompta (ClFELLI)

39. ,, inooluta PKZZANI

40. „ lenguoensis BOLLI

41. mayeri Cushman et Eli.isor

42. ,, obesa BOLLI

43. ,, scitula (BRADY)

44. ,, testrugósa JENKINS
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eveznek meg. Az összlet alsó. rotaliás szintjében, bár nem csökkentsósvíz
rakodás, plankton fajok nem találhatók. Ezért a táblázat összeállításánál

ít a szintet nem tüntettem fel.

A rotaliás rétegek lerakódása után a fokozódó transzgresszió a tenger

lélyülését eredményezte és az összlet középs szakaszán gazdag foraminiferás

írsulásokat hozott létre.

A felstorton turritellás-corbulás összlet

3. Globoquadrina pozonensises szintjének plankton társulásában megjelenik a Globi-

rina microstoma Cita et Gelati. Gl. eamesi Blow, Globorotalia involuta Pezzani,
lenguaensis Bolli, Globigerinoides bollii Blow néhány egyede. Nagyobb számban szé-

péit az együttesben a Globoquadrina pozonensis Blow. valamint a Globigerinoides rubra
•'Orbigny) faj, melyek meghatározzák a szint biofáciesét. A legfels törtön réteg-

oport plankton társulásában a
I. Globigerina bulloideses szintben nagy egyedszámmal szerepel a faj és így ezt a bio-

ciest jellemzi. Megtalálhatók még a szintben a Globigerina apertura Cushman, Gl.

liata Bolli, Gl. juvenilis Bolli. Globorotalia obesa Bolli fajok is.

A mecsek-hegységi törtön a magyarországi miocénnek csak egy kis rész-

fordulása és lokális kifejldésnek tekinthet. Az általam itt elkülönített

sérleti szintek távolabbi azonosításra még nem alkalmasak, ezek alapján

hát korai lenne végleges következtetéseket levonni. Ahhoz, hogy a törtön

nelet plankton fajok alapján történ szintezését elvégezhessük, további

terjedt vizsgálatok szükségesek.

TÁBLAMAGYARÁZAT

/. tábla

1. Globorotulia incomptn (Cifelli)
2. Globorotalia obesa Bolli
•3. Globorotalia mayen Cushman et Ellisor
1. Globigerinoides triloba (Reuss)
i. Globorotalia testarugosa JENK1NS
6. Globigerina apertura Cushman
r. Globigerina foliata Bolli
S. Globorotalia inroluta Pezzani
9. Globigerina decoraperta Takayanagi et Saito

I. 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8. 9, lekeres 1. sz. f. 80.00-120,00 ni

Nagyítás: 80

X

Fotó: Kiss Júlia— Laky Ildikó

II. tábla

1. Globigerina microstoma Cita. Premoli Silva et Rossi
2. Globigerina eamesi BLOW
3. Globigerina concinna Reuss
t. Globigerina praebulloides Blow
•5. Globigerinoides apertasuturalis Jenkins
6. Globigerina guadrilatera GaLLOWAY et WlSSLER

Globigerina juvenilis Bolli
3. Globigerina conglobatus Bradv

9.

Globorotalia scitula (Brady)
10. Orbulina suturalis Brönnimann
11. Globorotalia acostaensis Blow
12. Globorotalia lenguaensis Bolli

1, 2, 11. Szilágy 1. sz. f. 260,00- 264,00 m
3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, Tekeres 1. sz. f. 80,00-120,00 m
Nagyítás: 70

X
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III. Tábla

1. Globoquadrina eonglomerata (Schwanger)
2. Globoquadrina pozonensis Blow
3. Globoquadrina altispira (CtJSHMAN et JARVIS)

4. Globoquadrina globosa Bolli
5. Globoquadrina dehiscens Chapman et PARR et COLLISS

6. Globoquadrina altispira globosa Bolli

1 3 , 4, 5, 6, Tekeres 1. sz. f. 80,00—120,00 ni

2. Hird 3. sz. f. 250,00—251,00 m
Nagyítás: 70X

IV. tábla

1. Orbulina universa d’Orbigny
2. Globigerinoides transitoria Blow
3. Orbulina bilobata (d’Orbigny)
4. Globigerinoides bisphaericus Todd
5. Globigerinoides triloba aUiapertura Bolli

6. Globigerinoides rubra (d’Orbigny)

7. Globoquadrina langhiana Cita et Gelati
8. Globigerina drury Akers
9. Globigerina glomerata REUSS

2—9. Tekeres 1. sz. f. 80,00—120,00 m
1. Tekeres 1. sz. f. 378,00—379,00 m

Nagyítás: 70X

V. tábla

1. Globigerinoides tapiesi Perconig
2. Globigerinoides bollii Blow
3. Globigerina woodi Jenkins
4. Globigerina diplostoma REUSS
5. Globigerina trilocularis d’Orbigny
6. Globigerina falconensis BLOW
7. Globigerinoides quadrilobatus BanneR et BLOW

1—7. Tekeres 1. sz. f. 80,00—120,00 m
Nagyítás: 80

X
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I. Tábla
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II. Tábla
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III. Tábla

10 *
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IV. TábL
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V. Tábla
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Neue Grundlagen dér Stratigraphie

des Miozans in Polen

W. Krach, T. Kucinslci, E. Luczkowska

(mit 1 Tabelle)

1. Einleitung

In Zusammenhang mit dér seit einigen Jahren in Európa durchgeführtt t

Revision dér Miozán-Stratotypen, die im Rahmen dér Tagungen des Comi
du Néogén Méditerranéen behandelt wurde, sind in dér letzten Zeit eini*

Publikationen erschienen, die Propositionen betreffs Ánderungen in dér bish

rigen stratigraphischen Gliederung und dérén Nomenklatur für das Neogt i

dér zentralen Paratethys enthalten. (I. Cicha, J. Senes 1968, I. Cicha, ’

Senes, J. Tejkal 1967, A. Papp und Mitarbeiter 1968.)

Nacli dér letzten Sitzung dér Arbeitsgruppe für Paratethys, die in Bratisla'

1968 stattgefunden hat, ist auch in Polen eine áhnliche Arbeitsgruppe im Ra
mén dér Kommission dér Geologischen VVissenschaften dér Polnischen Akad i

mié dér Wissenschaften in Krakau entstanden, in dér die Geologen und Paláo \t

tologen zusammengearbeitet habén, um die Synthese dér bisherigen stratigr

phischen Vorstellungen zusammenzu stellen und einen Standpunkt zu d

vorgeschlagen Ánderungen einzunehmen. Die Sitzungen habén folgen

Resultate erzielt.

2. Chronostratigraphische Einheiten des Miozans

aj Die Gliederung in Stufen

Grundsátzlich hat mán die Gliederung des Miozans nach dem Vorschlag d

Arbeitsgruppe für das mediterráné Neogen dér Paratethys in Bratislava 19

in 7 Stufen angenommen. VVas aber dér oberen Grenze des Badenian anbelan

hat mán sie unterhalb dér Buglowka-Schichten und dérén Áquivalente gélt

(T. M. Kucinski, 1968-irn Druck).

Dió Einführung dér offenen chronostratigraphischen Schema, mittels Ind<

Zeichen a, b, c, d hat mán vorláufig noch nicht angenommen, bis zr Zeit <*

genauen Gliederung des Badenian in österreich.

In dér neuen Gliederung des Miozans in Polen sind vorláufig nur die autói -

thonen Ablagerungen dér drei Stufen: Karpatian, Badenian und Sarmatii

berüeksichtigt.

Karpatian (M
3
). Die Anwes.-nheit dér autochthonen Bildungen dieser Stufe ist n •>

nicht Bicher naehgewiesen. S. W. Alexandrowicz (1965) hat hier die brackischen 'd

terrestrischen Bildungen Oberschlesi -ns dazugerechnet. W. Krach und T. M. Kucin i
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neinen, dass zu dieser Stufe nur die in dér karpatisohen Vortiefe unter den D?bowiec-
vonglomeraten auftretenden Schichten gehören. lm Vorland des Mittelgebirges gehören
lie untersten Lignit-Schichten in dér l

Tmgegend von Korytnica hierher.

Die Alterszugehörigkeit dér Balice-Sebicbten wurde vorláufig wahrend dér Sitzungen

loch nicht diskutiert.

Badeitiatt (M4 ). Die untere Grenze dieser Stufe hat mán in I'olen, gleich wie in Öster-

eich und dér Tschechoslowakei mit dem Auftreten von Orbulina suturalis angenommen.
Vls obere Grenze nimmt mán die Zeit des ersten Auftretens dér sannatisehen Fauna mit

1nomalinoides dividens an. Die tortonischen Ablagerungen (Badenian) waren in zwei
Tnterstufen geteilt: in ein unteres Opolian, mit chemischen Bildungen im Hangenden
ind in ein oberes Grabovian.
Gegenwártig ist mán zu einem Entschluss betreffs dér Gliederung des Badenian in

Íréi Unterstufen gekommen. Die neiie Unterstufe Bochenian wurde vöm oberen Teil

les Opolian und cles unteren Grabovian zusammengestellt. Deshalb wurde dér bisherige

’mfang dér Unterstufen Opol und Grabov geandert. Ausserden hat mán dem Grabovian
in Hangemlen die sogenannten D^bica-Schichten zugeteilt (T. M . Kucinski, 19(18

m Druck).
Sarmatian (M s ). Als untere Grenze des Sarmatian wiu'de im Liegenden das Aquivalent

ler Buglowka-Schichten angenommen. Am Anfang dieser Stufe erseheint die Foramini-
|'eren-Art Anomalinoides dividens mit einer tortoniscb -sannatisehen Makrofauna. Die
(ibersten Schichten enthalten Vergesellschaftimgeri mit Elphidiutn hauerinum. Wahr-
cheinlieh gehören sie zum unteren Sarmat.

b) Umfang und Gliederung des Badenian

Die Unterstufe Opolian

Dieser Zeitraum fángt hauptsáchlich mit den Ablagerungen mit Orbulina

uturalis und dér sog. Lanzendorfer Fauna an. Am Ende des Opolian ver-

chwindet die Fauna und es folgt die Bildung dér chemischen Ablagerungen.
Vuf Grund des Auftretens von Foraminiferen unterscheidet mán zwei Zonen
on grosser Bedeutung, eine untere mit Orbulina suturalis und eine obere mit

Jvigerina costai (E. Luchkowska 1964). Eine andere Gliederung des Opolian
dér sog. Skawina-Schichten) enthalt nach S. W. Alexandrowicz (1963) eine
?olge von Foraminiferen-Assoziationen II/'A, II/B. I I/C und II/D im Oberopol.
Vusserdem hat dér Autor noch Biozonen I/a und I/B im Unteropol ausgeschie-

len: nachher hat er die letzten Biozonen zum Karpatian zugezahlt (1965).

Nach dér Mehrheit dér Diskutanten záhlt mán jedoch die Lithothamnienkalksteine,
íie Heterosteginen-Sande und die Korytniea-Tone im Liegenden zum unteren Teil des
Ipolian. Die letzten enthalten nach E. Luczkowska (1964) die Foraminiferen Orbulina
uturalis. Auch K. Kowalewski (1958) hat die Ablagerungen des Opolian in eine untere
ind eine obere geteilt, indem er die Grenze oberhalb dér Lithothamnienkalksteine gelegt
iát.

Die Unterstufe Opolian ist nach W. Krach mit folgenden Makrofauna charakterisiert:
in unteren Opol des sublitoralen Bereiche sind Chlamys latissima, Ostrea gryphoides.
lmussium eristatum badense, Vaginella austriaca; in dér karpatisohen Vortiefe Arnussium
'enudatum, Chlamys felsineum, Clio fallauxi, Vaginella austriaca, V. depressa strati-

.raphisch wichtig.

Im Vergleich mit dem ehemaligen Begriff des Opolian, wurden aus dem
Jmfang dieser Unterstufe die chemischen Ablagerungen ausgeschlossen. Die
íorrelation dér verschiedenen sublitoralen Sedimente des Opolian miteinander
ind mit den Ablagerungen dér karpatischen Vortiefe werden genau bearbeitet.

Die Unterstufe Bochenian (T. M. Kucinski 1968)

Diese Einheit bildet nach dér Definition des Autors, über dér Zone mit
vigerina costai, die fossilleere Interzone, die in Zusammenhang mit intensiver
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chemischer Sedimentation entstanden ist. Darüber folgt die Zone mit Spirialis

und Globigerina bnlloides, die im mittleren Teile dér Chodenice-Schichten, noch
in hypersalinischen Verháltnissen ausgebildet ist. Die obere Grenze dieser

Unterstufe wird vöm oberen Teil dér Chodenice-Schichten, wo eine reiche

benthonische Mikrofauna erscheint, die auf einen normalen Salzgehalt in dér

neuen Unterstufe hinweist, gebildet.

Die Mikrofauna dér Chodenice-Schichten wurde von E. Luczkowska (1955), Z. Kirch-
ner (1956) und S. Alexandrowicz (1961) bearbeitet.

Die Bezeichnung dieser Stufe wurde nach dér Ortschaft Bochnie eingeführt. In dei
Umgebung dieser Stadt befinden sich die stratotypischen Ablagerungen. Sie sind auí
Wieliczka-Schichten (T. M. Kucinski 1968) mit Salzkomplex, Anhydrit, Gips und höhei
liegenden Chodenice-Schichten, mit Einlagerungen von dolomitischen Mérgein und Tuf
fiten zusammengesetzt.

Die Unterstufe Grabovian s. L*

In dieser Zeitspanne erscheint eine reiche maríné benthonische Mikrofauna
(Zone mit Cibicides crassiseptatus E. Luczkowska 1964, Assoziation III B
S. W. Alexandrowicz 1963). Am Ende dieser Unterstufe folgt eine Verarmun^
dér Mikrofauna, das Auftreten dér brackischen Foraminiferen mit Ammonk
beccarii (Z. Kirchner 1966) und sogar das gánzliche Verschwinden dér Mikro,

fauna. Die obere Grenze bildet die Zone mit Anomalinoides dividens, welcht

schon zum Sarmat gehört. Die obengenannte Unterstufe wird innerhalb dei

Grabowiec-Schichten in den sog. Pecíen-Schichten (K. Kowalewski 1958

von einer Pectiniden-Fauna: Chlamys galiciana, Ch. elini, Ch. neumayri cha

rakterisiert. Für den oberen hauptsachlich pelitischen Schichtenkomple>
schlagt T. M. Kucinski (1968) die Bezeichnung D^bica-Schichten vor.

ej Umfang und Gliederung des Sarmatian

Die Unterstufe Buhlovian

Am Anfang dieser Zeitspanne erscheinen massenhaft die Foraminiferei

Anomalinoides dividens und die sarmatische Arten Articulina ; am Ende fig
eine Umwandlung dér Lebensverhaltnisse und eine Verarmung dér Mikro I

fauna.

In dér karpatischen Vortiefe und im südlichon Umrahmung des Mittelgebirges besit/

die Makrofauna ein charakteristisches Gepráge. Es treten Syndosmya reflexa und Ervili

podolica dissita mit Ervilia pusilla zusammen auf. In den sublitoralen Ablagerungt' 1

tritt deutlicher eine gemischtc tortonisch— sarmatische Makrofauna auf.

Die Ablagerungen dieser Unterstufe sind in dér Vortiefe als Jaroslauer-Schichte:

bekannt (T. M. Kucinski 1968), die in psammitisch —pelitischen Fazies ausgebilde. I

sind. Mán kaim sie mit tlen mittleren und oberen Buglowka-Schiehten, im Sinne W. Laí'

kariew (1903) vergleichen, die schon sarmatische Elemente enthalten.

Die Unterstufe Volhynian

Es folgt dann noch einmal eine Verbesserung dér Lebensbedingungen für di

Faunén, aber schon unter brackischen Verháltnissen. Diese Zeitspanne ist mi

dem Auftreten dér Milioliden-Elphidien Mikrofauna charakterisiert. Anfang

T. Kvcinski hat fiir dicse Zeitspanne die Bezeichnung Tamovian vorgesclilagen.
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erscheint massenhaft Quinqueloculina karreri ovata, dann etwas spáter Qu.

sarmaticcr, am Ende verschwinden die Milioliden und es Ideiben nur Elphidien

mit E. hauerinum.

lm Volhynian treten massenhaft folgende Weichtier-Gattirngen auf: Ervilia, Eyn-
dosmya, Hydrobia, Mohrensternia u. a. In südlicher Umrahmung des Mittelgebirges ver-

grössert sich die Mannigfaltigkeit dér Faunén-Assoziationen. Es treten die Reprásentanten
dér Arten: Mactra eichwaldi, Tapes vitaliana, Donax dentiger, Mohrensternia div. sp.,

Gerithium rubiginosum, Potamidea pictus mitrulis auf. lm Allgemeinen kann mán sagen,

dass die Sedimentation des marínén Miozáns in Volhynian in dér Vortiefe sein Ende hat.

Diese siltigtonige Ablagerungen wurden Pscheworks-Schichten genannt (T. M. Kucinski
1968 ).

3. Regionale Korrelation

B a d e n i a n
•

Die untere Biozone des Opolian mit Orbulina suturalis (= Candorbulina
universa) ist im ganzen Gebiete dér zentralen Paratethys, nördlich und südlich

vöm Karpatenbogen weit verbreitet. Die Ablagerungen in Polen die zu dieser

Zone gehören, habén ihre Áquivalente in dér West-Ukraine in dér Zone mit
Candorbulina universa (L. Pischwanowa 1965), im Wiener Becken und in

Máhren in dér Lanzendorfer Serie.

Die obere Biozone des Opolian mit Uvigerina costai unterscheidet sich

faunistisch deutlich von dér unteren und ist nördlich vont Karpatenbogen in

Polen und in dér USSR unter Bezeichnung von Horizont mit Uvigerina aspe-

rula (L. Pischwanowa 1960) weit verbreitet. Ahnliche Ausbildung wurde
im Opawa-Gebiet in dér CSRR nachgewiesen. Jedoch weiter südlich, in Máh-
ren und im Wiener Becken ist die Zone mit Uvigerina costai nicht deutlich

sichtbar. Wahrscheinlich kann mán sie mit dem unteren Teil dér Sandschaler-
Zone vergleichen.

Im Hangenden folgt die chemische Sedimentation. Die chemische Bildun-

2en des Bochenian habé ihre Áquivalente lángs des ganzen Karpatenbogens.
Sie stellen einen exakten chronostratigraphischen Horizont dar, O. S. Wjalow
1965) hat jedoch zu seiner Tirass-Unterstufe nur die chemischen Bildungen
ohne die Verbovec-Schichten (= Chodenice-Sehichten) im Hangenden ein-

^ereiht.

Grabovian s. 1.

In dér USSR kann mán diese Einheit sicher mit dér Sandschaler-Zone und
Buliminen-, mit dér Cassidulina crista- und Streblus beccarii-Zone (L. Pischwa-
nowa 1960, I. WigGLiNSKi 1962) vergleichen. Im Wiener Becken und in dér
JSSR kann mán die Unterstufe Grabovian s. 1. mit dem oberen Teil dér Sand-
ichaler-Zone und höher mit dér Buliminen- und dér Rotalien-Zone vergleichen.

Sarmatian

Die Ablagerungen dér Unterstufe Buhlovian mit Anomalinoides dividens
;ind im ganzen Gebiete dér zentralen Paratethys verbreitet, jedoch ist diese
Irt unter dér Bezeichnung Cibicides badenensis (L. Pischwanowa 1960, I. W.
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W^GLiNSKi 1962) bekannt, oder war sie in den Ablagerungen dieses Alters

überhaupt nicht vorhanden. In dér ÖSSR und im Wiener Becken sind die

Áquivalente dieser Unterstufe ausgebildet náhmlich die Zone mit Elphidium
reginum und grossen Elphidien oder mit Cibicides lobatulus.

Die Ablagerungen dér Unterstufe Volhvnians mit einer Milioliden-Fauna

und Elphidien entsprechen den analógén Sedimenten in dér USSR (dér Zone
mit Quinqueloculina reussi

)

und im Wiener Becken (dér Zone mit Elphidium
reginum )

.

Stratigraphische Vergleichstabelle “des Obermiozáns
Tabelle I.
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(Colloquium on the Neogene. Budapest, 1969. 4—9. September)

Levolution et les subdivisions du Sarmatien

dans le Bassin dacique

I. Motas, et FI. Marinescu

(Avec 1 tableau)

Le Bassin dacique occupe tout le territoire recouvert pár les formations

néogénes, étendant entre les Carpates, les Prébalkans et la Dobrogea. Ebauché
au début comme une mer intérieure, en communication avec les Bassins pan-

nonique et euxénique (= pontique), il a évolue á la longue comme un golfé

de ce dernier. C’est avec l’isolement de la Paratéthys (Miocéné moyen) que
l’évolution de sa fauné présente des ressemblances á celle des deux autres

bassins contigus, surtout avec l’Euxénie*. Abstraction faite des Communica-
tions (intermittentes) existantes, són isolement partiéi nous permet d’envisager

le Bassin dacique comme une unité distincte, ayant joué un róle particuliére-

ment important dans l’évolution biologique de l’Euxénie. Dans le Bassin

dacique, ont évolué certains groupes de Mollusques, qui plus tárd (Pliocéne)

ont migré vers Test, et c’est toujours pár ici que se trouvait la voie de communi-
cation pour les émigrants pannoniques se dirigeant vers le Bassin pontique

(A. G. Ebersin, I. Motas, N. M. Macarovici, Fl. Marinescu, 1966).

*

Les relations entre les dépóts tortoniens et sarmatiens marquent, dans la

plupart des cas, une continuité de sédimentation. Aussi, la limité entre les

deux subdivisions stratigraphiques est-elle tracée au sein du mérne paquet
de dépóts. La zone micropaléontologique (a Cibicides predcarpaticus) distin-

guée généralement en Roumanie comme équivalent de l’horizon buglowien de

la Podolie, ne représente en réalité que la subdivision basale du Volhynien.

Dans le Bassin dacique, l’équivalent réel du Buglowien du stratotvpe est

représenté pár la partié terminálé des dépóts du Tortonien (localement: couches

á Venus kokensis média), tandis que la limité inférieure du Sarmatien est

tracée á la partié basale de la zone á Cibicides predcarpaticus .

Le Volhynien y représente la subdivision inférieure du Sarmatien, durant

lequel Ervilia, Syndesmya, Mohrensternia et Bulla marquent un développement
remarquable. Parmi les formes de Cardium

,
des typcs euxéniens (C. pium,

etc.) ont été retrouvés dans différents gisements fossiliféres du Bassin dacique.

II y a lieu de souligner que dans les dépóts volhyniens situés dans la partié

oceidcntale de ce bassin on a de mérne fréquemment rencontré: C. politioanei.

C. politioanei suessiformis, C. ringeiseni, etc., formes qui caractérisent le Sarma-
tien du Bassin pannonique. Le genre Cardium s’épanouit d’une fa^on tout

• Dans cetto situation la partié inérldionale de la Moldavie (Déprcsslon Moldo-ltessarabienne) dóit ctre considérei
plutöt comme l’extrémité occidentale dn Bassin pontique auqucl elle s’identlfie presque totalement, malffre les Influ

ences pannoniques qu’elle ait subies.
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á fait particuliére á un niveau supérieur oü ce genre apparait commun avec

les formes variées de Trochidés et avec Cryptomactra pesanseris. Habituelle-

ment, ces dépts ont été attribués au Sarmatien moven (partié inférieure) de
l’Euxénie, ayant des équivalents dans les parties supérieures du Sarmatien
de la Pannonié (G. Bethlen, 1933; S. Gillet, 1962; V. Dragu et all., 1966).

A ce niveau dans le Bassin dacique, se fait remarquer un faciés littoral détri-

tique avec des faunes particuliérement riches, ainsi qu’un faciés á dépts
argileux (toutefois non abvssiques) á Cryptomactra et Cardium barboti, en abon-
dance.

Dans le seconde partié du Sarmatien moven euxénique, les Cardiidés et les

Trochidés sont en régression, étant remplacés pár des Mactres. Celles-ci consti-

tuent des lumachelles considérables dans la partié centrale et septentrionale

du Bassin dacique, ainsi que dans le secteur Occidental du Bassin euxénique.
Dans la partié occidentale du Bassin dacique, des graviers épais trahissent un
commencement de régression, fait qui correspond au retrécissement du Bassin
pannonique au début du Pannonién (Fl. Marinescu, 1969). L’apparition de
certains niveaux á Congéries de type pannonique dans la partié méridionale

de la Moldavie (P. Jeanrenaud, 1963), en Bessarabie (A. G. Ebersin, 1951)
(dépression moldo-bessarabienne), en Olténie (dépression gétique) (Fl. Ma-
rinescu, inédit) et dans la partié du NVV de la Bulgarie (dépression de Lom)
(Em. Kojümdgieva, 1968) souligne une fois de plus la corrélation entre la

partié supérieure du Sarmatien moven euxénique et la partié basale du Pan-
nonién (couches inférieures á Congéries).

Le genre Mactra continue á se développer, marquant són maximum au cours

du Kersonien (Sarmatien supérieur euxénique). Ce niveau est complétement
dépourvu de Cardiidés. Du cóté du W et du N de l’Olténie les Mactres sont

„'antonnées principalement á la partié inférieure de cette subdivision stratig-

raphique. Les caractéres morphologiques de leurs valves indiqueraient une
iécroissance de salinité plus marquée qu’en Euxénie (Mira Tudor, information
)rale). Dans les secteurs orientaux du Bassin dacique les Mactres peu nombreu-
ses en espéces, mais riches en individus constituent des lumachelles, qui repré-

sentent le Kersonien en entier.

Les subdivisions stratigraphiques marquées pár les faunes de Mollusques,
sont soulignées aussi pár les associations de Foraminiféres (fide M. Gheor-
jHIan )

.

A la partié basale du Volhvnien on sépare une zone á Cibicides pred-

'arpaticus surmontée pár une zone á Elphidium. La troisiéme zone, kSphaeridia,
"orrenpond déjá aux couches á Cryptomactra ; c’est d’ailleurs la derniére zone,
ni l’on rencontre des Foraminiféres dans le Bassin pannonique et elle peut
ítre suivie jusque dans la dépression moldo-bessarabienne. La quatriéme zone
i Porosononion subgranosus et Rotalia beccarii correnpond á la seconde partié

lu Sarmatien moyen euxénique et au Kersonien. Elle est représentée pár une
issociation moins riche.

Des spécimens de petite taille de Rotalia beccarii, comme Foraminifére uni-

iue, sont rencontrés plus haut, dans le Méotien (á savoir dans les dépts á
Dosinia

, en compagnie d’Ostracodes).
La décroissance de la salinité, signalée locaiement au cours du Kersonien

upérieur. précéde l’adoucissement général du début du Méotien lorsque,

mtre les L
T
nionidés et les Neritinés, le genre deCongeria est largement répandu.

1 s’agit du second niveau á Congéries du Bassin dacique, oü l’on retrouve des
ormes du Pannonién moyen (C

.
politioanei, C. ramphophora, etcJ. Celui-ei
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est surmonté d’un troisiéme niveau, qui contient des espéces communes du
Bassin euxénique (C .

panticapaea, C. oblonga, C. navicula, etc.J. L’épisode á
salinité plus élevée du Méotien qui sépare les deux niveaux á Congéries, con-
tient a cóté des immigrants méditterranéens (?) (Dosinia) aussi des Mollus-
ques qui descendent des formes sarmatiennes (Pirenella, Ervilia, Syndesmya,
Modiolus, etc.

Le Sarmatien du Bassin pannonique correnpond au Volhvnien (zones á
Cibicides predcarpaticus et á Elphidium) et aux couches á Cryptomactra pesan-
seris (

—

zone á Sphaeridia). Dans l’intervalle suivant, le genre Macira est

absent et á sa piacé se développent abondamment les Congéries; la famille

des Cardiidae v est représentée pár des sous-familles qui n’apparaitront qu’au
Pontién, á l’E des Carpates (Limnocardiinae, Paradacninae, etc.j*. Le Pan-
nonién s. str. tout entier (couches inférieures á Congéries) représentée de cette

fa^on une unité faunique nettement individualisée, corrélable non seulement
á 1’intervalle du Kersonien et du Méotien, mais aussi á la partié supérieure du
Sarmatien moyen euxénique (Bessarabien).

Bon nombre de chercheurs ont tenté de fairé la corrélation ént re les dépóts
pannoniques et ceux du Bassin dacique; A. Papp (1948) équivaut le Méotien
aux couches movennes et inférieures á Congéries du Pannonién. Plus tárd,

dans le Bassin de Transylvanie, — annexe orientale du Bassin pannonique —

,

A. Vancea (1960) utilise le terme du Méotien mérne pour la partié inférieure

des dépóts pannoniques de ce bassin, dépóts qui néanmoins correspondent au
Pannonién moven (zones C-f D du Bassin de Vienne). (Fl. Marinescü,
1968.)

Ces derniéres années, á partir d’innombrables données, dönt certaines iné-

dites, l’établissement de corrélations plus étroites fut tenté (N. Macarovici,
Fl. Marinescü, I. Motas, 1965; A. G. Ebersin, I. Motas, N. Macarovici,
Fl. Marinescü, 1966). Les caractéres différents des dépóts du Bassin dacique
pár rapport á ceux du Bassin pannonique ne donnent pás pour le moment la

possibilité d’une corrélation plus détaillée. Cela empéche l’emploi d’une nomen-
clature stratigraphique unique (Bessarabien, Kersonien, Méotien) pour les

deux bassins. Ils est pourtant fórt possible que pár des études minutieuses sur

les Ostracodes on arrive á surmonter aussi cette difficulté.

Néanmoins des données récentes aménent des précisions, de plus en plus

nombreuses, qui soulignent la stricié corrélation de certains intervalles plus

larges. Ainsi du Sarmatien, dans le sons euxénique, on pourrait séparer comme
subdivision distincte et corrélable dans toute la Paratéthvs, le Sarmatien dans

le sens du stratotvpe (Bassin de Vienne, Suess, 1866). Le reste du Sarmatien
euxénique, auquel s’ajoutent le Méotien et éventuellement mérne le Pontién
basal, correspond, sans aucun doute, au Pannonién str. s. (couches inférieures

á Congéries). Au début (Roth von Telegd, 1879) le terme du Pannonién
représentait l’intervalle compris entre le Sarmatien (dans le sens de Suess)

et le Diluvium. Le Pannonién str. s. (Stevanovió, 1957) restreint le contenu

initial du mérne terme stratigraphique, mais ne peut pás résoudre són utilisa-

tion pour l’ensemble de la Paratéthvs. Une pareille unité stratigraphique serait

á chercher dans le Bassin dacique, intermédiaire entre la Pannonién et l’Euxé-

• Au cours üli Pontién, quatriOne moment d’épanouissement des ConRéries du Bassin dacique, les corrélat ion»

avec les Bassin euxénique et pannonique (couches supírieures A ConRéries) sont plus faciles á réaliser. Ce sont les

couches & Congerlarhomboidea (Portaferrien) qui coostítuent une subdivision Rénéralemcnt corrélable dans Tensembta
de lu Puratéthys.
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nie. Ainsi proposons-nous le nni de Malvensien, qui vient du nm latin du
/erritoire situé á l’W de l’Olt (Dacia Malvensis) oú l’on peut établir le profil

:vpe en succession ininterrompue. Défini donc comme intervalle entre le Sar-

natien (Suess) et le Pontién (Andrusov), le Malvensien est représenté dans
a Dépression gétique pár les couches á Radix de 1’Öltenie (Fl. Marinescu,
1969 ), et dans la zone de courbure des Carpates Orientaux pár une partié des

•ouches de Milcov (leur partié supérieur étant plus récente, N. Macarovici,
[. Motas, L. Contescu, 1967). A la partié occidentale du Bassin euxénique
Dépression Moldo-Bessarabienne) l’intervalle est représenté pár un faciés

leltaíque, avec des intercalations de cinérites (C. Ghenea, 1968). Tant das

e faciés deltaique que dans les couches de Milcov se trouvent des restes de
Vlammiféres dönt des Hipparions primitifs.

Nous estimons que le Sarmatien au sens du stratotype et le Malvensien sont

acilement séparables dans toute la Paratéthvs. Leurs subdivisions euxéniennes

tont évidentes dans le Bassin dacique et c’est á partir de ce bassin que l’on

lóit établir des équivalents pannoniques plus précis.

Une étude exhaustive du Malvensien dóit résoudre le probléme de la limité

>ntre le Miocéné et le Pliocéne, ainsi que célúi des subdivisions en détails du
Víiocéne supérieur.
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Vergleichende palynologische Untersucliungen

im ungarischen Neogen

Dr. Esther Nagy

In grossen Linien können wir die ungarischen neogenen palynologischen

Forschungen auf drei Gebiete verteden: das südpannonische, das Neogen de?

Mittelgebirges und das nordungarische Neogen. Nach den Ergebnissen dei

geologischen Untersuchungen war in Südpannonien wahrend dér unterster

Stufen des Miozáns keine bewiesene Sedimentbildung. Nach Nordosten abei

sind die tieferen Glieder des Miozáns vorhanden.
Unsere Aufgabe betreffs dér palynologische Erforschung des ungari

schen Neogens, ist bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Selbst die Monograpkic'

über das Mecsek-Gebirge enthált nicht sámtliche Daten und es fehlt aucl

weiterhin die Beschreibung dér Basisflora dér Gebiete ausserhalb des Mecsek
Gebirges.

Den sedimentpetrographischen Verháltnissen entsprechend sind die pvro

klastischen Bildungen palynologisch nicht bewertbar. Geringe Ergebniss

zeigten auch die terrestrischen Trüramergesteine. Die litoralen und neritische

Bildungen enthalten im allgemeinen auswertbares Sporen- und Pollen-Mate J

rial.

Durch kleinere Artikel und eine Monographie kennen wir die zum süd

pannonischen Mecsek-Gebirge gehörende neogene Flóra ziemlich gut.

Dér vollstándigkeithalber fasse ich im folgenden die Flóra des Mecseke
Miozáns nach den Ergebnissen dér Pollenanalvse zusammen, hauptsáchlic {

für einen Vergleich mit anderen neogenen Ablagerungen unseres Landes.

Am östlichen Mecsek-Gebirge wurden ausgewertet: Erstens das Matériái dér Tie I
bohrungen von G. Hámor, zweitens zahlreiche Aufschlussproben, besonders aus d
Gegend von Magyaregregy, ausserdem die eigenen Satnmlungen aus dér Grube Hid :

und die von A. Grossz erhaltenen Proben. Für den Vergleich habé ich von A. Jámbc
eine das ganze Neogen umfassende Proben-Serie aus dem westlichen Mecsek-Gebir
bekornmen.

Die Mecseker Neogen-Flora ist in palynologischer Hinsicht in mehrere aufeinande ,

folgende Bilder zutrennen.
Bei den tieferen Flórén -Bildern weisen die dominierenden Elemente auf subtropisc c

Verháltnisse hin.

Höher in den Profilén treten die Florenelemente des mediterránén und gemássigt <i

Klimas in den Vordergrund. Die Veránderung ist nicht gleichmássig, sondern auch ve

Fazieswechsel abhángig. In den jiingeren Zeitabschnitten kommen stellenweise au

tropische Elemente mit hóhérén Prozentwerten vor, zum Beispiel in dér Hidaséi' Brau
kohle 7%. Erst im mittleren Sarmat verschwinden die tropischen Elemente völlig u

von hier an existiert die das Fannon-Bild charakterisierende Zönose. Das Neogen
Mecsek-Gebirge ist sehr reich an Arten: 1198 Arten wurden aus dem Matériái beschricbi

von welchen 45 neue Gattungen und 161 neue Arten sind.

Nördlich von Mecsek-Gebirge, im Zwischengebiet zum Bakony-Gebirge, habé ich v

R. Hktényi aus dér Tiefbohrung Tamási No. I. (Teufe 2027 m) eine Probe bekommi
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Sió wurde als Neogen bestimmt. Leider karúén Pollen oder Sporén nicht ans Licht, nur
Kohlenstückchen und pflanzliche Gewebercste.
Vöm Bakony-Gebirge wurde noch sehr wenig Materiül bearbeitet: Eretens im Siidost-

Bakony-Gebirge das von J. Kókay zr Vorfügung gestellte Matériái des neogenen Teiles

dér Tiefbohrung Várpalota Xo. 133, zweitens die von A. Jámbor zr Verfügung gestellte

Matériái dér Bohrung Fehérvárcsurgó No. ltiO, sowie die im nordwestlichen Vorfeld des
Bakony-Gebirges aus dér Tiefbohrung Pápa No. 2 stannnende Matériái.

Das Neogen dér Tiefbohrung Várpalota No. 133 lágert auf Közéin. Nádi Meinung von
T. Kókay liegt in dér Teufe 220,3 208,3 Meter das Eggenburgien (»Burdigalien«). Die
Pollenflora iles Komplexes ist reich. Mán konnte 70 Formen bestinnnen, aber wegen
iles Mangels an palynologischen Standardprofilén kimen unsere Folgerungen nur mit
ler Feststellung dér Tatsachen abschliessen. Nur weitere Forschungen kimen die

Ergebnisse für die Stratigraphie verwendbar maciién.
Die Proben aus dér Teufe 228,8 229,3 Meter verweisen auf einen Süsswasser-Komplex,

inén Taxodium- Aít/riccr-Sumpf mit Cyrillaceaepollenites exactu.s, Betulaepollenites bet-
'oides, Alnipollenites verus. Weiterhin wuchs ein Laubwald mit vielen auf Fagaceae,
Jastanopsis und Castanea verweisenden Tricolporopollenites cingulnin ssj). fusus, pusillus

ind ovtformis, Tr. mllensis, Faguspollenites vicus, Tricolporopollenites liblarensis ssp.

'allr, Zelkovuepollenites sp., Flacourtiaceae sp., Pterocaryapollenites sp., ausserdem
ngelha rdtioidites microcoryphaeus, Palmaepollenites sp. tropischen Elementen. Dazu

kommen die auf dem Bergabhángen lebenden Koniferen: Tsugaepollenites diversijolia,
niceapoUenites neogenica, Abiespollenites sp. In eineni höheren Komplex finden wir áhn-
iche Flórén mit auf Süsswasser hinweisenden Myriophylluni sp.. und auch für tropisch
.íehaltenen Elementen (Araliaceoipollenites odmundi, Sapotaceoipollenites Arten, Areci
>ite.s tranquillus).

Die vielen Pteridophyten-Arten zusammen mit Taa'odioceoe-Sumpfwald, Alnipollenites

ind Betulaepollenites Arten lieweisen ein feuchtes, ausgeglichenes Kiima.
Dieser Komplex enthált einige auf tieferes Miozán hinweisende Formen, z. B. die

Leiotriletes seydewitzensis, welche Fönn nádi Krutzsch nur für das tiefere Miozan eha-
akteristisch ist, und die Bolypoci iaceoisporites miocaenicus, die für das Mecseker Unter-
helvet typisch ist. Es ist nicht ausgeschlossen , dass das Pollenspektrum mit einigen álteren

Formen Eggenburgien sein karín, aber die Formen sind nicht nur in diesem Niveau alléin

orhanden. z. B. wurde Alangiopollen ites barghoomianum von Traverse aus dem Brandon
.ignit (U.S.A.) beschrieben (Oberoligozán), er kommt aber in dér Mécsékor tortonischen
Braunkohle auch vor. Hier kann dér Poílen-Sporen-Komplex mehr eine Fazies wider-
•piegeln, als stratigraphische Bestimmung sein.

Die Teufe 208.0 — 175,0 m soll — nach Meinung von J. Kókay ins Ottnangien (»helve-

(ischer« Schlier) gehören. Im Matériái finden wir mehr Gebirgs-Koniferen statt dér Taxo-
Íí’wm-Sumpfwald-Elemente. Die Angiospermen werden weniger. Seeplanktonreste weisen
uf eine brackische Transgression hin. Die hier gefimdenen kleinen Polypod iaceoisporites-

Vrten habén wir auch im Mecseker »Unter-Helvet« gefunden.
InderTeufe 107,7 — 101 Meter — vonj. Kókay als Kárpátién angesproehen — gleicht

ich das Verháltriis von Koniferen zu Angiospermen aus. Zwischen den Arten finden wir
a jüngeren Tertiár vorkonunende Formen, z. B. Dacrycarpites hungaricus die im Mecsek-
eebirge im »Torton« vorkommt, und die Quercopollenites aus den Stufen des jüngeren
fliozans. Ausserdem sind neben den aus mittleren Mioziin stammenden subtropischcn
.Jemenien nur wenige tropische Elemente vorhanden. Die Planktonreste mid die Cheno-
odiaceen belegen die Strandnahe.
Die Bohrung Fehérvárcsurgó Xo. 16o nördliche von Várpalota lágert auf Oberoligozán.

,)ie untersten Tertiarschichten sind mit »?« Burdigalien benannt. Diese enthalten aber
:ein Pollen -Matéria!. Die aus dem Hangenden stammenden Proben habén für das mittlere
tiozan charakteristische subtropische Florenelemente. Die Proben sind reicher an Koni-
ren. als die übliehen Proben im »Helvet«— »Torton«. Das dürfte auf höhere Berge hin-
eisen. Von Planktonresten kann mán auf Brack- und Süsswasser-Wechsel folgern.

i Die Bohrung Pápa Xo. 2 wurde am Rande dér Kleinen Ungarischen Tiefebene abge-
uft. Die Tertiarschichten lagern auf dem Senon. Dér untere Teil dér aus 337,5— 192,8
eter Teufe stammenden Proben sind verhaltnismássig reich an Sporen. Es sind grosse

leiotriletes, Punctatisporites und grosse monolete Sporen. Weitere gehören zum Poly-
odiaceoisporites-Formenkreis. Die erstgenannten sind nach W. Krutzsch im deutschen
ligo-Miozán beschrieben: Leiotriletes maxoides W. Ke. maximus W. Kr., Leiotriletes
axoides W. Kr. minoris W. Kr., Punctatisporites crassimaximus, Leiotriletes maxoides

\- minoris, Microfoveolatosporites sellingi W. Kr. Die vorkommenden Polypodiaceoispo-
íes-Arten (Polypodiaceoisporites szászvárensis, P. miocaenicus, P. minutu-s, P. medius)

11 Földtani Közlöny
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sind im untersten Mecseker Miozán gefunden worden. Nachdem aber die Lebensdauer i

dieser Arten nic-ht geklárt ist, und auch nicht genug Forsc-hungsmaterial vorliegt, müssen
wir mit dér genauen stratigraphisehen Eingliederung warten. Die begleitende Floren-
gesellschaft kann sowohl Oberoligozán als auch Untermiozan sein. Das Planktonmaterial
weist auf eine Aussüssung hin (von Brack- bjs Süsswasser). Die Braunkohlen-Proben ent-

halten keine Pollen und Sporen.Die von A. Jámbor als Pannon bezeichneten Proben
(189,6— 192,8 Meter) habén ganz mit den vorigen Proben identisches Pollen- und Sporen-
material. Die nachfolgenden Proben (161,1 — 163,8 m) aber habén schon ausgesproehen
pannonisches Pollenspektrum (mit Osmunda sp., Abietinaepollenites microalatus, Fagus),

j
und auch Dinoflagellaten, die das Unterpannon charakterisieren

.

Ipolytarnóc ist dér weltberühmte Makrofossilien-Fundort. Von hier habé ich von i

R. Nyir foraminiferologiseh bearbeitete 8 Proben bekommen und palynologisch bearbei-

tet. Leider enthalten die Oberfláchenproben ausser einigen Koniferen nurmarines Plank-
ton (Crassosphaera concinna).

Die aus dem Nógrúder Becken stammenden Standardprofile enthalten sehr wenig
Pollenmaterial. Die unterste Stufe des Grundprofils Kazár I

.

ist Egerien (Oberoligozán),
die auf dem Eggenburgien (Burdigalien) liegt. Dér obere Teil ist Ober-»Helvet« (Ottran- ,

gien) bis zum Unteren Rhyolithtuff. Das terrestrisehe Burdigalien zeigt nur Cistacearum-
pollenites rotundus und Rhoipites pseudocingulum. In den anderen Proben fand ich nur
Pflanzenhácksel und Kohlenstückchen.

Das nachfolgende Standardprofil Gyulakeszi enthált das Ottnangien (PTnterstes'

»Helvet«) vöm Unteren Rhyolithtuff bis zu den Cardium -Schichten. lm Ottnanger Braun

-

kohlen-Komplex findet mán ausser wenigen Pflanzenresten und Kohlenstückchen nur
wenige auf Taxodium-Moor und -Sumpfwald hinweisende Pollen.

Stellenweise sind maríné Planktonreste vorhanden, die das ehemalige Meer anzeigen.
Die hangenden Cardium -Schichten sind frei von Pollen.

Das Standardprofil Kazár II mit Ottnanger Schlier und Oncop/ioren-Schichten ist

pollenanalvtisch nicht auswertbar. Die ergánzenden Bohrung Kazár No. öli enthált

den Ottnanger Braunkohlenkomplex mit reichem Florenmaterial. Die Pollenflora enthált

hier hurnide Elemente, die auf einen Taxodium-Myrica -Sumpfwald hinweisen. Die Paláo-

vegetation ist überwiegend subtropisch mit sehr wenigen Tropenelementen (Sapotaceae.
Araliaceae, Cyrillaceae, Dipterocarpaceae)

.

Stellenweise finden wir eine Verarmung dér Pollenspektren zusammen mit Meeres-
plankton. Dann wird die Flóra wieder reicher. Es findet sich ein Braunkohlcnsvunpf mit

Süsswasserplankton. lm oberen Teil enthalten die Cardium -Schichten nur einige Cheno
;

podiaceen-Pollen, wahrscheinlich von dem Meeresufer kommend.
Das Grundprofil Sárnsonháza zeigt die Fragmente dér mittelmiozánen subtropischer

Flórén. Neben Koniferen finden wir hurnide Elemente eines Laubwaldes und Reste eines

Sumpfes.

Am Ende möchte ich noch einmal betonén, dass die Forschungen in Nord
Ungarn nicht beendet sind. Das bisher untersuchte Matériái ist nicht sehr reicl

und nicht gut konserviert. Bessere Auswertungen können wir nur nach weite

ren Forschungen und durch die gründliche palaontologische Bearbeitunj.

bekommen.
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C rL’paTnrpa(|)n liecKoe nojoviieinie n oC/lcm

Maori

i

1lécKoro apyca

JI. A. HeBeccKan

(c 1 Taöjumen)

lo.no)KeHne M30THaecKoro apyca b cTpaTHrpa^HMecKoií cxe.Me ao cmx nop cjiy-

t npeAMeTOM o6cy>KAennH. Oahh HccAeAOBaTejw cmnaioT mbothc kohuom
•uena, KOiieMHbiM BTano.M MitoueHOBoro niiK/ia pa3Bimia (jiayiibi cpeAH3e.wno-

iCKoro Tiina b napaTenice, TorAa Kan iiAHouen 3toh oöaacTH xapai<TepH3yeTca

Vhoíí coBepujemio Apyroro — «KacmiíicKoro» rima (3 6 e p 3 n n, 1959; M o ji-

|

k o, 1960; JIhakobckhh, 1960; Winkler—Hermádén, 1960). IlpeA-

BHTejin npoTHBonoAO>KHOií tomkh 3penna (K. A. A ji h-3 a a e, 1959; By-
i fi lli b h a h, B a x a n h a, 1959; Papp, 1960; Hanganu, 1961; Motas,
2; Stoica. 1962: >K h >k a e h k o, 1963, 1965) cMHTaioT, mto M30THaecKHH
c c.ieAyeT OTHOCHTb k nn>KneMy nanoueny, t. k. Me>KAy capMaTOM h moothcom
eTca 3naMMTejibHbiH nepepbiB, a jniTOJiorimecKH h ({niyiiHCTHaecKH msothc
lei öojibuie oomero c nomoM, aeM c capMaTOM.

'ymecTByioT HeKOTopbie pa3norjiacna no noBOAy pacMJieHeiina MaoTHaecKoro

fca. HeoöxoAJiMo yToamiTb n Ha3Banna oTAejibHbix ropn30HTOB, t. k. ajih hh>k-

(MopcKoro) MBOTnca 6buiH npeAJio>KeHbi Ha3Banna KanKaHCKHH h öarepoB-

hi (K a p ji o b, 1937) h naHaniHCKHH (>K h >k a e h k o, 1965), a AJia Bepxnero
cirepneBoro)-MOJiAaBCKnn (Kreici—Graf,Wenz, 1931), aK.wanancKnfi (K a p-

b, 1937), TMyTapaKaHCKHÍí (K o ji e c h h k o b, 1940) n MOJiAaBancKHH
Ih >k a e h k o, 1965).

TAOHíemia, oTHeceHHbie BnocjieACTBim k MSOTHaecKOMy apycy, BnepBbie b

fjcTBe ca.MOCToaTeAbHon cipararpa^HaecKon eAHHuubi (ropn30HT«e») 6buin Bbi-

??Hbi Aöhxom(Abich, 1866) Ha KepaeHCKOM noayocTpoBe. Ha3BaHHe «m3oth-

í;híí apyc» öbiao npeAJioweHO H. M. AHApycoBbiM, ho BnepBbie ynoTpeÖJieHO
: aara A. MHOCTpaHueBbiM (1887).

a paAe pa3pe30B KepaeHCKoro noayocTpoBa H.H. AHApyco b (1884a, 6;

í)) noATBepAHA no.io>KeHHe MaoTHaecKoro apyca (b paöoTax 1884 r. — «Kep-
i Koro n3BecTHaKa») .MeacAy capMaTOM n noHTOM h npeAAOWHA er Aejiemie Ha
) ropii30HTa: 7. hhachhh — coöcTBeHHO-CTpoiiTejibHbiH H3BecTHaK c Modiola
- Mytilaster), Ceriihium, Dosinia, 2. cpeAHHH — cjioh c Dreissena subbas-
ri Totjrn. (= Congeria panticapaea Andrus.,) h 3. BepxHHH — cjioh c

b ssena novorossica (= Congeria novorossica navicula AndrlsJ. BnocJieACT-
a H. M. AHApycoB (1906), ocTaBJiaa AeJieHHe MaoraaecKoro apyca
a pii ropH30HTa ajw paííoHa KepaeHCKoro nojiyocTpoBa, b uejiOM ajih Bcen
7 ctm pacnpocTpaHeHna MaoraaecKHx cnoeB npeAJiowiui AeJieHHe Ha ABa ropn-
a a, OÓbeAHHHB CpeAHHÍÍ H BepxHHH ropH30HTbI B OAHH.

1 AaAbHeiíuieM pa3JiHMHbie aBTopbi no-pa3HOMy npeACTaBJiaaH ceöe oöbcm h
o. a3Ae.neHHe MaoTiiaecKoro apyca (TaÖJi. 1). B h3A3hhh «CTpaTnrpa(})Ha CCCP,

11. Heorem B. n. KojiecHHKOB (1940) npHHaji TpexaAeHHoe AeJieHHe
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TaAUifa

AHApycoB,
1884, 1890

AHflpycoB
1906

OcayjieHKO-
LUyjibra, 1936

KapnoB,
1937

K o ji e c h h-
K 0 B, 1940

HeBeccKi
M n b h h a
3 6 e p 3 H i

1967

BepxHHií ropn-
30HT (CJIOH C
Drtissena no-

vorossica

Sinz.)

CpejiHHH ropn-
30HT (CJIOH C
Dreissena sub-

bastercli

Tourn.)

BepxHHe M30-
THMeCKHe CJIOH
(c Congeria
panticapaea H
HeKOTOpbIMH
MOpCKHMH
(})OpMaMH BH-
3y h C. novo-

rossica —
BBepxy)

BepxHHií noA"b-
npyc-KOHre-
pneBbiíí — c
Congeria no-

vorisca

BepxHHfi nofl-b-

npye - aKMa-
IiaPÍCKHH(BHH-
3y—npocjioíi
C Ostrea,

BBepxy—
Congeria)

BepxHHii ro-
pH30HT-TMy-
TapaKaHCKMü
C Congeria (C.

novrrisxica —
BBepxy H C.

panticapaea
BHH3y)

BepxHHfi
PH30HT
M0JIA3BCKHI— c npei
jiaAanneM
Congeria (C
novorossica

|

BBepxy, C.

panli'apaea
— BHH3y) i

HhhchhK ropn-
30HT (COÖCT-
BeHHO CTpO-
HTejIbHblií H3-
BeCTHHK C .1/0-

diola, Cerithium,

Dosinia

HH>KHHe M30-
THMeCKHe CJIOH
(A03HHHeBbIÍÍ
H3BCCTHHK H
cjiaHueBaTbie
rjIHHbl co
Scrobicu’aria

telinidés)

CpeuHHfí rio/vb-

npye uepHTO-
BOAIOUHHO-
Bbifi c Lucina
pseuionivea,
Cardium, Ta-
pes, Congeria

CpejiHHtt
noA-bnpyc —
6arepoBCKHtt— c Dosinia
Vcnerupis
Modiola h Ap,

BHH3y H
Sinaesrnya,

Lucina. Cardt-

um — BBepxH

CpeAHHft ropn-
3oht öarepoB-
ckhB c Dósá-
nál, Modiola,
Lw.ina, Carai-
um, Tapes,
Synd^smyia,
Sphenia H Ap.

HhjkhmH r< i

30ht Carep
CKHfl c npei

AaACHHeM
1

MOpeKHX 1

(J)OpM, CO
j

HOB3T0B0A1 I

(JiopMbi pea
j

MiuaiiKOBbi-e

pH(J)bI Bepx-
Hero cepMaTa

Hhikhhü
noA"bBpyc —
KannaHCKHÍl— c A í Ihbra

-

nipora, Hyd-
ru’iia BHH3y;
ilodiola, Et-
vilia. J/fm -

braoipori —
BBepxy

Hhmchhíí ro-
PH30HT
KariKaHCKHÜ c
Membranipor i

H Hydrobia

MluaHKOBb 1

pn(()bl Bep 1

nero capw 1

M30THca, npnweM er cpeflHHH ropH30iiT paBen HMWHe.My, a BepxHuií — BepxHel

ropn30HT3M AsyMJieHHOH cxeAibi H. H. ÁnApycoBa, TorAa iok k h ii>KH6My, m
KanKancKOMy, ropH30HTV, 6bijw omecenbi MiuaHKOBbie putjioBbie o6pa30Baim
KepMeHCKoro h TaiuaiicKoro nojryocTpoBOB h 3anaAHoro ripeAKaBKa3bH, rjiniJ

c Hydrobia w npecii0B0AH0-iia3eMiibie otjto>kchhb YKpaHHbi.
B nocacAHHe roAbi nacTb HccjieAOBaTejieii npHHHMaeT AByHJieniiyio cxe.wy H.

AHApycoBa (>K h >k h e h ko, 1965; B y p h k, 1964, 1965; BorAaHOBi
1965), a Apyi'an wacTb — Tpexqjieniiyio cxe\\y B. n. Ko JiecHHKOBa (

M
h b k o, 1960; XIhakobckhh, Mojihbko, 1965).

PaccMOTpeiiHe nocjieAOBaTejibnocTH (fiayHHCTimecKHx KOMnjieKcoB na b If

TCppHTOpHIl pacnpOCTpaneiIHH M30THC3 (ot boctomhoíí lOrocjiamiH na 3anaAe«f

3anaAnoro Ka3axcTana — na boctokc) npuBOAHT k BbiBOAy, mto SojieenpaBiuibi d&í

ABaBeTCH Aejicime MaoTimecKoro npyca na ABa ropH3oirra: hhwhhíí, hjih 6; 4'

poBCKHÍí, ropn30HT c MopcKHM KOMruic'KcoM mojuhockob: Mytilastcr, Pap

I

Loripes, Cardium, Ervilia, Dosinia, Ábra, Sphenia, Cerithium, Pirenella, Rist4

Alvania, Rittium, Gibbula, Hydrobia. m AP- h BepxiiHií, hjih MOJiAaBCKiiil, ro •
i

301 IT, XapaKTepi!3yiOIUMHCH COJlOHOBaTOBOAHbIM KOMnJieKCOM AIOJIJIIOCKOB, B •
'

TopOiM npeoRaaAaioT npeACTaBHTejiH poAOB Congeria, Pyrgula, Micromelatm
Cjioh c npecHOBOAHOÍí hjih cojioiiOBaTOBOAHOH (j)ayiioH (Unió, Theodoxus H

Ap.) n KoiiTHiieHTaabiibie ounvKenHH, jioKamne Aieway capviaTCKHMH cjiohmc i

Macim h MopcKHMH cjiohmh M30THC3, cjieAyeT oTHOCHTb k BepxiieMy capMaT'b
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hhchjok) rpaHHuy MaoTiinecKoro npyca npoBOAHTb no nonBneinno MopcKon
ayubi, Tai< Kan hobbiíi 5ipyc cneAyeT luunniaTb c MopcKHX cnoeB, 3naMenyiomHx
manó HOBoro 3Tana pa3BHTnn.

ripeClIOBOAHO-COJlOHOBaTOBOAHbie H KOIiTIIIienTaAbllbIC 0TJ10>KeHHH, COOTBCT-

Byiomne inoKneií nacTii öarepoBCKHX MopcKnx cnoeB, cneAyeT BbiAennTb b bhac

lajioroB 3thx cnoeB, no ne b KanecTBe ca.MOCTOHTenbnoro (KanKancKoro) ropn-

HTa. ripecHOBOAno-coJionoBaTOBOAnbie (|)aunn binn ocooenno nmpoKO pa3BHTbi

aanaAnon nacTH oaccenna (Bonrapnn, Py.MbnniH, MonAaBHH, io>i<nan YKpamia),
nopan 3axBaTbmaJiacb MopcKofí Tpancrpeccnen b Tenenne KopoTKHX nepnoAOB,

TeM eMeHHBUJHxen BHOBb nepnonaMH onpeciieimn.

Mto KacaeTCH mlubhkobux pnt^oB, to nx o6pa30BaHne naAaeT na koiicu cap.MaT-

oro BpeMenn, a npn pa3BiiTnn panneM3TanMecKon Tpanrpeccnn pmjjbi öbinn

irpeöenbi rjinnHCTbiMii n n3BecTKOBbi.Mii ocaAKa.Mii (B a a r o b o a h n, 1962).

Hiub HaTaMaHCKO.M nonyocrpoBe cpeAH tahh HHwnero Maomca naömoAaioTCH

[AenbHbie >KenB3KH MLUaHKOBblX H3BCCTHHK0B.

B Hanane pannero MaoTiica (JiayimcTiiMecKHii KOMnneKc 6bin nanonee pa3no-

pa3eH: Mytilaster incrassatus, Paphia abichi, P. curta, Loripes psendonivaus,

urdium arcella mithridatis, Ervilia pusilla minuta, Dosinia maeotica, Sphenia
batina cimmeriea. Ábra tellinoides n AP-, a H3 racTponoA — n

p

cacto bm

t

e

n

h

,
iornx poAOB: Ceritlnum . Pircnella , Bittium, Bissoa, Alvania,Gibbula, Hydrobia

ÍAp. K Könny 3Toro 3Tana MopcKiie ane.MeiiTbi (Mytilaster , Alvania n Ap.) naMH-

:hot HCMe3aTb. nocJieAHH.MH ocTaioTcn Ábra, peAKHe Cardium arcella, MenKHe n

hsinia neKOTopbie racTponoAbi. OAnoBpe.MeHuo noHBAínoTcn nepBbie peAKHe
veACTaBHTenn Conyeria — C. pantica paea, KOTopbie 3aTe.M CTanoBATcn roc-

í>ACTByk uiH.Mii (j)op.Ma.MH (caoh c C. panticapeae)

,

a no3>Ke BbnecinnoTCH npeA-

iaBHTeAn.MH Apyroro BiiAa Conyeria C. novorossica. CpeAH racTponoA roc-

r ACTByiouiH.Mn CTanoBHTcn cononoBaTOBOAHbie bhah poAOB Pyrgula h Micro-
> lania. 143 MopcKHX (fiop.M b cnonx c C. novorossica BCTpenaioTcn eAHHunHbie
Jbra h Ervilia.

B oTAeabHbix MacTnx ,M30THMecKoro öaccefma oT.MenaioTCH cnenn^HnecKHe
íje.MeHTbi: HanpHMep, aah paHnero M3omca TaKOBbi.Mii binn Conyeria pantica-

pie Boctomhoto npeAKaBKa3bn, ycTpimHHK b panoHe r. KpbiMCKa na CeBepno.M

^BKa3e. KO.MnneKC pa3HOo6pa3Hbix racTponoA, He BCTpeneHHbix b Apyrnx paíío-

ix, h p. rajiH3re, b paííoHe cen. Tynn, a aah no3Anero MSOTiica — HaxoAKH
iactra snperstes n Sphaeronassa andrussovi b AByx ynaneimbix Apyr ot Apyra
íCTOHaxowAeHHnx. (c. 3aBeTHoe, KepneHCKiin n-OB n cen. Tynn Ha p. rajiH3re),

iaK>Ke— OTcyTCTBHe b oTAenbHbix papoHax cnoeB c Conyeria panticapaea (boc-

iHHoe no6epe>KLe Kacnun, YKpanHa). Ho b ueno.M nocneAOBaTenbnocTb cmchh
( ynHCTimecKHx KOMnneKcoB Ha öonbiuo.M npom>KeHHH MaoranecKoro öaccenHa
írna oneHb Bb!Aep>KaHH0H.

iD6mee pa3BHTHe (JiayHbi b TeneHue BTOpoil nonoBHHbi paHHero h Bcero no3AHe-
AOTimecKoro Bpe.MeHH inno HenpepbiBHo b oaho.m HanpaBneHini — oöeAHeHHH
PCKHMH 3Jie.MeHTa.MH H OÖOrameHHH COJlOHOBaTOBOAHbl.MH.

^MepeAOBaHHe cnoeB c MopcKon h conoHOBaTOBOAHon (Conyeria) (Jiayiioií b

IHH e.M MSOTHCe pafíOHa BOCTOMHOrO ripeAKaBKa3bH TOBOpUT 0 TÓM, MTO KOHrepilH
r ohhkjih Ha boctok y>Ke b 3T0 Bpe.Mn h >khjih b npHAejibTOBbix ynacTKax HAH B

cpecHeHHbix AHMaHax eperoBoíí nonocbi. KoneOaHim rpaHiin Saccenna npHBo-
íah k nepecAaHBaHHK) pasHo^aHHanbHbix ocaAKOB, hto ocoöeHHO öbino pe3K0
i pa>KeHo b npeAropHbix pafioHax (npeAK*aBKa3be, npeAropbn KapnaT).
Bonpoc o cTpaTOTime M30Tiica — AOBOAbHO cnonaibiH. YcTaHOBneHHe msoth-
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necKoronpyca no pa3pe3aMKepneHCKoro nojiyocTpoBa noACKa3biBaeT Bbiop cip

Torana b 3tom panone. OAHaKO, HecMOTpn Ha to, hto Ha KepweHCKOM nojiyocTpoi

HMefOTCH MHOrOMHCJieHHbie o6Ha>KeHHH MBOTHMeCKHX CJlOeB, pa3pe3bl c Henpepb!

hoh nocjieAOBaTeabHocTbK) caoeB oTcycTByioT. Kan npaBHJio, Me>KAy hhwhhm
BepxHHM ropH30HT3MH MMeeT MecTo nepepbiB, TaK MTO HHHCHHH naCTb BepXHe
ropn30HTa (c npeoÖJiaAaHHeM Congeria panticapaea) Booöme OTcyTCTByeT,

BepxHne cjioh c C. novorossica jiohotch c pa3MbiB0M (HaJinmie raAbKH) Ha hh>ki

M30THM6CKHC CJIOH, HJIH >Ke MOKAy TeMH H ApyrHMH HMeeTCH npOCJIOH HeMt

rjiHHbi. KorAa >Ke caoh c C. panticapaea npHcyTCTByioT b pa3pe3e, to hjih b33m.v

OTHOLHeHHH HX C ÖarepOBCKHM T0pH30HT0M HeHCHbl (onOJI3HH, 33A6pH0BaHHI
CKAOHbl) HJIH >Ke MOKAy HHMH JIOKHT npOCAOÍÍ rJIHHHCTOrO MtípreJIH HJIH TAHH
oöbmHO 6e3 (jiayHbi, pewe b hcm HaÖJHOAaexcH cMecb MopcKHX (Paphia, Érvül i

h npecHOBOAHbix (Planorbis, Lymnaea) bhaob.

noaTOMy b KanecTBe HeocTpaTorana npeAJiaraeTcn pa3pe3 no nepHOMopcKO
6epery TaMaHCKoro nojiyocTpoBa MOKAy mmcom naHarnn h mmcom IlonoB Ka.wei

3tot pa3pe3 rjiHHHCTbix nopoA, onHcaHHbiíí H. M. AHApycoBbiM(1903, 1906, 1909

1911), nojiHocTbio BCKpbiBaeT Bee ropH30HTbi MaoTHMecKoro npyca. K iory ot

nanarnn h k ceBepy ot m. rionoB KaivieHb bhahw HH>Kejie>KainHe capMaTCKne ( I
jio>KeHHH, a Aajiee k ceBepo-3anaAy ot OonoBa KaMHH no HanpaBJieHino k mr
BepÖJiioA Bbmie BepxHeMaoTHnecKoro ropii30HTa BCKpbiBaioTCH noHTimecK I

H3BeCTHHKH.
CaMblíí MbIC IlaHarHH CJIO>KeH MlliaHKOBbIMH H3BeCTHHK3MH, na KOTOpblti

ceBepo — ceBepo-BocTOKa jio>khtch MouiHan TOJima mHHHCTbix nopoA, Aaioii!

OTBeCHblil OÖpbIB BbICOTOH 20—25 M.

CHH3y BBepx naÖJiioAaeTCH cjieAywmaH nocjieAOBaTejibHocTb caocb:

1. TOHKOCJiaHueBaTbie rjiHHbi c HeujyíÍKaMH pw 10— 15 vil
2. TOHKOJiiiCTOBaTi.ie rjiHHbi, nepecjiaiiBaiomiieca c oaee ToacTon.iiiTMaTbi.Mii

r.imiaMii c Ábra tellinoides, Hydrobia ventrosa h peAKHMH Mytilaster 5 v *]

MecTaMH b raimax weaBaKH ii npoc.ioii MiuaHKOBoro H3BecTHflKa ao 20—30 cm
MOUIHOCTH.

3. caaHueBaTbie n ancTOBaibie rauHbi c peAKHMH ^46ra 10— 15 \ |
4. Aei'pHTOBbiH pai<ymeMHHK c HeMHoroMiicAeHHbi.viH ueabi.MH Me.iKH.Mii pai<o-

BHHaMH, cpeAH KOTopbix npeoaaAaioT Paphia abiehi, AOBOAbHO mhoto My-
tilaster,, peAKHe Ábra h Hydrobia h eAUHHMHbie Dosinia 0,2 ,v I

5 . njiHTMaTbie h caoncTbie rauHbi, c npocaoiÍKa.MH paKOBHH .MHoroMiiCjieHHbix

Ábra h peAKHX Paphia abiehi 8—9 » r

6. AcipuTOBbiH pbixjibiíí npOCAOÍÍ c Paphia abiehi, Mytilaster, PireneUa dis-

juncta disjunctoides, Hydrobia 0,15— 0,2 M
(

7. rjiHHa 2,5 1

8. /leTpHTOBbiií pai<yuieMHHK C HCJibi.MH paK0BHH3MH Paphia abiehi, Mytilaster,

Ábra, Hydrobia, eAHHHMHbiMH Congeria panticapaea, Pyrgula sp. .WeCTa.MH

b paKyuieMHHKe H<eaBai<H (nan raabKii?) MiuaiiKonoro H3BecTHHKa c mhopo-
MiicaeHHbiMH napHbiMH CTBopi<aMH Paphia abiehi 0,3 i |

9. raHHa ToactonaHTM3T3H (3

10. npocaocMCK Aei pirra c pcakhmh neabiMH Ábra 0,05
11. raHHbi ToacTonaHTMaTbie c tohkhmh npocaoHMH fleTpHTa 10
12. naoTHbiíí raHHHCTbiíí neCMaHHK c Ábra 0,1 l

13. ranHa c ACTpuTOM h ueabiMH paKOiiimaMH Congeria panticapaea, Ervilia,

Micromelania, Pseudamnicola, pe>Ke Ábra 0,3

CeBepnee Me>KAy caoHMH 12 h 13 BKAHiniBaeTCH necMano-AeTpiiTOBaa anH3a
oi<oao 0,2— 0,3 m MomHocTbio c MHoroMHcaeHHbiMii Ervilia, öoaee peAKHMH
Congeria panticapaea. Ábra, Hydrobia, peAKHMH Mytilaster H OAOMKaMH
Cardium arcella mithridatis

14. raHHbi ToacTonaHTMaibie 2

15. naoTHbiíi öeabití Mepreab 1
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16 . rjiHHbi jiHCTOBarue 5 m.

17 . aeTpHTOBbiíi ripocaoií c ne.ibi.Mit .\uioropHcaeiint»iMii Ervilia, oaee peaKii-

mh Congeria panlicapaea. Ábra, oöao.MKaMii Cardium arcdia mühridatis 0,4 m..

IS . raHHbi ToacTonanTMaTbic » ancTOBaTbie c anH3a.Mii atnpma h peaKHMH uea bi-

mm paKOBHHa.MH Ábra 4 m
19 . Mepreab naoTHbiíí 1 m
20 . raiiHbi TOHKoeaoHCTbie 3,5 M
21 . npocaofí paKyiueMHHKa h paKOBHHHoro acTpiiTa c paKOBHHaMH Congeria

panticapaea n Theodoxus, peAKHMH Ervilia, Ábra, Dreissena polymorpha,
Hydrobia BCTpeMaeTCH raabKa 0,215 m

22 . naoTHbirt Mepreab 0, m
23 . raiiHbi caoiiCTbie 2 m
24 . T0HK03epHHCTbiíí neCOK C Congeria novoroasica h peaKHMH C. panticapaea

ii Pseudatnnicola 1,2 m
25 . raiiHbi TOHKoancTOBaTbie 2 m
26 . rjiHHbi TOHKoeaoHCTbie c npocaoeMKa.Mii runca 1 m
27 . arHHbi caaHueBatbie 2 m

Hhwhhíí moothc npeACTaBAeH b stom pa3pe3e b ochobhom rAHua.MH, cpeAH ko-

Topbix npocJie>KHBaioTCH neöojibiiiHe (oöbimio 0,2—0,3 mm MouiHOCTbio) npocAOH
paKOBHHHoro AeTpMTa c oTAeJibiibiMii uejibiMH paKOBiina.Mii. JleTpiiT neoKaTanobiH

. H 0Öpa30BaJlCH, nO-BHAHMOMy, 3a CMeT pa3pymeHHH TOHKOCTeHHblX paKOBHH B

npouecce p33abbahBah h h hx Me>KAy Momnbi.MH nAacTa.MH tahh. B rAHHax
rocnoACTByioT paKOBHHbi Ábra, a b ACTpMTOBO-paKymeMHbix npocaonx — My-
tilaster h Paphia abichi. B caohx c npHMecbio necKa mhoto Ervilia.

B Bepxax HH>KHeM30THMecKoro ropn30HTa HCMe3aioT Mytilaster m Paphia, M3

MopcKHX (jiop.M ocTaioTCH TOAbKO Ervilia pusilla minuta, Cardium arcella mithri-

datis, Ábra tellinoides, b to >Ke Bpe.MH noHBAHioTCH eme peAKHe paKOBHHbi
Congeria panticapaea. TpaHHua Me>KAy hhhíhhm h BepxHHM .msothcom 3Aecb noc-

TeneHuaH. HH3bi Bepxnero M30Tiica xapaKTepii3yioTCH, Kan h Ha KepqeHCKO.M n-Be,

npeoAaAaHHe.M Congeria panticapaea, BMecTe c KOTopbiMH BCTpenaioTCH Ábra h

Ervilia, HHorAa ooaomkh Paphia h Cardium. Caoh c C. panticapaea Ha Ta.MaHC-

kom noAycoTpoBe Tanwe BbipaweHbi b tahhhctoh (JiamiH c tohkh.mh actphtobo-

paKyuieMHbi.MH npocAon.MH. rpaHHLia hh>khhx h BepxHux caocb Bepxnero MaoTiica

Becb.Ma nocTeneHHan, h caoh c C. novorossica TO>Ke b ochobho.m npeACTaBAenbi

rAHHa.MH, peAKO nepecAanBaioiHHMHCH c T0HK03epnHCTbi.Mn necKaMH.
B TeHeHHe Bcero MSonmecKoro BpeMeHH b paííoHe TaMaHCKoro noayocTpoBa

myHHbi Mopn 6mah öoAbuie, ne.M b paííoHe KepneHCKoro noayocTpoBa h Apyrnx
partoHOB. noaTO.My nocTeneHHOCTb H3.MeHeHHH (JiayHbi b TeneHHe paHHero-no3A-
Hero .MSOTiica Ha TaiviaHH BbipaweHa oqeHb xopouio, Hec.MOTpn Ha SoAbLuyio 6eA-

HOCTb TaMaHCKHX pa3pe30B paKOBHHaMH MOJUHOCKOB.
BepxHHH rpaHHpa MSOTHHecKoro npyca npoBOAHTcn no noAouiBe cnoeB c th-

nHHHOH noHTimecKOH (jjayHon: pa3HOo6pa3Hbi.MH KapAHHAaMH, ApencceHHAaMH,
BaneHCHeHHHAaMH h ap* (HeBeccKan, H ji b h h a, 3 6 e p 3 h h, 1967).

rionBAeHHe 3thx (jjop.M 3HaMeH0B3A0 HaMaAo HOBoro 3Tana — 3Tana rocnoACTBa
coAOHOBaTOBOAHOíí ^ayHbi, npuMeAuien H3 cmokhhx 6acceiiH0B. TaKoe BTop-
>KeHHe COAOHOBaTOBOAHblX (J)OpM MOrJIO SblTb BbI3B3H0 TOAbKO pe3KHM H3MeHeHHeM
naAeoreorpa(|)HMecKHx ycAOBHH, a CAeAOBaTeAbHo Ha rpaHime Msonica h noHTa
ÍIP0H30LUAH T3KHe COÖblTHH, KOTOpbie MOTyT ÖblTb nOAO>KeHbI B OCHOBy npOBeAeHHH
rpaHHHbi MHopeHa h nAHopeHa.
MaoTHqecKHH npyc conocTaBAneTcn c hh>khh.mh KOHrepneBbiMH caohmh hah

BepxHeií nacTbio coöctbchho naHHOHa FlaHHOHCKoro SacceííHa (Stevanovic,
1960; Gillet, 1961; Motas, 1962; Macarovici, Marixescu, Motas, 1965;
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MaRINESCU, 1967) a B Cpea,H3eMH0M0pCK0H OÖiiaCTH — C MaCTbK) BepXHHX ropii-

3ohtob MeccHHCKoro apyca (Stevanovic, 1960; Winkler—Hermádén, 1960;

Papp, 1960).
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Stratigraphical position and extension of the Maeotic stage

L. A. Nevesskaya

r

I'he Maeotic stage (Kerch limestones) has been established by N. Andkusov in 1S84 f
Jic determinetl its position between the Sarmatian and the Pontian stages and suggestei V
to divide it int either two or three horizons, - in the first instance uniting the tiv

upper horizons int a single one.

Examination of the succession of fannal assemblages throughout the territories wher I

Maeotic beds arc developed (from eastern Yugoslavia in the West to western Kazakhsta H

in the Kast) leads to the conclusion that tho most reasonable solution of the problem ivóul'

be a subdivision of the Maeotian int two horizons: 7. the lower or Bagerov liori/.on eha -

ractcjjized by a maríné mollusean assemblage eonsisting of Mytilaster incrassatus, Paphi'M
nbic.hi, P . ciirta. Ijoripes pseudoniveus, Cardium arcella mithridatis, Ervilin pussila minutt 4

l)oninin vmeotica and other rarer bivalves. as íveli as by somé representatives of tli

gastropod genom Cerithium, Pirenella, Rissoa, Alvania. Hitt inni , Qibbula asf. and 2. thj
*

upper or Moldávián horizon marked by the presence of a braekish-ivater mollusca
assemblage in which Congeria panticapaea and C. novorossica and a number of brackisl

ivater gasti’oporl species are dominant.
Between the Bagerov horizon and the Upper Sarmatian beds containing Macii |

oeeur the beds ívith freshwater and brackish-ivater faunas or unfossiliferous deposit

of probably terrestrial origin.
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The lower Marót ic boundary may be drawn by the first appearance of a maríné fauna,
vhile the deposits with freshwater or brackish-water faunas lying betvveen Sarmatian
ieds with Macira and maríné Maeotic beds assigned to the Upper Sarmatian.
As far as the Bryozoan reefs are coneerned their formation coincides with the end of

he Sarmatian. During Early Maeotic transgression these reefs were buried under elay

ind limestone sediments, while Lower Maeotic elays fontain occasional small noduli of
írvozoan limestone in the Tárnán peninsula only.

A section of the Black sea coast of the Taman Peninsula, situated between l’anagija

'ape and Popov Stone Cape, is suggested as a neostratotype. VVithin this section of clay

ediments, described by N. Andrüsov, all the horizons of the Marót ic stagc are completely
xposed. To the South of Panagija Cape and North of Popov Stone Cape underlying
tarmatian deposits are seen. while farther to the North-West on Popov Stone Cape,
jowards Camel Cape, Pontian limestones are exposed above the Upper Maeotic liorizon.

The Upper Maeotic boundary is drawn under the deposits with typieal Pontian fauna
-,e. various Cardiids and Dreissenids, as well as represen tat Íves of Valencienniidae and
ther forms. The appearance of these forms mark the beginning of a different epoch,
hat. of the predominance of a brackish-water fauna introduced from somé adjaoent
asins.

;
A sinhlar intrusion of brackish-water forms may have been caused by sharp changes

,1 the paleogeographical conditions only. Consequently, somé geological events must
‘ave occurred in the province of the Paratethys, at the Maeotic/Pontian boundary,
roviding a basis fór the location of the Miocene/Plioeene boundary.
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Lithofaciés et faciés paléontologiques dans la

region de la courbure des Carpates Orientanx

Dr. I. Pana*

(Avec 8 figures)

Les formations pliocénes de Roumanie ont été et continuent d’étre trc

controversées, vu que les critéres d’étude étaient différents. Selon que l’ai

cent a été mis sur les observations paléontologiques, lithologiques ou sur 1

développement géodynamique, les limites entre les étages ainsi que la limit

éntre le Miocéné et le Pliocéne ont varié.

Les recherches actuelles ont pour objet principal, outre l’établissement d’un

biostratigraphie détaillée, la détermination de la valeur régionale des unité

chronostratigraphiques, sans égard au lithofaciés et au faciés paléontologiqu

locaux. L’évolution géotectonique particuhére de l’avant-fosse carpatiqu

et de la plate-forme moésienne, la présence d’un paléo-relief et des failles pr<

fondes qui ont donné une certaine instabihté á quelques compartiments, sói

les causes principales des variations lithofaciologiques et biofaciologique

ainsi que de la présence de lacunes de sédimentation dans certains secteui

tandis qu’en d’autres on peut poursuivre une continuité de sédimentation.

La région de la courbure des Carpates Orientaux fait partié de l’avant-fos

carpatique, mais dans la zone cötiére on rencontre des situations similaires

celles de la plate-forme moésienne ou des secteurs plus élevés, dans le ead

de l’avant-fosse carpatique. La région de courbure représente l’un des secteu

peu nombreux de Roumanie oü l’on peut poursuivre une série continue c

Sarmatien au Levantin, offrant la possibilité d’une zonation détaillée, de

détermination des moments de transgression et de régression dans la zoi

cótiére et l’influence que le paléo-relief et la paléotectonique ont exercé sur

répartition régionale des lithofaciés et des faciés paléontologiques.

Le secteur compris entre la vallée de Buzáu et la vallée de Rimnicul Sár

a souffert une subsidence continue, avec un maximum d’intensité dans

vallée de Rimnic, ce qui explique la grande épaisseur des dépts (5 á 10.000 m
pár rapport á d’autres régions du Bassin dacique. Les données paléontologiqu.

de ce secteur indiquent qu’en dehors des fossiles communs et caractéristiqi

du Pliocéne de la Paratéthys entiére, on y trouve des fossiles spécifiques

Bassin pannonién, du Bassin pontique, ainsi que des fossiles qui ne sont spé

fiques que du Bassin dacique et mérne seulement de la région de courbure c

Carpates Orientaux. Sans négliger le temps nécessaire pour la migration de <

*

espéces, nous considérons qu’elles pourront conduire a une corrélation p
détaillée entre les bassins de la Paratéthys ainsi qu’á l’établissement d

synchronisme de certains phénoménes géologiques qui ont méné á l’apparitii

de lithofaciés et de populations de Mollusques á caractére local.

• Chilire de Puléontologie et Strutigraphie — Fnc. de Gtfologie et Gdograpliie, Buciirest.
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La vallóé de Buzáu intersecte íme série d’anticlinaux (Cisláu, Bádila, Berca)

qui mettent á jour des dépöts miocénes, ainsi qu’une série de synclinaux

(Soimari. Ripile, Rusjavát, Pirscov-Policiori, Plesjcoi) o se maintiennent des

dépts pliocénes dönt les lithofaciés et les fossiles sont différents. Le secteur

d’entre la vallóé de Slanic et la vallóé de Rinmicul Sárat-Motnáu se dessine

eomme une unité lithofaciologique et biofaciologique distingte (Fig. 1).

Fig. 1. Carte géologique de la régión située entre les vallées de Buzau et de Motnáu. L é g e n d e : 1. Limité de
transgression, 2. Limité normale, 3. Axes de synclinaux, 4. Axes d’anticlinaux: H = Helvétien, T = Tortonien, Bg =
Buglovien. S = Sarmatien, S„= Volhynien, S, = Bessarabien, S 9 = Kersonien, M = Méotien, P = Pontién, D =

Dacien, L = Levantin

Vu que la discussion du Pliocéne est reliée aux rapports, existant entre le

Kersonien et le Méotien, nous présenterons les variations du lithofaciés et

des faunes, á partir du Kersonien jusqu’au Levantin.
Dans la zone de courbure des Carpates, le Kersonien apparait parfois dans

un faciés conglomératique-sableux dépourvu de fauna. Dans une zone plus
interné, le lithofaciés sablo-gréseux á intercalations de microconglomérats et

de marnes présente, localement, une couleur bordeux-verdátre (Pirscov,
vallóé du Slánic), possédant une fauné de Mactres du type kersonien (Macira
bulgarica Tula, M . caspia Eichw., M. intermedia Mac., M. crassicolis Sinz.,

etc.J. Dans le secteur méridional de la région, apparaissent des calcaires et

des grés calcaires lumachélliques avec les mémes espéces de Mactres, tandis
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v Buzöului v.R?mnicu Sarat
PTrscov

$oimari Cislöu Rusavt Bádila _ . R Sarat— Holiciori

Meotian

Kersonian
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FÓ/. 2. Variations lithofaeiologique des dépts kersoniens et levantins de la région de courbure des Carpates rien-
taux. Légende : 1. Conglomérats, 2. Grés colithiques, grés, 3. Calcaires lumachélliques, 4. Mames, 5. Argiles, i

6. Facies marécageux

que dans la zone la plus interné, le Kersonien se revét d’un lithofaciés gréseux

á intercalations de marnes et de grés tufacés á Mactres (le synclinal Pirscov)

(fig. 1., 2., 3., 4.)- Dans la zone cótiére, á l’extérieur du lithofaciés gréso-conglo-

meratique, le Kersonien est absent, de sorté que dans certaines régions, le

Méotien repose directement sur le Bessarabien. La oü existaient des struetures

déja esquissées, qui ont été exondées pendant le Sarmatien, á la suite de l’éro-

sion, le Méotien repose directement sur le Tortonien ou sur l’Helvétien. On ne

peut jjarler avec certitude d’une continuité de sédimentation que la ou la par-

ir. Buzöului v. Rimmcu Sarat

Levantin

Dácián

Pontian

1 A A 2 o o 3°o l,

9 Ooo 10 e e

a 5 o mi o g 7 o

11® ® 12 f t 13 ©m©

Meotian

Kersonian

80

/•'/(/. 1. Varialions dós fn<'ii'n paléontologiquos dans les dépöts kersoniens et levantins de la region de eonrl)iire (les
j

Carpates Orientaux. Légende: 1. Macim, 2. Congéries de petité taille, 3. Dosinia, 4. Dosinia, Scrobicularia, l

Ervilin, \ ladiilla, ti. Monodacna, Didacna, 7. Stytodaena sturi (Colt.), 8. Paradacna, i). Congéries de grande taille.

I.imnocardinm, 10. Planorbis, I.iumemt, II. Pachiducna, Protodacna, 12. Fauné eurybionte, 13. l’nionidés sculptés.

Lim nocardium



Pa na: Lithofaciés et biofaciés des Carpates Orientaux 25 i

tie terminálé du Kersonien est prouvée paléontologiquement (le synclinal de

Ru^avát, l’anticlinal de Bádila, le synclinal de Policiori, la vallée de Slánic).

Le début du Méotien est marqué, dana la plus grande partié de la région

étudiée, pár le developpement brusque des Congéries du groupe modioliforme.

Nous rappelons que l’apparition des Congéries dans l’avant-fosse carpatique
fut déjá signalée (I. Rádelescu et A. Damianul) dans la Volhynien de Bessa-
rabie (couches d’Andriesu) ,et dans la plate-forme moldave du Bessarabien
(Jeaxrenault, 1963) les Congéries sarmatiennes font partié du groupe mytili-

forme (Congéries á caréne) qui réapparaissent dans le Méotien inférieur (Con

-

geria soceni Jek., C . soceni ringeiseni Jek., C . soceni politioanei Jek .), mais dans
un niveau plus élévé pár rapport au niveau basal et á étendue plus grande;
il repose transgressivement sóit sur le Bessarabien, sóit sur des termes plus
anciens. Ainsi, la valeur de la lacune de sédimentation dans la zone ctiére
est différente. Nous mentionnons que dans le secteurs á l’ouest de l’avant-

fosse carpatique, á la base du Méotien en peut observer presque partout une
lacune de sédimentation. Les deux niveau á Congéries (ex gr. modioliforme et

mytiliforme) ,
intersectant des unités lithologiques différentes, présentent une

valeur chronostratigraphique (fig. 2., 3., 5.).
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Le faciés paléontologique du Méotien inférieur se caractérisé toutefois pár des alter-

nances de niveaux á Unionidés (Psilunio (Psilunio) subrecurvus Teis., Ps. (Psilunio)
subhoernesi, Teis., Unió subatavus Teis., Vivipares) et des niveaux a Hydrobiides (Pseu-
damnicola sarmatica Jek., P. (Aluta) producta Jek., P. (Aluta) producta unicarinata

Jek.. P. (Staja ) pseudoatropida Brtjs., etc.). Le nombre des niveaux á Unionidés diminue
au fúr et a mesure que nous nous éloignons de la cte.

Fig. 5. Répartition de lithofaciés dans le Méotien. Légende : 1. Conglomérats, 2. Grés mameuses et oolitliiques

3. Marnes sableuses, 4. Grés andésitiques, marnes oolitliiques

Le Méotien moyen, connu aussi sous le nm de «couches n Dosiniao, s’est révélé étre

différent, partiéul iérement cornme faciés paléontologique. Dans les zones proches k la

cte, prédominent les Dosinia et Pirenella, mais comme formes petites, stratigraphique-

ment strictement localisées (I. PanA, lOtiti) apparaissent aussi des Ervilia, des Serobi-
|

(Klárin, des Tápén, des Modiola. Plus lóin de la cte, le genre Scrobicularia devient tout

aussi nombreux que Dosinia, ces deux gén rés pouvant étre fréquemment confondus.

Dans la zone de subsidence maximum (vallóé de Jtimnic, vallóé de Motnáu) Le róle ]iré-

dominant revient aux Ervilia et Modiola. Le changement du faciés paléontologique a

été contrólé pár le régime de salinitó et de sédimentation. Le lithofaciés sablo-gróseux-

oolitbique n’a pás influencé la prédominance de Pun ou de l’autre genre de Mollusques.

Le faciés paléontologique du Méotien supóriour est caractérisé, comme aussi dans le

Méotien inférieur, pár l’altemance de niveaux a Unionidés et de niveaux ii Hydrobiidés.

Toutefois, on reneontre aussi des niveaux paléontologiques repéres. Farmi ceux-ci le

niveau ii Leptanodonta runtana Wenz est caractérisé pár la séparation des morpho-espéces

en fnét ion de la roelie; dans les arónites et oolithes calcaires et ferrugineux (les synelinaux

Soima'ri, Hipile. Pirseov, vallée de Sltlnic) on trouve 1<‘S espéces de Leptanodonta rwnana
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'donga PanA, L. rumana alfa Faxa, tandis que dana les formes aléuritiques (le synclinal
u^avílt) on rencontre Leptanodonta rumana contorta Paná. L'allongement de la coquille

t dicté pár le mode de vie que menaient les Leptanodontes, emplantés dana la vasé
. PanA et I. MareS, l!)fi9). Á la limité entre le Méotien et le Pontién se trouve constam-
ient le niveau a Congeria novorossica Sixz., et en d’autrea seeteurs (les synclinaux
usavAt. Piraeov-Policiori), entre les «couches á Dosinia » et le niveau á Leptanodonta,
i a identifié un niveau á Congéries carénéea.

í 0. Répartition de lithofaeiés dans le Pontién. Légende: 1. Calraires lumaehélliques, 2. Marnes et sables,
3. Marnes á intercalations de sables et grés, 4. Marnes

En généralisant
,
nous pouvons affirmer que dans la région de c-ourbure,

li'.Iéotien, ainsi que le Kersonien, se earactérisent pár des niveaux paléontolo-

g ues repéres, á rle chronostratigraphique, qui intersectent des lithofaeiés
dférents (les quatre niveau á Congéries), séparés les uns des autres pár des
asrnances de marnes á Hvdrobiidés et de sables á Unionidés et Vivipares, le

nnbre de niveaux, variant en fonction de la distance á laquelle a eu lieu la

imentation pár rapport á la cté.
-a situation semble étre différente aux autres étages, oú se différencient

u tement des lithofaeiés et des faciés paléontologiques.

>e Pontién des synclinaux Soimari-Ripile se dessine comme une unité litho-
liique distincte, caractérisée pár la présence des lumachelles marneuses,
sí leuses, calcaires. Le faciés paléontologique est dominé pár des l\fonodacnes,
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Didacnes, Plagiodacnes, Dreissensies. Dans la partié médiane les lumachelles
s’intercale un paquet de marnes á Paradacnes et Congeria rhomboidea M.
Hoern. Cette unité représente de fait un falun fossile (fig. 1., 2., 3., 6.).

Une zone plus interné (le synclinal de Rusavát) offre la possibilité de pour
suivre trois lithofaciés qui se succédent dans le vertical: marneux dans la

partié basale, sableux dans la partié médiane, sablo-marneux dans la partié

supérieure.

Ces trois lithofaciés sont accompagnés de trois associations paléontologiques distinc

tes: Paradacna, Caladacna, Valenciennius dans les marnes, des Limnocardiidés (du typ
pannonién: Limnocardium párazujovid Stev. ou du type pontién: Limnocardium (Eli

xinicardium) paululum Eberz., L. (E.) inlongaevus Eberz., L. (E.) insolidum Eberz.
L. (E.) seninskii Andr., Chartoconcha bayerni R. Hoern.) et Congeria rhomboidea M
Hoern., dans le faciés sableux, aussi des Monodacnes, Didacnes, Plagiodacnes, Dres
sensies dans les marnes sableuses. La limité du Dacien est nettement marquée, d

mérne que dans le synclinal Soimari, comme un niveau lumachéllique a Phyllocardiw ,

planum planum Desh., Congeria brandenburgi Brus., C. marcovici Brus., Limnocai
dium (Tauricardium) subsquamulosum Andr., Dreissena, Viviparus.

Cette succession de lithofaciés et de faciés paléontologiques étáit indiqué
j

comme étant constante pour le Pontién de l’avant -fssé carpatique. Les situa'

tions de terrain prouvent qu’elle ne représente qu’un cas local.

Dans les zones situées plus au sud de la vallée de Buzáu (l’anticlinal Bádila
j

le synclinal Pirscov-Policiori), le Pontién est en prédominance marneux,
Paradacnes, aussi bien dans le Pontién inférieur qué dans le Pontién supt

rieur.

On constate que l’évolution des espéces de Paradacna peut donner des indicatioi

d’age (Paná, 1968). Ainsi, la partié basale du Pontién se caractérise pár l’espéce d ’abicl
j

qui se différencie dans quelques sous-espéces (Paradacna abichi (R. Hoernes), 1\ abiei

minor Eberz., P. abichi latio Eberz.). Aprés un intervallc lacustre a intercalations cha

bonneuses, le génre Paradacna se diversifie (P. andrussowi Eberz., P. radiata Stev I

P. okrugici Brus., P. chartacea Brus. var., P. storonis Andrus.), étant associé á Pari (

dacna planicostata Stev.; dans le Pontién supérieur, les marnes ne contiennent que L i

espéces de Paradacna abichi (R. Hoernes), P. storonis Andrus., P. retowsehi Andri> I

mais qui passent aussi au Dacien inférieur. Dans ces zones méridionales. le Pontién moyt i

difiére aussi comme lithofaciés que faciés paléontologique, étant caractérisé pár des sabl

entrecroisés oü la fauné, représentée seulement pár Prosodacna (Stylodacna) sturi Coi j

associée á des genres eurybiants (Melanopsis, Tlieodoxus, Viviparus, Lythogliphus
|

apparaít dans <le lentilles qui contournent les surfaces de stratification.

Les caractéres litho- et biostratigraphiques, propes au Pontién moyeu <

cette unité, s’étendent entre les vallées de Slánic et de Rimnicul Sarat, invadai

le lithofaciés marneux á Paradacna ainsi que les niveaux repéres á Conger •
r

rhomboidea M. Hoernes et Phyllocardium planum planum Desh. L’évolutic

rythmique de la subsidence a imprimé á ce secteur un caractére prope. Conin

faciés lithologique, on poursuit des sables grossiers ou fiús entrecroisés, d

marnes, des argiles ligniteuses á séparations décimétriques de lignites, ensui

le mérne ordre de dépöt se répéte cn formánt de vrais cyclothémes qui revie

nent á de courts intervalles de temps donnant au Pontién de ce secteur ui

épaisseur de plus de 1500 m., pár comparaison au Pontién du synclinal

Soimari qui ne dépasse pás 70 m. Laseule association paléontologique rencor

rée dans cette unité est cehe du Pontién moyen du synclinal de Pirscov (Pr

sodorna (Stylodacna) sturi, Melanopsis, Viviparus, Theodoxus, Lythogliphus

La subsidence est moins intense dans le Pontién supérieur oú pour peu de tem

s’installe un lithofaciés marneux á Paradacna, Caladacna, Valenciennius.
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La succession des lithofaciés et des faciés paléontoiogiques du Pontién de la

ourbure des Carpates est une preuve de la relation incontestable qui existe

>ntre le régime tectonique, sédimentaire, la salinité et le développement de la

aune.

ig. 7. Répartition de lithofaciés dans le Dacien. Légende: 1. Facies raarécageux, 2. Sables, marnes et grés
lumachéllique

L’étage dacien se caractérise pár une restriction du Bassin dacique traduite
ans la succession des lithofaciés et du faciés paléontologique. Sur la vallée

e Buzáu, la retraite continue des eaux a conduit á l’installation du faciés

larécageux dans la zone ctiére déjá dés le Dacien moyen. Dans le Dacien
jpérieur et le Levantin, la zone cótiére a été invadée pár des graviers de
ledmont. Le synclinal de Rusavát devient la zone maríné la plus proche á la

)te, caractérisée du point de vue lithofaciologique pár la présence des luma-
íelles gréseuses et ferrugineuses, et du point de vue paléontologique pár le

iveloppement brusque du genre Pachydacna dönt a évolué ensuite le genre
rosodacna, genre spécifique seulement au Bassin dacique (fig. 1., 2., 3., 7.).

La zone plus éloignée de la cte (Pirscov-Policiori) a le faciés lumachéllique
streint seulement au Dacien moyen, tandis que le Dacien inférieur est marno-
bleux á Paradacnes, Monodacnes et Didacnes, et le Dacien supérieur, invadé
i début pár des faciés marécageux-charbonneux, est dominé á la partié supé-

12 Földtani Közlöny
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rieure pár des Cardiacées de petite taille (Limnocardium (Euxinicardium)
subsirmiense Andr., L. (E.) esperansae Andr., L. (E.) subesperansae Eberz.,
Pteradacna edentula Sesh., etc.) (Paná et K. Münz, 1966). Dans le secteur á •

subsidence active (vallée de Slánic, vallée de Rimnic, vallée de Motnau). á

cause de la grande épaisseur des dépöts, les lumaehelles sont dispersées entre

des paquets de marnes, d’argiles, de sables non fcssiliféres. La succession

faunique est la mérne que dans la zone éloignée de la cóte sur la vallée de Buzáu.
Le faciés charbonneux s’installe des le début du Dacien supérieur et ne permet
plus le développement des Cardiacées de petite taille, en se continuant dans

\

le Levantin; pár ce fait, il est difficile de tracer la limité entre ces deux étages

dans les zones charbonneuses.

Le remblavage de la région a continué dans le Levantin. Dans la vallée du
Buzáu, le lithofaciés marécageux installé dans le Dacien, dans la zone cótiére. 4

se déplace au Levantin dans la zone éloignée de la cóte (Rusavát, Pirscov- 1
Policiori). Derriére ces marais, oú ne vivaient que des Limnéidés, des Planor-

bidés, des Vivipares, s’installe une zone á fauné eurvbiante (MelanopsisM
Emmericia, Lythogliphus

,
etc.) et vers le large (Plescoi, Muscel) on trouve i

des Unionidés sculptés qui forment des lumaehelles (Paná, I., 1968). Entre.)

ces lumaehelles apparaisent les Cardiacées, représentées au commencement pár

Monodacna, Didacna, Pseudocatillus
,
tandis qu’á la partié supérieure les Unió-

1

nidés sculjdés disparaissent et ne restent que les représentants des genres de

Limnocardium, Cardium (Cerastoderma)
,
Hydrobia, qui sont des genres proprés I

á cette région et qui sont la preuve d’une elemiére invasion des eaux saumátres. I

Ensuite, mérne cette zone éloignée de la cóte est remblavée pár des sables et I

des graviers (fig. 1., 2., 3., 8.).

Le secteur á subsidence active se comporte tout comme au Dacien, c’est-1

á-dire il présente une fauné dispersée sur une épaisseur stratigraphique beau- )

coup plus grande.

La région de courbure des Carpates nous offre la possibilité de poursuivre
|

la grande variation des lithofaciés et des faciés paléontologiques de la zoih b

cótiére pár comparaison aux zones situées au large, lesquelles présentent une I

plus grande constance, particuliérement celle des lithofaciés (fig. 2., 3.).

L’établissement des niveaux stratigraphiques repéres, les(|uels intersectent f
les divers lithofaciés, met en évidence la différence d’épaisseur des dépóh §

dans la zone cótiére (Soimari-Ripele de 3 á 400 m.) pár rapport á la zone ai I

large (Pirscov—Berca Plescoi de 1500 á 4000 m.) ou pár rapport á la zom «i

de subsidence maximum (vallée de Slánic, vallée de Rimnic de 5 á 10 000 m.) I

L’ordre dans lequel les faciés d’un étage se succédent pár rapport á la zom. i

cótiére nous donne des indications sur l’avancement ou la retraite des eau>

(fig. 2.). Ainsi, le lithofaciés lumachéllique au temps du Kersonien, bien rétin

vers l’intérieur du bassin, coi'ncide avec la retraite des eaux (lacune de sédimen I

tation dans le synclinal de Soimari, conglomérats de régression sur le fiam r

ouest du synclinal de Rusavát, sables et lumaehelles calcaires sur le flanel

est du synclinal de Rusavát et l’anticlinal de Berca). L’ingression des eau>

méotiennes a déterminé l’avancement du lithofaciés lumachéllique vers la zom

cótiére. Le maximum d’avancement est atteint pendant le Pontién, lorsqui

les lumaehelles argilo-calcaires s’installent dans le synclinal de Soimari. A pár

ti r du Dacien, le lithofaciés lumachéllique s’éloigne de la cóte, présentant unt

retraite graduelle des eaux qui se traduit aussi pár ravancement, vers le centit

<lu bassin, des faciés charbonneux et des graviers qui remblayent graduel
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ement la région. Les faunes des lumachelles différent, dans le Kersonien il y
i des Mactres, dans le Méotien des Congéries. Dosinies et Unionidés, dans le

’ontien des Monodacnes, Didacnes, Dreissénes, dans le Dacien des Pachydac-

íes, Prosodacnes, Stilodacnes, et dans le Levantin des Unionidés sculptés et

’ardiaeées.

V- S. Répartition de lithofaeiés dans le Levantin. légen Je : 1. Facies marécageux, 2. Sables et marnes, 3. Sables
fossiliféres

En poursuivant les relations de la roehe fossile, nous observons que dans
Kersonien et le Méotien les indieateurs chronostratigraphiques donnent des

i nres qui ne sont pás sensibles aux variations lithofaciologiques, Mactra,
’pes

, Scrobicidaria, Modiola, Dosinia, Congeria.
Les genres considérés comme caractéristiques d’une unité chronostratigra-

1 iques particuliére se sont révélés étre dépendants du lithofaeiés (Paradacna,
( ladacna, Vcdenciennius

)

et persistant dans un plus grand intervalle stratig-

iphique; cependant. les espéees de ces genres peuvent fournir des indications

tige-

Les interealations á fauné d’eau douce ayant une plus grande fréquence dans
1 zone cótiére, reniplacent eomplétement ou partiellement les fossiles carac-
t istiques. C’est pourquoi la zonation du Plioeéne dans la zone cótiére présente
v plus grand degré de difficulté.

12 *
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Le secteur de la courbure des Carpates montre que dans le Pliocéne les

unités lithologiques ne se superposent pás toujours aux unités biostratigraphi-

ques.

Le bút qu’on poursuit, en précisant ces situations, est de faciliter une corré

lation correcte, d’une part dans le cadre du Bassin dacique et d’autre pari

avec les bassins avoisinants de la Paratéthys, avec lesquels la région de cour

bre des Carpates a beaucoup d’affinités paléontologiques.
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Ila*ieoreorpii(|)H iiecKiie Kapna Miion,eHa aana^Hiiix

o0.iacTeíi YCCP

Jl. C. nmuBanoBa, 0. <t>. TkaueHKO

(c 8 piICyHKHMIl)

B ocnoBy cocTaB.neiniH JiHTOJioro-najieoreorpa({)H liecKHx KapT MnoueHOBoro
jpeMeHH 3anaAHbix oÖJiacTen YCCP noAowena ymi(f)iiunpoBannaH cxe.\ia cTpa-

rHrpa(j)HH stoto BpeMenH, b KOTopofi ochobiibimii cTpaTnrpa({ui>iecKHMn eAwin-
jaMii hbaaiotch ropii3oiiTbi c MecTHbiMH reorpa(|)iiMecKiiMii na3BaiiMHMn.

JliiTOJioro-najieoreorpaíjumecKiie KapTbi riocTpoeiibi aah BopoTbimencKoro,

:Te6nnKCKoro, SaaiiMecKoro, öoropoAMancKoro, TnpaccKoro, KocoBCKoro h bo-

IblHCKOrO ropiI30HTOB, KOTOpbie H OTpa'/KaiOT UieCTb UHKAOB (3TanOB) pa3BMTHB
iHouenoBbix ocaAKOB na TeppiiTopim 3anaAa YKpaiiHbi, h, hbahhcb penionaAbiibi-

\n CTpaTnrpa(J)HMecKHMH noApa3Ae.ieHMHMii, no MiieHino aBTopoB MoryT cootbot-

TBOBaTb3anaAHo-eBponencKon Hpycnon rnKaue Miiouena. BopoTbiiueHCKHií ropn-

;oht oTBeMaeT BepxHeoAMroueno-iin>KneMiiouenoBOMy (aKBiiTancKOMy) um<Ay
)caAKonaKonj]eHiiA, cTeömicKiiíí ropii30irr óypAiira.nbCKOMy um<Ay, öaAHMCKHÍí

0pi!30HT — reAbBeTCKOMy, OropOAMaUCKHM HHHüieTOpTOHCKOMy, TUpaCCKHÍÍ
I KOCOBCKHÍÍ r0pIi30HTbI — BepXHeTOpTOHCKOMy II BOAblHCKHH HH>KHecap.\iaT-

KOMy. C Ka>KAbIM II3 3TIIX UHKAOB CBH3aiIbI ÍOK TpaHcrpeccHBHbiH, TOK H perpec-

iiBHbin nepnoA ocaAKonaKonAeiuiH.
riaAeoreorpacjiHMecKHe KapTbi cocTaBAHAiicb Ha TeKTOHimecKoíí ocHOBe c yue-

om nok-poBHoro CTpoeHHH Kapnar (M a k c n m o b A. B., 1967).

KpOMO AHMHblX HaSAIOAeHMH II HCCAeAOBaHHH, 3BT0pa.MIl HCn0Ab30BaiI oöiuiip-

ibiíi reoAonmecKun MaTepuaA npeAbiAyiunx HccAeAOBanHÍí.

AKBHTaHCKOe BpeMfl

BpeMH (Jjop.MiipoBaHiiH BopoTbiiueHCKoro ropii30HTa, eooTBeTCTByioiuee Bpe-
leHII HaKOnAeHHH OcaAKOB nOAHHHHUKOÍÍ H BOpOTblIUeHCKOH CBHT (Phc. 1).

HaMaao (JjopMiipoBaHiiu aKBiiTaHCKoro upyca coBAanaeT c HanaAOM o6pa3o-
iaHHA ropHoíí rpuAbi KapnaT, a k ceBepo-BocTOKy ot Heé — BHyrpeHHeíí 30Hbi

IpeAKapnaTCKoro nporiiöa. B 3aKapnaTbe n Ha BoAbiHO-FIoAOAbCKOÍí OKpaiiHe
’yccKoíí nAaT^op.Mbi b sto BpeMH öbi.na cyma b bhac B03biiueHHoro HaropbH.
XapaKTep paHHeaKBHTancKiix ocbakob h iicKonaeMan MiiKpo(|)ayHa cBHAe-

eAbcTByioT o ho p.Maabh bix MopcKux ycAOBiiHx nerAyooKoro acceíÍHa, TpaHc-
peccMBHO sanoAHHBuiero nponi6. B Mope, npoTuniBaBiueMCH y3K0H noAocoíí
AOAb KapnaT, oTAaraAncb necuaHbie, aAeBpnTOBbie, rAHHHCTbi n MepreAHCTbie
caAKH c naMKaMH rpaBMHHO-raAeMHHKOBoro MaTepnaua b ocHOBaHiui n b cpeAHeíi
aCTH nOAHHHUKOÍÍ CBHTbl.

Bo BTopoíí noAOBHHe paHHeaKBUTaHCKoro BpeMemi Mope MeaeeT, a npeuMy-
leCTBeHHO TAHHHCTbie 0C3AKH 3aC0A0HHK)TCH.
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raniincTbie h Meprcan, 12. M3BecTHHKH oOaHTOBwe, 13. M3bccthrkm noaopocaeBbic, 14. Kncawe aiJiiJiysHiM

15. OcafloBiu.ic oCaoMO'iitbie noponbi, 16. MeraMopiJiH'iecKHe nopoabi, 17. OcanoMHwe KapGoHaTHbic nopoi,
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rpaiiHuu, 39. ConpcMcimoc n pa3ABnnyroe noao>KCHne ckh6 b KapnaTax, 40. 06aacTH B03MO>KHoro noao-
HHH öeperoBoft jimiimii 6acceflna

KapTbi BbiMep'ieHbi TexnnKOM-reoaoroM H. B. Koaorox
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K;iMMaT3Toro nepnoAa 6ma >KapKnn n B;ia>KHbiíí. Ochobhmm hctomhmkom chobb

eppureimoro MaTepnana 6buui KapnaTbi, b Menbiueíí Mepe Bojibiiio-noAOJibCKoe

KOHMaime PyccKofi n;iaT(J)op.Mbi.

AkBiiTaHCKHfi öaceeííii cooömaACH c OTKpbiTbiM MopeM, oneBHAiio, Kan c roro-

ocTOKa co cTopoiibi PyMbmnH, Tai< n c ceBepo-3anaaa, cocahhhhci> qepe3 6ope-

IbHyK) npOBHHUHIO C ATJiaiITIIKOfi.

BcTpeMeimaH MHKpocJiayHa coAep>i<iiT kbk 3JieMeHTbi opeaHbiioro oam oueiia

ne.iKopocjibie njiaHKToinibie Globujerina,Bolivina h Chilogmbellina) , TaK h

.mrouena ii iiiokiicto .\uiouena ATJiaHTHKH (Cutapxi/drax, Cassigerinella,

loboquodrina)

.

B n03AHeaKBHTaHCK0tí BpeMH — BpeMH (J)OpMHpOBaHHH BTOpoií IlOj’IOBHIIbl BO-

oTbimeHCKoro ropii30HTa, ropoo6pa3()BaTeabiibie npopeccbi HecKOJibKO yciianBa-

>t-;h. Hannay c pacTymHMH KapnaTa.\ui B03AbiMaeTCH n cyma, pacnojioweimaH
AO.ib ceBepo-BocTomioro noóepe>KbH IlpeAKapnaTCKoro npornoa. B nepnoa
aiionee MHTeiiciiBiioro noAi>eMa npnöpe>KHOH cyiBH oTAaraeTCH rpyooÓJioMoq-
bifi Marepnaji, o6pa3yiomnií rpaBHHHO-raaeqHHKOBbie oTJio>KeniiH (3aropcKne

o h rjio.Mep aTbi ) , Bruyb öaccefina nepexoAHinne b necqano-rjiHHHCTbie. Hctom-

Mkom ciioca amh hí ix óbiJia ropnan B03BbiuieiinocTb, OKaííMAHBUiaH ioro-3anaAnoe

KOHManne PyccKofi njiaTtjiop.Mbi, cjio>KeHnaH naaeo3oíícKMMn h Me303oncKHMM
opoAa.Mii, a Taione (j)AHiiieBbie nopoAbi KapnaT. B noAteM BOBMeKaacH nacTumio
lipeAKapnaTCKHn nporn6. K Konuy no3AneaKBHTaHCKoro Bpe.MenH ripiiöpoKiiaH

wua chHBeAnpoBaAacb. Mope 3na iuiTeabH0 o6.Meae.no, pa36naocb na pna ranyH,

viecTaMH ocyiuujiocb, qe.My cnocoöcTBOBaa wapKHÍi h cyxoíi KJiHMaT Toro Bpe-

leHH. OTJiaraBuiHecH npeirnymecTBeinio rainntcTbie ocaAKH iniTeHCMBno 3aco-

OHHAHCb; B HHX CíjlOpMHpOBaAHCb MeCTOpOHxAeHMH nOBapeHHOÍÍ H KaAHiÍHblX

pjiefí. MiiKpo^ayHa oöeAHnaacb. CoxpaHiiJincb jimiib oprann3Mbi c KpeMHiicTbiM

keaeTOM, hto nocay>KHAo ocnoBaHiie.M aah BbiAeaeHHH 30Hbi KpeMHHCTbix MHKpo-
braHH3M0B.

BypAMrajibCKHH BeK

BpeMH (j)Op.MHpOBaHHH 0C3AK0B CAOOOACKOH 11 AOÖpOTOBCKOÍÍ CBIIT (PllC. 2 ).

3HamiTejibHoe noAHHTne cyuiH ioro-3anaAHoro OKOHMamiH PyccKoíí naaT(j)op-

u B3T0 >Ke BpeMH cnocoöcTBOBaao HeKOTopoMy nponiöaHHK) roro-BocTomioíí nac-

í acceiÍHa. CeBepo-3anaAHan qacTb PIpeAKapnaTCKoro nponia ocTaBaaacb
Miien. Hobbh MopcnaH TpaHcrpecciiH co cTopoHbi PyMbiHHH oxBanuia öoabmyio
idb FIpeAKapnaTCKoro nponiöa. OHa oycjiOBHJia {JiopMupoBaHiie moihhoh
).imn rpaBHHHO-raAeqHHKOBO-BajiyHHbix OTjioweHHn caoóoackoíi cBHTbi, nepe-
lAHimix b (})jinuionAHbie MepjierbHo-necqaHo-rMHHHCTbie o6pa30BaHHH aoöpo-
IBCKOIÍ CBHTbl. Ha TeppHTOpHH PyMblHHM B 3T0 BpeMH OTJiaraHHCb KOHrAO-
ípaTbi nneTpiiMeKa, naeiuy-HHMU 11 MepreabHO-necqaHO-raHHHCTbie ocbakh
ioeB Moííuia. B noabiue caoóoackhm KOHrnoMepaTaM cooTBeTCTByioT KOHrno-
-paTbi XJyÖHHKa. BypAnraAbCKHH öacceHH, pa3BiiTbiH Ha TeppHTopnn noAbuin
>BHAHMOMy, He HMea HenocpeACTBeHHoro cooömeHHH c SacceHHOM yKpaHHCKoro
peAKapnaTbH, Tan KaK b ceBepo-3anaAHOH Mac™ nocneAHero 0AH0B03pacTHbie
aakh oTcyTCTByioT.

PaHHeóypMHrajibcKHií SacceíÍH y3K0íí noAocoíí npoTHTHBaacH BAOJib KapnaT
;) r. Kanyiua. Boah er öbinn HecKOAbKO onpecHeHbi, ho 6ah3kh k HopManbHOH
oaeHocTH. Hajnmue oTnenaTKOB cacaob >KHBOTHbix, xapaKTep HeporjintfioB,

ieHa rpyöo3epHHCTbix paHHeöypAnraAbcKnx ocaAKOB T0HK03epHHCTbiMH BBepx
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no pa3pe3y, HBJineTCH CBHAeTenbCTBOM nocreneHHoro yrnyojieHiiH öacceíÍHa h

HHBejinpoBaHHH npnjieraioineH cyinn. FIo TeKCTypHOCTpyKTypHbiM, JiHTOJiorH-

qecKHM h MHHepaJiornqecKHM npn3HaKaM 3th ocaAKH pe3KO OTJinqaioTCH ot Bopo-

TblineHCKHX.

OcHOBHbiM hctomhhkom cHOca TeppnreHHoro iviaTepiiajia b öaccefw BBJiHJiacb

ropHan B03BbiineHH0CTb, npoTHTHBaBiuaHcn BAOJib ceBepo-BocTonnoro noöepe>KbH

n cjiowenHan Me3030íí-naJieo30HCKHMH nopoAaMH.

Puc. 2. PaiiHHfi MHoueH, GvpAHrajibCKHfl Ben, cjroGoACKaH h Ao6poTOBCKa« cbhtw. y c ji o r h bi e o 6 03-

HaieiiRR naxo;iBTCB noa pwc. 1.

TeppHTopnn 3ai<apnaTbH b 3tot nepnoA obina cymeií b Biiae neBbicoKoro

naropbH.

BpeMH ({iopMHpoBanHH cTeöiniKCKoro ropM30iiTa, cooTBeTCTByiomee Bpe.Memi

HaKonneHHH ocaAKOB GypKanoBCKoíí cbhtw b 3ai<apnaTci<0M n cTeömiKCKon e

npeAKapnaTCKOM npornöax (Pnc. 3).

Bo BpeMM OTJ10>KCHHH ocaAKOB CTeÖHHKCKOH CBHTbl npOAOJDKaJlOCb HIITeHCII-

Biioe nporHÖaHHe HpeAKapnaTCKoro npornöa n cMemenne oÖAacm nponiöamifl

k ceBepo-BocTOKy. Hobah Monpian Mopci<aH TpaHcrpeccHH, conpoBOWAaBiiiaflCE

HeKOTopwM oMOJioweHiieM peabe(j)a, oycjioBiiJia (jjopMHpoBanHe necTpouBeT-

nbix (rjiaBiibiM oöpa30M KpacnouBCTiibix) necMano-rjiHiiHCTbix oT;io>KenMH.

B 3ai<apnaTbe, na TeppHTopHH Coaotbhhckoíí BnaAHHbi b 3to >i<e Bpe.viH otaa-

rajiHCb CHAbno necnanHCTbie nimibi 6ypi<ajioBci<oH cbhtw. 3ai<apnaTCKHÍí öac-

ceiíii b BMAe iieöoAbuiHX h3wkob coeAHHHAcn c öacceíÍHOM TpaiicnAbnancKOH i

BocTOMiio-CiionauKOH BnaAHH. OcaAKH 6ypi<aAOBci<oíí cbhtw oíjpa30BajiHCi> i

yCJIOBHHX CyÖAHTOpaAH, B acceniie HOpMaAbHOÍl COAeilOCTH.
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B IlpeAKapnaTbe oÖJiacTb ceflHMenTauHH b sto Bpe.MH npeACTaBJifljia coöoií

lerjiyöoKHH, MacTo ocywaioiuHHCH öaccenn. Hapnay c thühmho mopckmmh ocaA-

a.MH b ne.M jiaöaioAaioTCH h KOHTHneHTajiwibie — Tima aaaioBiia;ibHbix paBiimi.

jVlHoroMHCAeHHaa n 6oraTaH b bhaobom oTnouieHUH thfimmho MopcKan (j>ayna

iopa.Miiinii{)ep (30Ha Globoquadrina dehiscens) cBHAeTeAbCTByeT o MHoroKpaT-

o.m coeAHHenHH 3Toro oacceíína c oTKpbiTbiM MopeM. >KapKHíí n BJia>KHbiH

pommecKiiíí kammbt, BbipaBneimbin, hcbmcokhm pe.nbetjj cymn c n3pe3amibiMii

uc. 3 . PaHHHÖ MHOueH, 6ypaHrajibCKnft Ben. CTeöHHKCKHií ropn30HT. Ychobhuc o6o3KaieHHn
HaxOaBTCB ncu pHC. 1 .

r.iyb MaiepuKa 6epera.\m cnocoöcTBOBajin xnMimecKOMy BbiBeipiiBannK) nopoA
HaKoruiemiK) b nponiöe öo.ibmoro KonimecTBa niApooKiicAOB >Kene3a, chochb-
iixch c cyiiiii peKa.Mii ii oóyenoBiiBLiinx npen.MymecTBeHHyio KpacnouBeTHocTb
:aAKOB. B OTAeAbHbie momchtu b mcjikoboahom accenHe b ycnoBHflx apiiAHoro

iHMaTa npoHcxoAii-io oca>KAeHiie noBapeHHon, pe>Ke KaJiHÍÍHbix cojieií (p

—

h
poroobma, MopainHa).
necMaHo-rAHHHCTbie OTAO>KeHHfl ajiatoBHaabHoíí paBHHHbi coAep>KaT öojibmoe

DAHMeCTBO H3BeCTK0BbIX >Kyp3BMHK0B, a TaK/Ke XapOBbie BOAOpOCJlH H npeCHO-
JAHbie ocTpaKOAbi; hocbt OTnenarKii cneAOB Ha3e.MHbix >KHBOTHbix, íithu, Tpe-

HH yebIXaHHH.
B 3to >Ke BpeMH HMeAH MecTo cjraóbie npoBBneHua By.iKammecKOH AeflTejib-

>ctii, BbipajKeriHofi b hbahmmh ManoMomHbix npocaoeB nenaoBbix Ty<])OB b ioro-

'CTomhoíí BacTH SaccefiHa. UeHTp ByjiKaHH3Ma, no cBen BepoHTHOcra, H3xoahach
3aKapnaTbe. Hctomhhkom CHoea TeppnreHHoro MaTepnana b öypAnrajibCKHH
iccefÍH 6buiH HeBbicoKiie ropbi KapnaT, orpoMHan TeppiiTopun coBpeMeHHon
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BneiuHeH 30Hbi ílpeAKapnaTbH h BojibiHO-lloAOJTbCKOH oKpaHHbi PyccKoií naaT- ti

<|)opMbi. HaHÖojiee B03BbiuieHH0H HacTbK) eé 6bui pHt^eíícKHH Bbicryn b ceBepo-

3anaAH0Íí MacTH cymH, KOTopbiií k KOHpy 6ypAHraJibCKoro BpeMeHH 6bui chhbcjih-

poBaH. B KOHpe SypAHrajibCKoro BpeMeHH HaMenaeTCH HacTUMHan perpeccHB
MopH, oycJioBHBLuaH b Bepxax pa3pe3a (j)opMHpoBaHHe toaihh MaccHBHbix necMa-

hmkob (caA3aBCKne necMaHHKM, ropn30HT Porosononion insignis).

reJIbBeTCKHH BCK

BpeMfl (J)OpMHpOBaHHH ÖaJIHHCKOrO ropH30HTa, COOTBeTCTByiOLUee BpeMeHH :

naKonjieHHH ocaAKOB öbahmckoh cbh™ b üpeAKapnarbe, HaropHHCKHx h 6epe- >

'/KaHCKHX CJIOeB Ha BoJlblHO-riOAOJlHH (P 4). HC.

3to BpeMH xapaKTepM3yeTCH hoboíí MopcKOH TpaHcrpeccHeíí, b pe3yjibTaTe ko- í

Topon 3HaHHTejibH0 H3MeHfleTCH KOH(j)HrypauHH h noJioweHHe reAbBeTCKoro |
SacceíÍHa. PIomhmo FIpeAKapnaTbfl npornSaeTCH Oojibiuan HacTb BojibiHO rioAOAb- fl

ckom OKpaHHbi PyccKoií njiaT(j)opMbi. BacceHH 3HamiTejibH0 pacmupiuícfl. Han-
6oaee nporHyTan oÖJiacTb öacceHHa 6bura b ioro-3anaAHOH er MacTH, xapaKTepn-

\

3yK)ineHCfl SojTbiHHMH moihhocthmh necMaHO-rjiHHHdbix ocaAKOB, coAep>Kamnx I

CKonjieHHH njiaHKTOHHOH MHi<poc})ayHbi (30Ha Globigerina bollii).

B Kpaímen ceBepo-3anaAHOM Macra öacceHHa (p—h XbipoBa-XloöpoMHJiH) ot- i

jiaraAHCb necqaHbie ocaAKH c noahh hehh biai 3Ha iieitHeM rpaBHHHo-raAenHoro »

MaTepnaJia, hto cBHAeTeabCTByeT o 6jih3octh OTHOCHTejibHO B03BbiLueHH0H npn-
j

6pe>KH0H cyniH. B btoíí MacTH SaccenHa HaSjnoAaeTCH 3HaHHTejibHoe koahhcctbc ]

nepeoTJioweHHOH MejioBoíí h aopeHOBoií MHKpo^ayHbi. B ceBepo-BOCTOHHOH Hacir &

Puc. J. CpeAHHfl MMHOHeH, TP/IbBeTCKHtt BC1<, Ga/lHBCKHft ropH30HT. VCAOBHbie O G 0 3 H a M C H II H II

XOAHTCH nofl pMC. 1.
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iacceima, na njiaT(|)opMe, OTJiaraAHCb MeAKOBOAHbie reppmemibie nec'iaiio-
jiHUHCTbie ii xeMoreinibie M3BecTH0BHCTbie ocaAKH He6o;ibiiioíí moujhocth. Eac-
eim b 3toii wacTn npornöa iiociiji xapaKTep nojiy3aMKnyToro thfimmho MopcKoro
iOAoeMa, nepHOAHMecKH onpecHHBmerocH, o >ie.M roBopiiT <|>ayna tjropaMHHwbep n
lOAAKK'KOB (OIIKO(|)OpOBbie CAOll).

B rejibBeTCKoe Bpe.viH b ycAOBiinx mcakoboahoíí nacm MopcKoro öacceiiHa
(Op.MIipyiOTCH MeCT0p0>K7ieHIIH KOJIHHHblX COJiefi (Ka^yiUCKHe CO.nn). B KOHLIG*
e/ibBeTCKoro BpeMenii iiaÖAioAaeTCH noBceMecTiioe onpecnenne h o6pa30Ba-
me b npome TeMiio-cepbix nec^aHO-JirHHHCTbix ocaAKOB c racTponoAaMH,
'CTpaKoaaMii h KBHHKBejiOKyjiHHaMH (ropH30HT Quinqiieloculinu distota), a na
L.idT(|>op.Me npecnoBüAiibix caocb, npeACTaBJiemibix MejiKOKpHCTajiJiHMecKMMH
i3BecTiiHKa.\ui, nepeKpbmaiomHMHCH HpK03ejienbiMH Hen3BecTK0BncTbiMM r;iHiia-
ui c MaccoBbiM cKonjieime.M xopoBbix BOAopocAerí, racrponoA n npecHOBOAHbix
•CTpaKOA.

OÖJiacTbio ríHTaHHH ocbakob rejibBeTCKoro oaccemia óbiaa oMem> noAoran cyma
ryccKOH njiaT(|)opMbi, cjioHíemiaH Me3030íícKHMH n naaeo30HCKHMH nopoAa.Mii, a na
oro-3anaAe — B03BbiiuaioinHecH KapnaTbi n npeBpaniBuiaHCH b cymy iieKOTopan
lacTb BnyTpeimeíí 3oiibi FlpeAKapnaTCKoro npornöa, OTkyAa chochach MaTepnaA
lieAOBbix n najieoreiioBbix ocaAKOB.
3aKapnaTbe b oto Bpe.MH npeACTaBAHAo coöofi cyuiy.

TopTOHCKHÍÍ BeK
1 BpeMH ({ropMiipoBamiH SoropoAHaiicKoro ropH30HTa, cooTBeTCTByiomee Bpe-
leHH HaKoriAeHHH HOBoceAimKoíí cBHTbi b 3akapnaTCKo.M nponiöe, ooropoAian-

UC. 5. CpeaHHíi MMOyeH, toptohckhíí BeK, 6oropo;waHCKHÍi ropn30HT. V c ji o b h bi e o6o3HaqeHHB
HaxoanTCH noa puc. 1.
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ckoh CBMTbi b PIpeAKapnaTbe, öapaHOBCKHx, HHKOJiaeBCKHX, HapaeBCKHX h

KpHBMHUKHX CJIOeB Ha BOAblHO-FIOAOAHH (PliC. 5).

PaHHeTopTOHCKoe BpeMH xapaKTepH3yeTCH hoboíí MopcKoíí TpaHcrpeccneíí,

HBJiHioineHCH caeACTBHeM MomHoro nporHÖaHHH HeKOTopbix yqacTKOB KapnaT-
ckoíí Ayrn h K>ro-3anaAHOH OKpauHbi BoAbiHO-floAOAHH, Ha KOTopoií opa30Bbi-
BaeTCH BHeuiHHH 30Ha npeAKapnaTCKoro npornöa. npornoaHmo noABepraacb
3HaHHTejibHafl pacTb 3anaAHbix h IO>KHbix KapnaT, BCAeACTBiie Mer boám paH-

HeTopTOHCKoro 6acceíína H3 CpeAH3eMHOMopbH Hepe3 CeBepHyio Beurpnio h

K)>KHyK) CüOBaKHio npoHHKJiM b paííoHbi norpyweHHOH MacTH KapnaTCKofi reo-

CHHKjlHHaJlH, COeAMHHHCb C üpeAKapnaTCKHM MHOpeHOBblM ÖaCCeíÍHO.M, H pac-

npocTpanHJiHCb na TeppiiTopmo Boamho-FIoaoahh.
TaKH.M o6pa30M, nAomaAb pacnpocTpaHeHHH Sacceíma b paHHeTopTOHCKoe

BpeMH öbuia ropn3AO iniipe, MeM b npeAMAymyro anoxy. 3to noATBep>KAaeTCH eme
H TeM, MTO HH>KHeTOpTOHCKMe 0C3AKH 3aJieraiOT HeCOrAaCHO TO Ha OTAOMíeiHIHX

Meaa, na.neoreHa, HH>KHero MnopeHa, to Ha naaeo3oe. B npornöax caohíchm ohii

TAHHaMH C npOCAOHMH neCMaHHKOB H C He3HaMHTeAbHbIM COAep>KaHHeM rpyöo-

o6aomomhoto MaTepnaaa, mto roBopuT o 6ah30cth cymii c OTHOcHTeAbHO cmiBeAii-

poBaHHbiMH öeperaMH.

B 3T0 BpeMH HMeiOT MeCTO npOHBAeHHfl ByjlKaHH3Ma, Bbipa3HBIHHeCH B pa3-

bhthh nen.TOBbix AHnapHTAauHTOBbix TycJ)OB, MomHocTb KOTopbix b 3aKapnaTbe'

AOCTHraeT 700 m. npeAnojiaraeMbifi ueHTp H3Bep>i<enHH HaxoAHACH b Beurpnii

HeAaAeKO ot paííoHa BeperoBo.
Pe3Koe oÖHOBAenHe (payHbi Bbipa3HA0Cb b tóm, mto SoAbworo pacuBeTa aoctii-

raioT cpeAH3eMHOMopcKHe bhau; nbiLUHoe pa3BHTHe noAyMHA naanKTOH. Oöpa3y-

eTCH 30Ha Cundorbulina universa h 30Ha Uvigerina asperula. Bham, H3BecTHbie

ii3 6ypAnra;ia m reAbBeTa, BCTpeoaioTCH criopaAHMecKM.

BTopan noAOBHua panneTopTOHCKoro BpeMemi xapaicrepH3yeTCH ooMeAeime.v

6accefi;ia. 3aMeTH0 MenneTCH xapaKTep nopoA: tabum craHOBHTCH 6oAee nec-
1

MaHHCTblMM: IIOHBAHeTCH OOAbUiee KOAHMeCTBO IipOCAOeB TieCMaHHKOB, na nAaT-

(fiopMe npeof)AaAaioT necMannKH h AHTOTaMHueBbie M3BecTHRKn. KaTOMy BpeMem
npnypoMeiio CKonAeime Pseudamussium rornenm denudatum.
BpeMH (j)opMnpoBann h TiipaccKoro ropn30HTa, cooTBeTCTByiomee BpeMem

naKoriAenHH TepeÖAHiicKon cbhtm b 3ai<apnaTCKOM, THpaccKOÍí b ripeAKapnar

ckom nponioax h na BoAbiHO-lloAOAHH (Puc. 6).

HaKonAenHe raAoreiiHbix ocaAKOB TnpaccKoro ropii30HTa npoH3oniAO bcaca
j

CTBHC 3H3MHTeAbH0 H3MeHHBUJHXCH (|)H3HKO-reorpa(j)HHeCKHX yCAOBHÍÍ Ha OnHCbl

BaeMoíí TeppiiTopHM. Mope b ueiiTpaAbiioíí MacTH nporHoa coKpaTMAOCb; B3naMii

Tejibiioíí cBoeíí MacTH ono ömao mcakhm, oi<py>KaioLuaH er cyuia noAorofi, ; i

KAHM3T >KapKMÍÍ H CyXOH, OAarOAapH MeMy B o6pa30B3BIHHXCH nOAy3aMKHyTbB

BOAoeMax, nepnoAHMecKH coo6uuíbujhxch c otkpi.itmm MopeM, BbinaAaAH rímeid r

COAM. B BOCTOMHOÍ1 M3CTH 6aCCeHH3, 3aA0>I<eHH0ÍÍ Ha nA3T(})0pMe, OTAaraAHCb H3

BeCTIIHKH.

HaiÍAenHbie b ii3BecTiiHKax BepxneTopTOHCKHe neAcunnoAbi h racTporioAbi

a Taloné <|)opaMHHH(j)epbi b tahhhctmx npocAonx cpcAM rímcoB h coAeíí, cbhac

TeAbCTByiOT 0 IiepiIOAHMCCKOH CBH3H TIipaCCKOTO ÖaCCeíllia C OTKpbITbIM MOpe.M

MecxaMH ocaAKH TiipaccKoro ropH3oiiTa hocht TpaiicrpeccHBiibiM xapaKTep'

BCACACTBiie Mer bo mhotmx paííonax ohm iiecorAacno aokot na cHAype, AeBoir

hah na pa3AHMiibix ropH3oiiTax MeAa.
BpeMH (|)opMHpoBaHHH KoconcKoro ropH30HTa, cooTBeTCTByiomee BpeMem

naKonAeiiHH ocbakob cojiotbhhckoh, nanKOBcicon, TepecBHiicKoíí, öacxeBCKo
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cbht b 3aKapriaTCK0.vi nponie, kocobckoíí cbiitbi b npeAKapnaTCKOM n pánti i-

ckiix H3BCCTHHKOB, rjioönrepiiiioBbix rjimi, KaenapoBCKHx, Kaíi3epBaJibACKHx,

TepnonoabCKiix, BbiiuropoACKHX n Syr.ioBCKiix cJioeB na Bojibino-noAOJiHH

(Phc. 7).

3a BpeMH iiaKonneiiHH ocaAKOB KocoBCKoro ropn3oiiTa üpeAropiibie npornobi

h npiiJieraioiuaH qacTb Bojibiiio-rioAOJibCKoíí OKpamibi PyccKofi naaTcjjopMbt

BHOBb ncnbiTaaii riürpy>Keiine, BCJieACTBiie qero boabi ii3 CpeAH3eMH0M0pbH biiobb

3UC. 6 . CpeAHHfl MHOLieH, TOpTOCKHft BeK, THpaCCKHfí r0pH30HT. YcjIOBHbie 06O3HaieH»íl HaxOflHT-
CH nofl pHC. 1.

/CTpeMMJiHCb b norpyweHHbie MacTH SacceilHOB. 3to BpeMH 3HaMeHyeTCH hobbimh
ByaKaHHMecKHMH npoHBJieHHHMii. B npornax naMenaeTCH oman 3aK0H0Mep-
iocTb nepexoAa cpaBHHTejibHO öoaee myöoKOBOAHbix necqaHo-rjiHHHCTbix otjio-

KeHHH c npocaoflMn TycjioB, k MeHee rjryooKOBOAHbiM rjiHHMCTo-necqaHbiM c npe-

)6aaAaHneM KOHr.noMepaTOB. Ha ruiaT(})opMe ouiarajincb necaaHbie ocaAKH, uih-

10K0 pa3BHTbI aHTOTaMHUeBbie H3BeCTHHKH.
B KocoBCKoe BpeMH npon3omao HOBoe pe3Koe oÖHOBaeHHe (})ayHbi. CBHAeTeab-

TBOM HOBOH BepXHeTOpTOHCKOH TpaHCrpeCCHH HBJIHeTCH HaJIHHHe Sojibuioro

<oaH iiecTBa naaHKTOHa, otjIhmhoto ot njiaHKTOHHoií (JjayHbi HH>KHero TopTOHa.
^Aecb npeoöaaAaioT moÖHrepHHbi (Globigerina bulloides, G. paula), paAHOJinpHH
i cnapnajiHCbi, xapaKTepHbie ajih Haqaaa KocoBCKoro nepnoAa — BepöoBeuKHx
aoeB b üpeAKapnaTbe h cohotbhhckoh cbh™ b 3aKapnaTbe. B nocjieAywmHe
íOMeHTbl TpaHCrpeCCHH BO BpeMH OTJIO>KeHHH IipyTCKHX H KOJIOMblHCKHX CJioeB
* FlpeAKapnaTbe, TepecBHHCKOíí cbh™ b 3aKapnaTbe h KJienapoBCKHx CJioeB Ha
iaaTtJiopMe, H3 cpeAH3eMHOMopcKoro SacceiÍHa nocrynajia 6onee pa3Hoo6pa3Han
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Puc. 7. CpeAHHfí MMOLjeH, TOpTOHCKHfi BeK, KOCOBCKHÖ ropH30HT. Y C II O B H bl 6 0603 Hja M e H H B HIIKO A
BTCB nOA puc. 1.

B BMAOBOM OTHOUieHHH CTeHOraJIMHHaH (}>ayHa, HIHpOKO H3BeCTHaa H3 CpeAHCFO

MHopena 3anaAHoR EBponbi.

K Koimy KocoBCKoro BpeMenn HaKonjieHHH ocaAKOB GacxeBCKoii cbhtm b

3aKapnaTbe, KOBaaeBCKHx cjioeB na ÍlpeAKapnaTbe h SyrjioBCKnx na ruiaT<|)opMe

oTJiara/mcb npenMymecTBeHH0 necnanbie pa3H0CTH nopoA c npocnoHMii kohtjio-

MCpaTOB H JlHTOTaMHHeBblX H3B0CTIIHKOB. B (|)ayiIHCTHMeCKHX KOMÍIJieKOaX HCMe3a-

iot TunH'mo MopcKiie cTenorajiHiiHbie bmai>i mojuhockob h (J)opaMHHH(J)ep, naminaeT

npeoÖJiaAaTb 3BpHrajiHHHaH (])ayna (Streblus galicianus, Venus konnensis).

HaöaioAaioTCH 3naMHTCJibHbie CKonjiennH pacTiiTejibHbix ocTaTKOB. 3a.MeTnoe

onpecHeHHe BOAoe.wa Bbi3Bano, no-BHAHMOMy, yBejinneinieM npHTOKa npecnbix

boa b CBB3H c noAHHTneM KapnaT. riocjieAHee conpoBo>i<Aa.nocb nepeMememieM
ocm GaccenHa k ceBepo-BocTOKy, oGMejienneM h 3aMbiKanneM er.

CapMaTCKHH Bei<

BpeMH (jiopMiipoBaiiHM BOiibincKoro ropn30HTa, oooTBeTCTByiomee BpeMenn na-

KoruieiiHH ocaAKOB AopoGpaTOBcicnx ii jiyicoBCKMx cnoeB b 3ai<apnaTci<o.M npo-

rnGe, AaaiaBCKOH cbutw b ÍlpeAKapnaTbe n aaneccKiix, jihctbhhckmx ii 6eccapa6-

ckhx cjioeB na Bojibino-ÍIoAOJiHH (Pnc. 8).

BojibincKoe BpeMH 0Tpa>i<aer noBbiíí uiikji ocaAKonaKonaeniiH, cBH3annbiií

c iioboh MopcKoií Tpancrpeccneií, oxBaTbiBuien Gojii.niyio nacTb TeppiiTopun, ne.M

b no3AneTopTOHci<HH nepHOA- CapMaTCKne ocaAKH OTJiarajincb b pa3iiooGpa3iibix

c|)anHajibi-ibix ycjioBHHx. B 3aKapnaTci<HH npornG b ochobhom cnocHJincb tóik
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C. 8. ri03aHHfl MHOLieH, CapMaTCKHfi Ben, BO/IblHCKHÍl ropH30HT. YcnOBHhie 0C03HaHeHHfl Haxon-
BTCB noa pMC. 1.

oTMyqeHiibie rjiHHbi, nepiioAnnecKH necnaHbiíí n Ty^orennbm Maiepiiaji. Tyt})o-

HHaa TOJima AOCTnraeT 3HaMHTeAbnoíí moiuhocth, yBeAHMHBaioineíícfl b io>khom

npaBJieHHH, mto cBHAeTeAbCTByeT o pacnojioweHHH ncTOMHHKa ByjiK3HH3Ma na
ppuTopmi BeHrpim. B IlpeAKapnaTCKOM nporiióe ocaAKH npeACTaBAeHbi npe-

íymecTBeHHo rjiHHa.MH c npocaoHMH necMamiKOB h Ty(})OB. B ceBepo-3anaAHon
cm oacceFma, KpoAte Toro, oT.nara.incb npocjiow Meprejieü; b npn6pe>KH0H qac-

1 — BAo;ib) KapnaT yqacTKa.MH n.MeroT MecTo oTacweHiiH rpaBHH h rajiemiHKa.

Ha njiaT(j)opMe b sto >Ke Bpe.MH b ycjioBHHx .\ieAKOBOAHoro .\iopa — b (j)apHH

JinTopajiH-o6pa30Bajincb necMaH0-n3BecTK0B0-JiHHHCTbie, necqaHo-r.iHHHc-
e, necMaHbi ocaAKH ; b HHWHeií Macin AHTopaJiH n Bepxneíí qacTii cyojiHTopaJiH

; cepnyjioBbie h MiuaHKOBo-cepny.ioBbie onorep.Mbi, oo.niiTOBbie h aeTpuTycoBo-
KymeMHHKOBbie H3BeCTHHKH.
Hii>KHecapMaTCKiiíí 6acceíÍH n3o6n.iyeT (J)ayHoíí h TenaojiraSHBon (})JiopoH.

ojibiuo.M KOJiHMecTBe BHe.M npncyTCTByioT (})opa.MHHH(})epbi (Cibicides badenen-

, Porosononion subgranosas
,
Elpkidium reginum), mojuhockh Cardium ino-

latum
,
C. lithopodolicum

, C. transcarpaticum, Ábra reflexa, Mactra fab-
\na), ocTpaKOflbi (Cytheridea mülleri) BOAopocAH (Ovulites renata). no
aBHeHHK) c kocobckhm ropii30HTo.M, (J)ayHa Bo.nbiHCKoro ropn30HTa xapaKTe-
3VeTCH nOMTH nOJIHbIM HCqe3H0BeHHe.M CTCHOTaAHHHblX (jDOpM, CBOIÍCTBeHHblX

JCCeíÍHaM HOpMaJlbHOH COJieHOCTM, H 3aMeTHbIM OÖeAHeHHeiM KOJlHMeCTBa BHAOB.
AOBoe ooeAHeHHe (j)ayHbi c 6oaee 3HaqMTeAbHbiM, qeM b KOHue npeAbiAymen
)xn, noHB>KeHiieM coachocth Mopa. He3HaMMTe.nbHoe KOJiimecTBo rpyooo6.no-
|AHoro MaTepnaAa b ocaAKax CBHAeTeAbCTByeT o cpaBHHTeAbHo noAoroM, caa-

M3pe3aHH0M peabecjíe npnAeraromeH cyimi.
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k a b e h k o O. O. (1959): HeKOTopbie AaHHbie o cocraBe h crpoeH
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schen Kaumes in Beziehung zr iibrigen Paratethys im Miozan. Geol. práce 60, Bratislava. — VOICü Sh. (19áj«
Studiu micropaleontologic al stratelor de Cornu depe flancul sudic al cuvetei de Slanic intre V. Prahovei ?i V. Va
lüului R. P. R. Anuarul Comitetului Geologie, Vol. XXVI, Bucureijti.

Paleogeographical maps of the Miocéné of the western

districts of the UkrSSR

L. S. Pishvanova, 0. F. Tkachenko

Litho-paleogeographical maps of the Miocéné deposits of the western districts of t

UkrSSR fór six sedimentation cycles (phases) are produced. The sedimentation cycl

are: Upper Oligocene-Miocene-Aquitanian (Vorotyshcha horizon), Burdigalian (Stebn
horizon), Helvetian (Balich horizon), Lower Tortonian (Bogorodehany horizon), Upj'

Tortonian (Tyrassa and Kossov horizons) and Lower Sarmatian (Volhyn horizoi •

The maps are straightening the complicated overthrust structures characteristic f
•

the Carpathian region.
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Stratigraphie cin Pliocéne de type gétique en

Bulgarie comparée aux région voisines

N. Popov

(avec 1 figure et 1 tableau)

Les sédiments du Pliocéne en Bulgarie sont de deux types: type gétique,

n Bulgarie de Nord, faisant partié du grand Bassin gétique et type lacustre,

ni Bulgarie de Sud. Dans cet ouvrage n’est décrit que le premier de ces deux
:vpes.

Les sédiments du Pliocéne du type gétique sont connues en Bulgarie du Nord-Ouest,
irrondissements de Vidin et de Lom (Beregov, 1939; Kojumdgieva, 1961; Popov et all.,

961; Popov & Kojumdgieva, 1966; Kojumdgieva & Popov, 1966; Popov, 1968;
'TOYkov, 1959, 1960), et en Bulgarie du Nord-Est, arrondissements de Roussé et de
nlistra (Stoykov & Breskovsky, 1966). En Bulgarie du Nord-Ouest dans le bassin

iliocéne, existent trois zones paléogéographiques: zone littorale, formánt une bande
troite le long du bord du bassin á dépóts littoraux peu épais; zone interné, correspon-
lante á la dépression de Lom a dépóts bathyaux de grande épaisseur et zone de Vidin
lans la région de Vidin a dépóts bathyaux peu épais. Les sédiments du Pliocéne de Bul-
;arie de Nord-Est correspondent a. la zone littorale.

En Bulgarie sont connus les quatres étages du Pliocéne: Méotien, Pontién,

facien et Levantin.

Méotien

Les sédiments du Méotien manquent en Bulgarie du Nord-Est, mais ils

ont largement représentés en Bulgarie du Nord-Ouest. Ils gisent transgressive-

aent sur des horizons differents du Sarmatien et sont divisés en deux sous-

tages: ceux, inférieur et supérieur.

Le Méotien inférieur de la zone littorale débute pár de conglomérat de base
omposé d’éléments des ealcaires sarmatiens au eiment calcaréo-gréseux.

)ans ce conglomérat sont trouvés quelques petits récifs de Bryozoaires et de
ierpules (Popov et all., 1961; Popov & Kojumdgieva, 1966; Popov, 1968).

fauné est assez riche mais souvent mai conservée: Congeria moldavica
Indrus., Theodoxus stefanescui reticulata Kojumdgieva, Brotia escheri

’>rogn., Pirenella disjunctoides Sinz., etc. Sur le conglomérat de base repose
n complexe de ealcaires détritiques, grés, sables, aléurites, argiles, etc., passant
apidement de l’un dans l’autre aussi horizontalement que verticalement.
rés caractéristiques sont les sables á concrétions gréseuses. La macrofaune de
e complexe est trés riche, les formes saumátres prédominent: Congeria molda-
ica Andrus., C. panticapea bulgarica Kojum., C. praeoblonga Kojum., Theo-
oxus stefanescui Font., Hydrobia vitrella Stef. Parfois (prés des villages de
>ezdenitza et de Mikhailovo) avec eux se présent quelques formes hemi-
ténohalynes: Dosinia maeotica Andrus., Ervilia minuta Andrus., Modiola
ncrassatus minor Andrus., Pirenella maeotica Kojum. L’épaisseur totálé des

13 Földtani Közlöny



278 Földtani Közlöny, 101. kötet, 2—3. füzet

sédiments du Méotien inférieur de la zone littorale varié entre 2 et 3 m.. et dt

20 á 30 m., rarement encore plus.

Les sédiments du Méotien inférieur de la zone interné ne sont connus qut

dans les forages. Dans la partié orientale de la région de Lom, il est représentt

pár une alternance des argiles et des sables, á intercalations de grés et de cal

cairts gréseux, et dans la partié occidentale pár des argiles épaisses. La macro
fauné n’est pás riche, mais elle est assez variée: Dosinai maeotica Andrus. ;

Modiolus incrassatus minor Andrus., Congeria moldavica Andrus., Theodoxu.
$

stefanescui reticulatus Kojum., etc. La microfaune consiste de petits Rotali'

beccarii L. et d’Ostracodes. L’épaisseur du Méotien inférieur de la zone internt

varié de 80 á 120 m., á 200 m.
Dans la zone de Vidin au Méotien inférieur la mer couvre seulement um 1

partié, ou se sont formés quelques métres d’argiles aléuritiques. La macrofaunt

est relativement riche: Congeria moldavica Andrus., C. panticapea bulgaria I

Kojum., Theodoxus stefanescui reticulata Kojum., Caspia latior Sanetb. *

Pirenella maeotica Kojum.
Au début du Méotien supérieur a eu lieu une transgression vers l’ouest et 1 i

bassin a occupé une grande partié de la région de Vidin (Popov & Kojumd
GIEVA, 1966; Popov, 1968). Les formes marines manquent, la salinité du bassi

,
i

a été reduite (probablement de 5 á 10°/00 ).

Dans la zone littorale, le Méotien supérieur est représenté pár des argileí-

des argiles aléurithiques et gréseuses et des sables argileux, et les sables prt I

dominent dans les parties méridionales et vers le haut du profil. D’aprés 1

fauné, on peut distinguer deux horizons: l’un inférieur et l’autre supérieui

L’horizon inférieur contient une fauné d’eau douce: Psilunio subrecurvu é

Teiss., Dreissena polymorpha Páll., Theodoxus stefanescui Font., Hydrobi

vitrella Stef., Viviparus moldaviens VVenz, Radix kobelti Brus. Cet horizo l

est souvent séparé du suivant pár une intercalation de sables grossiers á grt!fl

viers ou pár des niveaux sans fauné.

L’horizon supérieur se termine pár un banc mince (0,50 m.) de calcairc f
oolithiques á une fauné saumátre: Congeria navicula oblonga Andrus. préd( f
mine, plus rares y sont Congeria panticapea tournouéri Andrus., Theodoxi |
stefanescui Font., etc. Dans la partié sud-ouest on remarque une petite tran.

gression dans la formation des sédiments de l’horizon supérieur. La, se formei

des sables assez grossiers á rares Congeria navicula oblonga Andrus. et ( -

homoplatoides Andrus.
Dans. la zone interné, le Méotien supérieur est représenté pár des argili

marneuses bleuátres, de 50 a 100— 120 m., á Radix kobesti Brus. rare.

Dans la zone de Vidin, le Méotien supérieur est représenté pár, de 25-

30 m., des argiles marneuses á une intercalation d’argiles bitumineuses. I

macrofaune est représentée pár Radix kobelti Brus., et la microfaune pár dt

Ostracodes (Stancheva, 1964).

Dans te Bassin gétique le Méotien est connu aussi t'n Serbie orientált*, en Roumai
et en Moldavie (Fig. 1.).

Kri Serbit* orientale, le Méotien inférieur est décrit pár R. Porovi (1958). Pár sa lith

logic (grés et ealcaires détritiques) il est semblable á célúi de la zone littorale en Ifulga:

du Nortl-Ouest. mais dans sa fauné prédominent les formes marines berni -sténohalvii'

Dosinia maeotica Andrus.. Modiolus incrassatus minor Andrus. (Tableau 1.).

Le Méotien supérieur, en Serbie orientale a une extension beaueoup plus grande q
la part ié inférieure dt* l’ótage et ne difiére pás sensiblement de célúi en Bulgarie du Ni
Oiient ui pár sa lithologie, ni pár sa fauné (Stevanovi, 1950).
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|ff. 1 . Frquss-ts de répartition (les tassins Fliocénrs. I, é g e n d : 1 . Basain méotien, 2. Bégion de la transgression
intienne. 3. lene fenne. 4. Lin.itfS du Bassin méotien, 5. Limité s de la transgression pontienne, ti. Limites du Bassin

daeien dans la region gétique et < uxinienne.

Le Méotien est largement développé eians la partié roumaine du Bassin gétique, et
rie fortement pár let suecession plus ou moins compléte et pár la diversité de la lithologie.

,ms les régions á suecession compléte. le Méotien débute ordinairement pár un complexe,
. eontenant qtte de la fauné d’eatt douce ou saumátre surnommé comme «Süsswasser-
nk'> (Wenz. 1942) ou ('Méotien inférieur* (Faxa. 1963. 1966; Pauliuc, 1963). Ensuite
nt un complexe avec des foimes hemi-sténohalynes surnommé comme <<Dosinien-

taichteno (Wenz. 1942) out (Méotien moyen» (Pana. 1963,1966; Pauliuc, 1963).
rfois. pourtönt, il est impossiblo de separer mérne en Roumanie ses deux complexes

> ils sont décrits enstmble (Pauliuc, 1960). Le Méotien inférieur bulgare correspond au
- ’otien inférieur et moyen de certaines auteurs roumains (Pana. 1963, 1966; Pauliuc,
63), parce qu'en Bulgarie il est impossible de séparer ses deux complexes, ne différant
ie pár le caractére écologique de la fauné.
Le Méotien supérieur de la partié íoumaine du Bassin gétique est semblable á célúi

« la Bulgarie du Nord-Ouest et parfois (Wenz, 1942; Pana, 1963, 1966) il est aussi
]ssible de le diviser en deux horizons: célúi inférieur á fauné d’eau douce et célúi supé-
ur á fauné saumátre á Congéries.
Dans les parties les plus méridionales de la Moldavie le Méotien est représenté pár

1 s argiles á intercalations sableuses á une fauné hemi-sténohalyne du Méotien inférieur
(oschka, 1964). Dans la plus grande partié de la Moldavie le Méotien est représenté

1
r des dépóts continentaux á fauné d’eau douce et á une riche fauné de Yertébrés du

lae de Pikermi (Macarovici & Jeanrenaud. 1958; Roschka. 1964).

13 *
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Pontién

Les sédiments du Pontién sont connus tant en Bulgarie du Nord-Oue
que dans la Bulgarie du Nord—Est.

Le Pontién en Bulgarie du Nord-Ouest est divisé en termes inférieur, mov
et supérieur (Popov & Kojumdgieva, 1966; Popov, 1968). Dans la zone litt

rale, le Pontién inférieur est représenté pár un complexe peu épais (de 2.

12 m.) des argiles, rarement des aléurites etdes sables. Parfois (prés des vili

ges de Smirnenski, Iarlovitza, Mali Drenovetz) dans les parties les plus in •

rieures de ces argiles se trouvent de nombreux Congeria navicula Andrus., i

de rare Congeria cfr. novorossica Sinz. Ces formes nous permettent de compa •

ce niveau de quelques décimétres á l’horizon eupatorien de l’Ukraine. Le re: •

du profil contient une fauné plus riche et correnpond au Pontién s. str. t

l’horizon odéssien. Dans le faciés le plus littoral, ne se rencontre que seulemel
Pseudocatillus pseudocatillus Barb., mais dans les parties plus internes se p

•

sentent aussi Congeria rumana Stef., Dreissena anisoconcha Andrus., Phyly

cardium cfr. planum Desh., Paradacna ábichi abichiformis Gór., Coládar
|j

steindachneri Brus., Prosodacna littoralis Eichw.
Dans la zone interné et la zone de Vidin, les sédiments du Pontién infériC

sont représenté pár des argiles marneuses d’une épaisseur de 10 á 20 m. (zc s

de Vidin) ou de 150 á 200 m. (zone interné) á une fauné d’eaux profond:

Congeria digitifera Andrus., Paradacna ábichi abichiformis Gór., Didót I

otiophora orientalis Stev., Valenciennius sp.

Le Pontién moyen de la zone littorale est représenté pár des argiles, aléuri a

et sables á intercalations gréseuses d’une épaisseur de 15 á 20 m. La fauné ts

exclusivement riche: Congeria rhomboidea Hoern., C. marcovici Brus., !

turgida Brus., Dreissena anisoconcha Andrus., Phyllocardium planum Des ,,

Pseudocatillus pseudocatillus Barb., Plagiodacna carinata arcaeformis We ,1

etc.

Dans la zone interné, le Pontién moyen est représenté pár des argiles m -

neuses d’une épaisseur de 200 á 300 m. La fauné est assez riche et bathy; I

Dreissena anisoconcha Andrus., Paradacna retowskii ossoinae Stev., Didié i

otiophora orientalis Stev.
Dans la zone de Vidin, qui est reduite á cause du déplacement du fac; J

le Pontién moyen est représenté pár, de 20 á 30 m., d’argiles á une fauné se -

blable á celle de la zone intenie.

Le Pontién supérieur est représenté dans les trois zones pár des sables qi •

tzeux jaunátres d’une épaisseur de 20 á 30 jusque á 50 m., prés des borda t

jusque de 100 á 120 m., á l’intérieur du bassin. II est presque sans fauné, sev-

ment dans un forage prés du V. Kozlodoui on a trouvé Dreissena rimestiei «

Font. et une riche et caractéristique association d’Ostracodes (Stanchei,

1965).

En Bulgarie du Nord-Est, les sédiments du Pontién reposent transgressi

ment sur le Crétacé inférieur (Stoykov & Breskovski, 1966). Ce sont

argiles gréseuses grises ou brunátres d’une épaisseur d’environs d’l m., a e

fauné assez riche: Congeria subcarinata botenica Andrus., Phyllocardium f

planum Desh., Pseudocatillus pseudocatillus Barb., Plagiodacna corii'o

arcaeformis VV
rENZ, etc. D’aprés cette association, il s’agit du Pontién mo\ i.

ct peut-étre en partié mérne du Pontién supérieur.
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Le Pontién en Serbic orientáló (Popovic, 1958; Stevanovi, 1961, 190(1) est assez

mblable & célúi de la Bulgarie du Nord-Ouest, mais ici ne sont connus que ces sous-

ages inférieur et moyen. Le dernier-ci (le sous-étage du Portaferrien) est sumonimé pár
rEVANOViö Pontién supérieur, parce que il considére le sous-étage du Bosphorien comme
faisant pás partié du Pontién.

Dans la partié roumaine du Bassin gétique, le Pontién est largement développé et ses

iis sous-étages sont distingués d’aprés la fauna. Le Pontién inférieur est caractérisé

rtout pár la présence de Pnradacna abichi nbichiformis Gór., Congeria rumana Stef.
enz, 1942; Pana, 1903, 1900; Pauliuc, 1964; Marinescu, 1907; Ebersin et all.,

966). Pontién moyen (le sous-étage Portaferrien) est caractérisé pár la présence de
‘iigeriu rhomboidea Hoern. et des Cardiidés seinblables a ceux de la Bulgarie du Nord-
uest.

Au l’ontien supérieur correspondent le complexe ü Phyllocardiums gigantesques et

llui a Prosodacna stenopleura Stef., l’r. rumana Stef., certains Pachidacna et des nm-
jeux Drcissena (Wenz. 1942; I’ana, 1963, 1900; Pauliuc, 1904; Marinescu, 1907;
íersin et all., 1900). La délimitation du Pontién supérieur et du Dacien inférieur est

rfois difficile é cause des formes communes nombreuses. C’est, peut-étre, la cause prin-

»ale des discussions continuelles sur la question de la présence et l’extension du Pontién
ipérieur (sous-étage du Bosphorien) dans le Bassin gétique.

En Moldavie n’est prouvé que seulement la présence du Pontién inférieur á Proso-
cna lütoralis Eichw., mais on y suppose aussi la présence du Pontién moyen (Roschka,
64; Macarovici & Jeanrenaud, 1958).

Dacien

Le Dacien est mieux caractérisé en Bulgarie du Nord—Est. Ses sédiments
nt légerement transgressifs, représentés pár, de 3 á 8 m., de sables fins ou
nyens ou des sables argileux. Leur fauné est trés riche: Parádacna numeri
í, ef., Prosodacna orientalis Stef., Pr. stenopleura Stef., Horiodacna rumana
í EF.

En Bulgarie du Nord-Ouest, des sédiments daciens sont connus dans la

iiie intenie, dans la région de Lom. Ce sont des dépöts d’eau douce ou con-

t entaux, — une alternance d’argiles, argiles sableuses et de sables, — á la

lse á couches de lignites. La fauné est pauvre: Unió cfr. partscki Pen., Drei-

s na pohjmorpha Pál., Viviparus rumanus Tourn., Melanopsis sp., etc.

L'paisseur du Dacien varié de 20 á 60—70 m.

En Serbie orientale, le Dacien n’est pás constaté.
,En Roumanie, le Dacien est largement développé. II y a de dépóts d’eau douce, sem-

t bles á ceux de la Bulgarie du Xord-Ouest, mais ce sont surtout des dépöts saumátres
a ardiidés. A cöté des formes, venant du Pontién supérieur ici apparaissent celles nou-
vles: Prosodacna munieri Stef,,Pr. neumayri Fuchs, etc. La fauné dacienne de Bulgarie
d Xord-Est correspond probablement a celle des parties inférieures du Dacien roumaine.
En Moldavie le Dacien n’est pás prouvé. L’horizon décrit sous ce nm pár ]\Iacarovici
Jeanrenaud (1958) est d’age Pontién inférieur (Roschka, 1904).

Levantin*

3es sédiments levantins á fauné sont trouvé en Bulgarie du Nord-Est.
C sont des calcaires marneux compacts á minces intercalations argileuses,
d ne épaisseur générale jusqu’au 50 m. Ils contiennent des moules nombreuses
d^oreOís, Helix, Cepea et autres formes d’eau douce ou continentales. Dans les

ii ercalations argileuses on a trouvé une fauné d’eau douce plus variée: Neritina

La dénomination «Levantin» est inexacte et est combattue á juste titre pár certains auteurs. Ici on ne s’en sert,
<1' cause de l’absence d’autre terme mieux choisi et bien caractérisé. La dénomination «Rumanien> n’est pás encore
as défini, voilá pourquoi j’hésite de l’adopter.
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Tableau de corrélation des sédiments pliocénes dans le bassin gétique

Étages

Sous-

étages Horizons Fauné caractéristique

Theodoxus quadrifasciatus
'-3 Bielz., Bulimus vucotinovici
5 BRUS., Melanopsis sandber-
O) geri rumana TOURN., Vivi-

parus rudis Neum. etc.

Prosodacna munieri STEF.,

Prosodacna neumayri FUCHS,
«5 Viviparus rumanus TOURN.,

Dreissena polymorpha Palli.

Phyllocardium planum Inna?

'o. 3 VAIT., Prosodacna stenopleura

STEF., Dreissena rimestiensis

Font.

‘

Plagiodacna carinata arcaefor-

mis WENZ., Paradacna retov-

0) skii asseinae STEV., Congeria
o turgida BRUS., Congeria mar-

covici BRUS., Congeria rhom-

boidea HoER.
43

a
o

Prosodacna littoralis ElCHW.,
M Paradacna abichi abichifor-

mis GÓR., Congeria rumana
3 o Stef., Congeria digitifera

•g ANDRUS.
-<u

Congeria cf. novorossica SlNZOW.
> Congeria navicula n avicula
w ANDRUS.

Congeria homopiátoides AND-
RUS., Congeria panticapea

a tournouéri ANDRUS., Conge-

ria navicula oblonga ANDRUS.

•c

o.

m
Radix kobelti BRUS., Viviparus

4u moldavicus WENZ, Dreissena

3 polymorpha PÁLL.
43

o
o
~

Modiolus incrassatus minor
ANDRUS., F.rvüia minula

1

u ANDRUS.. Dosinia maeotica

.2 ANDRI S., Pirenella maeotica
•53 KOÜM., Pirenella disjuncloi-
c des SIN/,.. Theodoxus slefanes-

cui rétiéülat

a

Koüm., Con-

geria moldavica ANDRUS.

Bulgarie du N.—O. Bulgarie du N.—

E

Sédiments d’eau douce et con-
tinentaux

Calcaires a interí'ala

tions argileuses

Theodoxus quadn
fasciatus Bielz. Bt
limus t'ucotinovic

y

BRUS.. Melanopsi
bergeroni Stef.. J/

lanopsis aff. slan
nica Neum., Corel)

Ilelix , Cepaea etc.

Argiles, argiles gréseuses, á
la base á lignité, á Viviparus
rumanus TOURN., Dreisseim
aff. polimorpha Páll., Unió
cf. partschi PEN.

Aléurites et sables

Horiodacna rumon
STEF., Prosodacn

steiwpleura STEF
Prosodacna orienti

lis STEF.. Párodon

na munieri STEl

Sables a Dreissena rimeslien-

|

sis Font. et Ostracodes

Argiles, aléurites et sables á

Plagiodacna carinata arcae-

formis WENZ., Paradacna
retowskii ossoinae STEF., Con-

geria marcovici BRUS.. Con-

geria rhomboidea HoER.

Argiles greseuses I

Plagiodacna cárini m
ta arcaeformis WK
Pseudocatillus psn *

docatiüus Barb* t

Phyllocardium aí t

planum DESH., Co. *

geria snbcarinata b 1
tenica ANDRUS.

I
Argiles. aléurites et sables a

Paradacna abichiabichiformis

|

GÓR., Congeria rumana STEF..

;

Congeria digitifera ANDRUS..
Dreissena rostriformis corni-

culala Stef., Pseudocatillns

pseudocatillus Barb.

Argiles á Congeria cf. novoros-

sica Sinz. Congeria navi-

culan avicula ANDRUS.

Sables et grés & Congeria ob-

longa ANDRUS., Congeria

panticapea tournouéri AN-
DRUS., Theodoxus slefnnescui

Font., Hydrobia vitrella STEF.

Argiles gréseuses et aléuriti-

ques j\ Psilunio subrecurvus

TLISS., Dreissena polymorpha
Páll. Theodoxus stefancscui

FONT., Viviparus ncumayri
BRUS., Viviparus moldavicus

WENZ.. lladix kobelti BRUS.

Conglomérats, calcaires détri-

tiques, sables, aléurites et

argiles <\ Dosiniamaeotica AN-
DRUS., Ervilia minula AN-
DRUS., Modiolus incrassatns

minor ANDRUS., Pirenella

maeotica KoüM., Pirenella

disjunctoidcs SlNZ., Theodo-

xus stefanescui rcticulala

KOÜM., Congeria nwldavica

ANDRUS.

M I O
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Tableau I.

c

c
£

3

, *C i Serbie orientáló Roumanie Moldavie

I

j

I Sédiments d'eau douce et

continentaux á Theodoxus

|

tjuadriftudatus BlELZ., 11u-

!

limus vucalinovici BRU8.,
Melanopsis sandbergeri ru -

mana TOURN., Viviparus ru-

dis NEIM.. etc.

Couches a „Pailodon”, á Pro-
sodorna munieri STF.F., Pro-

sodacna hnueri STEF., Pacin -

dacmt, Siytodacna

,

etc.

i

a

z

3

D

-

Pontién

•

Supé-

rieur

Couches á Prosodacna et

Phyllocardium planum hi-

nne Von*.

Moyen

Argiles gréseuses et

sables á Congeria
rhomboidea HOERN.,
Congeria marcovici

BRU3., Limnocar-
,

dium magén HOERN.
Páradoma retovskii

asseinae STEF.

Couches ;i Congeria rhomboi-
dea HOER., Congeria marco-
vici BRUS., Limnocardium
rnayeri HOER., Paradama
retovskii ANDRUS., Plagio-
dacna carinata arcaeformis
Wenz., etc.

Inférieur

í

"x

O

Argiles & Paradacna
abichi HOERN. (

=
Paradacna abichi

abichiformis GÓR.),
Congeria digitiféra
ANDRUS. etc.

Couches & Congeria rhomboidea
rurnana STEF., Congeria digi-

tifera ANDRUS., Prosodacna
littoralis EICHW., Paradacna
abichi HOER. (= Paradacna
abich i abichifonnis GÓR . ),

etc.

Couches á Prosodac-

na littoralis EICHW.,
Pseudocatillus pseu-

docatillus Barb.,
Dreissena tenuissima

SlNZ., etc.

d
>
K

Couches Congeria novoros-
sica SlNZ.

Calcaires á Congeria

novorossica SlNZ.

0)

°
•o

Supérleur

Supér.

Argiles et salbes á
Congeria subnovo-

rossica ANDRUS.,
(= C. navicula ob-

longa ANDRUS.),
Dreissena polymor-
pha Páll., Nerito-

donta simulans
ANDRUS. (= Theo-
doxus stefanescui

FONT.), Hydrobia

kelterbomi WENZ.,
etc.

Couches á Congeria navicula
ANDRUS. (= Congeria navi-
cula oblonga ANDRUS.), Con-
geria pántienpea ANDRUS..
Leptanodonta rurnana WENZ.
(= Dreissenomya schroeckin

-

geri FUCHS.), etc.
Dépóts continentals

á restes de Vertéb-
rés terrestres

Infér.

Couches á Theodoxus stefanes-

cui FONT., Hydrobia citrella

STEF., Dreissena polymorpha
Páll., etc.

s
Couches á Dosinia maeotica
ANDRUS., Ervilia minuta

Calcaires gréseux et 1 SLNZ., Modiolus incrassalus Dans la partié méri-
b conglomérats á O minor ANDRUS., Pirenella dionale couches á
a

>

Modiolus incrassa- s disjunctoides SlNZ., etc. Dosinia maeotica
u> tus minor ANDRUS., ANDRUS., Ervilia

c Dosinia maeotica Couches á Psilunio subrecur- minuta SlNZ., Ab-
ANDRUS., Hvdrobia vus TEISS., Theodoxus stefa- ratellinoides SlNZ.

sp. Ostracodes nescui FONT. Congeria cári- etc.

£ nata (=Congeria moldavica
ANDRUS.), etc.
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quadrifasciata Bilez., Bulimus vucotinovia Brus., Mélanopsis bergerom Stef.,

M. aff. slavonica Neum.
En Bulgarie du Nord-Ouest, les sédiments levantins occupent une surface

plus restreinte, que ceux daciens. Ce sont des dépóts continentaux dépourvus *

de fauné, variant horizontalement et aussi verticalement. Des argiles blan

chátres, verdátres, jaunátres, ordinairement aléuritiques ou gréseuses, á í

intercalations de sables argileuses y prédominent. Us sont considérés comme j

levantins á cause de leur position stratigraphique au-dessus du Dacien. Leui

épaisseur totálé varié de 10 ou 20 jusqu’á 90. m.
Localement, dans les arrondissements de Biela Slatina, Pleven, Nikopol

j

Svistov et de Russé, on rencontre au-dessus sous des graviers ou des argilei 2

rouges du Pléistocéne inférieur (Popov, 1964) des sables quartzeux, blancs 2.

á restes de Mammiféres: Zygolophodon borsoni Hags., et Anancits arvernensi '

Croizet et Jobert., qui sont considérés comme levantins.

Dans le Bassin gétique, le Levantin est distingué aussi en Roumanie, ou il contien *

une fauné d’eau douee, semblable á celle de la Bulgarie du Nord-Est (Wenz, 1942 J
Macarovici, Marinescu, Motas, 1966; Ebersin et all., 1966).
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Corrélation du Törtömén des Synclinaux

de Slanic, Drajna et Melicesti avec d’autres

bassins de la Paratéthys

G. Rado—M. Tudor

(avec 1 figure et 2 tableaux)

A l’ouest de la Vallée de Buzáu, les dépóts paléogenes de l’unité de Tarcáu
ans les Carpates Orientaux subissent un affaissement, se séparant en deux
perons: célúi de Váleni au sud et célúi de Honiorieiu au nord. Entre ces deux
perons ainsi qu’entre l’éperon de Honiorieiu et la zone interné du Flysch, des
épóts se sont accumulés qui, du point de vue structural, torment une série

e synclinaux tels que ceux de Slánic, Drajna, Melicesti, représentant d’anciens
olfes de la mer néogéne (Fig. 1).

b. 1. Situationgéographique des unités strueturales a l’Ouest de la Vallée de Buzau. Légende: 1. Zone inteme
du Flysch, 2. Synclinal de Slánic, 3. Éperon de Homoriciu, 4. Synclinal de Melicesti, 5. Synclinal de Drajna

Le présent ouvrage se propose d’analyser les dépóts tortoniens en svnthéti-
nt les études effectuées plusieures années de suite dans ces synclinaux oú,

•fférant d’autres régions d’apparition, le Tortonien est complet et trés riche
1 fossiles.

Panni les premiers chercheurs occupés de l’étude des dépóts tortoniens et de la fauné
<s synclinaux mentionnés on cite C. Pilide (1877), O. Protescu (1912), I. Popescu
'

'Itesti (1912) et D. M. Préda (1920).
Des études plus complétes embrassant un territoire plus large ont été effectuées pár

- G. Filipescu (1934).
Les géoloques, Gr. Popescu et Fl. Olteaxu (1943— 44), ont le mérite d’avoir exécuté

J subdivision du Tortonien pár des études sur les dépóts de la région de la Vallée de
ahova, respectivement de la région de la Vallée de Buzáu. Ainsi ils ont séparé dans

1 Tortonien quatre horizons: l'horizon des marnes tufacées á Globigérines, l'horizon de
1 bréehe du sel, l’horizon des schistes á Radiolaires et célúi des marnes á Spirialis.
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Derniérement des études plus détaillées, eoncernant la fauné tortonienne, ont été effee-

tuées pár G. Moisescu-Rado et M. Tudor (1956, 1969).
Le Tortonien rencontré dans les synclinaux de Slánic, Drajna et Melicesti est disposé

en continuité de sédimentation sur les dépts helvétiens. On peut suivre dans le Tortonien
quatre horizons distingues pár Gr. Popescu et Fl. Olteanu.

A la base apparait l’horizon des marnes tufacées á Globigérines ayant la

plus grande épaisseur dans la Vallée de Slánic, sur le flane nord du synclinal,

a Dealul Piaira Verde, ou ce complexe atteint une épaisseur de 30 á 40 m. lei

apparaissent des bancs de tuf de couleur verdátre entre lesquels s’intercalent

des marnes tufacées blanches et rougeátres. Les Globigérinidés sont concentrés

dans les intercalations de marnes rougeátres. Leur épaisseur est réduit sur

le flanc sud des tufs. Egalement dans la région de Slánic apparaissent, assoeiés

aux tufs, des gvpses en accumulations exploitables.

Des marnes riches en Globigérines se trouvent aussi sur les deux flancs du

synclinal de Drajna et á Melicesti sur le flanc sud. Cet horizon a été attribué

au Tortonien inférieur.

Les horizons suivants appartiennent au Tortonien supérieur:

Au dessus de 1’horizon des marnes tufacées á Globigérines se dispose l’ho-

rizon de la bréche du sel, oú apparaissent des masses de sel, des lacs et de^

sources salés.

La bréche du sel se eompose d’un ciment marneux, argileux, fréquemment
bitumineux et sálé, comprenant comme éléments des fragments de grés durs

verdátres, de jusqu’á 5 ou 6 cm. en diamétre, des grés durs en plaques d’unt

épaisseur de 3—4 cm., d’áge éocéne, des argiles noirátres et des schistes dyso

diliques oligocénes des couches de Pucioasa, des nids de sable et des fragments

de grés helvétiens, enfin des marnes tufacées á Globigérines. Sporadiquemenl
apparaissent des blocs arrondis de schistes cristallins représentant des élé

ments des conglomérats de Brebu.
Dans la bréche du sel de la Vallée de Zapodia et de la Vallée de Fa£a Bordeiu

lui sur le flanc nord du synclinal de Slánic, l’apparition de quelques intercala

tions de calcaires á Lithothamnium est intéressante; leur épaisseur est réduite

on y a déterminé une association de Lamellibranches et de Gastéropodc

(Tableau I.).

Dans cet horizon de la bréche du sel apparaissent des masses de sel dönt le

plus importants sont ceux de Slánic et de Telega (Synclinal de Melicesti)

Pour le reste, des lacs v sont trés fréquents, formás sóit pár la dissolution d

certains masses (le lac Boerescu á Tei^ani dans le synclinal de Drajna, les lac

de Telega sur le flanc sud du synclinal de Melicesti) ou bien á la suite de l’abai?

donnement d’une exploitation (Slánic, Telega). L’épaisseur moyenne de ce

horizon est comprise entre 100 et 500 m.
L’horizon des schistes á Radiolaires est représenté dans le synclinal de Sláni

pár des schistes argileux, gris foncé, finement stratifiés, á efflorescences d

sulphates, localement á intercalations de gypses et de grés friables. Vers 1

partié supérieure de cet horizon se trouvent des intercalations de sables e

bancs épais de 10 á 20 m., aussi bien dans le synclinal de Drajna que dán

célúi de Melicesti. L’épaisseur moyenne de l’horizon varié entre 70 et 100 n

L’horizon suivant du Tortonien supérieur — les marnes á Spirialis — e.
1

formó de marnes grises, compactes, alternant avec des marnes plus sableust

et de minces niveaux de sables.

Dans les synclinaux de Slánic, Drajna et Melicesti on a aussi renconti
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Répartition de la fauné tortonienne
dans les synclinaux de Slánic, Drajna et Melicesti

Tableau 1

.

Slánic
_ . Meii-
Drajna

ce?ti

Horizon de la 1

bréclie du sel i

Genres et espéces

Yucula iimltus L
’.ucinn (Li fiija) columbflla LAMK
Divaricella (Lucinella) ornata (AG.)

'afdivm sp
arditn (Cardita ) scalaris SOW

i ardita (Cardiocardita) cf
.
partschi GOLDF

ardita ( Megaeardita) jüanéit i LAMK
'cwws dujardini HÖRN
enus sp

'larbatia ( fíarbatia) cf. barbata L
\ nudara diluvii LAMK
[nadara turonica DUJ
'ectvnculus (Arinea) deshayesi May
rictunculus (Axinea) cor var. obtusata (PARTSCll)
'relén cf. besseri ANDRZ
hlamys multistriata (POLI)
hlámys varia L
hlamys cf. schafferi KaUTSKI
Idom us cf. scaralu Ha LAMK
'hlamys (Aequiperien) seniensis (LAMK.)

; fiiam t/s (Aequiperien) elegáns (ANURZ.)

I

hlamys sp

sírra digitalina DUB
|<írffl sp
yyenodonta cochlear Pou

I

vrbula ( Varicorbula ) gibba (OL.)
rystele orientalis CüSSM. et PEYR
dostomia ( Megastomia) conoidea BROCC

\

yrgulina cf. suharchimedis FlUEDB
urbonilla (Turbonilla) scala ElCHW

. ulimella (Elaba) nilidissima MONT
Ivania (Alvania) curta DüJ
Iván ia (Alvania) montagui Payr
ilvania (Alvania) cf. veliscensis BEÜSS
rithium ( VvlgoceritMum) michelotti Horn
rithium (Vulgocerithium) europeum May
riihium (Cerithium) zelembori var. taurorara SACCO
rithium (Ptychocerithium) crenatuin var. procrenala (SACCO)
irenella picta mitralis Eichw
rebralia bidentata var. lignitarum (ElCHW.)
rithiopsis (Ceritkiopsis) astensis COSSM
ewlonelle derbitocarinata SACCO
rrritella (Torculoidella) subangulata var. polonica FRIEDB. .

jrritella (Torculoidella) bicarinata ElCHW
irritella (Torculoidella) erronea var. subpythagoraica FRIEDB.
irrilella (Torculoidella) pythagoraica HlLB
rmelvs (Petaloconchus) intortus (LAMK.)
dinices (Polinices) staszici FRIEDB
ftica sp
utó (Erato) laevis (DON.)
orutn cf. cytharum (BROCC.)
urex (Haustellum) cf. partschi HÖRN
itonalia (Ocenebrina) zboroviensis FRIEDB
letha (Atletha) ficidina var. rarispina (LAMK.)
’etha (Atletha) ficulina var. haueri (HÖRN.)
itraria (Mitraria) goniophora var. austriaca (Meznek.)
zillium (Vexillium) ebenus Lamk
cilla ( Baryspira) glandiformis (LAMK.)
niharus (Pollia) subpusilla R. HÖRN
ssa (Phrontis) dujardini (DESH.)
«íö (Phrontis) dujardini var. major FRIEDB
sciolaria (Pleuroploca) cf. tarbelliana (Grat.)
urotoma (Pleurotoma) nataliae R. HÖRN. u. Auing
urotoma (Pleurotoma) stephaniae R. HÖRN. u. AUING.
urotoma (Pleurotoma) obtusangula R. HÖRN. u. AUING. . .

.

Horizon des marnes
á Spirialis

+
+

4-

4-

+

+

4-

4-

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+



288 Földtani Közlöny, 101. kötet, 2-3. füzet

Genres et espéces

Slánic Drajna
Meli-

ce$ti

Horizon de la

bréche du sel

Horizon des marnes
á Spirialis

V.

Zapodia

V.

Fata

Bordeiului

e3
ü
Ti T

m

> V.

Cosminele

PleuToloma (Pleurotoma) interrupta BROCC +
Pleurotoma (Pleurotoma) augustae R. HORN. u. Auing +
Pleurotoma (Pleurotoma) intorta BROCC +
Oenota ramosa (Bast.) +
Clavatula (Clavatula) asperulata Lamk +
Clavalula (Perrona) semimarginata Lamk +
Surcula (Surcula) reevei (BELL.) +
Conus (Conolithus) dujardiiii Desh +
Conus (Cheliconus) ventricosus BRONN +
Conus (Cheliconus) ponderosus BROCC +
Conus (Cheliconus) fuscocingulatus BROCC +
Terebra (Subula) fuscata var. buiturica MOIS +
Ringicula (Ringicula) auriculate Mén +
Scaphander (Scaphander) lignariús L +
Denlalium Jossile Schrot +
Identalium incurvum BEN +
Dentalium (Antalé) novemcostatum var. mutabilis (DODERL) +
Heliastrea conoidea REUSS +

dans cet horizon une association macrofaunique représentée pár des Hexaco-
raux, des Lamellibranches, des Gastéropodes et des Scaphopodes.
Dans la Vallée de Bughea, sur le flanc nord du synclinal de Slánic, dans les

marnes grises, compactes, á cassure conchoidale, on a déterminé (G. Moisescu
et M. Tudor, 1956) une association de Mollusques (Tableau I.) oü prédominent
les Gastéropodes de petite taille.

Sur le flanc sud du synclinal de Drajna, dans la Vallée de Stupinei, on a trouvé

(G. Moisescu et M. Tudor, 1956) une association plus abondante et variée

de Mollusques (Tableau I.)- Nous mentionnons que vei’s l’ouest, les dépóts

marneux appartenant á l’horizon décrit deviennent de plus en plus épais,

comprenant plusieurs niveaux fauniques, tandis que l’horizon des schistes 9

á Radiolaires s’amincit ou mérne disparait complétement.
Aussi bien dans le synclinal de Slánic que dans célúi de Drajna, au dessus *

du Tortonien se dispose le Méotien discordant et transgressif.

Dans le synclinal de Melice^ti, l’horizon des marnes á Spirialis se développe »

sur le flanc nord, dans la Vallée de Cosminele, oü il présente aussi des inter-

calations microconglomératiques dans les(iuelles on a rencontré l’association.

la plus riche en macrofauna (G. Rado, M. Tudor, 1969) représentée pár des

Hexacoralliaires, Lamellibranches, Gastéropodes et des Scaphopodes (Tableau

I.). Au-dessus d’eux, á la limité mérne avec le Buglovien, nous avons déterminé

les espéces suivantes de Spirialis et Hydrobia: Spirialis andrussovi Kitti.

Sp. stenagyra Ph illír, Sp. hospes Rolle, Sp. koeneni K ittl, Hydrobia punclum

Eichw., Spirorbis heliciformis Eichw.
Sur le flanc sud, oü l’épaisseur de cet horizon est fortement réduite (10 a

15 m.), on ne rencontre plus de jnacrofaune. Au niveau á Spirialis, apparaissant

immédiatement sous la limité avec le Buglovien, nous avons déterminé le.**

mémes espéces que sur le flanc nord, avec la différence que la plupart det

coquilles est pyritisée.
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Le seul svnclinal oú se trouve le Buglovien est célúi de Melice§ti. A d’épais-

seurs réduites, il a pu étre séparé sur la base de la macro- et microfaune autant

sur laflanc nord que sur le flanc sud, et il constitue, a notre avis, le terme final

du Tortonien. II est représenté pár un complexe marneux situé en continuité

de sédimentation au dessus de l’horizon des marnes á Spirialis. La macrofaune
rencontrée sporadiquement est constituée pár des Ervilia de petite taille et

Ábra reflexa Eichw., tandis que la microfauna est représentée pár de nombreux
spécimens de Cibicides lobatulus (Walker et Jákob), á cóté desquels on ren-

contre les espéces suivantes: Cibicides pokuticus Aisenstat, Quinqueloculina

karreri Reuss, Q. reussi Bgd., Q. akneriana Orb., Triloculina oblonga (Mon-
tagu) auxquelles s’associent des Otolithes, des Brvozoaires, etc. L’épaisseur

du Buglovien atteint 7 á 8 ni.

Dans le svnclinal de .Melice^ti apparait aussi, en continuité de sédimentation,

le Volhynien inférieur. II se compose de marnes á intercalations sableuses

comprenant une macro- et microfaune caractéristique oú, á cóté des espéces

sarmatiennes, on rencontre encore des espéces relictes du Tortonien: Clavatida

doderleini (Horn.), Lucina dentata (Bast.).

T. Iorgulescu (1953) a effectué l’étude micropaléontologique du Tortonien
pour les synclinaux de Slánic et de Drajna.

L'assemblage des études macro- et micropaléontologiques permet de fairé

une corrélation entre les horizons décrits et l’étage badénien (0. Cicha, Senes,
1968), établi pour la Paratéthys centrale. Ainsi l’horizon inférieur des marnes
tufacées á Globigérines, oú l’on observe la prédominance de l’espéce Orbulina
isutitralis á cóté d’autres Foraminiféres planctoniques, peut étre corrélé á la

jsérie de Lanzendorf qui est également caractérisée pár l’opulence d’Orbulines
associées á d’autres Globigérinidés.

En ce qui concerne le Tortonien supérieur, il peut étre corrélé a la série

de Devin de l’étage Badénien, bien que les associations microfauniques soient

différentes. La présence du sel a différemment influencé le développement de
la microfaune et c’est pour cela qu’on ne rencontre plus des espéces caractéris-

tiques communes a celles du bassin de Yienne, du domaine de l’avant-fosse

ilpine, de Bulgarie, de Yougoslavie, etc. Ainsi. dans les synclinaux étudiés on
ne rencontre pás la zone á Spiroplectammina carinata qui représente la partié

nférieure de la série de Devin. Jusqu’a ce que sóit élaborée une étude micro-
paléontologique plus détaillée, confirmant ces corrélations, nous considérons
"ette zone comme équivalente á l’horizon de la bréche du sel. La zone suivante
le la série de Devin, la zone á Bulimines et Bolivines, peut étre corrélée aux
Aorizons des schistes á Radiolaires et des marnes á Spirialis oú, en dehors
Tune macrofaune riche et variée, on rencontre aussi une association de micro-
aune caractéristique. L’adoucissement des eaux du bassin a conduit á la

lisparition des espéces sténohalines, ne permettant plus que le développement
les espéces eurvhalines qui ont bien supporté les variations de salinité. Comme
lans la Paratéthys centrale l’adoucissement a été plus fórt á la partié supérieure
le la série de Devin, elle correspond á la zone á Rotalia beccarii. Dans la région
le l’avant-fosse carpatique le rythme de l’adoucissement a été plus lent. A cette

one correspond le Buglovien, lequel se caractérise dans les régions étudiées,

lu point de vue macrofaunique, pár une abondance de petites Ervilia, Ábra,
t du point de vue microfaunique pár l’abondance de l’espéce Cibicides lobatulus

le petite taille. II est suivi pár le Sarmatien inférieur qui se caractérise pár
me association spécifique.
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La corrélation au Tortonien de la zone précarpatique (Serova, 1955) peut

se fairé plus aisément. Autant dans la zone d’avant-fosse que dans la zone de
plate-forme on sépare le Tortonien inférieur représenté pár la série de Ciaplinsk.

Dans la zone d’avant-fosse, celle-ci comprend des dépóts oii la microfaune.

surtout dans la partié supérieure, est caractérisée pár des Foraminiféres

plánetoniques. Dans la zone de plate-forme, les dépóts comprennent une asso-

ciation dans laquelle les espéces appartenentes á la famille des Lagenidae

sont trés répandues.

A l’horizon comprenant la bréche du sel correspond la série salifére supérieure

distinguée aussi bien dans la zone d’avant-fosse que dans celle de plate-forme.

Aux deux horizons suivants du Tortonien supérieur correnpondent la série

de Pokutsk dans la zone d’avant-fosse et la série maríné dans la zone de plate-

forme, cette derniére série étant caraetérisée pár des macro- et microfaune
abondantes.

Au Buglovien correspond dans l’avant-fosse le complexe terminál de la

série de Pokutsk, caractérisé pár l’abondance de l’espéce Rotalia beccarii.

tandis que dans la zone de plate-forme on a distingué le Buglovien comme tel ' ’

dönt les caractéres sont similaires á célúi étudié pár nous.

Les horizons du Tortonien décrits dans cet ouvrage peuvent étre corrélés' r

aussi au Tortonien de Zakarpatia (Venglinski, 1962). L’horizon des marnes'
tufacées á Globigérines peut étre corrélé á la série de Voditsk, oü apparait

f

une association de Foraminiféres planctonique qui se rapproche de celle ren-

contrée pár nous.

A l’horizon de la bréche du sel correspond la série de Tereblinsk, oü apparait.

tout comme dans les synclinaux étudiés, la formation salifére.

Aux horizons des sc-histes á Radiolaires et des marnes á Spirialis correspon-

dent trois séries que nous ne pouvons pás corréler rigoureusement, faute des

données suffisantes: les séries de Solotvinsk, de Hustetsk et de Tiacivsk.

Au dernier horizon, au Buglovien correspondrait la série de Bashev.sk <

(Tableau Ti.).

Corrélation des dépóts tortoniens des synclinaux de Drajna, Slánic et Melicesjti a vei

ceux du Paratéthys central, predkarpates et zakarpates

Tableau II

Synclinaux de Drajna, Paratéthys central Predkarpates Zakarpates
Slánic, Melice$ti (CXCUA I. Senes, J. 19118) (Sehova, 1955) (VKNOLJNSn, 19821

Avant-fosse Plate-forme

Zone á Rotalia bee-
Série de BashevskBuglovien a carii Complex A

y Rotalia Buglovien

jj
o beccarii

o
' _ Horizon des marnes tn

A
•a> A Spirialis o Zone íi tíulimines et Série de Série

Série de Tinclvs

Bolivines Série de 1 1 ustets
A Pokutsk maríné~ Horizon des schistes Série de Solotvint

á Radiolaires •c

CO
£-*

Horizon de la bréche ' ^ Zone A Spiroplcc- Série salifére sunérieur Serié de L'ereblin-

du sel
4)

tammina carinata

t-
5 Horizon des marnes

X
^ o
TJ TJ

Série de Voditskc

a
cinéritiques á Glo-

bigérines •o> a
*3

périeur íi Lagénidés Série de Ciaplinsk
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Au moment des transgressions de la mer néogéne, le Flysch paléogéne pré-

enté un relief plus ou moins élévé constituant des barrieres dans leur chemin;

es barrieres conditionnaient la pénétration des eaux dans les zones dépression-

uiires plus internes.

La mer miocéné, en avan^ant vers le nord, dans le svnclinal de Slfmic jus-

iu’á la limité avec le Flysch interné, pénétrait profondément dans le territoire

ompris antre les éperons. C’est ainsi que le Tortonien, se trouvant en conti-

uité de sédimentation au-dessus de l’Helvétien, est représenté pár tous ses

orizons, ayant des épaisseurs de quelques centaines de métres.

On a mérne pu poursuivre la variation des faciés, en fnét ion du rapproche-

íent ou de 1’éloignement du rivage, des profondeurs ou bien de l’existence de
ourants verticaux.

Le fait que le Buglovien et le Sarmatien ne soient présents que dans le syncli-

al de Melicesti peut s’expliquer pár le soulévement du relief vers la fin du
jortonien.

De mérne, ni les earactéres lithologiques ni les données paléontologiques ne
ous permet tent pás de tirer des conclusions au sujet de la eonfiguration des
assins néogénes. Ainsi nous remarquons que dans le eadre des dépöts du
jprtonien supérieur, les marnes prédominent dans le svnclinal de Melicesti,

‘pendant dans le synclinal de Slánie et surtout dans eelui de Drajna, elles

ésentent de fréquentes intercalations sableuses. C’e fait dénote que dans la

gion de Melicesti la mer a eu de plus grandes profondeurs, tandis que dans
s autres svnclinaux situés plus au nord, les profondeurs étaient plus faibles.

Dans tout les trois svnclinaux on remarque la présence de gvpses dans les

>nes rapproehées au rivage; le faciés lagunaire s’installait donc périodi(jue-

lent, á des moments différents, dans les zones du rivage, et non seulement á
base du Tortonien supérieur, au temps de la déposition de la bréche de sel

nsi qu’au eelui de sel.

Le présent ouvrage représente. out re une étüde des dépöts tortoniens des
• nclinaux de Slánie, Drajna et Melicesti, une premiere tentative de les eorré-

aux svnclinaux d’autres régions de la Paratéthys.
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Die Bikiniig dér Braunkohlenflöze im Komita

Nógrád

P. Simoncsics*

Die Probleme dér Kohlenflözbildung sind hauptsáchlich keiae palynolog
|

seben Fragen, jedenfalls stützen sie sich auch auf paláobotanische Grundlage I

und es bietet sich von selbst aus den Sporenspektren dér Kohlenproben, ai

den Pflanzengesellschaften und dérén Sukzessionen, dass — die auf diesel 1

Gebiet verliegenden Möglichkeiten ausnützend — auch die flözgenetische >

Folgerungen besprochen werden.
Kráusel (1950) nimmt die Bildung dér Kohlenlager von geringem Umfar

durch Verladung mit Pflanzenmaterial an. Bei dér Bildung grösserer Kohléi i

becken mögen tektonische Bewegungen, Hebungen und Senkungen des Grun<

wasserspiegels — Jurasky’s (1936) Vorstellungen nach — eine Rolle gespie

habén.
Verfasser hat früher (1960), um Jürasky’s Vorstellung zu demonstriere

zwei Diagrammé dér Flözbildung verfertigt. Auf dér 1. Abbildung dér erwáh
ten Arbeit im Fali einer Flutung, — wenn das Tempó dér Bedeckung ni

Wasser schneller war als die Bildung des Pflanzenmaterials —
,
ist eine ui

gekehrte Sukzessionsreihe entstanden, d. h. auf dér Basis des Flözes habi

sich dér von Teichmüller (1958) übernommene tfe^woia-Moorwald, dann d

Myricaceae-Buschmoor, dér Tax’odiaceae-Sumpfwald, das Riedmoor und a

dér oberen Partié des Flözes die Sedimente des Moorsees gezeigt.

Das Los dér gegebenen Zonen ist in Abb. 2 dér erwáhnten Arbeit dargestel

im Fali dér Verladung des Beckens mit Pflanzenmaterial. Dann stimmt c

,

Reihenfolge dér Sedimentbildung von untén nach oben mit dér Reihenfol

dér Zonen von innen nach aussen gesehen, von dem Moorsee bis zum Sequoi &

wald.

Flöze von grösserer Máchtigkeit konnten natürlich nur dann gebildet wc

den, wenn die Wasserbedeckung und die Bildung des Pflanzenmaterials m
einander Schritt gehalten habén.

Mit Rücksicht auf all dies und an Hand dér aus palvnologischen Daten «

haltenen Pflanzengesellschaften, mag die Ausbildung dér einzelnen Flöze

dér folgenden Weise geschehen habén:
Flözbildung III begann mit einer Verladung des Süsswasserbeckens. Ili

Becken war im nördlichen (Salgótarjánéi1

) Revier am tiefsten, wo an dér i |

tersuchten Stelle (Flöz Margit III) die Verladung mit dem Torf von eino

Taxodiaceen- (Taxodium-Glyptostrobus-) Sumpfwald begann und mit ein i

Mvricaceen-Buschwaldtorf fortgesetzt war. Die dann erfolgte Überschwe-

• Botanisches Institut dér Attila József Univcrsititt, Szeged.
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nung war für die Ausbildung eines gemischten Erlenmoores giinstig, dann
iát sich wiederholt ein Sumpfwaldtorf von Taxodinm-Glyptostrobus abge-

agert. gefolgt von einem J\Iyricaceae- Betula- Mischwaldtorf und einern Myri-

aceae-Buschinoortorf und die Ausbildung dér Unterbank des Flözes hörte

chliesslich mit einer Süsswasserüberschwemmung auf. Die Yervollstándigung

ier Sukzessionsreihe wurde alsó durch eine dazwischengekommene Über-

chwemmung gehindert und eine wiederholte Auffüllung wurde durch eine

leuere Überschwemmung unterbrochen. — Die Umstánde dér Entstehung dér

)berbank, — da sie schon früher abgebaut wurde, sind unbekannt, aber es

>t sehr wahrscheinlich, dass die Flözbildung dórt einem weniger beweglichen,

uhigeren Prozess gemáss verlief.

In dér Mittelzone des Kohlengebiets war das Flöz Polyos 1 1 1 ein tieferliegen-

(er Teil des Beekens. In dér Torfbildung des annehmlich Süsswasserbeckens

tonnte auch hier anfangs ein Taxodium-Glyptostrobus-SumpfwaXd, den háufigen

ilberschwemmungen zufolge, ausgebildet werden, gefolgt spáter von einer

iberschwemmungsfreieren, trockeneren Periode, die mit dem Zurückziehen

íes Taxodium-Sumpfwaldes und einem kleineren Yorstoss des Myricaceen-

iuschmoores zusammenhing. Die Flözbildung ist durch eine brackisch-

harine Überschwemmung beendigt worden. Dér trockenere Sequoiawald, als

Lndzustand dér Sukzessionsreihe, konnte síeli auch hier niclit ausbilden.

Am westlichen Rand dér Mittelzone, in dem Flöz Újlak 111 war das Becken
ion den untersuchten Stellen von Flöz 111 am fláchsten. Die Flözbildung be-

ann auch hier mit dér Verladung eines Süsswassersees. Über dem Liegenden
urde dér Torf von einem Taxodium-Glyptostrobus-Üumpfwald gebildet, dann

it dér Taxodiwwi-Sumpfwald in den Hintergrund gedrángt worden und sich

in Torf von einer mit Mvrieaceen und Ilex gemischten, trockeneren Gesell-

haft ausbildete. Die Flözbildung wurde auch hier durch eine brakisch-marine

berschwemmung unterbrochen.

In dér Ausbildung von Flöz III habén somit Süsswassermoorseen (eventuell

ich Mündungs- und Fluss-Sedimente), Taxodium-Glyptostrobus-Sumpfwalder,
1 i/ricnccnc-Buschmoore und Mischungen von delien teilgenommen, dann soll

ie Flözbildung durch eine Transgression beendet worden sein. lm Bereich
on Flöz III hat sich kein Sequoiawald ausgebildet.

In dér Ausbildung von Flöz II zeigt sich ein Unterschied zwischen dem síid-

phen Revier und dér Mittelzone.

Das im südlichen Revier liegende Flöz Katalinbánya II lagerte sich auf ein

bllenleeres Liegendes, beginnend mit einem Torf von einem Myricaceae-
iusclnnoor. Dieses Moor ist durch eine stufenweise Überschwemmung tiefer

jid tiefer geworden, bis ein offener See (Fluss oder Miindung) mit anorgani-

>lien Sedimenten ausgestaltet wurde. Dér Torf dér Oberbank des Flözes ist

hrch eine regelmassige Verladung gebildet worden, beginnend mit einem
'xodium-Glyptostrobus-8um\){wiúd ist er stufenweise in einen Myricaceae-
ischmoortorf tibergegangen. Nachdem das Hangende keine Mikroreste
'thált, ist es unbekannt, ob die Flözbildung durch eine Überschwemmung
'ii Salz- oder Süsswasser beendet wurde.
In dér Ausbildung dér in dér Mittelzone befindlichen Flöze (Polyos II und

<iti II) wickelten sich im grossen und ganzen áhnliciie Prozesse ab. Im Gebiet
• s Flözes Gáti II dauerte die Flözbildung eine lángere Zeit als die in Polyos II.

e Verladung des anfánglichen Süsswasserbeckens begann mit dem Torf
• íes Taxodiaceen-Myricaeeen-Moores, dann wurde sie auf einem Bódén seich-

lt Földtani Közlöny
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térén Wassers mit einem Mvricaceen-Buschmoortorf fortgesetzt. Nach dér

Auffüllung trat neuerlich eine Senkung ein, auf dérén Bódén sieh ein Tori
von einer gemischten Myricaceae-Taxodium-Glyptostrobus-Salix-Qesellschaft
grösseren Wasseranspruches ausgebildet hat und die Flözbildung wurde
schliesslich durch eine brackisch-marine Überschwemmung beendet. Die

Ausbildung des Flözes Polyos II brauchte eine kürzere Zeitdauer. Die Auffül-

lung des Süsswassersees (Mündungsgegend, Flusses) ist nach Ausbildung des

Torfes von Salix-Myrica Ilex-Auen in einen Taxodium-J\Iyricaceae-Mischwa.\d-

torf, spáter in einen Mvricaceen-Buschmoortorf durch Verladung übergegangen.

dann gestaltete sich mit dem Steigen des Grundwasserspiegels dér Torf von
einem gemischten Taxodium-Glyptostrobus- und Myricaceae-Moor grösseren

Wasseranspruches und schliesslich wurde die weitere Ausbildung des Flözes

durch eine brackisch-marine Überschwemmung unterbrochen.

In dér Ausbildung von Flöz II hat alsó hier und da ausser dem Prozess dér

Verladung auch die eine umgekehrte Sukzession ergebende, langsame Über-

schwemmung eine Rolle gespielt. In dér Mittelzone hat sicherlich die Trans-

gression dér See ein Ende bereitet, ebenso wie im Fali von Flöz III. In dem
südlichen Revier ist die Salzwasserfazies durch die bisherigen, palynologischen

Untersuchungen nicht bestatigt worden.
Die Bildung von Flöz I im südlichen Revier dauerte eine langere Zeit als ir,

dér Mittelzone. Hier befinden sich die Flöze Ménkes I und Katalinbánya
(Katalingrube) I. In Ménkes I waren mehrere Überschwemmungen von Süss

wasser. Die Flözbildung begann mit den Sedimenten eines Moorsees, an dér

Ufern mit Myricaceae-Salix-Auen. Spater zeigt dér Torf von einem gemisehter

Taxodium-Glyptostrobus-Myricaceae-Moor öftere Überschwemmungen. Diesel

Torf ist mit dér Torfbildung von einem Myricaceen-Moor fortgesetzt wordei

als Zeichen dér Verladung des Beckenteils. Die danach erfolgten Überschwem
mungen habén das Zurückdrángen des Myricaceen-Moores und den Vorstosi

des Taxodiaceen-Moorwaldes mitgebracht, dann erfolgte neulich eine Auffiil

lung mit dem Torf von einem Mvricaceen-Buschmoor. Auch das Hangendt
zeigt die Nahe eines Myricaceen-Moores. Die Flözbildung mag durch ein<

Überschwemmung unterbrochen worden sein, brackisch-marine Reste síik

nicht gefunden worden.
Auch in dér Ausbildung des Flözes Katalinbánya I, das dem Fiöz Ménkes

sehr nahe liegt kann die Bodenoszillation, die mit Pflanzenassoziationen be

zeichnete Schwankung des Grundwasserspiegels, festgestellt werden. Di<

Probenahme war aber für den Zweck nicht geeignet, so kann die Entstehunj

des Flözes Katalinbánya I nur damit charakterisiert werden, dass es mit de

Verladung eines Süsswasserbeckens begonnen hatte, eine Myricaceen-Busch
moor dominierte (hier und da mit Taxodium-Glyptostrobus-Auen) und die Flöz

bildung möglicherweise auch hier durch eine Überschwemmung von Süss

wasser unterbrochen wurde.
Im südlichen Teil dér Mittelzone dauerte die Flözbildung mit wenige

Oberschwemmungen nur eine kurze Zeit. Die Bildung des Flözes Pócsháza
begann mit dér Verladung eines Moorsees, die Verhaltnisse des Grundwassei
waren für die Ausbildung eines Myricaceen-Moores, bzw. eines Torfes davo

giinstig. Die ruhigeren, überschwemmungsfreien Bedingungen sind auc

von den grossen Verbreitung dér Farne bezeichnet. Die Flözbildung soll durc

eine Meerestransgression beendet werden.
Die Ausbildung des im nördlichen Teil dér Mittelzone befindlichen Flöze
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’olyos I dauerte eine noch kürzere Zeit. Die Sedimente des Liegenden weisen

uf Süsswasser hin. Darüber lagerte auf einem überschwemmungsfreien Bódén
in Torf von einem Myricaceen-Buschmoor mit Taxodium-Glyptostrobus-Aucn.
Ipáter waren die Überschwemmungen fiir die Anháufung des Torfes von
inem Taxodium-Glyptostrobus-Sumpiwiüd günstig. In dér oberen Partié des

"lözes mischte sich das süsse Grundwasser mit brackisch-marinem Salzwasser,

o wurde die Weiterbildung des Flözes gewiss durch eine Transgression beendet.

Den obigen gemáss war die Ausbildung von Flöz I nicht einheitlich. Sie hat

iné Identitat nur in dem Sinne, dass auf den untersuchten Stellen im allge-

íeinen eine Verladung eines Süsswasserbeekens geschah und dass in dem süd-

chen Revier die Flözbildung durch Überschwemmung von Süsswasser, in

er Mittelzone jedoch durch Meerestransgression beendet wurde. Im Gebiet
ildete sich nirgends ein Sequoiawald aus. Die Unterschiede in den einzelnen

'rofilen lassen uns den Schluss ziehen, dass auch das paláogeographische Bild

es Beckens von Flöz I sehr abwechlungsreich gewesen sein mag. Das Gebiet
>11 von Seen. Inseln gegliedert worden sein. Die Transgression richtete sich

ewiss vöm Norden nach Süden, eventuell hat sie das südliche Revier nicht

inmal erreicht, sondern die Ausbildung von Flöz I wurde dórt durch Über-
•hwemmungen von Süsswrasser unterbrochen.
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Umfang und Cliarakter des Portaferrien

(O.-Pont s.str.) im Westteil dér Paratethys voi

allém in Jugoslawien

P. M. Stevanovic

(mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle)

Um bei dér Gliederung dér pliozánen Ablagerungen von Südosteuropa di(

Missverstandnisse zu vermeiden, habén wir (1951) für die oberen pontischei

Sedimente (s. str.) im Pannonischen und Dazischen Becken das Portaferrier,

(portaferrische Unterstufe), einen Namen geograpbischer Herkunft (voi

»jiorta ferrea« = Eisernes Tor) vorgeschlagen, áhnlich wie es N. Andrusso\
(1923) im Euxinischen Becken für die álteren bzw. jiingeren pontischen Schich'

ten Novorossien bzw. Bosphorien getan hat. Dadurch wollten wir zugleicl

den Gebrauch fazieller Begriffe, wie u. B. »Schiehten mit Congeria rhomboidem
»Schichten mit Congeria triangulariso usw. vermeiden. Inzwischen wurdei

damals die typischen Profile (Stratotype) dieser neuen portaferrischen Unter
stufe nieht naher bezeichnet und begründet. Diesmal möchten wir diese Liiek<

in einer Weltsprache ausfüllen.

Stratotypus und Párástratotypus des Portaferrien

Als ein typisches Profil in einer tonig-sandigen Fazies schlagen wir dei

schon für B. Zalányi (1929) bekannten Fundort Bacevica in Mislodjin (nah<

Obrenovac) im nördlischen Serbien vor (Abb. 1.), in einer sandig-tonigen Fazie

dér sog. rhomboidea-8chichten können wir Kadar an dér Savé in Nordbosniei

anführen (Abb. 3.). Beide Profile wurden früher ausführlich serbisch, gan

kurz aucli deutsch von Ft Stevanovió (1951: S. 61— 64, 1961: S. 177—196

beschrieben, nicht aber als tvpisch betont. Diesmal werden neue Einzelheiter

besonders auf den Abbildungen gegeben (Abb. 1 bis 3).

Als einen Párástratotypus dér portaferrischen Unterstufe schlagen wir de

Aufschluss Osojna bei Kladovo (síeli bei P. Stevanovic, 1951: S. 135, 136'

am Westrand (les Dazischen Beckens, vor (Abb. 4., letztes Profil, in diesel

Tcxt). Als kohlenführende portaferrische Schichten können wir Kreka i

NO-Bosnien, Oresac 2 an dér Donau, östlich von Belgrad, und Kostola

Tagebau, östlich von dér Morava-Mündung anführen (Abb. 4, teilweise

Oresac ist in einer oCongeria triangiilaris- I^azies«
,
Kostolac aber in einer Pros<

dacnen führenden Fazies entwickelt.

I)er stratotypische Aulscliluss in <ler tüngebung von Baöeviea (Ortschaft Misloüjii

bosteht aus zwei Horizontén, einem unteren tón igen und einem höheren, mehr sandig*

Horizonté (Abb. 2 3). Im unteren Horizonté herrschen Congeria sagrabiensie, lÁmn<

cardium majori, Valenciennesia reusai u. a., im Oberen aber Congeria croatica, C. rhou
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boidca , vor. Andere charaktoristischen Molluskenarten werden in dér Abbildungserklarung
gegeben (Abb. 2). st rácodén von Baöevica sind sowohl in dér Arbeit von B. Zalányi
( 1929) als anch in dér von N. Ivrstic (lílfiT) beschrieben. Hier gébén wir ein Ostracoden-
Artverzeiehnis nacli dér Revision von N. Krstk' (lOtiT). Es wurden dórt folgende Arten
angefiilirt: Typhlocypris sp., Hemicytheria dubocensis Kit., Eeticulocypris reticulata

(Méh.), Amplocypris baéevicoe Kit., Candonopsis ? ex gr. llnenta Kr.. Zalanyiella ven üsta
(Zal.), Serbiella baíevicae Kr., Cyprin cf. crebrrt Kr., Typhlocyprella annae Kr., Cnspiola

cf. acronasvla (Lrv.), Thaminocypris stevanorici Kr.. Th. aff. filona (Lrv.), Cyprideis

triangulata Kr., Loxocorniculum c-f. djafarovi Schn., Bnturinella sublabiata Kr. (nmén

i bb. I. Aufsolduss dér Schichten dér portaferrischen l'nterstufe (O. Pont s. str.) an dér Baíevica Berglehne. Dorf
Hislodjin an dér Savé (N. Serbien). Klassiseher Ostraeoden- Kondort von B. Zalán yi (1920). Stratotypus des Porta-
• rrien von P. STEVA.novic (1951). Erklftrungen:l. Graubraune sandige Tone mit massenhaft auftretender
ongeria croatica , ca 800 in flussauf an dér Mislodjin Wassermühle, graue Tone mit Congeria croatica , C. zagrabiensis,

imnocardium riegeli, L. cf. schmidti , L. majeri, Paradacna okrugiéi, Caladacna xteindachneri, Planorbis constans,
•Heroinéin nia Iclaiti, Zágrábién sp., Valenciennesia reussi

,

2. Wechsellagerung dér gelbbrauen und grauen sandigen
'one mit Congeria croatica. Limnocardium riegeli, L. majeri, ].. zagrabiense, Paradacna okrugiéi, 3. Fossilleere Sande,

seitlich in die fossilfiibrende Sande iibergehend mit Congeria rhomboidea, Budmania histiophora u. a.

Iiovum), Cyprideis fusus Kr., Bctcitnella dorsoarcuata , Hastacandona aff. schemachensis
Mand.). Lineocypris caudalis Kr., Hemicytheria josephinae (Zal.), Camptocypria mecht-
ovici Kr.. Loxoeonchn sp., Camptocypria parabalcanica nm. nov., Serbiélla hastata Kr.,
andonopsis ? arcana Kr., Pontoleberis pontica (Staxc.), Cyprideis nobilis Kr., Typldo-
t/pris sp. (4), Amnicythere ? nana (Méh.), Candonopsis '! aff. arcana Kr., Loxoconclia
f. schweyeri Suz., Lineocypris branca Kr., Amplocypris aff. subacuta Zal., Thamino-
ypris minutissimu Kr.
Am Kadr in Bosnien (Abb. 3) wurden auch zwei in lithologischer Hinsieht verschiedene

lorizonte, ein unterer toniger und ein höher liegender, rein sandiger Horizont aufge-

bb. 2. Stratigraphisches Profil des Pont (l'. + O. Pont s. str.) in

dér l'mgebung von Baí evica (Mislodjin und Barié),

rkliirungen: Pt, = Novorossische l'nterstufe (l . Pont s.

r.), graue und graugelbe Tone mit Congeria praerhomboidea, Pa-
idacna abichi, Limnocardium asperocostatum, Planorbis turkoviti
lufschlüsse bei Duboko an dér Savé), Pt, = Portaferrische l'nter-
ufe (0. Pont s. str.): 1. Feste, blaugraue mergelige Tone mit Con-
ria zagrabiensis, C. croatica, C. trianyularis. Limnocardium zagr
’iense, L. majeri, L. riegeli, Paradacna okrugiéi, Caladacna stein-

ichneri var.. Valenciennesia pelta, Planorbis constans, Didacna
iophora, 2. Graue Tone, fossilfiihrender Haupthorizont des oberen
int s. str. in Mislodjin, besonders in Brkin Potok und Kik mit
hlreichene Abrtenn Con vogeria croatica. von den übrigen: Con[
ria trianyularis (sehr selten), C. rhomboidea, Dreissensia sabbae,
superfoetata, Limnocardium majeri, L. zayrabiense, L. priono-
orum, Limnocardium sp., Didacna budmani.D. sguamulosa,
eradacrui pterophora, Plagiodacna sp., P. hörmani, Paradacna
rugiti. Monodacna sim gplex, Zagrubica naticina, Lymnaea kobelti,

grgula incisa. Planorbis clathratus, Micromelania coelata, Valcata
ci u. a.. 3. Sandiggraue Tone und feinkörnige graugelbe tonige
nde. meistens fossilleer oder schwach fossilführend (Congeria
omboidea alata, Budmania histiophora, Limnocardium cf. majeri

u. a.)
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Abb. 3. Aufschluss dér pannonisch-pontischen Ablagerungen am Kadar Berg (rechtes Save-Ufer in Nordbosnien be

Gomji Svilaj). Erklárungen: 1. Pannonische graue Mergel mit Congeria banatica, C. cf. partschi, C. cf. ztig f
mondyi, ündulolheca halavátsi, Paradacna lenzi, P. syrmiense, P. abichi, Provalenciennesia sp., Micromelania sp.

I/ymnaea sp. div., 2. Graue mergelige Tone mit Congeria zagrabiensis, Paradacna abichi, Congeria digitifera, Didactn ’

otiophora, Lymnaea kobelti (U. Pont, Novorossien), 3a. Graue sandige Tone mit Congeria rhomboidea, Paradacna ölni

giki, Limnocardivm riegeli, Valenciennesia reussi (Unterteil des Portaferrien, O. Pont), 3b. Eisenschüssiger braune .

Sandsteinbanlc, 40—70 cm, mit massenhaft auftretenden Congeria rhomboidea, Dreissensia simplex, D. cf. serbica >

Lirnnocardium petersi, L.pelersi oviformis, L.subodessae, L. emarginatum, L. materi, Phyüocardium planum. Mono ti

dacna pseudocatillus, Parvidacna cf. hartucea, Paradacna retowskii ossoinae, Caladacna steindachneri, Prosodania cl
*

J

wlskitsi, Pisidiura krambergeri, Zagrabica rossi, Z. cycloslomopsis, Melanopsis decollata, Planorbis clathratus (Obertei

des Portaferrien, 0. Pont), 3. Fossilleere feinkörnige Quarzsande, selten mit den Sandsteinkonkretionen (Obertei •

des Portaferrien)

Kadar Kreka Kladovo
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Abb. I. Kazielle Kntwicklung des Portaferrien in einigen Eundorten Nordserbiens und Nordbosniens und seine Béri

hungen zu den unmittelbur itlteren pontischen (novorosslsclien) Schichlen. Erklirungen : mt, = Maeotlsn

Ablagerungen, pn = Pannon (s. str.), weisse Mergel, pt, = Novorossische Unterstufe (U. Pont s. str.), pt, - I rt
ferrisehe Unterstufe ((). Pont), í)p - Untere Paludinenschlchten, Q, = Quartiir, o = Obergangsschichten von t

Maeot zu U. Pont (ausgesiísst), cf. = Sandig-tonlge Entwicklung des U. Pont mltelnem Vorherrschen voni
Odessai

pontischen Molluskeimrten, Pa = Tone mit Paradacna abichi, Congeria digitifera usw. C»oWcA»-Schichten«), Cu = »at

dige Tone mit Congeria ungula-caprac typiea, r Sandige Tone, Sande, Tone mit Congeria rhomboidea rhomfondc'

pr Tone, Sand, sandige Tone mit Prosodacnen (Proiodaona vutskitsi, P. carbonifera) und Vivlparen, ti l.igm

séhichten von Kostolac, up = Llegend-, ug Haunt, u, = erste llangende, u„ = zweite Hailgende Hraunkohlii

schleht voo Kreka
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chlossen. Dér höhere aandige Horizont enthált eine reiche Molluskenfanna in dér, neben
1ongeria rhomboiden, mehrere auch fiir das Dazische Becken charakteristische Formen
orkommen (s. 1\ Stevanovi, 1 Í)C» 1 ). Daher stellen diese zwei Fundorte, Baéevica

Mislodjin) und Kadar, obwohl voneinander ráumlich entfemt, in bios tratigraphischer

linsioht einander ergánzende stratigraphische Profilé des Portaferrien dar.

Obere und untere Grenze

Wodurch unterscheidet sich ein tvpisches portaferrisches Profil von seinem

inmittelbaren Liegenden, dem Novorossien (s. str.) im Pannonischen Becken?
)arüber wurde schon teilweise in einer von unseren früheren Arbeiten disku-

iert (1951). Weiter von dér Kiiste kommen im Liegenden tonig-mergelige

leckenablagerungen mit Paradacna abichi (obere <zóicAi-Schichten«), in dér

vüstenzone aber eine sandig-sehotterige Randfazies mit Congeria ungula-

nprae, usw. (obere vungula-caprae-Sc\úchten«); als Übergang zwischen diesen

wei Typen können die Schichten mit Congeria praerhomboidea Stev. ange-

iihrt werden.

Tonig-mergelige oabichi-Schichten « treffen wir überall in den Tiefbohrungen, in Sla-

onien, Bánát, BaSka, weiter auf Kadar, wáhrend »praerhoniboidea-Svhichten« im Gebiet
;.on Racevica bzw. Obrenovac im Liegenden des typischen Profilé von Portaferrien vor-

lommen (z. B. auf Duboko an dér Savé westlich von Belgrad, in Boídarevac-Buje auch
n nördliehen Serbien). Eine svnchrone Randfazies mit Congeria ungula-caprae komint
í Kaona ( Sabac), Beli pofok bei Belgrad, Kreka-Moluhe (N.-Bosnien) uzw. vor. Auf dieser

íandfazies werden weiter nach oben Übergangssehichten (U. Pont— ü. Pont), vvie z. B.
ande von Oresac, und noch weiter nach oben sandige Fazies mit Congeria triangidaris

0. Pont) vertreten (sog. Syrmien-Podunavlje Tvpus von Portaferrien), wáhrend auf
'onig-mergeligen unterpontisehen nabich i-Schicht en <• und »praerhomboidea-Schichten«,
rhotnboidea-Schichten « vorkommen (sog. Okrugljak und Kolubara Typus des Porta-
>rrien in Jugoslawien).

Die obere Grenze des Portaferrien im Pannonischen Becken zeichnet sicli

lurch ein plötzliches Verschwinden aller Limnocardiiden und Congerien (nicht

iur C. rhomboidea !) aus, wáhrend im Dazischen Becken, besonders in dér

)ltenia, die Erscheinung dér ersten Horiodacnen und Stylodacnen das Ende
es Portaferrien und den Anfang einer neuen, — dér dazischen — Stufe an-

eutet. Mit dem Verschwinden von Phyllocardium planum planum und einer

eichen Suite anderer Cardiengattungen und Arten, wie es in dér Fauna des
bérén Portaferrien bei Kiadóvo dér Fali ist, hört im Dazischen Teile Serbiens

as pontische Altér auf.

Die Verbindungen des Dazischen Beckens mit dem Euxinischen und Pan-
onischen wurden am Ende des Ponts unterbrochen und diese paláogeographi-
chen Ánderung (Verschwinden dér Meeresengen in den Kárpátén, in dér
)obrudza, nördlich vöm Kaukasus usw.) ist, neben den biostratigraphischen

lerktnalen, unserer Meinung nach. einer dér Hauptgründe für unsere Auffas-
ung, dass mit dem Portaferrien die pontische Stufe endet.

Diskussion

Dér Rahmen und die Lage des oberen Ponts (s. str.), das wir mit dem Portá-
imén gleichstellen, werden bei verschiedenen Autoren, die darüber geschrie-
en habén, verschieden aufgefasst. Seine untere und obere Grenzen passen in

erschiedenen Gebieten nicht zusammen oder sind nicht klar definiert. So z. B.
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a

)

im Pannonischen Becken. nach den Arbeiten von J. Halaváts (1887— 5)4), D. Gór- »

janovic-Kramberger (1902, 1904, 1923), P. Pavlovié (1927), u. a., wurden allé Abla- J

gerungen dér pontischen Stufe (im Sinne von B. de Marny und N. Andrussov) als®
oberes Pont aufgefasst. Den Gebrauch dieses Namens im Paimonischen Becken habén
wir spater (1951, 1961) nur auf den Horizont mit Congeria rhomboidea (bzw. rhomboidea- I
Schichten in dér Ölgeologie) und andere synchrone Fazies (1. mit C. triangularis, 2. mit I

C. balatonica, 3. mit Prosodacnen — P, vutskitsi) begrenzt. Dadui'ch wollten wir weitere Jl
Missverstandnisse verhindern; das Vermeiden dér Fossilnamen für die Stufen- und Unter-
stufenbenennung sollte dazu beihilfen. Es war alsó, neben biostratigraphischen und paliio- I
geographischen Gründen auch ein nomenklatorischer Grund für den Vorschlag des neuen I
Namens Portaferrien (s. auch P. Stevanovic, 1951).

b) lm Dazischen Becken (sein Westteil in Ostserbien) vunfasst unser Portaferrien nui *

cinen sandig-tonigen Horizont, bzw. eine Fazies mit Congeria rhomboidea, weil andere I
drei obenangeführte oberpontische Fazies, bekannt aus dem Pannonischen Becken. hiei I

r.icht festgestellt wurden und aller Wahrscheinlic-hkeit nach nicht entwickelt sind.

c) lm rumánischen Teile des Dazischen Beekens, vor allém in dér Oltenia, wird O. Pont
ganz verschieden aufgefasst. Bei S. Stefanescu (1897) werden darin auch Sande un< t

Mergel eingestuft, die spater von W. Teisseyre (1908) als Dazische Stufe beschrieber i
wurden. Ein anderer Autor unterscheidet in einem so verengten Pont nur verschieden* 1
Fazies aber kein Horizont. I. P. Ionescu-Argetoaia (1918) stellt in seinen »oberen pon
tischen Horizontéin dér Oltenia Sande mit Dreissenomya, Cardium carinatum, C. planum >

Dre.issensia rostriformis, Congeria markoviéi u. a.; K. Krejci-Graf (in W. Wenz, 1940 '

imterscheidet oberhalb dér »rAow6o7dea-Schichten« (nach diesem Autor: oberer Teil de; j
U. Pont) echte oberpontische sandige Mergel mit verschiedenen Unterarten von Phyllo*I
cardium planum sowie Pi'osodacnen. Von diesem Autor wurden (1932) die Namen mbichi t

Schichten« und »r/(owöo*cíea-Schichten« eingeführt (für den unteren bzw. oberen Tei *

des »unteren Ponts«), die spater in dér Ölgeologie des Pannonischen und Dazischen t
Beekens einen fást allgemeinen Gebrauch gefunden habén. Es ist zu betonén, das; i

K. Krejci-Graf sein »0. Pont Rumániens« in dér dazu beiliegenden Tabelle (1940
mit einem Teil dér Unteren Paludinenschichten des Pannonischen Beekens vergleieht

die er dem Kimmerien (Mittelpliozán) anschliesst. In dér neueren rumanischen Literatui
werden auch die pontischen Zonen (Biozonen) erkannt. So. z. B. F. Marinescit (1964 i

unterscheidet in dér pontischen Stufe dér Oltenia sechs Biozonen (a bis £). Davon werdei %
die Zonen a bis mit dem unteren Pont von P. Stevanovié (1951), bzw. mit dem mittlcrer
Pont von W. Wenz und K. Krejci-Graf (1942) und dem unteren Pont von I. P. Ionescv
Argetoaia (1918) verglichen, wáhrend e bis £ mit dem Portaferrien von P. Stevanovk
(1951), bz,w. dem oberen Pont (Horizont mit Phyllocardium planum und Prosodacnen
von W. Wenz und Krejci-Graf (1942), sowie dem ooberen pontischen Horizont < voi

I. P. Ionescu-Argetoaia (1918) korreliert werden. Daraus geht klar hervor, das:

F. Marinescu die Schichten mit Phyllocardium planum planum dem Pont, nicht abe
dem Daz zuzáhlt. Inzwischen unterscheidet dieser Autor im »oberen Pont« von K. Krejéi
( Iraf auch eine Zone mit Phyllocardium planum stevanoviói, die wir, nach dem von ihn

gegebenen Verzeichnis dér Arten (1964), für den obersten Teil dér >>r/ioa)6o«i</ea-Schichten

«

dh. des Portaferrien s. str. \'on Kladovo und Recica im grossen Donau-Maander st
serbiens haltén.

d

)

lm Euxinisclien Becken wird dér Ralimén dér pontischen Stufe (B. de Marny
1869) von N. Andrussov (1917), durch eine Zurechnung dér Horizonté 1 IV voi

Kamysch-Burun in dér Krim (sein Bosphorien, 1 923) zum Pont, erweitert. Seiner Meinunf
schlissen síeli auch andere, in dér Krim spater arbeitenden sowjetischen Geologen an

nur mit einer Korrektion dér Lage des vierten Horizonts dér von Bosphorien (Andrus
sov’s O. Pont) getrennt und dem ülteren Pont zugezáhlt wird. Bei V. Kolesnikov
( 1 940) wird das Bosphorien, von dem dieser Autor annimmt, dass er erst nach dér Unter.

brochung dér Verbindungen des Euxinischen Beekens mit dér westlichen Paratethv
anfángt, weiterhin dem oberen Pont angeschlossen . A. Ebersin (1938) schreibt mi
Recht einen grossen stratigraphischen Wert, bei den Korrelationen dér pontischen Abla

gerungen, dem ANDRUSSOv’sclu'n Horizonté V von Kamysch-Burun (Horizont mi
Congeria subrhomboidea Andrus.) zu. Es werden in dér letzten Zeit (1955) von dicsen

Autor drei pontische Horizonté unterschieden (Unter-, Mittel- und Oberpont), wobt

für Mitti'lpont Schichten mit Congeria subrhomboidea im Euxinischen Becken, für Ober
pont Bosphorien (alsó wie bei N. Andrussov und V. Kolesnikov) gehalten werden

Hior soll betont werden, dass allé bisherigen Autoren, angefangen mit N. Andrussoi
die Schichten mit Congeria subrhomboidea für synchron mit dem Congeria rhomboidea'
Schichten im Pannonischen und Dazischen Becken haltén.
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Die meisten Autoren. die sich mit dér Grenze Unter/Mittel-Pliozán beschaf-

i i^t habén (YV. Teisseyre, N. Andrussov, K. Kreji-Graf, P. Stevanovi
. a.) haltén die Unteren Paludinenschichten im Pannonischen Becken fii

r

wichrone Ablagerungen mit dem Daz Rumániens. Daneben wurde schon von
Andrussov (1923 1928) betont, dass Kinunerien und Dazien, obwohl

icht im Ganzén, synchrone Ablagerungen darst ellen: ein Teil des euxinischen

•berpont (Bosphorien) aber, wie schon aus dér Tabelle in dér Arbeit Andrus-
iy’s (1923: S. 204; 1928) ersichtlich ist, entspricht dér Dazischen Stufe. Eine

hnliche Meinung über das gleiche Altér des Bosphorien und álteren Daz habén
ir auch bei dér Analyse des Ponts im Dazischen Becken (P. Stevanovió,

951 : S. 179, 180) vertreten. Dabei wurde vorgeschlagen, einen Teil des ().

ont in dér Krim (Horizonté 1 III), dér erst spáter von N. Andrussov
em euxinischen Pont angeschlossen wurde (1923), davon zu trennen und dem
immerien anzuschliessen.

In dér stratigraphischen Tabelle von A. Ebersin, N. Macarovici, P,

Iarinescu und M. Mota§ (1966) wird ein Bosphorien ((). Pont vöm euxini-

•hen Tvpus) auch im Dazischen Becken angeführt. Darüber kommt auch
i dieser Tabelle eine neue Unterstufe oder ein Horizont, Gátién, das, nach
iesen Autoren, noch immer altér als Dazien sein soll. Sowohl Bosphorien

ie auch Gátién werden in dér Tabelle unter dem Pont, als Horizont H/G,
ngestuft. Portaferrien wird dórt, in Bezug auf seine ursprüngliche von uns
.rtretene Definition stark verengt und zusammen mit »Odessien« als dem
ovorossien angehörende Unterstufe aufgefasst. Unserer Meinung nach diirfte

Un die Pachydacnen, Prosodacnen und Stylodacnen ént haltenden Scliichten

pétien dér erwáhnten Autoren), sowie die Scliichten mit Prosodacna steno-
'

extra und Horiodacna (Bosphorien derselben Autoren), mit Recht dem Dazien
nschliessen.

Was die Scliichten mit Phyilocardium planum piámon in Rumánien anbe-
, ifit , wovon F. Marinescu (1964) mehrere andere tvpisch pontischen Arten
íführt, könnten sie nur als jiingstes Portaferrien (im Sinne des O. Pont)
elit aber als eine seitliche Fazies des Horizontes mit Prosodacna stenoplenrci

íd Horiodacna zr Zeit aufgefasst werden, wie es bei den erwáhnten Autoren
‘tan wurde. Inzwischen bleibt dieses Problem bis auf weiteres noch immer
fen: mán sollte neue zusatzliche vergleichende Beobachtungen in dér Oltenia

?achen.

Xeben Phyilocardium planum planum konunen im rumánischen oberen Pont, nach
Marinescu (1964), auch Dreissensia rostrifonnis Desh., I). corniculata Sabba (D. ani-
concha An'Deus.), Dreissenomya aperta Desh.. Limnocardium apertum AÍÜnst., L. sub-

mamulosum Andrus., L. peregrinum Ebers., L. emarginatum Desh., Paradacna retowskii
ndrus., P. retowskii var., Plagiodacna carinata Desh., Caladacna steindachneri Brus.,
leradacna aff. pterophora Brus. (wahrscheinlich Arcicgrdium primigenium Ebers.
1 Stev., Bemerkimg P. Stevanovió), Didacna constantiae Sabba, Valenciennesia sp.

>r, ein Beweis mehr, dass das Xiveau mit Phyilocardium planum sicher den orhomboidea-
liichten«, bzw. dem Portaferrien angehört, obsehon C. rhomboidea in dér Oltenia selbst

dieser Gemeinschaft zufálligerweise zr Zeit nieht gefunden wurde; in Ostserbien bei
íadovo und Recica, sowie westlich von den Karpathen (z. B. bei Kadar in Bosnien),
irde in einer solchen Gemeinschaft auch dicse leitende Fönn gefunden.

Bei dér Grenzfragen des Portaferrien sind ebe Fazies mit Congeria rhomboidea,
w. mit C. subrhomboidea von entscheidender Bedeutung, die erste vor allém
i Pannonischen, die andere nur im Euxinischen Becken.
Für die obere Grenze des Portaferrien im Pannonischen Becken ist nicht

íbedeutend, dass zwisehen ihm und den Unteren Paludinenschichten keine



Diskordanz beobachtet wurde. lm Falle, wenn im Portaferrien eine Prosodac
nen- und Viviparen fühi’ende Fazies vorherrscht (z. B. in Bánát und im Fruska
Gora-Gebirge), wird sowohl lithologisch als auch faunistisch eiix allmáhliche

Übergang nach oben zu den Paludinenschichten gaixz evident. Ei’st nach de

letzten Prosodacna-Arten (wie z. B. Prosodacna vodopici Brus.) und grosse

Paradacixen (P. radiata Stev.J hört das Pont auf und beginxxt ein neues post

pontisches Altér (Paludinenschichten). Ganz anders wird diese Grenze, wen
eixxe rhomboidea-Fazies im Portaferrieix vorhei’rscht . Irx dem Fali ist dér faunb
tischer Übergang vöm Pont zu den Paludinenschichteix überraschend schai

(z. B. Gojlo in Kroatien, usw.).

Wie schoxx vorher betont wui'de, wurden die Schichten mit Congeria rhombo ,

dea aus Westserbien (Posavina, Kolubara und Posavo—Tanxnava Gebiel

und Nordbosnien (Kadar und Kx'eka) für eine stx’atotvpische Begründung df

Portafei’rien benützt. Molluskenfauna aus diesen Schichten des Paixnoixische

Beckens ist aus dexx Arbeiten von M. Hoernes (1854, Lók. Árpád), S. Brusik
(1884, Lók. Okrugljak), P. Stevanovic (1951, Lók. Jasovnik uxxd viele axxder*

1961, Lók. Kadar) uxxd vielen anderen bekannt. Sie ist voxx einenx i’eixx kasp

brackischen oder oligohaliixen Tvpus, das Wasser aber, woriix sie gelebt hatt<

nxuss iix Bezug auf die anderen portafemscheix Fazies-Tvpeix, íxxit Congeri

triangularis
,
C. balatonica, Prosodacnexx uxxd Viviparen, einen hóhérén Sál;

gehalt gehabt lxabeix. Für diese Behauptung spricht besoixders ein massenhaft<

Auftreten dér grossexx Limnocardiiixen in den rhomboidea-Schichten.

Ein Beispiel dér ráumlichen Kreuzung dér »rfiomboidea«- und rtriangularis-Y’azie

habén wir in dér Umgebung von Grocka im nördlichen Serbien (Fundorte Duboöa
Crveni Breg, Oresac 2) und Kreka im nördlichen Bosnien. Eine typische »triangulari

Fazies« des Portaferrien ist im Gebiet zvvischen Oresac 1 und Smederevo an dér Dont
bekannt. Faunénverzeichn isse aus dér »ír iangu laris -Fáz ies « sind in den Arbeiten ve

Th. Fuchs imd S. Gillet, für Bánát, und E. Lrenthey für Transdanubien, sowie
vielen anderen, zu finden. Fazies mit Congeria balatonica kennen wir besonders aus d<

Arbeiten von E. Lrenthey, F. Bahtha u. a.

Die Schwierigkeit, bei deix Versuclxen, Portaferi'iexx vöm Daz im Dazische

Beckeix zu trennen, kommt vor allém von einenx allmáhlicken fauixistischt

Übergang zwischen diesen zwei Stufexx. Die dazischexx, sowie bosphoriscl

Fauna stellt xxámlich einexx Schritt weiter iix dér Entwicklung dér pontischí

kaspibrackischen Molluskenfauna dar, was mit den Paludinenschichten i

Pannonischen Becken xxicht dér Fali seixx kann. Deswegeix schlageix wir vo

die Verháltnisse im Paxxnoixischen Becken auch bei dieser Abgreixzuxxg im Daz

schen Becken zu beachten. In Ostserbien, dlx. dem westlichen Randteile d

Dazischen Beckens, wird das höhste Portaferrien, wie im Paixnoixischen Becke

durch die Schichten mit Congeria rhomboidea gekexxxxzeichnet; gefundene Arte

besondei's aus dér sandigexx Fazies dér »rhomboidea-Schichten« stelxen in d

Regei zu dexxen aus dem pannonischen Raum xxalxer, als die Arten, die a>

einer tonigen Fazies stammen. Diese biostratigraphische Übereinstimmux
dér beiden pontischen Gebiete illustrieren am bestexx Fundorte Kadar
Bosnien (s. P. Stevanovió, 1961, Tabelle) und Kladovo im karpatischen Ve
lando Serbiens.

Ixn oboren Pont oder Portaferrien Ostserbiexxs, dlx. des karpatischen Vorla

des herrscht fást in dér Regei eine saxxdige Komponente vor. Uixter den Mollu

kenarten sielxt mán, neben Congeria rhomboidea, eiixen plötzlichen Vorsto

einer ganzen Reihe von neuen Fornxeix, wie Plagiodacna carinata Desi
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imnocardium emarginatum Desh., L. petersi M. Hoern., Paradacna retowskii

ssoinae Stev., Arcicardium primigenium Ebers. et Stev., u. a. (s. bei P.

TEVANOYié, 1951), die in tiefer liegenden Schiehten unbekannt sind. lm
legensatz zu dér Auffassung einiger Forscher in den Nachbarlándern, gibt

s in Ostserbien keine pontischen Schiehten, die jünger als dér Horizont mit
’ongeria rhomboidea wáren. Solche Schiehten sollten, nach unserer Auffassung,

eder in dér Oltenia noeh in NW-Bulgarien, entwickelt gewesen sein (Ta-

elle I.).

Naeh den obenangeführten Literaturangaben kaim mán alsó die ganze
liskussion iiber den Charakter und die Grenzen des oberen Pont oder Porta-
'rrien im Dazisch-Euxinischen Raum auf zvvei verschiedene Auffassungen
urückführen. Nach einer liegt (). Pont im Euxinischen Beeken oberhalb des

lorizontes mit Congeria subrhomboidea (V. Horizont von Kamysch-Burun),
s ist alsó jünger als Portaferrien und umfasst die Horizonté I—IV von N.
indrvssov (1923), bzw. I—111, nach A. Ebersin (1955). Nach dér zweiten
bér umfasst oberes Pont die »rAow6oidea-Schichten« in Ostserbien und Pumá-
ién, die vollstándig mit den »r/<oí»öoídea-Schichten« aus dem Pannonischen
lecken übereinstimmen (P. Stevanovi, 1951). Mit anderen VVorten gehört
í erstem Falle das sog. Bosphorien dem oberen Pont an, im zweiten aber
ndet Pont s. str. mit dem Portaferrien (P. Stevanovic, 1951). Es wird die

ragé gestellt, ob diese zwei verschieden aufgefassten obere-pontischen Unter-
ufen synchrone Ablagerungen darstellen oder nieht. Da sie in faunistischer

leziehung ganz verschieden sind, gestatten allé erwáhnten Autoren keinen
ynchronismus: Bosphorien ist jünger als Portaferrien. Die Meinungsverschie-
enheit besteht alsó nur darin, ob Bosphorien noch immer im Pont bleiben

dér schon dem Mittelpliozán zugerechnet werden soll. Mit apderen Worten,
t O. Pont ein Synonym für Portaferrien oder für Bosphorien. Wir sind für

las erste Synonym aus folgenden Gründen: Nachdem schon N. Andrussov
1923) behauptete, dass Horizonté I—III von Kamysch-Burun mit dem Daz
umániens synehron sind. wo keine bis jetzt sicher bewiesenen bosphorischen
Lblagerungen auftreten, scheint es uns wohl gerechtfertigt, diese drei Horizonté
em unteren Kimmerien (dh. Dazien) anzuschliessen. Natürlich kann diese

.nnahme nur dann gerechtfertigt werden, wenn die Schiehten mit Congeria
homboidea und mit C. subrhomboidea für absolut gleichzeitigkeit anerkannt
érdén. Glücklicherweise sind in dieser Frage, wie wir gezeigt habén, allé

'orscher einig. Wenn wir im Pont auch die Horizonté I—III beibehalten woll-

en, dann müssten, sowohl Untere Paludinenschichten als auch ein grosser

eil des Daz, auch ein oberpontisches Altér habén, was vöm Standpunkte dér
aláogeographischen Evolution dér Paratethys und dér darin lebenden Fauna
us nieht genug begründet gewesen wáre. In den Unteren Paludinenschichten,
ie es bekannt ist, besteht die Paratethys als ein einheitlicher, von den Alpen
is Turkestan sich erstreckendes Becken, nieht mehr.
In einer früheren Mitteilung, die noch nieht veröffentlieht ist (Sofia, 1965),
aben wir einen Svnchronismus des Horizontes mit Phyllocardium planum
lanum (stammt als selbststándig von K. Krejci-Graf, 1932) mit dem Bospho-
en gestattet. Nach dér Arbeit von F. Marinescu (1964), die wir erst spáter
rhalten habén, sind wir zr Zeit iiberzeugt, dass dér erwáhnte Horizont noch
nmer pontisch gewesen sein soll, mit andern Worten weder dem Daz noch
•osphorien angehöre. Die Aquivalente des Krimschen Bosphorien in Rumá-
ien rnüssen wir in dem unteren Daz erwarten, vor allém in den Schiehten, die
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[inger als dér pontische Horizont mit Phyllocardium planum planum sind.

Velehe Schichten aber es sein sollten, ist zr Zeit nicht möglich zu sagen.

Die Áquivalente des Portaferrien im Euxinisehen líecken finden wir im IV.

nd V. Horizonté von Kamvsch-Burun, womit auch A. Ebersin und andere
’orscher einverstanden sind. Aus diesen Gründen, vor allém auf Grund dér

erhaltnisse im pannonischen Raum, könnten die Schichten mit Congeria

|nbrhomboidea nicht ein Mittel-, sondern nur ein wahres Oberpont darstellen.

Korrelationsversuche des jüngeren Pont (nach uns Portaferrien) im Panno-
isehen, Dazischen und Euxinisehen Becken, so wie wir dicse Frage auffassen,

ind in dér Beiligenden synoptischen Tabelle dargestellt.

Die Möglichkeit einer zonaren Gliederung des Portaferrien auf Grund dér

lollusken, bleibt zr Zeit offen. Námlich allé Versuche in dieser Richtung
igten, dass. infoige einer grossen faziellen Verschiedenartigkeit, das praktisch

ist unmöglich ist. Deswegen habén wir in unserer Tabelle nur Faziestypen,

[icht aber auch die Zonen gezeigt. Es kaim aber gesagt werden, dass einzelne

azies mehr dem unteren oder dem oberen Portaferrien eigen sind. So z. B.

chiehten mit Prosodacna vutskitsi und Paradacna radiata, dann die mit
phyllocardium planum planum gehören meistens dem oberen Portaferrien,

áhrend die mit Congeria triangularis oder C. croatica, C. zagrabiensis dem
nteren. Schichten mit C. rhomboidea werden sowohl im unteren als auch im
peren Portaferrien getroffen. Eine Zonengliederung miisste mán aber in

iesem Fali zusammen mit den Ostracodenarten durchführen.
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Die Bedeutiing cles Studiums elér Mollusken

für die Bestimmung dér Biostratigraphie dér

armatischen Sedimente dér Tschechoslowakei

Josef Svagrovsky*

In das Gebiet dér Tschechoslowakei liefen aus dér sarmatischen Paratethys
rei ausgedehnte Buchten ein. die in morphologische Depressionen entlang
er südlichen Ausláufer dér Gebirgsketten dér Westkarpaten eindrangen. Die
edimente des sarmatischen Meeres bilden heute einen Teil dér miozánen
chichtenfolge des Wiener Beckens, sie sind in dér Kleinen Donauebene und
eren Randauslaufern verbreitet. Sie beteiligen sich am Aufbau eines Gross-
iles dér Ostslowakei, vor allém des Beckens von Kosice und dér Tisza-

bene.

Die sarmatischen Sedimente enthalten eine verháltnismássig reiche und
iufig vorkommende Molluskenfauna, die mit Erfolg bei ihrer biostratigraphi-

•hen Gliederung angewendet wird. Bei dér stratigraphischen Unterteilung
er Sedimente gehen wir von einer dreiteiligen Gliederung dér Stufe aus,

obei wir das untere Sarmat (Volhyn), mittlere Sarmat (Bessarab) und das
tere Sarmat (Cherson) unterscheiden. Um die korrelativen Beziehungen dér
edimente unseres Territoriums und dér angrenzenden Gebiete zu bestimmen,
érdén wir von dér, heute am meisten verbreiteten, akzeptierten und ange-
endeten Unterteilung des Sarmats des mittleren Donaubeckens, nach Fora-
liniferen von Grill (1943) erarbeitet, ausgehen. Er unterschied im Sarmat
rei Zonen, untén mit Elphidium reginum, höher mit E. hauerinum und die
oere mit Nonion granosum. Von Papp (1956) wurde dér Schichtenkomplex
es Sarmats nach Molluskenassoziationen in vier Horizonté geteilt, wonach
• untén Rissoenschichten, höher Ervilienschichten, über diesen Mactraschichten
nterschied und dér obersten Teil des Schichtenkomplexes als Verarmungs-
me bezeichnete. Allé angeführten Horizonté und Zonen sind auch in den
irmatischen Sedimenten unserer Gebiete unterschieden worden. Wir vertreten
doch die Ansicht, dass diese Horizonté des Sarmats des Wiener Beckens nur
nem Teil dér sarmatischen Schichten des ponto-kaspischen Raumes ent-

orechen.

Als die westliche Bueht des sarmatischen Meeres auf unserem Gebiet war
n grosser Teil von Südmáhren und dér Westslowakei, d. h. dér tschechoslowa-
scheTeil des Wiener Beckens überflutet. In den zentralen Teilen des Beckens
egen die sarmatischen Sedimente auf tortonischen, aber an den Rándern des
eckens, hauptsáchlich im NW und O liegen sie sichtlich diskordant auf álteren

omplexen. Die Machtigkeit dér Ablagerungen im Zentrum des Beckens
etrágt etwa 700 m.

* Lehrstuhl für Palaontologie dér Xatumissenfchaftliehen Fakultat dér Komensky-U niversitat Bratislava
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In den unteren Lagen des sarmatisclien Schichtenkonrplexes kann ein Horizont vo
Grosselphidien, nach dér Molluskenfauna Rissoenschichten, ausgegliedert werden, In dei

Wiener Becken wurden sie mit Hilfe zahlreicher Bohrungen untersucht, doch treten si

entlang des östlichen Itandes des Beckens, auch direkt an die Oberfláche. Sie sind dure

j

ein háufiges Vorkommen dér Vertreter dér Familie Rissoidae, dérén Gattung Mohren
sternia hier ihre Entfaltung erreicht, gekennzeichnet. Seltener befinden sich in den Mollu
kenassoziat ionén auch Arten wie Ervilia dissita, Ábra reflexa, Cardium janoschek
Ervilia vindobonense, Calliostoma guttenbergi, Hydrobia stagnalis andrussovi, Pirenela

nodosoplicata, Cerithium rubiginosum, Dorsanum duplicatum. Für die Rissoenschichte'
ist auch das Vorkommen besonderer Relikte von Bedeutung, die aus dem Törtön herübe .

gekommen sind, wie Loripes niveus, Gastrana fragilis, Calliostoma angulatum, Polynic\
catena sarmatica, Ocinebrina sublavata, Mitrella scripta, Clavatula doderleini, C. sotterí

Das Hangende dér Rissoenschichten bilden die Ervilienschichten (im Sinne von Pap
1956). In dem tschechoslowakischen Gebiet des Wiener Beckens besitzen sie eine untéi
schiedliehe fazielle Entwieklung, aber es überwiegen feine pelitische Sedimente. Sie sir

durch ein háufiges Vorkommen dér Gattung Ervilia gekennzeichnet. Verbreitet sind s]

in Beckenpartien, doch wurden sie auch in Obcrfláchenaufschlüssen, vor allém entlai

des westlichen Randes des Beckens, wo bekannte Lokalitáten wie Cejc, Vel’ké Bílovic I
Podivin hegen, gefunden. In geringerem Masse sind sie an dem östlichen Rand des Wiem
Beckens, in dér Umgebung dér Gemeinden Stráznice, Prievaly, Plavecky Peter imd di jt

Berges Devínska Kobyla (Thebener Kogel) aufgeschlossen. Die Molluskenfauna erreichf*
zr Zeit dér Sedimentation dér Ervilienschichten ihre höchste Entfaltung, die sich i:'

liáufigen Vorkommen dér Vertreter dér Familien Cardiidae, Veneridae, Scrobiculariida a
Donacidae, Trochidae, Hydrobiidae, Potarnididae, Cerithidae áussert. Es muss noch aifl
die besondere fazielle Entwieklung dér Ervilienschichten des östlichen Randes des Wien'* ¥

Beckens hiengewiesen werden. Hier überwiegen Sandsteine, stellenweise in kleinkörnii f
Konglomerate übergehend. In Dünnschliffen dieser Sandsteine kann beobachtet werdei

dass es sich um oolithische Sandsteine liandelt, wobei sich in den Zentren dér Ooide o t

Foraminiferengeháuse befinden. An den südlichen Hangén dér Devínska Kobyla sir *

organogene Bryozoen-Serpulen-Kalke, sowie sandige. Kaiké mit Oolitlien entwickelt. D l
fazielle Entwieklung dér Sedimente sowie die Molluskenreste weisen auf die Sedimei. B
tation in einem seichten Sublitoral hin. Diese Feststellung ist von paláogeographische

;
1

Standpunkt aus wichtig, da sie es ermöglicht zu konstatieren, dass die Gebirgskette d< 1;

Kleinen Kárpátén die östliche Küste dér sarmatisehen Bucht des Wiener Beckens, odi f

eine Reihe von Inseln bildete, zwischen denen eine Kommunikation dér Bucht zu d'| I
Kleinen Donauebene bestehen konnte.

Die Mactraschichten des Wiener Beckens bilden den höchsten Horizont des sarniat

seben Schichtenkomplexes. Sie besitzen zwar eine weniger bunte als die beiden vorhe

gehenden, doch ziemlich reiche Molluskenfauna. In dér Assoziation überwiegen die Art*

Cardium vindobonense, C. latisulcum, Irus gregarius, I. dissitus, Donax lucidus, Erril

dissita. Martra vitaliana, M. fabreana, Musculus sarmaticus, Calliostoma angulatin

Hydrobia elongata, Pirenella picta. Lithologisch sind sie durch ein háufiges Vorkommi
von Sanden und Sandsteinen gekennzeichnet.

Den höchsten Horizont des Sarmats im Wiener Becken bezeichnet Papp (1951) a

Verarmungszone. Sie zeichnet sich durch seltene Vorkommen kleiner, vérkörömért'

Mollusken aus, welcher Umstand durch eine Regression dér sarmatisehen Bucht und d

Aussiissung ihrer Reste erklárt werden kann. Papp (1954) betrachtet diese Schiehtenfoli

als Übergang zu dem Pannon und nimmt eine Konkordanz dér Lagerungsverháltnisse a

Die zweite ausgedehnte Bucht des sarmatisehen Meeres auf unserem Terr-

tórium befand sich im Gebiet dér Kleinen Donauebene. Zum Unterschied voi

Wiener Becken beteiligten sich hier an dér Entstehung dér Sedimente in sta

kém Ausmasse vulkanische Tuffite.

Es wurde hier das Vorkommen von Rissoenschichten naehgewiesen, die in den Kair

partién dér Bucht sichtlich transgressir auf dem miozanen oder álteren Liegenden ruhi

( Bohrung Trstín- 1 ., Kristallin dér Kleinen Kárpátén). Untér den Sedimenten iiberwieg'

tonige und feinsandige Ablagerungen. Die Schichtenfolge ist im ganzen an Molluskeníaui

ármer als im Wiener Becken. trotzdem sind in dér Assoziation solche Arten háufig, d

eindeutig auf ein untersarnml isches Altér dér Schichtenfolge und ihre Identitát mit d<

llissoenselnehten des Wiener Beckens hinweisen. Die bedeutendsten und an Molluske

fauna reichsten Lokalitáten befinden síeli an dér östlichen Begrenzung dér Tiefebei
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n elem linken Ufer des Flusses Hron. In den Assoziationen überwiegen hier die Arten
tseidus 8armaticu8, Cardium janoscheki. Ábra reflexa, Ervilia dissita, Mohrensternin

•iflata, M. angulata, M. bmmtiea, M. sarmatica, M. soeeni. Háufig kommen hier Knollen

on Bryozoen und Wurm-Röhren vor. Eine áhnliche Molluskenfauna ist in tuffitischen

edimenten im Tál des Hron bis Hronsky Befíadik gefunden worden. Die Gegenwart von
'

rvilienschichten in (lein Gebiet dér Kleinen Donauebene ist unzweifelhaft, Oberfláchen-

ufschlüsse in ihnen sind selten. In Bohrungen wurde dér Horizont mit Elphidium haueri-

um bewiesen (Morkovsky, 19(i0) und aus dér Umgebung von 2eliezovce sind uns Bohr-
erne mit einer Molluskenassoziation bekenni, die für die Ervilienschichten des Wiener
[leokens kennzeichnet sind. An dem westlichen Rand dér Kleinen Donauebene befinden

eh einige natürliche Aufschlüsse (Maié Tinié) mit einer, für die Erviliensohichten bedeu-
mgsvollen Molluskenassoziation. Höhere Horizonté des Sarmats sind in dér Kleinen
•onauebene anhand von Molluskenassoziat ionén nicht nachgewiesen worden, obwohl
likropaláontologische Studien Angaben über die Gegenwart dér Zone mit Nonion
anosum mit einer verarmten Assoziation anführen. Die Zone wird noeh als Áquivalent
er Erviliensehiehten angesehen, sie stellt eine starke Regression dér Bucht und dérén
ussüssung dar.

Die dritte Bucht des sarmatischen Meeres drang in das Territórium dér

’schechoslowakei von Síiden naeh Nordosten und Osten in das Gebiet dér

htslonakei ein. Zum Unterschied von den Buchten des Wiener Beckens und
er Kleinen Donauebene war die ostslowakische Bucht des sarmatischen .Meeres

nabhángig von dér morphologischen Elevation des Presov—Tokaj -Gebirges,
elche zum Grossteil erst nach oder wáhrend dér sarmatischen Tranrjression

ntstanden sein muss, in dieses Gebiet eingedrungen.

lm Liegenden dér sarinat ischen Sedimente wurden an mehreren Stellen Süsswasser-
blagerungen des oberen Tortons festgestellt, welcher Umstand ein untrüglicher Beweis
r Transgression dér sarmatischen Buciit in dem Gebiet dér Ostslowakei ist. Unter den
-dimenten des Sarmats überwiegen sandig-tonige Ablagemngen. an den Randern des
[eckens befinden sich nicht selten máchtige Lagen von Schottern. An zahlreichen Stellen

[urden in den Sedimenten des Sarmats Einschaltungen und Lagen vulkanischer Tuffite
nd Agglomerate und sogar Andesit- oder Rhyolith-Ströme festgestellt. Dér Yerlauf dér
ilkanischen Tátigkeit des südlichen Teiles des Presov-Tokaj -Gebirges brachte Abweehs-
ing in den lithologischen Charakter dér sarmatischen Gesteine. Dér Grossteil dieser
esteine entstand wáhrend dér Dauer des sarmatischen Meeresbucht in diesem Gebiet,
och die Sedimentation und die vulkanisehe Tátigkeit dauerte auch nach ihrer Regres-
jon und nach dér Ablüsung dér brac-kischen durch Süsswasserbecken noch wáhrend des
íirmats weiter fórt.

In dem überwiegenden Teil des in dér brackischen Bucht dér sarmatischen Paratethys
itstandenen Schichtenkomplexes befindet sich eine reiche Mollusken-sowie auch Fora-
liniferen-Fauna. Nach dér Molluskenfauna war es möglich, diese Schichtenfolge in zwei
orizonte zu gliedern (Svagrovsky, 1959), die Olsava- und die Mysl’a-Schichten.
Die Olsava-Schichten, als unterer Horizont des brackischen Sarmats, sind im Tál des

ilusses Olsava am meisten verbreitet und in dér Umgebung von Slanec gut aufgeschlossen.
s sind überwiegend pelitische, oft stark sandige Schichten. Die Olsava-Schichten ent-
alten eine typisch untersarmatische Vergesellschaftimg von Mollusken, in welcher
astropoden überwiegen. Unter ihnen befinden sich mehrere Arten und Unterarten, die
i den höhergelegenen Mysl'a-Schichten nicht vorkommen oder nur áusserst selten sind.
'a diesen gehören Cérithium rubiginosum rubiginosum, C. rubiginosum gracile, Bittium
ticulatum, Clavatula doderleini doderleini, C. doderleini striata, Dorsanum duplicatum
iplicatnm. Von anderen. für das untere Sarmat (Volhvn) hindeutenden Arten kommen
den Olsava-Schichten ziemlieh háufig Clithon pictus, Mohrensternia sarmatica, M. hydro-
oides, M. angulata, M. banatica, Pirenella picta picta, P. picta mitralis, Acteocina lajon-
gireana vor. Von den LameUibranchiaten, die im ganzen selten sind, treten die Arten
ardium pseudoplicatum, C. procarpatinum, Loripes niveus, Ervilia trigonula. Macira
chwaldi auf. Die Assoziation dér Olsava-Schichten wurde auch in einigen, in dér Tisza-
bene liegenden Bohrungen festgestellt (Secovce-1).
Im Hangenden dér Olsava-Schichten sind im Gebiete dér Ostslowakei die Mysl’a-

-hichten entwickelt. Sie sind durch eine bunte fazielle Entwicklung gekennzeichnet,
elche durch das Vorkommen vulkanischer, vorwiegend rhyolithischer Tuffite erweitert

15 Földtani Közlöny
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ist. Sie reprásentieren die am meisten verbreitete sarmatische Schichtenfolge in de
Bereich dér Ostslowakei. Sie entstanden wáhrend dér maximalen Transgression des sami
tisehen Meeres.

Die MyéVa-Schicliten enthalten ansser zahlreichen, mit den Olsava-Schichten géniéi

samen Molluskenarten viele Relikte aus dem Törtön, welche in den Olsava-Schichten fehle

So Arten dér Oattungen 0döntöm in, Terebralia, Ocinebrina , zahlreiehe Rissoiden. Ander
seits enthalten die Olsava-Schichten Arten, die uns in den Myál’a-Schichten nicht békán
sind (Cerithvum rubiginosum, Clavatula doderleini, Dorsanum duplicatum). Diese Abwi
chnngen in den Assoziationen dér Mollusken weisen auf bedeutende Veránderungen
dér Paláogeographie dér sarmatischen Paratethys in dem Mittleren Donaubecken (

dér Wende zwischen dér Sedimentation dér Olsava- und dér Mysl’a-Schichten hi

Die Molluskenassoziationen dér Olsava- sowie dér Mysl’a-Schichten lassen keine Zweii
darüber bestehen, dass beide Schichtenfolgen untersarmatisch sind (Aquivalente d
Volhyns), und den Rissoenschichten des Wiener Beckens und dér Kleinen Donauebe;
entsprechen.

Ein höherer Horizont des Sarmats ist nur in dem Vihorlat-Becken dér Ostslowak
nachgewiesen worden. Die Schichtenfolge liegt trangressiv und diskordant auf zentn
karpatischem Flvsch. Nach den Assoziationen dér Mollusken entspricht diese Schichte
folge dem mittleren Sarmat — fíessarab (Senes, 1957). In dér Assoziation üborwieg<
Lamellibranchiaten, von denen uns viele aus Ervilienschichten des Wiener Beekr
bekannt sind.

Nach dér Ablagcrung dér Mysl’a-Schichten kommt es zu einer Regression dér sarma'
schen Bucht aus dem Gebiet dér Ostslowakei. Die brackische wurde von einer Süsswasst
sedimentation abgelöst. Es entstehen Schichten von Tonen. sandigen Tonen, die n
háufigen Lagen von Andesit-Tuffiten abwechseln. Stellenweise befinden sich in d«j

Schichtenkomplex Einlagen von Ligniten. Diese tuffitisch-lignitische Serie (Janáe
1958) aus dem Hangenden dér Mysl'a-Schichten (Volhvn) kann als Áquivalent des unter

Teiles des Bessarabs und dér Ervilienschichten des Wiener Beckens angesehen werdc

In das Sarmat werden Süsswas-sersedimente einiger abgesehlossener Beekt

dér Westkarpaten einbezogen. Solche sind vor allém die Becken von T úri

und Ziar. Das Altér wurde hier entweder nach dér endemischen Fauna (Túrié

Becken) oder nach pflanzlichen Resten bestimmt.
Aus dem Vergleich dér Molluskenassoziationen dér sarmatischen Gebie

dér Tschechoslowakei resultieren einige eindeutige korrelative Beziehunge
Die Rissoenschichten des Wiener Beckens wurden in dér Kleinen Donauebei
nachgewiesen und ihnen entsprechen aueh die Olsava-Schichten und MysV
Schichten dér Ostslowakei. Allé Schichtenfolge sind untersarmatisch, Áquiv
lente des Volhyns des ponto-kaspischen Raumes. Die im Wiener Becken v<

entwickelten Ervilienschichten sind in dér Kleinen Donauebene nur zu

Teil vertreten. In dér Ostslowakei entspricht ihnen das mittlere Sarmat d

Vihorlat-Beckens und ein Teil dér tuffitisch -lignitischen Serie dér Tisza- Fbe

und des Flusses des Presov -Tokaj -Gebirges. Diese Schichtenfolgen aus de

Hangenden des nachgewiesenen Volhyns kimen mit dem Bessarab dér st li>

des Karpatenbogens gelegenen Gebiete parallelisiert werden. Den Mactr

schichten des Wiener Beckens entsprechende Sedimente wurden weder in d

Kleinen Donauebene, noch in dér Ostslowakei gefunden. Hier setzte sicli ei

Süsswassersedimentation fórt. die mit Denudationen abwechselte. Diese, rt li

eine in subsidenten Becken entwickelte Verarmungszone uinfassende Schichte

folge, kann als Áquivalent des oberen Teiles des mittleren Sarmats ( Bessarab

angesehen werden. Das Pannon des Mittleren Donaubeckens könnte dann de

oberen Sarmat (Cherson) und dem Maeot des ponto-kaspischen Raumes ei

sprechen.
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Uber die paláogeograpliisclien und ökologischei

Verháltnisse dér pannonischen Beckenfazies

M. Széles

Pannonische Ablagerungen finden sich im Grossteil Ungarns, meistens ii

grossen Máchtigkeiten. In dér SO-Depression dér Grossen Ungarischen Tie

ebene sind die Tiefbohrungen Nagyszénás— 1 in 3008 m, Makó— 1 in 4155 t

noeh im Unterpannon stehen geblieben, in dér Bohrung Mindszent— 1 lásr

sich die Untergrenze des Oberpannons in 2555 m ziehen. Die ufernahen Fazit'

des Pannons sind hauptsáchlich im mittleren Transdanubien aus Oberfláchei

aufschlüssen wolil bekannt. Die 1000—3000 m máchtigen pannonischen Abls,

gerungen in dér Grossen Ungarischen Tiefebene sind durch dickes Oberpliozá

(terrestrische bunte Tone) und Pleistozán bedeckt sodass sie darum erst i

Laufe dér Erdölforschungen bekannt wurden.

Unter den Beckenablagerungen dós Unterpannons herrscht eine sehr einförmip
bestándige paláontologisehe Fazies, mit einer Paradacnn—Congeria bánátién-Fauna vr

Charakteristisch für sie ist die kleine Artenzahl, grosse Exemplarenzahl. Die diini

Schale dér Mollusken, die bedeutende horizontale und vertikale Verbreitung, bezw. <1

Gleichmássigkeit und Bestándigkeit dér Fauna sprieht für Ablagerungen tieferen Wassei
Diese Fauna ist in tonig-mergeligen Ablagerungen háufiger, fehlt aber aucb in feinsani

gon und aleuritisehen Sedimenten nicht.

Im Unterteil des Unterpannons gibt es Kalkinergel mit einigen Planorben, sonst oh

Versteinerungen. Diese komrnen hauptsáchlich dórt vor, wo die Pannontransgressii
mit oiner kleinen Verspátung eintraf, iiber die damaligen kleinen Anhöhen. Eine zusai

menhángende horizontale Verbreitung oder cin bestándiges stratigraphisches Niveau f

diese Süsswasserablagerungen liess sich bisher nicht feststellen. Dér Salzgehalt des nt

malen unterpannonischen Binnensees (wo die Paradacnn- C. &rmafúvj-Schiohten i

Ablagerung kamen) wird auf 1% geschátzt, d. h. auf das Doppelte des oberpannoniseh
Kaspibracks.
Mán hált die Orygoceras- Mergel im allgemeinen für álteres Unterpannon und Ablat

rungen tieferer Gewásser. In dér Tat werden Orygoceren in ufernahen Ablagerungen z

sarumén mit dickschaligen Congerien gefunden; in den Tiefbohrungen sind sie se

selton, vielleieht infoige ihrer schlechten Erhaltung nicht erkennbar.
Im oberen Drittel oder Viertel des Un nterpannons ándert sich die Fauna iSO-Ungarn

deutend, in SW-Ungarn kaum merklich. Congeria bánátién K. Hoern. und Limnocardiu
(Paradacnn) lenzi R. Hoern. werden etwas seltener, Limnocárdium (Paradacnn ) uhu

R. Hoern. (das auch in den tiefsten Gliedern des Unterpannons vorhanden ist) \vi

vorherrschend und in dér Form sehr variabel. Einige seinérVarietáten sind so absonderli

(mit grösserer Rippenzahl, oder mit diekeren Rippen, mit rundem Umriss und mitt

stándigen dickem Wirbelteil), dass sie nur durch die Verfolgung dér ununterbrochen
Variationsserien identifiziert werden können. Gleichzeitig treten auch solche Mollusk

auf, die im unteren Oberpannon am verbreitesten sind, z. B. Limnocárdium ochetophon

Brus., Limnocárdium hungaricum. M. Horn., Limnocárdium (Kaladacna) steindachn

Brus., Congeria zagrabimais Brus. Einige dér hier auftretenden Arten siml dieksclui

oder grob-vvrziert (/.. B. L. hungaricum ) .Bei AÍgy5 schalton sich grobkörnige oder kohli

háltige Scbiebtclicn cin. mit Unió und Anodonta, all das sprieht für eine Verminderu
iles Salzgehalt -s und dér Wass: rtiefe. Stratigraphisch lásson sich diese Schichten n

dem Congeria nuhglobosa- und C. ungulacnprae-Worvzont dér Randfazies gleichstolli
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In österreich scheinen gewisse dickschalige Arten von Congerien und Lyrceen auf

estándige Horizonté besehránkt zu sein; bei uns kommen in den ufernahen Ablage-

nngen des Unterpannons Congeria partschi M. Horn., C. ornithopsis Brus. und Méla-
opsis (Lyrcaea) impressa Kr. et var. gemischt in den unteren und mittleren Horizontén
or, M. impressa ist sogar im höheren Unterpannon (in den wnyw/acajarea-Schichten)

m háufigsten.

Im unteren Teil dér unterpannonisehen Beekenablagerungen finden sieh inunchmal
robklastische Sedimente, Konglomerate; sie entsprechen nicht immer dem zeitlichen

.nfang des Pannons, sondern sind mir am Beginn einer örtlich verspáteten Transgression

ntstanden. Diese sind meistens fossilleer; wenn sie aber irgendweiche Beste ént haltén,

ind diese nie die aus den Randfazies bekannten dickschaligen Fimen. Dies lásst sich

ielleicht dadurch erkláren, dass die grobklastischen Sedimente auf kleinen, von tieférem

ee umgebenen Anhöhen entstanden sind. und die Zuwanderung dér Seichtwasserfauna
urch die Tiefen verhindert wurde.
Dies bezieht sich jedoch mir auf die unteren und mittleren Teile des Unterpannons.

n gröberen Sandsteinen des oberen Unterpannons z. B. bei Battonya findet mán stark

erzierte dickschalige Museheln, die aber nicht mit den ufernahen Fimen des tieferen

nterpannons identisch sind, sondern im unteren Teil des Oberpannons verbreitet sind

Limnocardium hungaricum M. Horn., L. cristagalli Koth, L. schmidti M. Horn.). Das
nterpannonische Altér dieser Ablagerungen ist jedoch sicher, weil in ihrem Hangenden
ifticZn-Schicfcten folgen. Das Auftreten von Seichtwasserformen hier lásst sich dadurch
rklaren, dass dieses Gebiet dainals nicht von allén Seiten mit Tiefen umgeben war,
indern nach O oder SO mit nahen Uferbildungen in Verbindung stand. Ein Beweis
Per östlichen Verbindungen besteht auch darin, dass hier einige Fimen zu finden sind,

ie aus Südrussland und Rumánien (aus dem Obermáot und Unterpont) stammen, und
nderswo in Ungarn gánzlich fehlen (Psilunio, Hyriopsis, Leptanodcnta, zwei Didaena-
irten).

Im mittleren und höheren Oberpannon wird die Fauna aufwárts fortwáhrend ármer
nd enthált verháltnismássig mehr Süssvvasserfonnen. Die Aussüssung und das Seichter-

erden des Wassers trat in verschiedenen Gebieten andersartig und in verschiedenen
,'iveaus ein, so erlauben Ahnlichkeiten dér Faziesverháltnisse voneinander weiter gele-

enen Oberpannonvorkommnisse keine stratigraphischen Parallelisierungen.

In Transdanubien habén die Schichte mit Congeria balatonién , die mit C. rhomboidea
nd die mit Limnocardium (Prosodaena ) vutskitsi ungefahr gleich grosse Verbreitung.
n Beckeninneren (in dér Grossen Ungarischen Tiefebcne) sind die btdatonica-Sehichten
hr seiten, die r/íoaiftoir/ert-Schichten inittelmássig, die ruísíuZsi-Sehichten vorherrschend.
>er Salzgehalt des Sees (und auch die geringe Tiefe) soll aber in den genannten drei Tvpen
ngefahr gleich gewesen sein. weil die drei Leitarten oft mit vollkommen idcntischen
egleitfaunen vorkommen. Limnocardium (Prosodaena) vutskitsi Brus. hat aber die

idén anderen überlebt, ist noch im höheren Xiveau des Oberpannons ziemlich ver-
reitet. dórt aber in Gesellschaft von mehreren Süsswasserarten.
In Tiefbohrungen im Gebiete zwischen dér Donau und Theiss wurden einige reiche,

inahe Lumachellen-artige Oberpannonfaunen gefunden. Ervahnensvert sind Csikéria-1

72— 378 m), Pusztamérges-2 (459—465 m), Üllés-4 (1047—1054 m), Kecskemét Ny-1
'60—765 m), Bugyi-4 (462— 465 m), hauptsáchlich sandig-tonige Ablagerímgen. Vier
imnocardien (L. ochetophorum Brus., L. decorum Fuchs, L. (Pseudocatillus) simplex
üchs. L. (Prosodaena ) vutskitsi Brus.) und eine Schnecke (Hgdrobia syrmica Neum.)
nd jene Arten, von denen in diesen Fundstátten je eine, seltener zwei vorherrschen,
e anderen dórt sehr seiten sind oder fehlen, — in anderen Fundstátten umgekehrt jene
n háufigsten sind, die hier fehlten. Ihre Begleitfauna ist beinahe identisch: Dreissensien
0. serbica Brus., D. minima Fuchs, D. aff. polymorpha Pallas), Amnicola margaritula
cohs. Viviparus sadleri Partsch. Melanopsis decoUata Stol., M . oxyacantha Fuchs,
was seltener Pisidium , Valvata und Micromelania-Arten . Angesichts dér gleichen Begleit-
una lásst sich die Verschiedenheit dér Leitformen nicht durch wesentliche fazielle

nterschiede erkláren. Wahrscheinlich kam die eine oder andere Art an verschiedenen
ellen infoige umwichtigen lokálén ökologischen Umstánden zr Dominanz, und dann
rkte dérén Háufigkeit irgendwie hindernd auf die anderen (anderswo gleicherweise

(

)minanten) Arten.
Die Fachleute in dér Erdölforschimg Jugoslawiens bescháftigen sich mit dér Unter-
chung von Biozönosen und Thanatocönosen des Pannons. Die oben erwáhnten Tat-
chen sprechen dafür, dass die Thanatocönosen dér bezüglichen Oberpannonvorkomm-
sse von den Biocönosen nicht stark abweichen konnten. Die angefürten »konkurrenz-
tigen« ökologischen Unterschiede lassen sich nur in Biocönosen erkláren. Wenn die
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Vorherrschaft dér einzelnen, dér Gestalt, Grosse und Schalendicke naeh einander seh
áhnlichen Limnoeardien-Arten nur durch den Transport verursacht worden wáre, dam
könnte die Háufigkeit dér einen die dér anderen nicht beeinflussen.

Die oben erwáhnten Faunentypen im unteren Teil des Oberpannons sind für das Kasp
brack (ungef. 0,5% Halzgehalt) charakteristisch . Lokálé Oszillationen erseheinen durcl
háufigeres Auftreten von Süsswasserfoimen oder von dünnen kohlenhaltigen Schichten

In einern dér erwáhnten Vorkommnisse (Üllés-5, Tiefe 1047—1054 m) sehieben síel

zwischen faunenreiche Schichten dünnere Schichtchen kohlenhaltiger Tone. In dicsei

sieht mari eine Anháufung von Schalenbruchstücke dér Arten Limnocardium (Proso
dacna) vutskitsi Brus. und Dreissensia cfr. polymorpha Paixas. Diese sind natiirlic!

durch das bewegte Wasser hergebrachte und sortierte Reste.
In einigen anderen Tiefbohrungcn bei Üllés kanh mán beobachten, in welcher Reih

mit dem zunehmenden Kohlengehalt dér Sedimente (alsó mit dér zunehmenden Alis

süssung des Wassers) die einzelnen Molluskengattungen verschwinden. Zuerst bleiben di

Limnocardien aus (mit Ausnahme dér Art L. vutskitsi), und — wenn überhaupt vorhan
den waren — die C'ongerien. Danach folgen die Melanopsiden und L. vutskitsi-, noel

grössere Aussiissung ertragen die Viviparen und Hydrobien, am lángsten bleiben di

Dreissensien, und natürlich die im Hüsswasser heimischen Anodonten und Unionen i

Dagegen finden sich im Südteil dér Grossen Ungarischen Tiefebene keine Landschnecket
in den Süsswasserablagerungen des unteren Oberpannons, vielleicht darum, wreil die Ufe ’

sehr weitgelegen waren, und es keine Insel gab. Landformen erseheinen erst im oberei ,

Oberpannon.
Naeh dem Verschwinden des Pannonsees kamen in dér Grossen Ungarischen Tiefeben

terrestrische bunte Tone, in Transdanubien Terrassenschotter zr Ablagerung. Dics

lassen sich nicht genau parallelisieren, darum lásst es sich nicht genau feststellen, ob di'

Austrocknung des Pannonsees iiberall gleichzeitig vor sich gegangen ist.

Was die paláogeographischen Verháltnisse des Pannons anbetrifft, wurde die Fiai:

erst durch die Tiefbohrungstátigkeit etwas aufgeklárt. Früher dachte mán, dass de

Pannonische Sec ungefáhr dér Ausdehnung des sarmatischen Binnenmeeres gleielikan

nur mit unbedeutenden Uferverschiebungen. Naeh den Ergebnissen dér ersten Tieí

bohrungen in dér Tiefebene wurden die Ansichten ganz umgekehrt: im Sannat sulit

Festland an dér Htelle dér Tiefebene bestehen, wo dér Pannonsee gleich am Anfang de .,

Pannons transgredierte. Dies wurde aber spáter widerlegt. Überall verstreut finden sic.

Sarmatvorkommen unterhalb des Pannons, in kleineren oder grösseren Fláchen, da/.wi *

sclien aber ebensoviel solche Stellen, wo das Harmat fehlt; z. T. karín sein Fehlen durei ii

praepannonische Denudation, z. T. durch das Bestehen grösserer Insel im Harmatischei |j

Meer erláutert werden. Im HW-Transdanubien kaim die Konkordanz und un untéi -

brochene Sedimentation zwischen Harmat und Pannon beobachtet werden; bei Hajdn
szoboszló (Tiefebene) Diskordanz auf erodiertem Harmat, 80 von Budapest Okorpánno t

oder Oberteil des Unterpannons iiber Harmat, natürlich diskordant gelagert.

Die Kontinuierlichkeit dér sarmatischen und pannon ischen Sedimentation kaim voj

den Tiefbolirungen von Lovászi und Budafa, in Jugoslawien auch in Oberflaehenaul
schliissen bestátigt werden. Die Grenze Unterpannon/Oberpannon lásst sich auch gena
bestimmen; hier kennt mán alsó die vollkommene unterpannonische Schichtenreiht

1000 1500 m dick. Gégén O und NO wird das Unterpannon inimer dünner, und manehei
orts fehlt darunter das Harmat. Im HO-Teil dér Grossen Ungarischen Tiefebene (in di

Unteren Theiss Körös-Depression) betrágt die Máchtigkeit des Unterpannons gleiel

falls mehr als 1000 m, weiter naeh N 500 600 m, dann nur 200 300 m, und in NO gil

es Htellen, wo das Unterpannon ganzlich ausbleibt.

Natürlich kann mán aus dicsen Angaben einfacher Weise darauf schliessen, das di-

Pannontransgression (in Transdanubien gégén NO, in dér Tiefebene gégén N) stufenweis<

mit unterschiedlichen Verspátungen voi'gedrungen ist. Aus dér Einschránkung d>

Hchichtenreihe auf zeitliche Verkürzung schliessend, müsste mán jedoch auch daran dei

ken, dass auch die verlangsamte Hedimentation in gewissen Gebieten in Frage koiniiK

könnte. Paláontologisch stratigraphisch lásst sich nicht einfaeh entscheiden, <>b a

einern rt dér untere Teil des Unterpannons wirklich dem Beginn dér pannonische

Htufe entspricht, weil die Faunén des unteren und mittleren Unterpannons vollkomrne

identisch sind. Eine stratigraphische Beurteilung kann jedoch folgenderweise durcl

geführt werden. lm HO-Ungarn sind die oberen ?-8oh iehten (subglobosa-Hori/.on

oberes Unterpannon) gut abtrennbar. In cinci- unterpannonischen Hchichtenreihe v<>

1000 m Máchtigkeit betrágt das «»&c//oftoíef-Horizont ungef. 300 in. Weiter naeh v

in einen Unterpannonkomplex von 600 m bleibt die Máchtigkeit dicscs oberen Horizont*

das gleiohe, nur die typischen »6umTÍJCU-/e/í2Í-Schichten<( verloren mehr als die Hallt
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rer Dicke. In dér Umgebung von Battonya gehört die ganze 300 m dicke Schichtenfolge

s Unterpannons z.nin subglobosci -Horizont. Es handelt síeli alsó nicht nm ciné generelle

nschránkung, sondern nm das Ausbleiben dér tioferen (Jlieder des Unterpannons, alsó

n die Verspatung dér Transgression. Krössy (1968) ist auf ahnliche Resultate gelangt.

• setzte voraus, dass im Unterpannon in dér gleichen Zeit überall dieselbe Gesteinsaii

r Ablagernng gekominen sein muss (was eigentlieh für die Ohren dér Faziesforsclier

» bischen fremdartig klingt), nnd darum dórt, wo die Schichtenfolge nicht mit Kalk-
'rgeln (oder Konglomeraten) beginnt, sondern mit Mérgein und Tonmergeln, das

•fste Unterpannon fehlt.

Das paláogeographische Iliid des Pannons in Ungarn kann folgenderweise

irgestellt werden.

a) In SW-Trandanubien, im südlichen Teile des Komitates Zala trat am
uíe des Sarmats keine Ánderung ein, d. h. nur dér Salzgehalt des W’assers

it sich verringert.

b) SO davon, im Siidteile des Komitates Somogy (von den Schurfgebieten

ikánv bis Kisdobsza) fehlt das Sarmat, das Unterpannon ist vollstándig:

er geschah die Transgression gleich am Anfang des Pannons.
c) In den mittleren Teilen von Zala und Somogy verringert sich die Máchtig-

lit des Unterpannons gégén () und NO, manchenorts fehlt das Sarmat; die

mnontransgression rückte mit stufenweisen Verspatungen vor.

I

)

lm NW-Ungarn, im Rába-Graben giht es einige Stellen (frühere Anhöhen
jr Beckensohle), wo das Sarmat fehlt und das Unterpannon nicht vollstándig

itwickelt ist. Ausser diesen soll auch eine schmale Verbindung des Sarmat i-

íen Meeres und des Binnensees im tiefsten Pannon von dem Drau-Graben
sin tiefen Becken des Kleinen Ungarischen Tiefebene vorausgesetzt werden.
le) östlich davon, am W-Rand des Transdanubischen M ittelgebirges fehlt

ion dér mittlere und untere Teil des Unterpannons. die Transgression be-

írni erst im subglobosa (oder ungulacaprae)-VLor'izont.

|f) Vöm Balaton bis zr Donau sind nur die obersten Glieder des Unter-

]
nnons vorhanden, oder sogar nur das Oberpannon. Dieses Gebiet wurde alsó

ti spátesten von dér Transgression erreieht; nach dem Anfang des Ober-

j
nnons kam es nirgends zr Ausbreitung des Pannonsees.

Vj) lm SO-Ungarn wird in dér (schon erwáhnten) grossen Depression des
I irös- und Unteren Theissgebietes die Sarmat/Pannon Kontinuitát voraus-

Metzt, doch bisher nicht bewiesen. Im breiten Kreise davor. ungef. bis zr
liie Baja, Kiskrös, Kecskemét. Jászladánv, Hajdúszoboszló drang eine

i ihe Unterpannon-transgression vor, mit kaum verringerten Schichten-
Implexen. Doch innerhalb dieses Gebietes gab es einige Anhöhen, die die

1 insgression erst im mittleren Unterpannon erreieht hat.

’i) NW und NO von diesem Gebiete ist nur dér Oberteil des Unterpannons
i trétén, st ellenweise fehlt auch dieser, und die Transgression begann erst

i Oberpannon, z. B. in einigen Bohrungen von Bugyi, oder von Hajdúböször-
r- nv und Nvirmártonfalva. Auch SO von dem Körös—Theiss-Beeken liegt

e kleineres Gebiet (von Pusztaföldvár bis Battonya), wo nur dér Oberteil
(h Unterpannons (das s«^/o6osa-Horizont) vorhanden ist.
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0 cTCHoradhhhoíi (|)ayHbi b OTdovKemiax

cpe^Hero MHOii;eHa iovKuee ropo^a Bypraca (Bydrapna

B. CTpaiUHMHpOB

(c 2 pHCyHKMMH)

B pe3yjibTaTe nojieBbix reojiorimecKHx HccjieAOBaHHH, npoBeAeHHbix b nocjie,

HHe HecKOJibKO jieT Ha qepHOMopcKOM no6epe>Kbe K»KHee ropoAa Bypraca, ycT

HOBJieHbi HOBbie AaHHbie, KOTopbie no3BOJiflK>T ycTaHOBHTbAeiaabHoepacHJieHeHi
cpeAHeMHopeHOBbix otjiowchhh, oÖHapyweHHbix b 3toh Macra Eojirapun. E
TecTBeHHbie oÖHaweHHH cpeAHeMHopeHOBbix njiacTOB noHBJiflioTCfl b bhac óta

jibHbix nHTeH — noKa3biBaK)iHHX ApeBHOK) HenpepbiBHyio nojiocy, KOTop;

THHeTCH BAOHb no6epe>Kbfl MOpH MOKAy AepeBHeíí ripHMOpCKO H ropOAí'

AxTonoJi BypraccKoro pafioHa (({mr. 1).

Ha ocHOBannH HCKonaeMbix MHKpo- h MaKpo(j)ayH ycTaHOBJieHbi cjieAyrom;

ropn30HTbi cpeAHero MHopeHa: HOKpaK, KaparaH h kohk.

lljiacTbi MOKpaKCKoro ropn30HTa oÖHawafOTCH b6jih3h ropoAa JVUmypuHa. Oi

npeACTaBjieHbi necqaHHCTbiMH n3BecTHHKaMn >KejiTOBaTo-KopnMHeBoro uBei

MoipHocTb MOKpaKCKMx cjioeB He npMBbimaeT 2—3 m. B hhx Ha BbicoTe npHMepi

1 M OT 0CH0B3HHH npOXOAHT CJIOH MeJlKOrO OOJlHTOBOrO H3BeCTHHKa MOUJHOCTl

b 20—30 cm, nepenojiHeuHbiH HApaMH Helix varnensis Toula. B hidkhch wac

pa3pe30B, b6jih3H npHCTaHH ropoAa Manypnua, oönawaioTCH cjioh m3 3ejien

BaTo-cepbix HecJiOHCTbix tjihh 6e3 HCKonaeMbix oct3tkob.

OTJioweHHH KaparaHCKoro ropM30HTa oÖHawaioTCH ceBepHee ropoAa Mimypn

y ne6epe>KbH MHMypiiHCKoro njiHwa. 3Aecb KaparaHCKHií ropH30HT npeACTBaji

H3BeCTHHK3MH H OOJlHTOBbIMH paKyUieMHblMH H3BeCTHHKaMH, B KOTOpbIX HpeOJl

AaioT CTBopKH Spaniodontellapulchella Baily h Molirensternia barboti Andbuí
3Aecb Mbi He 6yAeM paccMaTpuBaTb noApoöno Apyrue ropM30HTbi cpeAne

MHopeHa KpoMe o6na>KeHHH KOHCKoro ropH30HTa.

XopouiHÍí ecTecTBeinibiíí pa3pe3 KoncKoro ropH30HTa HaöJHOAaeTca b6jih3h Af

ripHMopcKO h Khtch. 3Aecb BnepBbie ycTanaBJiHBaioTCH cojienoMopcKiie ocaa

co cTenorajiHHOH (jiayiioíí b cijiepe acbctbhh KpbiMOKaBi<a3CKoro mhouchobo
öacceíína, 3ajiHBaBinero öojirapcKoe no6epe>Kbe Hepnoro Mopn.
Ha ocnoBe xapaKTepubix HCKonaeMbix MHKpo- h Mai<po(J)ayH kohckhíí rop

3oht noApa3AejineTCH na rpii noAropH3oiiTa: hh>khhh kohk (KapTBejibCKiie cjio

cpeAiieíí kohk (capTarancKHe cjioh) h BepxHHÍí kohk (BecejomcKHe cjioh).

njiacTbi HH>KHeKOHCKoro noAropH3onTa (KapTBejibCKHe cjioh) oöiiawaioTca

fiepery Hepnoro Mopn b6jih3h AepeBiin Khtch. Oiih npeACTaBJieiibi CBeTJibiA

njionibiMH H3BecTH5H<aMH, iiepenojineHiibiMH paKOBHiiaMH p. Barnea Mholí

H3o6njiHe paKyioeK nacTojibi<o bcjihko, mto o6pa3yioTCH panymemibie H3Becn

kh. BecbMa MiioroMHCJiennbi Barnea bulgarica Toula, Barnea ustjurten >

ElCHW. H Ap.

CpeAiniíí noAropH30HT KOHKa (captarancKHe cjioh), KOTopnií (paKTHMec i
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'ic. 1. CpeaoMHoueHOBbix o6Ha>KeHníi Meway aepeBHeíl npMMopcKo h ropoaoM AxTono/i. ycjioBHtie o
,jHaqeHHB: 1. M3BecTHflKH c CTeHorajiMHHOíl <}>ayHoíí cpeaHHfl nojirop Kom<a (capTaraHCKHe cnofi), 2.

onaaoBbifl paKyiueMHbifi cjioft HHWHbifl nrnoop kohk3 ,
3. P^HHbi 6e3 (fayHbi, 4. OojiHTOBbie H3BecTHBKH c

Spaniodontella, 5. flecMaHbie h3bccthbkh fíelix, 6. AHae3MTbi n aH,ie3HTOBbie Tytf'bi

peACTaBJiaeT rjiaBHHfi oöteKT HacToameíí cTaTbH, ooHe>KaeTCfl b6jih3h AepeBHH
pHMopcKO BypraccKoro OKpyra.
BnepBwe nnacTbi capiaraHCKoro noAroprooHTa óbuin ycraHOBJieHbi jieTOM

í61 r. (B. C t p a iij h m h p o b 1961). UccjieAOBaHHbiíí b TeaeHHe HecKOJibKHx
2T h Aono.nHHTejibHO coöpauHbiíí HCKonae.Mbiií Maiepnaji no3BOAaeT HaM cAejiaTb

)Jiee noApoÖHoe cTpaTnrpac})HMecKoe h najieoHTonoruMecKoe H3bicKaHHe 3Toro

)AropH30HTa KOHKa.
JlymiiHH h HanSojiee nojiHbiíí ecTecTBeHHbiíí pa3pe3 capTaraHCKHx naacTOB
aöJiiOAaeTCH Ha noöepe>Kbe MepHoro Mopa okojio npHCTaHH AepeBHH npHMopcKO
o>KHee AepeBHH) (cjwr. 2 ).

ríjiacTH capiaraHCKoro noAropH30HTa npeACTaBJieHbi b bhac 6ejibix hjih cbctao-

>I>KHX H3BeCTHHK0B. fljIOTHOCTb H npOHHOCTb H3BeCTHHK0B He HBJ1HÍOTCH OAHHa-
IBbl.MH nOBCIOAy. CpeAH H3BeCTHHK0B HaÖJHOAaiOTCH npOCAOH HJIH AHH3bI H3

)aee nAOTHbix hjih pbixjibix necaaHbix H3BecTHHK0B. HeoAHopoAHocTb b otho-
eHHH ee Kpenocra oTpawaeTca h Ha pa3AHHH0M pa3pyuiHTejibH0M acííctbhh
OpCKHX BOAH. BcAeACTBHe 3T0r0 AeííCTBHH MOpCKHX BOJ1H nOJiyMHJlHCb KaBepHbi
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pa3J!HHH0H BeJlHMHHbl. MOLHHOCTb CpeAHeKOHKCKHX H3B6CTHHKOB AOCTMTaeT He
Sojiee oAHoro MeTpa. H3B6cthhkh MecTaMH nepenojTHeHbi paKOBHHaMH pa3Ho-
oopa3Hbix mojuhockob. H3B/ieHeHne HCKonaeMbix H3 nopoAbi BBMAy ee Mpe3Bbi-
M3HH0H TBepAOCTH BeCbMa 3aTpyAHHTeJlbH0.

Puc. 2. CxeMaTHMecKHü pa3pe3 cpeAHeMHOueHOBwx oöHaweuHfi böjih3h AepeBHH npwwopcKO

HaMH copaHbi 3Aecb cjieAyioinne creHorajiHHHbie (j)op\u>i : Arca noae usboica Mebkl.
-1. cf. túromén Duj., Glycymeris pilosus (L), Cardiwni hispidum Eichw., Venus cincin
Eichw., I . basteroti Des., V. fasciculata Reuss, Chlamys sartaganicus (Andruss.), CIi
malvinae I )ub.. Oh. diaphana Dub., Corbula gibba (Olivi), Aporrhais cf. cdatus tulskajensi,>

Zhizh. ii Oxystele orientalis Cossm. et Peyr.
KpoMe Mai<po(j)aynbi öbiJia ycTanoiiaena eme h mm i<po(|)ayha ,

npeACTaBaeHhau caeAyiomn.Mi
bha3,mm: Qinnqueloculina pyrula (Karr.), Q . microdon (Reuss), Q . guricma Djan., Q
nussdorfensis Orb., Q. intermedia podolica Serova., Nodobaculnriella sulcata (Reuss)
Hauerina tumida Ser., Nonion granosus (Orb.), Elphidium crispum (Linné), Dendritin <•

elegáns Orb., D. haueri Orb., Spirolina auatrica Orb., Borelis meló (Fioht. et Moll.) ii

B. pilus Serova. MHKponajieoHToaor'HBecKiie upoöbi C0Aep>i<aT eme: ocrpaKOAM, MmaHKii
KOpaAAbl II MIMIM MOpCKHX e>Kefi.

OiipeAejiemiaH MCKoriaeMan Manpo- u MHKpotjjayna, xoth h HeMnoroMHCJienna
BnoAHe AocTaTOMHa, mto6i>i cAejiaTb neKOTopbie cTpaTnrpa(})HMecKne h na;ieon-

TOAOrHMeCKHe BblBOAbl.

YKa3amiaH Bbiuie HCKonaeMaa (])ayna öeccnopHbiM cíiocoöom AOK33biBaeT reo-

JiorMHecKHH B03pacT oTJioweiiHíí, naÖJiioAaeMbix b ociioBe roöepe>KbH Mepnon
Mopn OKOAO AepeBHH flpMMOpCKO, B BHAC CpCAHerO n0Ar0pH30HT3 KOHCKOn
ropn30HTa. B TypKMeiiHH h na YcnopTe luiacTbi, coAepwamne Tanyio we (jiayny

H3BeCTHbI nOA H33BaHH6M «capTarancKHe»
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ycTanoBJiemibie naMH bham H3BecTHbi b capTaraHCKHx nnacrax Kpo.we Tpy3Hn.

rypKMemiH eme n Ha YcriopTe, ManriimnaKe h b Apyrnx oöaacTux io>kiiom mbcth

JCCP, íme HaxoAHTCH njiacTbi KoncKoro ropn30HTa. 3t» noKa3bmaeT cbh3b cpeA-

leKoiiKCKoro Oaceeíhia, npocTHpaBUierocfl b otoh qacTH Boarapini, c boahmm
iaccefiHOM, pacnoaomMiiibiM na BOCTOKe b KpbiMCK0-KaBKa3CKöíí oaacTH.

3 AeficTBHTeabiiocTH naaeoHTOJiornqecKHe AaiiHbie abiot ociioBaime npeAnoaa-

aTb, mto capTaraHCKHÍí öacccfin, necMOTpa na KopoTKoe cymecTBOBanne, iiMea

lOBOAbHO LUHpOKHÍÍ 0XB3T. BoCTOMIiee ACpeBHH IlpHMOpCKO II KlITeiI Cro BOAbI

aiiyancb aepe3 oöaacTi. MepHoro Mopn, Cyxy.vui, Töhahch, KacnníícKoe Mope,

iocTiiriiyB naocKoropbH YcTiopT (B6an3n ApaabCKoro .uopn).

JJpyroíí Ba>Knnfi buboa, KOTopbiíí mo'/Kiio c'AeaaTb no oTíiomeiimo k cpeAne-

oiiKCKOMy oacceííny na ocnoBe HCKonaeMoíí (jiayimi, KacaeTcn toto, mto coae-

iocTb Sacceíína 6biaa BecbMa BbicoKonn íiomth oAimaKOBoíí co cpeAneMHoueHOBbiM
iacceíÍHOM b 3anaAnofi EBpone. H3 nepemin oiipeAeaemion MHKpo- 11 Manpo-
layubi biiaiio, mto 3Aeci» peMb iiat 0 cTenoraaniiHon ijiayne, t. e. 0 (|)ayne, >kiib-

ueíí b BOAe c HopMaabHoií hah 6an3KO k HopMaJibHoií coaeHocTbio. OnTHMaabHaH
oaenocTb, npn KOTopoíí npocymecTBOBaaa öoabuiaH MacTb oiipeAeaeimon ifiayiibi,

pn.Mepiio paBiia OKoao 30%o 32%0 .

Kan ii3BecTiio, öonbuian MacTb ropn30HTa KpbiMCKO KaBK33CKoro Tinia cpeAiiero

mouena xapaKTepii3yeTCH (jiayiioií, cBoficTBeHiioíí caaöocoaeHbiM 11 noaycoae-
biM 6accennaM. TaKofí hbahctch (Jniyna MonpaKCKoro ropn30HTa n ocoeimo
japaraHCKoro ropn3oiiTa, a 3aTe.vi noAropii3oiiTbi Bepxiiero n im>Kiiero kohk3. 3a
CKAioMeHHeM TapxaiicKoro Sacceniia, KOTopbiíí no coaenocTii iipiioan>i<aeTCH k

op.\iaabiio coaeiibi.M öacceíínoM, to capTaraiicKHH movkct ObiTb nocTanaeii na
iepBe MecTo cpeAii ocTaabHbix ropn3oiiTOB cpeAiiero Miioueiia.

Pa3nooópa3iie b coaenocTH öacceííiioB pa3aiiMiibix ropn3oiiTóB orhmcHHeTCH
ja3AHMH0H CBH3BK) 3TIIX aCCeíílIOB CO BceMHpHbIM 0KC3H0M. Yl<a3aHHbie Bblllie

aKTbi cBMACTeabCTByioT 0 tóm, mto cBH3b capTarancKoro acceíina c TorAaiiiHMM

AeAI13eMH0M0pCKMM ÖaCCeHHOM Óbiaa BecbMa LUHpOKOH, MTO Aaao B03M0>KH0CTb
poHMKHOBenHH h Aaabiieiimero pa3BHTHH ooabinoro KoaiiMecTBa cTeiioraanH-

bix c|)opM. no 3toh npHMHiie capTaraHCKan <bayna npiiopeaa BnoaHe cpeAH-

[ ÍMHOMOpCKHH OÖaHK.

XloKa3aTeabCTBo.M MBanercH to, mto oabuiaM MacTb onpejeaeHHbix na.MH biuob BCTpeMaeTca
cpeaHeM MHOUCHe 3ana;mon EBponbi, a HeKOTopbie bham Arca turonica Drj., Venus
ncta Eichw., T’. basteroti Desh.. Gorbula gibba (Ol.). Oxystele orientál ín C’oss. et Peyk.,
odobaculariella sulcata (Reetss), Dendritina elegáns Orb., D. haueri ürb., Borelis meló
'xcht. et Moll) n3BecTHbi 11 b TopTOHe ceBepo 3anaaHofi Eojirapiin.

Ecjih HeoöxoAHMo 60aee tomho onpeAeanTb tcaKOMy noApa3AeaeHino 3anaAH0ii
Bponbi cooTBeTCTByioT capTaraHCKne naacTbi, to (JaayHa noKa3biBaeT, mto ohh
'HOCHTCH K OCHOBaHHK) BepXHerO TOpTOHa.
B oÖHa>KeHHn oKoao AepeBHH npitMopcKO hh>khmh rpaHnua capTaraHCKHx
13CT0B HBAfleTCfl HeAOCTaTOMHO OTMeTaHBOH, T3K KaK FiaXOAHTCH nOA BOAOH MOpH.
aM, rAe naacTbi He 3aanTbi boaofí, bhaho, mto ohh aewaT npHMO Ha ceHOHCKitx
^(JiOBbix nopoAax.
ÓTMeTAHBee OMepneHa BepxHHH rpaHHpa capTaraHCKHx OTao>KeHHH. OHaMapKH-
^eTca oahoíí SpeKMe-KOHraoMepaTOBOH npocaoíiKOH, c KOTopon (JiaKTHMecKH Ha-
iHaioTCH OTao>KeHHH BepxHero kohk3 (BeceanHCKne cnon). BpeKMe-KOHraoMe-
1T COCTOHT H3 aHAC3HTOBbIX KyCKOB pa3aHMH0ÍÍ BeaHMHHbl (ot 2 ao 15 cm) cnaflH-

ix OpraHHMeCKHM H3BeCTCK0BbIM UeMeHTOM. HeCMOTpn Ha TO, MTO CnaflHHOCTb
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npeflCTaBJifleT coöoh paKyweHHbiH M3BecTHHK, panyuiKH ao Toro pa3Apo6jieHbi, mt

neB03M0>KH0 nawe ii poAOBoe onpeAejieHite. fte HeKOTopbix, cpaBHHTejibHo jiymij

COXpaHHBUJHXCB HeraTHBHblX OTÍl eM3TK0B, MOHCHO yCT3H0BHTb npHcycTBH
Modiolus incrassatus buglovensis Gatuev. bha, KOTopbiíí b BepxHeíí qacTH pa:

pe3a npncyTCTByeT b öojibuio.w KOJiHMecTBe. OnpeAejieHHan HCKonaeMan (J)ayH

b BepxHeíí MacTH pa3pe3a: Cardium ruthenicum Hilb., Gibbula confessus (Liv.

Cerithium mitrale Eichw. h Apyrue A0Ka3biBaeT BepxHeKOHKCKHÍi B03pa(

nnacTOB, HaxoAHiBHxcB Bbime capTaraHCKHx. HajiHMHe KOHmoMepaia b och<

BaHHH BepxHoro kohk3 noKa3biBaeT, >ito 3Aecb Ha ahlio HOBaa TpaHcrpeccn
MOpcKoro öaccefiHa, c KOTopoíí HaMajiacb ceAHMeHtauHH BecejiHHCKHx ruiacro

JlHTepaTypa

AHapycoB H. M. (1916): KohckhA ropH30HT ((JjOJiaAOBbie naacTbi). AH CCCP AnaneMHK H. H. Ahap
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MHoueHOBOü (JjayHbi CeBepHoro KaBKa3a h KpbiMa. Tp. BHHTA3— MepKJiHH P.J1. (1953): 3Tanbi pa3B
thb kohckoto 6acceítKa b MHoueHe Ha lre CCCP. Biojtji. Mock. o-Ba HcnbiT. npup., hob. cep. t. 58. — Mep
ji h h P. Jl. (1954):0 kohkckom ropH30HTe ceBepHoro no6epe>«bH Kapa-Eoraa-Tojia n o npHcyTCTBHH b ne.w 61

3aMK0Bbix 6paxHonoA Lili lUla JToka. AH CCCP, T. XCV, JV° 1. — CTpaunumpoB E.(1961): Hobm abh
3a HaAHBHeTo Ha cpeAeH MHoqeH k»kho ot rp. Byprac. Toa. Ha MTH, tóm VI 1 ,
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Sur la Présence du fauné sténohaline dans les couches

du Miocéné moyen au sud de la Vilié de Bourgas, Bulgarie

B. Strachimirov

A la suite des recherches géologiques et paléontologiques, faites au cours de ces quelqi

derniéres années á la cte de la Mer Nire au sud de la vilié de Bourgas, nous sorain

arrivés á une détermination plus exacte de couches du Miocéné moyen.
Se basant aux macro- et microfaunes y déterminées, nous avons subdivisé le Miocé

moyen au: «Tchokrakien», «Karaganien» et <'Konkien». Nous avons attribué une attenti

plus particuliére au Konkien moyen dans les couches dans lesquelles nous avons trón

des fossiles connus déjá dans le Miocéné moyen du type méditerranéen.
Les macro- et microfaunes eitées dans le texte, prouve qu’il s’agit de la présence d

roches déposées dans un bassin á salinité proche á la normale.
Les couches méditerranéennes connues encoye comme «sartaganiennes» du Miocé

de type de Crimée et Caucase, sont, pár leur fauné, synchroniques (de mérne ágé) ii

partié inférieure du Tortonien supérieur, connu en Europe occidentale.
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Determination of the absolute age of the West
Carpathian Miocéné

D. Vciss1—G. P. Bngdasarjnn-— V. Konecny1

(with 1 Table)

abstract: Absolute ngcs o somé volcanic or voleanoelastic roeks of Central and Eastern Slovakia are

resented. The roeks sampled oceur amidst biostrntigrnphically dated sediments and their stratigraphieal position

* obvious by their superpositional relations. There are 7 samples derivinu from different Miocéné stages, The
asement complex of the West Carpathian Miocéné is older than 23 to 25 millión years, while its rood is

imnger than 13.Ö millión years.

Introduction

Successful determinations of the absolute age of somé Neogene volcanic

ocks of the. West Carpathian Mountains in Slovakia (G. I*. Bagdasarjan
). Vass—V. Konecny, 1968) were followed by an attempt to establish the

?ale of absolute age fór the West Carpathian Miocéné, hoping to employ it in

n intraregional (or intrabioprovincial) correlation of the Miocéné as well.

,'or absolute dating somé volcanic roeks were chosen which occurred amidst

iostratigraphicallv dated sediments (7 samples).

The samples were taken from the following stages: 1 from the Upper Burdi-

alian (Ottnangian), 1 from the Carpathian, 3 from the Lanzendorfer series

Lower Tortonian s. 1. of the Yiennese basin) and 2 samples from the Sarma-
tan. Six samples are from Southern Slovakia and one from Eastern Slovakia.

The determinations of absolute age were carried out in the Laboratorv of

bsolute Geochronology, Institute of Geology, Academv of Sciences of the

rmenian SSR, USSR. Two Ar/K methods were employed i.e. the volumetric

íethod and that of isotopic dilution. The following constants of desintegration,

jcommended by the Commission fór Absolute Age Determination of Geologi-
il Formations (Academv of Sciences USSR) were employed:

0.557 • 10~ 10 years-1

4.72 • 10-10 years-1

he laboratorv error of absolute age determination amounts to 7% while the
ror admissible in the Ar/K method is 10% at the maximum.

1
Geological Institute D. Stur. Bratislava, Mlynská dl. 1, C’SR.

!
Institute of Geology, Armenian Academy of Sciences, Jereván, Barekamutjan Street 24, Armenian SSR, USSR
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Biostratigraphical position and absolute age of rocks dated

Sample AV-24 comes from a small quarry about 2.1 km to the south of the church ii

the viliágé Kalonda, distriet Lucenec, S Slovakia, where there are rhyolite tuffs exposei
in the middle of a terrestric seqnence. The latter lies discordantly on maríné sandy bed'

including a Lower Burdigalian (Eggenburgian) fauna, among other species, Fectei ‘

hornensis Dep. et Rom., Chlamys pálmáin Lamk., Laevicardium kübecki (Hauek), Pitarü
schafferi Kautsky, P. lilncinoidea Schaff., Cardium burdigalinum Lamk., Turrüelh

'

vermicularia tricincta Schaff. (Senes 1952, Senes — Hano 1952, Ondrejicková 1968)1
Owing to distinct lithologic-al c-haracteristics the terrestric sequence can be observo *

in an insufficiently exposed area in S Slovakia and in N Hungary containing flóra

(Jablonszky 1914, Nemejc 1960) and mammal remains (Ábel, Tasnádi Kubacsk.
in Schréter 1941). On the basis of organic remains, as wel! as of superposition, thi

1

sequence may be considered as Upper Burdigalian to Helvetian or Ottnangian. It i I

terminated by another terrestric sequence near Kalonda, while there are eoal-bearin:

seams overlying these beds in other localities of S Slovakia, as well as a series of mono )
tonous clays and the so-called Rzehakia beds including a biostratigraphically correlatei -

faunistic assemblage (Cechovic 1954, Kantorová 1962, Kantorová—Ondrejicková
Vass 1968) as follows: Mollusca: Rzehakia socialis (Rzeh.), R. dubiosa (Hoerxesi
Cardium bavaricuni Ammon, Cardium sp., Congeria sandbergeri (Andrusov); Foraminifern
Uvigerina compressa Cüshman, U. graciliformis Papp et Txjrnow, Bolivina dilatat .

Reuss, fí. he.bes Macfayden, B. miocenica (Macfayden), Globigerina bulloides d’Orbigni
G. concina Reuss. Among Mollusca especially the genus Rzehakia refers to the Helvetiai i

while the Foraminifern contain alsó younger elements occurring generally in the Cai >

pathian (i.e. Upper Helvetian s. 1. in the sense of earlier authors, e.g. Noszky 194(*j

Cechovic 1952 asf.).

Most probably the Rzehakia beds were formed at the end of the Helvetian period s. •

(Ottnangian) and at the beginning of the Carpathian.
Consequently, the terrestric sequence from which sample AV-24 has been taken fc ’(

absolute age determination is situated between the biostratigraphically dated Lo\v> fi

Burdigalian (Eggenburgian) and the Uppermost Helvetian s. s. (Ottnangian) or the Lowei §
most Carpathian.

The rock sampled fór absolute dating represents a vitreous, partly welded tuff includin

crystaloclasts of biotite and quartz. The authors were successful in one case of absolut k

age determination i.e. 23 millión vears only. Since this is nt an average value, a correctio I
showing ±7 to 8% witb respect to the accuracy of the method had to be considem »
If partial recrystal 1 i zation of the tuffs is admitted, the regeneration of Ar must alsó 1

aceepted. In this case the value of 23 millión years is taken as the upper age limit an f

the error of the method is to be considered with the positive mark. Consequently, ti
[

actual absolute age fluctuates within 23 to 25 millión years.

Sample AV-2 was taken from a gorge, built up of marly clays and silts of Carpathia
age, situated 0.5 km south of the viliágé of Klenany, NE of the town Saliy, in S Slovakii

In its upper part there is a stratum of vitreous rhyolite tuffs of about 20 cm thicknr

where the sample is taken from.
Sanda discordantly rest on the Rzehakia bed, in the basement complex of the mar *

clays and silt which inelude abundant remains of maríné organisms. The most importál

among tliern are: Brissopsis ottnangensis Horn., Léda pilla L., Yoldia intida Brooc t

Amussium denudatum Üss, Macoma eliptica Brocc., Astarte neumayeri Horn., Atur I

aturi Bast. Foraminifern: Globigerina bulloides d’Orbiony, GI. concina. Rss, U cigcrin'
honon hasis prím iforrnia I'app et Turnow (Ondrejicková 1963, Kantorová 1964

On t he Carpathian sediments, in a discordant position, lie the beds of the Lanzendorf
series, i.e. Lower Törtön ián s. I. or Lower Badenian of the Central Paratethys. The rhvoli

tuffs ehosen fór absolute dating are composed of minor fragments of volcanic glass

rhyolitic character und of rare crystalloclasts i.e. amphibole and biotite.

Króm sample A\
r

-2 four absolute age determinat ions were carried out (2 series 2 dete »

minat ions cach). The values obtained fluctuate within 20 to 23.6 millión years, the a verni

value amounting to 21.7 i 1.3 millión years. The average value of the second series (

determinations is 22.4 ^ 1.2 millión years, while the values closer to the actual ag

i.e. those of absolute age are higher.

Sarnples AV-12 and AV-13 have been taken from two extrusive bodies (AV-12 lm í

a. (juarry, about 1.3 km SE of the viliágé Hrusov, AV-13 from the rock wall, 1.7 km 8

from llrusov. The viliágé Hrusov is situated about 20 kin NE of the town Sahy).
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Sample AV-23 dérivés from tuffs of amphibole andesites froin a sinall abandoned
uarry, about 2.2 km E of Dlné Strhóre. The extrusive bodies of pyroxene andesites

:id tuffs of amphibole andesites represent a eomponent of an extensive voleano-sedi-

lentary complex on the SE slope of Krupinská vrchovina mountains, S Slovakia. The
miplex rests, transgressively and discordantly, on Carpathian sediments.

At the base of the volcano-sedimentary complex, as well as in the tuffitic strata,

i abundant maríné fauna has been found (Buday 1938, Cechovié—SeneS 1950).

From the point of vievv of stratigraphy the most importáru is an assemblage of Fora-

inifera originating from tuffites near Stredné Plaehtince (W of Modry Kamefi), showing
íaracteristics of a Lanzendorfer fauna including the following species: fíobulus calcar

,.), K. clericii Fobnasisni, H. cultratus Moxtfort. />'. echinatus (d’Orb.), Pdlniilaria

itillea ostraviensis Vasicek, Uvigerinrt pggmoides Papp et Turnovv, Bolirina dilatata

latata Rss, li. hebes Macfayden, Orbulina suturalis Bron., Globorotalia mageri Cushman
Ellisor (Kantorová in Cechovi—Vass 1962).

A microfauna with Lanzendorfer elements is alsó included in beds with Ainussium
nudatum, near Hrusov. above extrusive andesite bodies or their volcanöclastic equiva-

nts.

In addition to the species Globigerinoides trilobus (Huss) and Globorotalia scintula

Irady ) the beds alsó vontain the species Orbulina naturális BrÖnniman, Globorotalia

ígéri Cushman et Ellisor and Uvigerina aff. acuminata Hosius (Lehotayová 1963,

vss 1964).

Obviously the strata of volcanic roeks and tuffs (samples AV-12, AV-13, AV-23)
present a eomponent of a volcano-sedimentary complex, which may be parallelized

th the Lanzendorfer series (i.e. with the Lower Tort ionian of the Viennese hasin in the

rlier sense) on the hasis of Foraminifera.

f
Sample AV-12 represents pyroxene andesites with microlithic mátrix and pheno-
vsts: plagioclase, hypersthene, opacitized amphibole.
Sample AV-13 consists of pyroxene andesite with microlithic mátrix. Phenocrvsts:

rpersthene, opacitized amphibole. Sample AV-23 consists of tuff of amphibole andesites,

• mposed of volcanic glass and crystalloclasts. the amphiholes being most abundant.
’,ie absolute age data of these samples considerably differ from one another, i.e. sample
.."-23: médium value of absolute age. from 3 determinations, is 14.4 ^ Ö. millión years,

sample AV-13: médium value, from 2 determinations, is 16.2 i 0.7 millión years, -

ánple AV-12: absolute age, from 4 determinations, is 18. ö ^ 0.9 millión years. The first

i'dium value seems to be rather low, — probablv the rock represented by sample AV-23
l.t a considerable amoirnt of radiogene Ar. Partly this is alsó the case with sample
. -13. Most reliable seems to be the highest value i.e. 18.5 4; 0.9 millión years, represent-

ir the average value of 4 determinations, two of which exceed 18 millión years, one 20
i llion and another nearly 1 7 millión years.

Sample AV-18 comes from an abandoned quarry situatetl on the southem margin of
t viliágé Nizná Myslu, SE of Kosice, E Slovakia, w here somé tuffs, tuffites and marlv
cys are exposed. On the slope, below the quarry, the sample was taken from somé
t.josed, médium to coarse-grained, tuffaccous sandstones, including sporatlic shells of
t genus Cerithiuni of Sarmatian type. In the quarry. the exposed strata of andesite
8 1 rhyolite tuffs or tuffites and marly clays, overlying the sandstones, vontain abundant
i rine_-brackish assemblages of organisms.
ín Svagrovsky's (1962) opinion the molluscan assemblage consists mainly of the

s cies Ervilia dissita (Ecihw.) Cardium vindobonense, jekeliusi Papp, Muscidus sarma-
tas (Gat.), Clithon pictus (Fér.), Rissoa soceni Jekel.. and several species of the genera
ü hrensternia, Hgdrobia elongata Eichw., Pirenella picta mitralis (ElCHW.), Acteocina
lemkaireana (Bast.). etc., while Foraminifera (Lehotayová in Pesl — Salaj - Vass
1 8) are represented mainly by the species Articulina probléma Bogdanowicz. Elphidium
a leatum (d’Orb.), E

.
fichtelianum (d'Orb.), E. josephinum (d’Orb.), E. reginam

( Orb.), etc.

íidging from a Foraminifera assemblage the beds correspond to the z.one of larger
P hidia in the Viennese basin (Grill 1941). Svagrovsky (1964) correlated these beds,
o the basis of Mollusca, with the upper part of the East European Lower Sarmatian,
i- with the upper part of the Volhynian, called Mysl’anské vrstvy beds, according to
rl locality where the sample was taken from. Sample AV-18 comes from the coarse-
sp ned vitreous andesite tuffs, mainly composed of vesieulous fragments of pumice
u uding phenocrvsts of hypersthene, amphibole. biotite and plagioclase. While the tuffs
piper do nt include organic remains, they are in close genetic and spatial relation with
ti overlying tuffite stratum, whose fauna contains typical Lower Sarmatian Foramini-
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fera. Both strata are of the natúré of pyroclastics, their contact lies concordant withoid
any mark of wash-out of the underlying bed. Chronologically both may be considered
as close so that the tuffs sampled fór absolute dating can be doubtlessly referred to tht

Lower Sarmatian. The tuffaceous sandstones of the basement complex alsó contair

a fauna of Sarmatian character.

From sample AV-18 six absolute age determinations vvere carried out in two series

3 determinations each. The average value of absolute age in the first series amounts t<

13.3 di 2.2 millión years, in the second however to 14.4 ± 2.4 millión years. The mediun
value of both amounts to 13.6 ±2.1 millión years. Taking int account the actual dange:
of Ar rejuvenation in case the dated rock is predominantly formed of volcanic glass, thi

higher average age should be considered as more probable and closer to the actual age 1

We have certain reasons to doubt about the value- and to prefer the average value o
13.6 millión years.

Sample AY-4 comes from an abandoned quarry situated in a vood, WNW of th

viliágé Sazdice, SE of Levice in S Slovakia. The old quarry was lowered in rhyolite tuffs

the basement complex of which contains a sequence ranging from sands to desintegratc
sandstones, without remains of biostratigraphical importance.

Biostratigraphically correlative beds are found in the basement complex of the transi

tory sequence. These beds are composed of marlv clays and silts, frequently characterize.

by sandv lamination and considerable thickness. In their upper part a rich assemblag
of maríné organisms (Ondrejicková 1966) is found. In Lehotayová’s opinion (196(

the foraminiferal fauna represents a typical assemblage including Bolivina dilatata iJ

the sense of Grill ’s division of the Tortonian of the Viennese basin (1941) with th

following species: Bolivina dilatata Retjss, Bulimina elongata d’Orb., B. intonsa (Live>
tál), Uvigerina venusta liesingensis Toula, U. simiornata brunnensis Karrer, Nonioü
commune (Orb.), Globobulimina affinis (Orb.), Ammónia beccarii (L.).

Above the rhyolite tuffs, mainly S of the viliágé Sazdice, a sandy-clayev sequenc
takes piacé, with an important amount of various rhyolite tuffites. The sequence includ(

a biostratigraphically important assemblage of Mollusca and Fóraminifera, as follow

Ervilia dissita dissita Eichw., Ervilia podolica Eichw., Macira eiehwaldi Lask., Abr

reflexa (Eichw.), Ábra alba apelina (Reuter), Musculus naviculoides naviculoidi -

(Köles.). Musculus sarmaticus (Gat.), Mohrensternia cf. inflata (Andrz.), etc. (I

Vass 1965).

Within the foraminiferal assemblage Elphidium macellum (Fichtel et Moll.) an

E. reginum (d’Orb.) predominate (R. Lehotayová 1966).

On the basis of the above bio-assemblage the sequence may be eorrelated with ti

Lower Sarmatian (Volhynian or the zone of larger Élphidia).

Rhyolite tuffs near Sazdice occur between two horizons, biostratigraphically correlati

between the Tortonian s. s. and the Lower Sarmatian. The tuffs are closer to the Lowc
Sarmatian due to the frequent occurrence of rhyolite tuffs and tuffites in the Lo\v.

Sarmatian beds. Consequently, the rhyolite tuffs sampled fór absolute age dating a

considered as a lateral equivalent of the Lower Sarmatian.
Sample AV-4 represents rhyolite tuffs formed by pumiceous fragments. Phenocrvst

plagioclase. sanidine, biotite. From this sample 6 age determinations were inadé. TI

value of absolute age moves within 12.6 to 13.9 millión years. The average amounts
13.3 ± 0.3 millión years, while the average value of the series of 3 determinations sliov

higher figures and the posaibility of Ar rejuvenation inaké 13.6 ± 0.3 millión years ti

most probable absolute age value.

Notes on the scale of absolute age of the West Carpathian

Miocéné

Absolute dating of the West Carpathian Neogene is only in its initial pha

and shows quite a number of insufficiences, the most important of which

the small number of absolute age determinations. Nt all biostratigraphic

stages of the Miocéné were dated, and an onlv date about each stage is insuf

cient fór right conclusions. Nevertheless, data presented in this paper as

absolute dating of biostratigraphically eorrelated Miocéné volcanic or volcan

clastic rocks represent an important factual matéria!, since the results of dati
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iow no discrepancies and can be, at leaat approximately, compared with

íe absolute scales of other areas (Selli—Tongiorgi 1907, Afanasjev 1964).

The basement complex of the West Carpathian Miocéné is older than 23

> 25 millión years. Rhvolite tuffs of Upper Burdigalian age (Lower Üttnan-

an) were dated; thev discordantly occur within the roof of Lower Burdiga-

m (Eggenburgian) marine sediments, however, their ag as well as the

urálion of sedimentation are still uncertain. The hiatus between Lower and
pper Burdigalian cannot be estimated, though it is evident that the period

considerably long, since in somé places the Lower Burdigalian sediments are

impletely denuded, while the Upper Burdigalian lies on an older basement
miplex.

The age of the Carpathian rhvolite tuffs, i. e. 22.4 (or 21.7) millión years,

only an informatorv figure as to the absolute age of the Carpathian (Upper
elvetian s. 1.). The position of tuffs in the Carpathian beds does nt indicate

iát the absolute age of the tuffs is the limit value of the Carpathian, because

the following reasons.

7. The rhvolite tuffs do nt overlie either the basement complex or the roof

Carpathian strata, in fact they occur 20 m below the roof of the Carpathian.

2. In S Slovakia a hiatus was found between the Karpatian and Lower
trtonian (Lanzendorfer series) as well as a denudation having removed an
tknown part of the Karpatian sediments.

The age date of the Lower Tortonian (Lanzendorfer series), i. e. 18.5 millión

•ars, does nt concern the lowermost strata, however, it may be considered

, close to the onset of the period of Lanzendorfer series sedimentation. In

(Slovakia the above series is formed by volcanoclastic or volcanic rocks. The
te of deposition of similar rocks is usually very quick, mucii quicker than
tat of normál marine sediments.

On the other hand the above absolute age value cannot be generally consi-

red as identical with that of the Lower Tortonian base (of the Lanzendorfer
ries), since the foraminiferal assemblages of the volcano-sedimentary complex

i Southern Slovakia resemble those of the upper part of the Lanzendorfer
ies in the Viennese basin, while the correlation of volcanic products shows

tat the lower part of the Lanzendorfer series is missing in S Slovakia (cf.

• íchovic

—

Vass 1962, Vass—Marková 1965).

Consequentlv, the borderbne between Karpatian (LTpper Helvetian s. 1.)

í,d Lower Tortonian (Lanzendorfer series) may be located on the absolute

;e scale approximately between 18.5 to 22.4 millión years. It seems to be a
( inparatively long period including probably the chronological interval

[ aracterized by the appearance of an important planktonic form i. e. Globi-

i inoides bisphericus. This form has nt been met with so far in the Karpatian
sliments of Southern Slovakia.
The absolute age values of 13 to 14 millión years and 18.5 millión years,

i pectivelv, include the upper limit of the Lower Tortonian (Lanzendorfer
s ies), the whole Upper Tortonian (Devín series) as well as the lower limit of
ti Sarmatian.
Veither in this cas are there criterii as to their position within the absolute

ai scale.

The age of the rhvolite tuffs in East Slovakian Lowrer Sarmatian, i.e. 14.4
i llion years, seems to be high relatíve to the scheme of absolute ages of the
' diterranean Miocéné, the more so as it is alsó the case regarding the upper

16 Földtani Közlöny



326 Földtani Közlöny, 101. kötet, 2—3 . füzet

part of the Lower Sarmatian. This value is nt completelv reliable, since ti

error is too great (± 2.4 millión years i. e. the greatest error among all ti

values of absolute age data quoted above). More reliable is the value of 13.6

±2.1. This is the average of 2 series, 3 determinations each, while 14.4 is ti

average of one series including higher values. The value of 13.6 is identic

with the absolute age of rhyolite tuffs of the South Slovakian Lower Sarm
tian. Consequently, the authors suppose that the lower limit of the Sarmatn
on the absolute age scale is somewhere between 13 and 14 millión years, pro

ably closer to the lower value.

The upper limit of the West Carpathian Miocéné could nt be establishi

on the basis of the matériái analvzed, since in addition to the Lower Sarm
tian, the Miocéné includes the Upper Sarmatian or part of the Pannonian to

The authors can state onlv that the upper limit of the Miocéné is younger thí

13.6 millión veras.

Review of the Results of Absolute Age Determination
Table

No. Láb. no.

Name of rocks and
0/ TT

Ki0
g/g % rád. Ar40cm3

/g Ar40
g/R Ar^/K 40 Age in

the localities of the io-« Ar 10-* 10 8 io- s mii. Mean val

samples years

1 AV—24 Rhyolite tuffs

Kalonda, Luenec
district

2,57 3,14 10,01 2,27 4,06 1,29 23,00 23,00 25

2 AV—

2

Rhvolite tuffs 4,63 5,66 37,8 3,51 6.28 1,11 20,00
21 ±1Klenafiy, Velkv 4,63 5,66 28,7 3,92 7,02 1.24 22,00

Krtís district 4,33 5,28 37,8 3,51 6,28 1.19 21,2 21,7 + 1,3

4,33 5,28 28,7 3,92 7,02 1,13 23,6 22,4 + 1.2

3 AV—12 Pyroxene andesite 1,25 1.53 32,5 0,81 1,44 0,94 16,8
extrusive body 1,25 1,53 21,1 0,89 1.60 1,04 18,6

18,5 ±0.9Hrusov, Velkjf 1,25 1,53 16.7 0,976 1,75 1.14 20,0
Krti§ district 1,25 1,53 47,5 0,90 1,61 1,05 18,8

4 AV—13 Pyroxene andesite
extrusive body 1,68 2,05 15,6 0,98 1,75 0,86 15,5

16.2±0,;
Llrusov (Grac Hill)

V. Krtis district

1,68 2,05 41,1 1,08 1,93 0,94 16,9

5 AV—23 Amphibole andesite 1,26

1,26

1,54 17,1 0,55 0,98 0,64 11,5

tuffs, Dlné Strhére
V. Krtiá district

1,54 24,4 0,73 1.39 0.86 15,4
14.4 ±o.:

1,26 1,54 12,7 0,65 1.16 0,75 13,4

C AV—18 Pyroxene andesite 3,60 4,39 9,12 1,48 2,65 0,60 11,0
13.3 + 2.1

tuffs, Niáná Myöla 3,60 4,39 12,0 1,65 2.95 0,67 12,1

KoSice district 3,60

3,28

4,39 13,80 2,30 4,12 0,94 16,8
13,6 + 2.1

4.0 9.12 1,48 2.65 0.67 12,0

3,28 4.0 12.0 1,65 2,95 0,74 13.2
14.4 + 2+

3,28 4,0 13,8 2,3 4.12 1.03 18,0

T AV—

4

Rhyolite tuffs, 2,30 2,8 3,44 1,2 2,15 0,77 13,7

Sazdice, Levice 2,30 2.8 2,90 1.22 2,18 0,78 13,9 13,6 ±0.:

district 2 30 2.8 2.29 1.16 2.08 0,74 13,2
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! tektonik . Karpato-Balkanskaja associacija VII. kongres Sofia.
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(CoUoQuium on the Keogene. Budapest , 1969. 4— 9. September)

CTpaTwrpa:I)Hfi h npou«ieMa rpaHiipbi

o.mropeHa — HiivKHero .unónemi kivkhoíí Yiipaimu

A. A. BecenoB

(c 1 TaJiHueíí)

B nocJieAHMe roAbi ojinroueH-HH>KHeMHoueHOBbie oTJio>KeHMH K)>khoh ynp;
Hbl HBJIHIOTCH npeAMeTOM npHCTaJlbHOrO BHHM3HHH CO CTOpOHbl MHOrMX CTf

rarpacfioB CoBeTCKoro Coio3a. Tanoe nojio>KeHHe ecrecTBeHHO, ecjw ynecTb, y.

íor YCCP no peineHMK) nocTonunoH Komhcchh no naJieorenoBbi.w OTJio>Keiin

Me>KBeAOMCTBeHHoro cipaTnrpacjjHMecKoro KOMMTeTa CCCP M36pan oö/iacn

TunnMHoro pa3BMTHB K)>KHopyccKoro ojinropeHa. KpoMe Toro, 3Aecb oÓHap

wenbi na^eoHTOjiornnecKH oxapaKTepn30BanHbie nnwneMnoueHOBbie otjioh

hhh, HajiHMne KOTopbix TOJibKO npeAno.nara.nocb panee (Uhakobckh
1960; M o ji h b k o, 1960; M y p a t o b, 1949; Senes, 1952; Senes, 1961 haf'

MTO H n03B0JineT paCCMaTpMBaTb TeppHTOpHK) MCCJieAOBaHHM I<aK OAHy H3 Hí l

onee HHTepecHbix b acneKTe peniennB npoöjieivibi rpaHnubi najieorena-Heorei 1

B reojiorHHecKon nHTeparype noA 10>khoh YiepaiiHOH npHHATo noHHMaTb Ty nacTb ec i

pHTnpHH
,
KOTopaa b reocTpyKTypHOM OTHOUieHHH npnypoMeHa k ceBepHOMy Kpbuiy npn*-:J

HOMopcKOH BnaAHHbi. MHOiyia eé HMeHyioT TaKwe CeBepHbiM ripHMepHOMopbeM. Kan ca.Moa -

TeJibHaa reocTpyKTypHaa eAHumia ripimepHOMopcKaa BnaAHHa BbiAeJieHa A. ,H. Apx.-
reJibCKHM (1923), othbclhhm BnaAHHy k iokhoíí ’iacTH PyccKOií njiaTiftopMbt h CMiiTaBU ij

CHHKJiHHajibio, Bbino.nHeHHon MenoBbiMH n naaeoreHOBbt.Mii noponaMii. rio3AHee 3tot aBTop
|

CMaTpHBaji ripHMepHOMopcKyio BnaAHHy Kan nepeAOBon npoiH ajibmiHCKOH 3ohi>i, orpaH
MCHHbiii He ceBepe YKpamiCKH.M iiihtom, na lre — ropubiM coopyweHHHMH Kpbnia h KaBK.

na 3anaAe — KapnaTaMii h Ha BocroKe-CTaBpononbCKHM noAHHTHeM (III a t c k h h, Am
aHreJibCKn n, 1933). BnocaeACTBHH TeKTOHimeci<a>i CTpyKrypa BiiaAHHbi H3ywajiacb B .

B o h a a p m y k o m, E. Jl. r y p e b h m e m, M. B. M y p a t o b i»i m, H. lO. M e p h .

M. B. M h p b h h c k o n ii ap B- HacToamee BpeMH Hano.’iee umpoKii.M pacnpocTpaneH u

no;ib3yeTC>i tohio 3peHmi h? npiiMepHOMopcnyio BnaAHHy Kan njiaríJmpMeHHoe noB0opa:i( -<

HHe, pa3BHBineecH noBepx chctcmbi iopci<nx rpaeHoopa3Hi>ix oKpaiiHHbix BnaAHH Pycc N

ruiaT(^opMi»i (M y p a t o b h Ap., 1962).

Ha TeppHTopnn CeBepnoro npn>iepnoMopbM Teppnrennbie oTjio>KenHH oah

nena-nn>KHero MHonena wvieioT rioBceMecmoe pacnpocTpanenne h, b cootb •

ctbhh c oöihhm xapaKTepoM 3aJieraHHH ocaAomioro nexjia, noA neöoAbiun.M yr.n

rioi pywaioTcn b cTopony nanonee npornyron nacm BnaAnnbi, rAe MomnocTb :

yBejinMMBaeTcn ao 750 600 m. noBceMecmo paccwaTpHBaeMbie o6pa30Baiii,

noACTMJiaioTCH nopoAaMH aJibAinncKoro npyca Bepxnero aopena, H3y iienne ko

poro no3BOJinjio ycTanoBHTb cJieAyiomee:

/. AjlbMHHCKHH >ipyC II CI O aHajIOl'H B I IpiIHepHOMpOCKOÍÍ BIiaAHHe B UeAOM IipeACTaBA j

TpCMH OCHOBHbIMH ÖHO(|)aillia.l blIblMH TliliaMli OTAOJKeHIIll, COIIOCTaBAeHHe KOTOpbIX OOCHOIUI

najleOHTOA OPH'ieCKHMH II reOAOI HHeCKHMH AaHHbIMH.
2 . CpasHHTeAbHO rAyööKOBOAHbie MeprejiHCtbie nopoAbi oxapai<repH30Banbi KOMii.net. «

HotIrina n n/er/resna Sitbb. h (Hobigerinoiden conglobatun Brady (öeAOi'AHHCKHií ropiiao

3 . MeAKOBOAHbie KapoHaTHbie ajieBpiiTO-raiimiCTbie nopoAbi C0Aep>Kar KOMnaeKC M« •

nulina belmii Heuss, a b e.ny«iae nx HCH3BecTK0BHCT0CTH acconHamno, KOTopan. 11

MHeHHio A. II. II e m e h k h h o h ( 1964 ), iipncyma oiiCTpanirpailtii'ieCKOíl 30 iie Aatrr •

rinn lucida .Min a k

.

ti Ciliiddé.s mdensin J. Nikit. (uiaöcKaH CBHTa).
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i. ,H:ih Han6oJiee MeJiKOBOAHbix opa30BaHHíí — necnaHbix nopoa — TmiitMHa acco-

n[ii>i Xonion-Asteriyerinn (ap\iamOBCKa>i cnma).
i. iío iia.icoHToaoi'H'iccKHM ;uihhi.im MeaKOBO^Hbie öiimjtamm aab.MHHCKoro npyca conocra-

ibi c MaHapHKOBCKHMH caoHMH OKpecTiiocTeíi r. JjHenpone-rpoBCKa ii .laTAoptpCKiiu <-apyco.vi»

iaanoft EBpoiibi.

). TpaHHua aonena n oam oueHa n Ilpimepno.MopcKon BiiaauHe aoa>KHa öbiTb npoBeaeHa no

i»ae aHaaoroB aaTflop(J)CKoro <-Hpyca*>.

<aK H3Be:TH0, b cbh3h c oómeíí neflcnocTbio hhhíhcíí rpannubi onnrouena,

jBaHHOíí OTHeceHHeM aaTAop |)CKoro «Hpyca»> k BepxHewy 3oueny, ao okoii-

eabHoro peweiiHH 3Toro Bonpoca onnrouenoBbie otaokchh h CoBeTCKoro

03a noApa3Aeaenbi na hhmchhh -f cpeAHiin n BepxiiMfi noAOTAeabi. B cocTaBe

/Kne + cpeAneoAnroueiioBbix oTao>KeHnfi K)>khoh ykpaHHbi BbiAeaeiibi (cmray

px): 6opHC(|)eHCKnfi (pyóanoBCKne h HHKonoabCKHe caoh) ii koctpomkhhckhh
TpaKOAOBbie ii ceporo3CKne caoh) ropii3oiiTbi. Toama BepxiieoAHronenoBbix

iokchhh noApa3AeAHeTCH Ha acKanniícKnií n ropHOCTaeBCKHfí ropH3oiiTbi,

opbie noKpbiBaioTCH pemiofiaeBCKon cbhtoh mi>Knero Miioueiia.

lanöonee apcbhhm ropH3oiiTo.M onnrouena CeBepnoro npnnepHOMopbH hbah-

pyoaHOBCKHe caoh (B e c e a o b, 1963), npeACTaBAeHHbie rahh3.mh 3ene-

,iaTo-cepbi.MH, HnorAa aaeBpHTOBbiiviH hah necMaiiHCTbiMH y ocnoBaniiH pa3pe3a

uAHOcTb ao 50 m), KOTopbie oTBenaioT nanany oAiirouenoBon TpaHcrpeccHH h

’iot MHHHMaAbHoe cpeAH Apyrnx ropn3oiiTOB oAiiroueHa pacnpocTpaiieHue.

ceBepiibix oKpann TeppuTopiui rAHiincTbie nopoAbi 3aMemaioTCH necManbiMH,

opbie MecTa.Mii coxpaiiHAHCb ot pa3MbiBa nocaeAyJoiHHMM TpaHcrpeccHHMH.
niHCTbie nopoAbi oxapaKTepH30Baiibi KOMnaeKCOM bhaob necnaniibix (jiopaMHHH-

HC fíaplophragmoidesdeforrmibilisSvBB. (K a n Ta p e h ko-M e p ii o y c o b a,

li n h h k, 1953; B e c e a o b, 1963; B e c e a o b, K p a e b a, 1963 h Ap.)> moa-

:Ka.MH h ocTpaKOAaMH (B e c e a o b, 1966), MHKpocnopaMH
( K o p a a-

b a, 1964). B HanSoaee rayöoKOBOAHbix rAHHHCTbix nopoAax 3HawreAbHyK)

Í

:b HamiHaioT nrpaTb nAaHKTOHHbie tjiopaMHHHijiepbi, b nacTHOCTH, G/oöigrerma

cinalis Subb., a b .\teAKOBOAHbix necManbix npncyTCTByeT KOMnaeKC Lenticu-

i;i herrmanni Andr. (H p U e b a, 1959).

^ayHa pyöaHOCKoro öacceííHa oöiiTaAa Ha rayÖHHax, He npeBbiwaiomHx hh>k-

i rpaHHUbi cyÖAHTopaAH. CoaeHOCTb pyoaHOBCKHx boa biaa 6ah3Koh k Hop-
i ibHo-oKeaHHMecKOH. CaeAbi HapymeHHH ra30Boro pencHMa He ycTaHOBAeHbi.
’ nepaTypHbie ycaoBHA He OTAHMaaHCb cymecTBenno ot TaKOBbix cyöTponn-
6KHX BOA, HO no CpaBHeHHfO CSOUeHOM H3MeHHAHCb B CTOpOHy nOXOAOAaHHH.
iHKonoAbCKHe caoh 3aAeraioT coraacHo na pyöaHOBCKHx h cao>KeHbi raHHa.wn

CíHOBaTo-cepbiMH, b BepxHefí nacTH pa3pe3a aaeBpnTOBbi.MH, b HH>KHeíí — c

i] caoamh MaHraHocHAepHTOB h MaHraHOKaabLiHTOB, KOTopbiM Ha TeppHTopnn
anHCKoro mHTa oTBenaioT MapraHueBopyAHbie 3aae>KH llpHAHenpoBCKoro
ii raHueBopyAHoro öacceiiHa. CaeAyeT OT.\ieTHTb, mto o6pa30BaHne HHKonoab-
bx OTAOAveHHií, coBnaAaiomee c MaKCHMaabHbiM pa3BHTHeM oanroueHOBOH

I -icrpeccHH, npoHcxoAHAo npn HeoAHOKpamoM nepeABH/Kemin öeperoBoíí ah-
ii (BeceaoB, IlaaB íny ahh, 1968). MomHOCTb caoeB AOcraraeT 220 m.

3 conoAbCKHe oTAoaceHHA oxapaKTepn30BaHbi (JiopaMHHHtJiepaMH (KOMnaeKc Spi-
o ectammina carinata oligocaenica J. Nikit. MHoroMHcaeHHbiiviH moaa to cKamh ,

inaKOAaMH, MHKpocnopaMH (KpaeBa, 1961
;
B e c e a o b, K p a e b a, 1963;

'ahh, 1964; KopaaaoBa 1964 h AP-)- 3Aecb oneHb nacTo BCTpenaioTCH
a -Ke ocTaTKH MiiiaHOK, MopcKHx e>KeH, KpaöoB, pbi6, oAHHOMHbix KOpaAAOB. Bee
)CITKH 0pr3HH3M0B npHypOAeHbl K HH>KHeH H ÖOAbUieH no M01HH0CTH naCTH
II OnOAbCKHX caoeB. yCAOBHH OÖHTaHHR (|)ayH b 6acceHHe HHKOnOAbCKOrO Bpe-
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MeHH He oTJiHMajiHCb cymecTBeHHO ot ycjioBHH pyöaHOBCKoro 6acceíÍHa h b ao

CT3T0MH0 nojiHOH Mepe ocBemeHbi b neqaTH (C e ji h h, 1964). Me>KAy TeM, ot-

CyTCTBHe ([)ayHHCTHMeCKHX 0CT3TK0B B BepXHeíí M3CTH HHKOnOJlbCKHX CJIOeE

cBHAeTejibCTByeT 06 n3MeHeHMHx, no KpaHHeíí Mepe, ra30Boro pe>KHMa. Tan, M. B
M y p a T 0 B (1960) yKa3bIBaeT Ha B03M0>KH0CTb ())OpMHpOBaHHfl 3THX OTJlO'/KeHHÍ

b ycJioBHHX BoccTaHOBHTejibHOH cpeAbi, 6e3 AocTyna KHCJiopoAa. B 3aKAK>qeHiu

paccMOTpeHHH nojiHoeojieHoro 3Tana pa3BHTHH hhwhc + cpeAHeojinroueHOBon
öacceiÍHa cjieAyeT 3aMeTHTb, mto Ha ochob3hhh H3yqeHHH mojijihckob pyöaHOB
CKHe h HHKonojibCKMe cjiom MoryT öbiTb oTHeceHbi k 6HocTpararpa(})MqecKOH 30

He Nitcula orbignyi Glib. h Veneriacardia tuberculata (Münst.).

HmWHHH MaCTb KOCTpOMKHHCKOrO T0pH30HTa— OCTpaKOAOBbie (MOJlOMaHCKHe

cjiom (6nocTpaTHrpa(j)HMecKaH 30Ha Rzehakia (?) cimlanica (Zhizh.) Popov
npeACTaBJieHa rJlHHaMH H3BeCTKOBHCTbIMH, CBeTJI0-3eJieHbIMH (MOLIJHOCTb AO 38 M)

najieoHTOJiorHMecKaH xapaKTepucTHKa KOTopbix uinpoKo ocBemeHa b neqan

(Hocobckmíí, 1960; B e c e ji o b, 111 e p e m e t a, 1964 h AP-)- HeoöxoAn.w
HMeTb BBHAy, HTO B CBOe BpeMH 3TH CAOH ÖblJIH COnOCTaBJieHbl CO «BTOpbIM» OCT

paKOAOBbiM (coaeHOBCKHM) njiacTOM FlpeAKaBKa3bH (Hocobckmíí, 1956)

Kan H3BecTHo, npn3H3HHe cymecTBOBaHMH AByx ocTpaKOAOBbix njiacTOB, 3aaera

EOIHHX Ha pa3J!HMHbIX CTpaTHrpa())MMeCKHX ypOBHHX, OÖyCAOBHJlO pHA Cepbe3Hbi:

H3MeHeHHÍÍ B KOppeJlflUHOHHOH CXeMe CTpaTHrp3())HH OJlHrOLteHOBblX OTAOWeHHÍ
iora CCCP. Oah3ko, BnocjieACTBHM oKa3ajiocb, mto «nepBbiíí» (noAÖHHCKHií) í

«BTOpOH)> OCTpaKOAOBbie naaCTbl HBJIHIOTCH 0AH0B03paCTHbIMH 06pa30BaHHBM]

(B e c e ji o b, 1963a; B h ji o b, 1964; >K hik h e h k o, 1964; KopoÖKOB
1964; B e c e ji o b, lile p e m e t a, 1966).

Ceporo3CKHe caoh (Hocobckmíí, 1962) CAO>KeHbi rAHHHCTo-aAeBpHTo

necqaHbiMM nopoAaMM (MomHOCTb ao 90 m) m oTpawaioT HawaBuiHiícH b ocTpa

KOAOBOe H npOAOJl>KaBUIHHCH B 3T0 BpeMfl perpeCCHBHblíí UHKJ1 HM>KHe -f cpej

HeojniroueHOBoro 6acceíiHa. 3Aecb oTcyTCTByioT (JiopaMHHHíJiepbi, ho oÖHapy

>KeHO ÖOJlbUIOe MHCAO paKOBMH MOAJHOCKOB (COTHM 3K3eMnAHpOB), KOMnJieKC BMAO

KOTopbix npn öoraTCTBe ocoöhmm oÖJiaAaeT 0AH006pa3HbiM bmaobwm m poAOBbi

cocTaBOM (ÖHOCTpaTMrpaiJiHMecKaH 30Ha Corbula sokolovi (Karl.) h HeMHorc

MHCJieHHbie oTpaKOAbi (MepKJiHH, 1961; B e c e ji o b, 1962; Hocoe
c k h íí, 1962; BecejioB, UiepeMeTa, 1964, 1966; C e ji h h, 1964

KoCTpOMKHHCKOe MOpe cneAyeT OTHeCTH 1< MHCJiy nJlOCKHX BliyTpHKOHTHHei

Tajibiibix, qacTHMHO H30JiHp0BaiiHbix ot nojinocoAeiibix öacceiÍHOB, Mopei

KOTopoe b to >Ke BpeMH HBJiHJiocb HacTbio öojibuioro cojioHOBaTOBOAHoro öacceíín

iora CCCP. HiyÖMHa SacceíiHa yMeiibuiajiacb k KOHuy koctpomkhhckoto Bpe.Meii

m ne npeBbimaJia Bepxneíí nacTii cyöJiHTopaJin. CooTBeTCTBeiiHO yMeiibuiaJiacb

cojienocTb boa ot16 %0 ao 4 %0 . TeMnepaTypa boa npoAOAwaaa noiiHwaTbo

ra30BbIÍÍ pe>KMM ÖblA HOpMaJIbHbIM.

AcKaHMMCKiiíí popH30HT Bepxnero ojiiirouetia npeACTaBAen iviHHaMH 3eaeHi

BaTo-cepbiMM, HiioTAa ajieBpiiTOBbiMH (MoipnocTb ao 162 m) h OTpawaeT noBbiií 3Ta

p33BHTMH io>KHoyi<paHHCKoro ojiMToncHOBoro öacceiiiia DTan BoccTaHOBJiemi

CBH3M c HopMajibiio-oKeammecKHMM öacceiÍHaMH h hoboíí, ne3HaqHTeAbH0Íl n

MaciiiTaöy TpancrpeccHM. AcKauHHCKHe 0TA0>i<ennH, o6iiapy>KeHHbie aBTopo

Ha lre YicpaHiibi b 1961 r. (BecejioB, 1962), oxapaKTepM30Baiii.i mcakhm

(|)opaMHHM(l)epaMH ( 6n o ctji aTii rp ai ji íí l
ieckah 3011 a Sphaeroidina variábilis Revss

OÖLUMpiIblM KOMnJieKCOM BMAOB AByCTB0p lI3TblX, ÖpiOXOHOrHX H KpblJIOHOrH

MojiJiiocKOB (6MocTpaTnrpa())M iiecKaH 30iia Similipecten hauchecornei n (Koen.

Cardium (Tracliycardium) abundans Liv.), öpaxHonoAaMH, ocTpaKOAaMH, ni

iá

,i 'jn
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iahhchmh, MHKpocnopaMH (BecejioB, 1967, 1969 n Ap.). 3Aecb >Ke o6-

ipywenbi nnoxo coxpaHHBuinecH ocTaTKH paAHonnpHH, HyMMyjiHTOB, MLuanoK,

3CKHX e>Keíi ii apyrnx rpynn opraiiH3MOB, npHyponeHUbix, KaK h b HHKononb-

CHX CAOHX, K HHJKHeíí H3CTI1 pa3pe3a.

Otaojkchhh ropHocTaeBCKoro ropH30HTa (B e c e ji o b, HacaA, H a c a a,

)66), o6pa30BaBiuHecH b nepnoA na liaBinencH bcaca 3a acKaHHÜCKHM Bpe.weHeM

irpeccHH, 3annMaK)T cpaBHHTeAbHo Heöonbuiyio nacTb TeppirropHH IOjkhoíí

KpaHHbi h oönaAaioT MomnocTbio ao 140 m. B cocTaBe ropn30HTa npeoönaAaioT

jienoBaTO-cepbie, cnaöo ynAOTHeHHbie ajieBpiiTbi, oTAenbiibie npocnon KOTopbix

.'pexoAflT h rjiHHbi aAeBpuTOBbie. B hhjkhch iacTH 3Thx otaojkchhh oöiiapy-

en HOHHOHHAOBbifi KOMnnei<c bhaob mcakhx (J)opa.MHHH(J)ep :
Quinqueloculina

lene (Karrer), Globulina (jibba Orb., Pseudoparella caucasica Bgd., Cibicides

natus Bgd., Nonion dendriticum (Chal.), N. granulosum (Orb.), Melonis

-tsularensis (Chal.), Elphidium onerosum Bgd., Virgulina schreibersiana

zjzek. , Vvigerinella californica Cushm., h AP- (BeceAOB, HacaA, Ha-
a a, 1966; KpaeBa, 3ejiHHCKaa, M e x a h c k a a, 1966; BecejioB,
169a). Mojuhockh npeACTaBnenbi Glycymeris ex gr. lunulata (Nyst), Chlamys
rnea Sow., Chl. cf. bifida (Münst.), Cardium (Traehycardium) abundans
ív., Dentalium kickxi Nyst h Ap. (B e c e a o b, 1969a). H3 ocTpaKOA B. T.

I e p e m e t o íí ycTanoBAeHbi Pontocypris brevis Lnkl., Cytheridea pernota

ertli et Keij, Pterygocythereis jonesii (Baird.), P. fimbriata (Münst.),

\achyleberis variatuberosa Scher., Echinocythereis hirsuta (Lnkl.); h3 nepn-

iHefí A. C. r pHropoBHM h A. K. KojiOMOÜueBOH onpeAeAeHbr

eflandrea phosphoritica Eis., Rhombodinium draco Gocht. (BeceAOB,
69a).

AHaAH3 KOMnaeKCOB cJjayHbi noKa3aA, mto BepxneoAHrouenoBoe Mope IOjkhoíí

fpaHHbi ABAAAOCb MacTbio orpo.wHoro öacceihia, nponrHBaioLiierocH ot 3aKac-
i h ao rRP h opr. TAy6nHbi er h ra30Bbiii pe>KHM CKOAbKO-HHÖyAb 3a.vieTH0 He

( !HM3AHCb OT HHKOnOAbCKOrO MOpH. COAeHOCTb BOA 6bIAa 0AH3K0H K HOpMaAbHO-
leaHHMecKoíí, ho b KOHue ropHocTaeBCKoro Bpe.weHH, bo3.mo>kho, noHH3HAacb.
". MnepaTypHbie ycnoBHH oöiiTaHHH (JiayHbi yxyAuiHAHCb b cpaBHeHHH c KocTpoM-
I HCKHM BpeMeHe.M.

HH>KHeMHOueHOBbie OTAO>KeHHH — MepHoöaeBCKaH cBHTa (BeceAOB, Ha-
c a, HacaA, 1966) — 3aHH.\iaK)T Han.MeHbuiyK) TeppiiTopino b CeBepHOM ripn-

JHOMOpbe H CAOJKeHbl TeMHOOKpaiiieHHblMH neCKa.MH aAeBpHTa.MH, TAHHaMH aAe-

B ITOBblMH MOLUHOCTbK) AO 125 Ab Bpe.MH 0Öpa30BaHHH MepHOÖaeBCKOH CBHTbl OTBe-

•üt nocAeAHe.My, Hanöonee cna6o.\iy 3Tany TpaHcrpeccnn b hctophh oAHroueH-
h 'KHe.MHoueHOBoro öacceíÍHa KDhchoh YKpaHHbi. MeAKHe (Jiopa.wHHHijjepbi b nep-

h laeBCKOH cBHTe BCTpenaioTCH cpaBHHTeAbHo peAKo ii npeACTaBAeHbi, no AaH-
hmH. r.CaBe H K o, Quinqueloculina akneriana rotunda Gerke, Florilus

b>anus (Orb.), Streblus beccarii (Linné), Elphidium macellum (FiCHT.etMoLL.)
ii p. M3 Apymx rpynn ncKonae.Mbix opraHH3.MOB b nepHoSaeBCKiix otaojkchhhx
b peneHbi paAHonnpjiH, cmiKynbi KpeMHeBbix ryöoK, MinaHKH, moaakjckh, ocTaT-
k MopcKHx ejKen, pbi6, ho Hanöonbuiee 3HaneHne aah onpeAeneHiin B03pacTa

i *K)T ocTpaKOAbi. B. T. LLJ e p e m e t oií H3 stiix otaojkchmh onpeAeAeHbi Neo-
mioceratina helveticci Oertli, Haplociytheridea strigulosa (Reuss), //. cf. da-
ru (Hejjac), Pterygocythereis helvetica Oertli, Eocytheropteron bruggense
OfeTLi, Loxoconcha eggeriana Lnkl., Echinocythereis hirsuta (Lnkl.). Ycao-
A o6ht3hhh c})ayHbi b mopckom acceiiHe nepHoöaeBCKoro Bpe.MeHii 6naro-

1] HTHbi: ÖaCCeíÍH blJl MCAHKOBOAHblM, nOAHOCOAeHblM, C H0pM3AbHbIM ra30BbIM
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Pokhmom; TeívmepaTypubie ycnoBHH, bhahmo, ynyMimiAHCb b cpaBHeHHH c rop-

HOCTaeBCKHM ÖaCCeíiHOM.

OöocnoBanHe pyneabCKoro B03pacTa pyöaHOBCKHx, HHKononbCKHX, ocrpa-

KOAOBbix h ceporo3CKHx caoeB 6a3HpyeTCH Ha oöuiHpHbix naneoHTonorHMecknx
Aannbix, HeoAHOKpaTno paccMOTpeHO b cobctckom reonorHMecKon AHTepaType
E. 51. K p a e b o h, M. H. K a io ui h h k o b bi m, M. O. Hocobckhm,
K). H. C e a h h bi m, aBTopoM HacTOHmen paöoTbi h, bhahmo, 3Aecb He TpeöyeT
AonojiHHTejibHbix AOKa3aTeabCTB.

ripHHaA-ne>KH0CTb acKaHHHCKoro ropH30HTa xaTTCKOMy npycy MeHAynapoA-
hoh ujKajibi TaKwe He Bbi3biBaeT comhchhh npn aHaAH3e oÖHapyweHHbix b bthx

OTJioweHHHX naaeoHTOJiorHMecKHX oct3Tkob (B e c e ji o b, 1969 h Ap.)- Y)Ke
oqeBHAHaH ceroAHH cBH3b (J)ayHbi acKaHHHCKoro ropn30HTa c t3Koboh HecoMnenno
oJiHrouenoBbix (pynejibCKnx) otaohíchhh HapHAy c cymecTBennbiMH otjihmhh.mii

ot HH>KHeMHOueHOBbix(j)ayHj (B e c e a ob, BojiKOBa, 1964) hbahctch cbhac-

TeabCTBOM b noAb3y BepxHeoAHropeHOBoro (xarrcKoro) B03pacTa paccMaTpw-
BaeMbix o6pa30BaHHH. B stom acneKTe yMecTHO HanoMHHTb, mto 51. C e h e uj (1964)

B aKBHT3HCKHX (llHWHeMHOUeHOBblx) OTAOWeHHHX U,eHTpaAbHOH EBponbl yCTa-

H3BAHBaeT npHCyTCTBHe TOAbKO 30% BHAOB MOAAIOCKOB, HBAHKHHHXCH peAHKTO-

BblMH BJieMeilTaMH SopeaAbHOH H CpeAH3eMH0M0pCK0ÍÍ ÖHOnpOBHHUHH, H 70%
BnepBbie noHBHBuiHxcH (JiopM. B acKauHHCKOM ropH30HTe koahmcctbo peaiiKTo-

BblX 3AeMeilT0B COCTaBAHeT OKOAO 83%.
KaK H3BCCTH0, ropHOCTaeBCKHÍÍ ropH30HT, BblAeAeHHblH M. 4). Hoco B-

ckhm h T. B. IlaceMHbiM Ha 0CH0B3HHH AHTOAoniMecKHx AaiiHbix, nepBo-

naMaAbHO 6biA oTHeceH k HH>KHeMy MnoueHy. Me>KAy TeM, A. K. B o r a a h o-

b h m npn npocMOTpe hohhohhaoboto (no E. H. K p a e b o íí) KOMnaeKca bhaob

MeAKHX (})opaMHHH(|)ep H3 nepBoro oÖHapyweHHoro HaMH naAeonTOAorimecKH
oxapaKTepH30B3HHoro MecTOHaxowAeHHH ropnocTaeBCKoro ropH30HTa npnineA k

BblBOAy, MTO 3Ta aCCOUHaUHH MO>KeT 6blTb XapaKTepHa HAH AAH 0K0HM3HHH acKa-

HHHCKoro (naAeorenoBoro), hah aah naMaAa HOBoro 3Tana pa3BHTHH (])opa\ni-

HH(})ep (BeceAOB, HacaA, HacaA, 1966). IlepBbiH H3 bmboaob nameA noA-

TBepwAenne b HccAeAOBaiiHHx, npoBeAeiiHbix b nocAeAHee BpeMH E. 51. KpaeBoii.

Oh we noATBepwAaeTCH oönapyweinibiMH 3Aecb ocTawaMH moaaiockob h ocTpa-

koa, 3H3AH3 crpaTHrpaijjHMecKoro pacnpocTpaneiniH bhaob KOTopbix AeAaeT TaKOií

BblBOA eAHHCTBeHHO B03M0?KHbIM. B IjeAOM, B TOpHOCTaeBCKOe BpeMH nOHBAH-

iotch neMHoroMHCAemibie HOBbie 3AeMeiiTbi b cocTaB ijiayn (|>opaMHHH(})ep, moaaioc-

kob, ocTpaKOA; 6oAee uinpoivoe pa3BHTne noAyqaeT pnA (|)opM, noHBHBiiiHXCH b

acKaiiHHCKoe BpeMH, no npoAOA>KaioT cymecTBOBaTb Apyrne, thiihmho naAeo-

renoBbie (JiopMbi, BbiMHpaioiuHe b Konpe 3Toro npenoAa. Poab Anyx nocAeAHHX

rpynn nrpaeT peuiaiomee 3iiaMenHe aah npH3naiiHH naAeorenoBoro B03pacTa

ropnocTaeBCKoro ropraonTa. B stoíí cbh3h neoöxoAHMO rioAMepKiiyTb, mto yKa-

3amibie H3 ropnocTaeBCKHX otaohíciihh bhah nepHAHuen, no AannbiM Bcex abto-

poB (B o 3 >K e n n n i< o b a, 1965; Alberti, 1959; Deflandke and Cookson
1955 h AP-)> 3aKanMHBaioT cyinecTBOBanne b naneoreHe. ripHBeAeniibie Aannbit

HCKAI0M3I0T, H l Ham B3TAHA, B03M0>KH0CTb KaKOrO-JIHÖO HIIOTO peilieHHH 0 BOA

pacTe ropnocTaeBCKoro ropH3onTa, KpoMe npH3naiiHH npHiiaAAOKnocTH er i

xaTTCKOMy npycy Bepxnero ojinronena.

AnaAH3 najieoHTOAornMecKoíí xapaKTepncTHKH MepiioSaeBCKoíí cbhtu (Bece
ji o b, 1969a) yi<a3biBaeT na HacTynneiiHe hoboto 3Tana pa3BHTHH (jiayn. 3ti

o6cto HTeAbcTBo HaxoAHT oTpa>Kenne b cymecTBennoM H3MenenHH bhaoboto i

Aa>i<e poAOBoro cocTaBa oÖHapywennbix 3Aecb komhackcob ripeACTanHTeaei
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C X E M A
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i3.m i!Hbix rpynn opraHM3.MOB. Heab3H KOHCTaTHpoBaTb, mto mo;ijik)ckh qepno-
leBCKofi cBHTbi ii3yqeHbi b AocTaTOMHO nojiHon Mepe, ho y>Ke ceroflHH omcbhaho
BJlHMHe CpeAM HHX HOBblX BHAOB HJ1H (jlOp.M, ÖJ1H3KHX BHAaM H3 OJlbrHHCKOH
ypflHraJibCKHÍí apyc) cbhtm npeAKaBKa3bn. HapnAy c 3thm cpeAn oÖHapy>KeH-
>IX 0CT3TK0B MOJIAIOCKOB OTCyTCTByiOT BHAbI, pacnpOCTpaHeHHbie B XaTTCKHX
m aKBMTaHCKHx oT.no>KeHHflx. M3yMeHne B. r. IlJepeMeTOH no HamuM
iTepnaAOM ocTpaKOA MepHoöaeBCKOií cbh™ noKa3aao (BecejiOB, 1969a),
o npeoö.naAaiomee mhcjio bhaob pacnpocTpaHeHO o SypAnraJibCKHx OTJio>KeHHHX
inaAHon EBponbi. BecbMa xapaKTepHO, mto npeACTaBHTejin poAa Neomonocera-
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tina noHBJiHioTCH TOJibKO BHaMajie öypAHraabCKoro Béna. B H3BecTHoií Mepe .noKa-

3aTejibCTB0M SypAHrajibCKoro B03pacTa MepHoöaeBCKOÍí cbhth cny>KHT npoBe-

AeHHoe conocTaBJieHHe mojijhockob acKaHHHCKoro ropH30HTa K)>khoh YKpauHbi
H OJlbPHHCKOH CBHTbl fIpeAKaBi<a3bH (B e c e J1 o b, B o J1 k o b a, 1964).

HaA BepHOÖaeBCKOÍí cbhtoíí 3a/ieraioT rejibBeTCKne OTJio>KeHHH.

PaccMOTpeHHe ApyrHx KpHTepneB, KOTopbie MoryT SbiTb nojioweHbi b ocHOBy
BbiAejieHHH Kpynubix n

o

apa3Aeaehh

h

cTpaTHrpatJiHMecKOH iiiKaAbi (n3MeHeHne
npopeccoB ocaAKOHai<oriAeHHH h AcnyAauHH, najieoreorpa(})HMecKne H3MeHeHHH.
TeKTOHHMeCKHe (})aKTOpbl) H, B M3CTH0CTH, flJlH peweHHfl npOÖAeMbl rpaHHUbl

najieorena h HeoreHa Ha TeppHTopHH K)>khoh YKpaHHbi (B e c e a o b, 1969a) He

npOTHBOpeHHT HH>KenpHBeACHHbIM BblBOAaM:

7. O.THroueH iora YCCP 3aAeraeT Ha oTJio>KeHHHx ajibMHHCKoro npyca Bepx-

Hero aopeHa, MeAKOBOAHbie aHanom KOToporo conocTaBHMbi c MaHApuKOBCKHMH
H A3TA0p(J)CKHMH CJIOHMH.

2. OAHropeH CeBepHoro FIpHMepHOMopbH noApa3fleJiHeTCH Ha ABa noAOTAeAa:
hh>khhh h BepxHHÍí, cocTOflipHe cooTBeTCTBeHHO H3 pyneAbCKoro h xaTTCKoro

HpyCOB.

3. TpaHHua ojwroueHa h Hn>KHero MHoqeHa paííoHa HccJieAOBaHHií npoxoAHT
no KpoBAe xaTTCKHx h noMBe öypAHraAbCKHx oTjioweHiiíí.

Abtop CMHTaeT B03M0>KHbiM pacnpocTpaHHTb AaHHbie peineHHH Ha 3HaMHTeAbH0<

öoAbuiHe TeppHTopHH h noAAepwnBaeT MHeHHe Tex HccjieAOBaTejieií, KOTopbie

npeAAOweHHbie cTpaTHrpa(})HMecKHe npeACTaBJieHHH CMHTawT BbixoAflmuMH 3a

npeAejibi perHonaJibHbix cTpaTHrpatJjnqecKHx uiKaa.
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Stratigraphy and problems of the Oligocene — Lower Miocéné
boundarv in Southern l’kraine

-4. -4. Veselov

In Southern Ukraine the Oligocene deposits overlie those of the Alminian stage.
>per Eocéné, while their shallow-water equivalents can Ije compared to the Mandrico-
m and Lattorfian beds.
Oligocene is divided int two subdivisions, i.e. Lower and Upper Oligocene. represented
the Rupelian and Ohattian stages. respectively.
The Oligocene-Miocene boundarv lies on the roof of the Ohattian and the floor of the

I rdigalian.
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ülnöki megnyitó

Dr. Nemecz Ern

Tisztelt Közgylés!

Társulatunk 123. évének rendes közgylésére olyan idben kerül sor, amikor
geológia hazai mhelyeiben, vállalatoknál, tudományos intézetekben és az

ányító hivatalokban egyaránt kiegyensúlyozott, normális tevékenység folyik

ez tükrözdött Társulatunk elmúlt évi munkájában is. Rendezvényeink,
elvekrl a ftitkári beszámoló tájékoztat részletesebben, hivatva voltak az

.szer szakmai és társadalmi igényeket kielégíteni s ha nem is voltunk velük
inden tekintetben elégedettek, nagyjából sikeresen szolgálták a geológus-

rsadalom érdekeit, vidéken és Budapesten egyaránt.

Az elmúlt mködési esztend ugyanakkor fájdalmas veszteségeket is okozott
irsulatunknak. Az elnöki megnyitóban sem térhetek ki annak visszaidézése

l, hogy rövid fél év leforgása alatt négy tiszteleti tagunktól: Papp Simontól,

adász Elemértl, Vendl Aladártól és Mauritz Bélától, Társulatunk egykori

emlékezetes elnökeitl kellett búcsút vennünk. Bár mindannyian az utód-
mzedék és a geológus kollégák megbecsülésétl övezve, igen magas kort értek

eg, elvesztésük fájdalmasan érintette a geológus társadalmat, hiszen távozá-

ikkal Társulatunk — markáns egyéniségük által reprezentált egy-egy korszaka
últ visszavonhatatlanul történelemmé.
Bár az elmúlt esztendt, mint mondottam, a nyugodt munka jellemezte,

nem jelentett azonban eszmei megtorpanást, valami rutin elhatalmasodását
akmánkon. Ellenkezleg, a tudományos haladásban, az alkalmazásban és

rvezésben egyaránt új vonások jelentkeztek, melyeket az élet vetett fel

melyek a jövben ersödni fognak. Mindez összefügg az ipari -gazdasági fej-

dés által felvetett problémákkal és igényekkel, melyekhez való igazodás ered-

ényeként ,.új geológia” bontakozik ki elttünk.
Nálunk fejlettebb országokban rohamosan alakulnak ki a geológia alkalma-
isának új területei. Míg régebben a geológus tradicionális mködési területe

: olaj és ásványbányászat, valamint a földtani szolgálat volt, ma fokozott
énv mutatkozik mérnökgeológusok, építész- st autópályageológusok, asztro-,

arin-, környezeti-, talajgeológusok és olyanok iránt, akik az ásványi nyers-
ivagok felkutatása és felhasználó geológus közötti egyre fontosabbá váló
neszemet képviselik. Ennek a folyamatnak mi is tanúi vagyunk már s míg
hány éve a geológia legilletékesebb állami vezeti is geológus túltermeléstl
rtottak. ma egyre nyomasztóbb geológushiány bontakozik ki, úgy hogy alig

djuk nyomon követni végzs hallgatóink eltnését. Valóban kiszámíthatatlan
ilya áll ma a geológus eltt s ez arra int, hogy behatóbban elemezzük hivatá-
inkat érint társadalmi tendenciákat, másfell az új geológus generációt,

l Földtani Közlöny
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amennyire lehetséges, az új geológia számára készítsük fel egyetemeinken. Le
kell vonnunk a tanulságot: a geológia változik, akár változunk mi is vele.

akár nem.
A szorosabb értelemben vett tudományos kutatás elrehaladásában is újabb

elemek bukkannak fel. Az e téren tapasztalható új jelenségek legfontosabb

vonása úgy vélem, különböz diszciplínák egyre fokozódó kölcsönhatása,

melyek körébl különösen érdekes a földtani és technikai ismeretek kicserél-

dése, tudományunk legfontosabb fejezeteitl, az ásványi nyersanyag gyakorlati

hasznosításáig terjed széles problémakörben.
Minthogy a munka normális menetében az idén nem látszik szükségesnek

közgylésünkön társulati vagy tudományszervezési kérdésekkel konkrétabbal
foglalkozni, legyen szabad e tudományunkban jelentkez, s fentebb jelzett

vonások közül egyik-másikkal részletesebben foglalkoznom.
Tudományunkban manapság rohamosan hódít teret a szó eredeti értelmébe!

vett globális szemlélet. Egyre inkább érezzük, hogy helyi geológiai jelenségek

csupán az egész földünkre kiterjed folyamatokból levezetve és annak részei

ként érthetk meg, ha pedig az utóbbiak törvényszerségei felé fordulunk

legfontosabb tényez gyanánt a felszín alatti energia-áramlást jelölhetjük meg
Az alapvet nehézség azonban a Föld belsejére vonatkozó ismereteink szórvá

nvos jellegébl fakad. Valóban bámulatos ellenmondásnak tnik, hogy bá

elérkezett az ideje annak is, hogy önkezével hozzon kzetmintát az ember eg'

másik égitestrl, ugyanakkor saját bolygónk szilárd kérgébe már 10 km-n*

sem tudtunk lehatolni. Mindaz ami vizsgálódás, kutatás, tudomány tárgy,

és maga az élet a Föld egy hajszálvékony patinarétegére szorítkozik s enne!

láttán a fizikus Frank arra a hasonlatra szánja magát, hogy geológust kérdezi

meg a Föld belsejérl, annyi volna, mint fodrásztól tudakozódni a pszichiátri

dolgai fell. A geológus véleménye ebben a kérdésben úgymond sem több ser

kevesebb mint bármely más állampolgáré.

De vájjon tényleg oly keveset tudunk a Föld belsejérl? Amikor a kérdésr

nemmel akarok válaszolni, néhány olyan fontos tényre és ismeretre szeretné

rámutatni, amely rendkívül fontos lehet a Föld belsejére vonatkozó vizsgálódé

sok jöv alakulása szempontjából s amelyek — legalábbis részben — a technik;

kutatások körébl származnak. A kérdés megvilágítása szempontjából lényege

felemlíteni, hogy Clark és Ringwood igen körültekint és — tegyük hozzá

exakt alapon nyugvó számítása a Föld belsejében uralkodó nyomásra és anna

radiális eloszlására vonatkozóan annak rendkívül gyors növekedését mutatta k

A köpeny alsó részén a nyomás közel 1,5 millió, a küls mag alsó részén 3 millii

a középpontban pedig 3,5 millió atmoszféra. Ugyanakkor a hmérsékletet illi

tén, melyet jelenleg a középpontban különböz szerzk 3,5— 6,000 °C között

nek hisznek, a korábbi jóval magasabb értékekkel szemben, sokkal nagyobb
bizonytalanság.

Ha feltesszük, hogy a kémiai összetétel melyet a köpenynek tulajdonítun-

csak közelítleg is megbízható, akkor figyelembe kell vennünk azokat a kísé

leti eredményeket, melyeket az adott mélységnek megfelel nyomáson a tecl

nikusok végeztek.

A nagy nyomás kialakítására irányuló erfeszítések az utóbbi id

ben igen szép sikerrel jártak. A kb. 400 km köpenymélységnek megfele

100 ezer atm. nyomást 2100 °C hmérsékletet a technika már régen raaj

mögött hagyta. Ringwood és Canberra 250 ezer, vagy 25 C fokon 500 ez

atm. statikus nyomást is elértek és robbantásos technikával, igaz csak milli
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íod másodpercre, 5 millió atm. nyomást is elállítottak már, mely 1,5 millió

tm.-val meghaladja a Föld középpontjában feltételezett nyomás értékét.

E kísérletek rendkívül érdekes eredményeket hoztak a Föld belsejének álla-

otára vonatkozó spekuláció számára. A hnek és nyomásnak az anyagra kifej-

ni hatása tudvalévén ellentétes: a h növeli az atomok rezgési mozgását

így az atomok közti távolságot, a nyomás ellenkezleg: mérsékli azt. Kérdés,

íelyik tényez hatása érvényesül inkább a Föld belsejében uralkodó viszonyok
zt? A kísérletek azt mutatták, hogy szilikátásványok olvadáspontja viszony-

ig gyorsan növekedik a nyomás emelkedésére, mintegy 10—15 C fokkal

000 atm-ként, míg a fémeké 2 — 3 C fokkal. Ez azt jelenti, hogy a Föld közép-
ontja felé haladva jelents hmérsékletnövekedés ellenére a nyomás hatása

álik az állapotra nézve dönt tényezvé, vagyis a Föld belsejének túlnyomó
>sze nagy hmérséklet de szilárd állapotú anyag.
A hazánkból származó Orowan volt, úgy hiszem, az els, aki rámutatott

rra, hogy Földünk bels héjaira a kerámiában jól ismert zsugorodási állapot

hét jellemz, vagyis a szilárd test részleges megolvadása, természetesen a kerá-

miában ismertnél jóval magasabb hmérsékleten és rendkívüli nyomáson. Ez
f. állapot Földünk egész tömegének 5/6 részét tart ja uralma alatt s így bizonyos
'telemben joggal beszélnek bolygónkról, úgy mint kerámiai testrl.

A földtan szempontjából kiváltképpen fontos ezen ismereteknek a fels
jöpenvre vonatkozó alkalmazása, mert alighanem régen meggyökerezett néze-

'ket kell ezek fényénél felülvizsgálni. Megszoktuk, hogy a szilárd kontinenseket
unt alattuk lev tökéletesen olvadt folyadékon úszó táblákat tekintsük.

Föld mélyének olvadt állapotáról kialakult nézet mindenekeltt a folyós

va megfigyelésébl deriválódott, jóllehet a geofizikusok a nyíró földrengés-

ullámok létezésébl már régóta sejtik, hogy a Föld belseje, ideértve a köpeny
igyobb részét is, nem lehet nagyviszkozitású Newton-i folyadék. A nagy-
Ivomású kísérletek most kézzelfoghatóan bizonyítják, hogy azok az ásványok,
elvek a földkéreg nagy részét alkotják, a köpeny alsóbb régióiban is szilárd

Hstályos testek, jóllehet azoknak sokkal srbb polimorf változataik. A kvarc
. melynek srsége 2,65. a hmérséklettl függen 20— 40 ezer atm. nyomá-
ul (kb. 50—100 km mélységben) instabilissá válik s elbb a 3,01 srség
)ezitté, majd 1200— 140Ö C fok között 100—180 ezer atm. nyomáson 4,28
írség stishovittá alakul, amilyen környezet mintegy 300 km mélységben
telezhet fel. Az albit 10— 25 ezer atm. mellett jadeitté, az olivin, a forszterit

srbb spinell szerkezetbe megy át. Feltehet, hogy a Mohorovicsics szeiz-

ikus diszkontinuitás több közönséges ásványnak egv srbb szerkezeti poli-

orf módosulatba való átalakulásának mélységét jelenti, amelyben a bazalt
ldpátja jadeit piroxénné, a vas-magnézium piroxéne pedig gránátokká ala-

knak át. Sikerült is laboratóriumban megfelel nyomás és hmérsékleten
izaltból eklogitot elállítani. A mai ismeretek világánál kétségtelennek látszik,

így a köpeny, ideértve fels részét is, fleg kristályos szilárd anyagból áll.

Felmerül mégis a kérdés, mibl származik a kétségtelenül létez folyékony
va? Fizikusok hajlamosak visszanyúlni ennek magyarázatára, a már koráb-
m is felmerült radioaktív energiatermelés elméletére, csakhogy természetesen
kkal konkrétabb ismeretek birtokában mint régebben. A hmérséklet-gra-
ensbl és vezetképességbl számított radiális háram — érdekes módon a
'mtinenseken és óceánokon egyenlen — 50 mW/m2

,
ami az egész Föld fel-

ínén 2,5 x 10 13 wattnak felel meg. Ennyi energia utánpótlását gyakorlatilag

P km vastagságú héj radioaktív elemeinek bomlása képes szolgáltatni és az

1
*
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egész Föld tömegére számított latens olvadáshbl az adódik, hogy a Föld
fennállása óta — figyelembe véve a korábbi intenzívebb radioaktivitást is —
mintegy 10— 20-szor lehetett olyan felmelegedés, amely elegend lett volna

a Föld egész tömegének megolvasztásához. Ez nem jelenti azt, hogy a Föld

valaha is teljes egészében megolvadt volna, mert egyrészt a keletkezett folya-

dék — ha nehezebb volt környezeténél, lesüllyedt mindaddig míg a nyomás
miatt ismét szilárd állapotba ment át, vagy ritkább volt környezeténél s akkor
felemelkedett amikoris helvezetés folytán lehlt és e miatt kristályosodott.

Mindenesetre e folyamat ismétldése vezethetett a radiális kémiai összetételbeli

különbségek kialakulásához és nincs bizonyítékunk arra, hogy folyékony fázis

jelenleg is nem szivárog a köpeny minden részében. Amennyiben radioaktív

anyag maradt néhány 100 km-el mélyebben semmint az általa termelt energia

normáhs hvezetéssel eltávozhatott volna, a Föld élettartamához viszonyított

reális idtartam alatt az olvadéktermelés tovább folytatódik.

Kevés olvadék viselkedése szempontjából a kapilláris sajátságok különösen
fontosak, s melyet a kerámikusok a szilárd szemcsék és folyadék érintkezésénél

mért nedvesítési szöggel jellemeznek. Ha ugyanis ez kisebb 60 foknál, akkor a

folyadék nedvesít, vagyis a poligranuláris szilárd halmaz egész felületén szét-

terjed, mintegy átitatja azt, ha pedig nagyobb, akkor arra törekszik hogy külön'

cseppekben tömörüljön.

A köpenyben lezajló folyamatok pontosabb megítélése szempontjából ezért

alapveten fontos volna, eme értékek meghatározása, a legfontosabb össze

tételekre, különösen a bazaltoséra olivin mátrixban.
Most utalhatunk arra, hogy folyékony olvadék képzdése az összetétellel

st a szemcsék nagyságával a radioaktív energia-termeléssel összefügg bonvo
lult lokális, még ha hosszú ívévekhez is kapcsolódó folyamat. Az energia-terme

lés mechanizmusa pedig érthetvé teszi a nagy földtani események periodiku

jellegét.

Nem kívánom tovább vezetni ezt a gondolatmenetet, mert célom csupán a

volt, hogy rámutassak milyen rendkívüli távlatok nyílnak egy-egv tudomán;
fejldése számára, ha tájékozódik azokról az eredményekrl, melyeket a tárgy

körébe vágó jelenségek vizsgálata során más tudományok értek el.

Természetesen a hatás kölcsönös. A technikai tudományok is sokat és haté
|

rozottan egyre többet merítenek a geológia ismerettárából, többek között olya

problémakörben is, mely kísérletileg hozzáférhetetlen. A geológia ugyanis a ko;

mikus idtartam aspektusát hozza be a természettudományos gondolkodási);

bepillantást engedve az anyagon végbemen olyan jelenségekre, melyek lefolyj

sához évszázmilliókra van szükség. Azok a „technológiák” melyekkel a térni

szer állít el képzdményeket
,
pl. hidrotermálisán ásványokat egyre inkább el< n

képei az emberi technológiának is, abból számos ösztönzést vagy egyszert

a folyamat megvalósíthatóságának tudatát merítve. Az eruptív kzetek képz

désére vonatkozó petrológiai eredmények, az olvadék kristályosodására vona

kozó ismeretek, a szilikát technológia állandó ismeretforrásai a mesterség

szí likátvegyületek elál I ításának

.

Ma tehát a tudomány egyfell a végletekig differenciálódik, másfell integr

lódási tendenciát árul el. Nem is integráció ez valójában, hanem az ismeret

kölcsönös elterjedése és inspiráló hatása, melynek nyomán sokszor várat!

távlatok csillannak fel a tudomány elrehaladása útján.

De nemcsak a szigorúan vett tudományban, hanem a geológia mindenn;

gyakorlatában is közismert tény, hogy az interdiszciplináris területeken 1<
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gyorsabb a fejldés, ott ahol a geológia tud új nézpontot nyújtani más tudo-

mányok alkalmazóinak s viszont : a geológia is abszorbeál számos ismeretet,

kutatási módszert, melyet más tudományok fejlesztettek ki. Gondoljunk csak

pl. az olajgeológiára, mely legalább olyan mértékben mszaki, vegyészeti st
gazdasági tudomány, mint geológia. E korunkra jellemz szemlélet, melyet

i gépi információ-csere még inkább el fog mélyíteni, nagy felelsséget ró nem-
•sak az oktatásra, hanem Társulatunkra is annyiban, hogy minél kedvezbb
lfeltételeket teremtsünk köreinkben való meghonosodása számára is. ülvan
mkétok, melyeket építészmérnökökkel, szilikátvegyészekkel közösen rendez-

ünk. már ennek a törekvésnek megnyilvánulásai voltak.

Tisztelt Közgylés!

Választmányunk jóváhagyta 1971. évi programunkat, melyben helyet kap-
ák azok a törekvések, melyekrl az elzekben szólottám. Nagy megelégedéssel

esszük tudomásul, hogy Ifjúsági Bizottságunk e programok kidolgozásának
nunkájából és végrehajtásából igen aktívan veszi ki részét. Ankétok és tanfo-

yamok szervezése az elmúlt és elttünk álló esztendben szinte kizárólag az

rdemük

.

Erre annál inkább figyelmet kell fordítanunk, mert a most következ év a
riennium utolsó éve, melynek során gondolnunk kell a jöv évi közgylés
isztújító munkájára is. Ez nagy felelsséget jelent Szakosztályaink Vezetsé-
geire, de minden egyes tagunkra is. hogy egy év múlva megfelel és a fiatal

generációból kellen merít személyi javaslatokkal léphessünk a közgyléseié,
vérem a Közgylésen keresztül az egész geológus társadalmat, hogy Társula-

tink munkálkodásához segítségüket továbbra is adják meg, TársulatunkVezet-
lége pedig kész a jövben is pártfogásába venni bármely kezdeményezést,
mely a magyar földtan hírnevének növelését szolgálja.
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Dr. Vadász Elemér akadémikus emlékezete

(1885 1 970
)

Dr. Fl]) József

1970. október 30-án. rövid betegség után . 85 éves korában távozott el kürünkbi
örökre Dr. Vadász Elemér akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyarból
Földtani Társulat örökös díszelnöke. Hosszú életében. mindvégig a tudomány és a társi

dalmi haladás ügyét szolgálta. Személyét és munkásságát szocialista rendszerünk magas)
értékelte. Kiemelked érdemei elismeréseként kétszer kapta meg a Kossuth-díj I. foki

zatát (1948, 1952). A Mveldésügyi Minisztérium a „Felsoktatás Kiváló Dolgozójt
kitüntetéssel (1953), Kormányunk a „Tanácsköztársasági Emlékérem”-mel (195Í

a „Vörös Zászló Érdemrend ”-del kétszer (1955, 1900) és a „Munka Érdemrend arai

fokozatá”-val (1960) tüntette ki. 1948-ban a Magyar Tudományos Akadémia levele:

majd 1954-ben rendes tagjává választották. 1949 1904-ig tagja volt az Akaiiéin

elnökségének és 1949 1905-ig elnöke volt az Akadémia Földtani Bizottságának. Ugya
csak elnöke volt a Tudományos Minsít Bizottságnak 1958 1903-ig. Szaktársai a „Szál'

József emlékérem” adományozásával (1955) és a Magyarhoni Földtani Társulat örök

díszelnökévó történt megválasztásával (1958) fejezték ki tiszteletüket és elismerésük

a klasszikus földtan körünkben élt legnagyobb képviselje iránt.

Vadász Elemér tudományos munkássága századunk els évtizedében indult és vilé 1

renget társadalmi viharokon keresztül vezetett át a jelenbe. Többségében fiatal geológ

szaktársadalmunk számára él történelmi kapocs volt a hazai földtani kutatás úttö

nemzedéke és a modern geológia korszaka között.
1885. március 1-én Székesfehérváron született. Anyjától érzékeny lelkiiletét, apjó'

becsületességét és meggyzdéséhez való hajlíthatatlan ragaszkodását örökölte. Fre
iskolai tanulmányait gyenge eredménnyel végezte. Nyolc évi gyötrdés után kést

bizonytalansággal hagyta el a középiskolát. Az egyetemen az állattan és az ásvái
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zettan érdekelte. Harmadik éves korában Koch Antal professzor eladásai és kirándu-
sai szabtak végleges irányt tanulmányainak: a Földtan slénytani tanszék szorgalmas
.tógatója lett. Ez a munka lekötötte és teljesen kielégítette. Pkincz Gyula biztatására
omolyabb vizsgálatokba kezdett és doktorátust tzött ki célul. Tanári vizsgára nem
'“szült. 1906-ban. közvetlenül az egyetemi végbizonyítvány megszerzése után doktori
•tekezést készített, amelyet 1907 januárjában védett meg ,,cum laude” minsítéssel.
OCH professzor támogatásával 1907-tl gyakornoki, 1911-tl tanársegédi, majd 19111-tól

ljunktusi állást töltött be a Földtan slénytani tanszéken.
1909-ben Lóczv Lajos igazgató felszólítására pályázatot nyújtott be a Földtani Intézet-

•/. geológiai státus elnyerésére, — amelyet azonban az egyre erteljesebbé váló nacio-
ilista és antiszemita gáncsoskodás hatására ugyanúgy elutasítottak, mint az 1911-ben
OCH professzor támogatásával elterjesztett magántanári képesítésre irányuló kérését,

óczv a pályázat sikertelensége által okozott keserséget a Mecsek-hegység földtani

ambulációjára adott megbízással igyekezett enyhíteni. Ennek teljesítése érdekében
rta be fáradhatatlan szorgalommal a Mecsek szívéhez haláláig oly közelálló hegyeit-
ilgyeit. Ezekbl a vizsgálataiból született késbb a földtani összefoglaló munkák
gszebb példája, amely tömörségével, világos szerkesztésével és lényeget feltáró közlés-

ódjával a földtani irodalom remekei közé tartozik.

A megerltet munka nyomán tüdejét és ízületeit megtámadó betegségek hónapokig
:yhoz kötötték és megakadályozták a külszíni megfigyelések végzésében. Ezalatt írta

eg a mediterrán tüskebrekre vonatkozó jelents paleontológiái tanulmányát és ekkor
galmazta meg elször a természettudományos nevelésre és a földtan tanítására vonat -

>zó reformgondolatait.
Koch Antal 1913-ban bekövetkezett nyugdíjazása, Lörenthey Imre tanszékvezeti
“gbízása. a háborús lelkiállapot, majd Pafp Károly 1915-ben történt tanszékvezeti
nevezése kedveztlenné tették számára a légkört, hivatásának gyakorlására. Sorsában
rnaszt és biztatást a házasságban keresett. 191(i-ban feleségül vette Joós Ágnes IV. éves
“lcsészhallgatót, akivel harmonikusan szép családi életet élt haláláig. Házasságukból
•t fiú és egy leány született.

A társadalmi igazságtalanságok és a tudománypolitika elmaradottsága ellen elször
Bölcsészetkari Tudományos Segéderk Szervezetében, majd a kiváló tudósokat töm-
ié Természettudományi Szövetségben lépett fel. Közös célkitzésük’ a szabadoktatás
^tételeinek megteremtése, a középiskolai természettudományi nevelés színvonalának
úelése. valamint az egyetemi és a múzeumi reform volt.

1919. április 10-én megbízást kapott a Földtani tanszék vezetésére, — majd nem sokkal
vitán: május 3-án kinevezték az slénytani tanszék élére. Eladásokat tartott a Manc—
. igels Munkásegyetemen is. ..Hségesebb és hálásabb hallgatósága sohasem lehet senki-
ik, mint ezek a testileg meggyötört és bizonytalan sorsú ipari dolgozók” írta az ezzel

Ipcsolatos élményérl.
A Tanácsköztársaság idején tagja volt a Természet tudományi Szövetségbl alakult:
jdományos Társulatok és Természettudományi Múzeumok Direktóriumának. A Köz-
t tatásügyi Népbiztosság megbízásából a tudományos társulatok és múzeumok ügyeinek
i ézésével foglalkoztak. — elkészítve valamennyi idetartozó intézmény közös szerve-
: be való összefogását.
A Földtani Társulat mködésében a szakmaiság eltérbe helyezéséért emelt szót.

-Földtani Intézet munkájában az összhang nélküli mködést és a szubjektivizmust
1 álta: ..Menteni akarunk, nem rombolni, — az évtizedek alatt létesült dezorganizációt
i Tganizációval életképessé tenni. A személyi kérdéseknek, a szemfényvesztésnek,
í itoskodásnak. nagyképsködésnek és az áltudománynak el kell tnnie, s csak egyetlen
s inpont jogos: a szakszerség.”
Az ellenforradalom gyzelme halomra döntötte a haladás érdekében tett összes er-

Kejtéseket. A Bölcsészeti Kar 1919. szeptember 1 8-i ülése Vadász Elemérnek adjunk-
t.sá történ újbóli megválasztását sem tartotta kívánatosnak, — aki ezután október
4n ,,a kulcsok átadása után a tanszékrl eltávozott.” Megélhetést biztosító rendszeres
r inkához is csak 1922-ben jutott, a Magyar Általános Kszénbánya geológusaként.
Tudományos érdekldését és munkakészségét ipari alkalmaztatása alatt is megrizte,

a elyre értékes tanulmányok egész sora szolgál bizonyítékul. Munkáját nehezítette,
1 ry a tudományos központoktól elszigetelve, csak a saját költségén vásárolt összefoglaló
J'eg könyvekre volt utalva. Részletes anyagvizsgálat helyett csak a települési viszo-
n >k és a földtani kifejldés makroszkópos vizsgálata alapján, általános jelleg meg-
áipításokra szorítkozhatott.
Kezdetben közértheten megírt, ismeretterjeszt munkákat publikált. Ilyen volt

a 8zén és petróleum múltja és jövje”, — majd a hozzá közelebb álló „Geológus mun-
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kája” c. könyvecskéje. Ekkor jelent meg a budai dachsteini mészk faimájáról szólt

rövid közleménye. Késbb már ipari megbízásainak széleskör tapasztalatait dolgoz

háttá fel tanulmányaiban. Kszénföldtani vizsgálatait regionális jelleg monográfiába!
és összehasonlító földtani tanulmányokban foglalta össze. Gyakorlati irányú munkásság!
a kszénen kívül elssorban a bauxitra irányult. A hazai bauxitlelhelyeken kívül tanul

mányozta a bihari, a dalmáciai, a karinthiai, a görög és a franciaországi bauxittelepel

földtani viszonyait és ilyenirányú tudományos munkáját a bauxitkeletkezés kritikf

átértékelésének igényével végezte.
Megbízásból Egyiptomban vasércet kutatott, amelynek tudományos eredménye

francia és német nyelven publikálták. Vizsgálatai kiterjedtek a hazai szénhidrogér
kutatás lehetségeinek átfogó vizsgálatára és a dunántúli karsztvíz földtani értékeléséi

is.

A második világháború egyre fenyegetbb légkörében kszén és bauxit tárgyú inunk;

mellett még lezárta a Dunántúl hegységszerkezete c. tanulmányát és geológiai szakszót)

szerkesztésének gondolatával foglalkozott. Nyugdíjazása és teljes visszavonultsái
ellenére életét egyre közvetlenebb veszély fenyegette. Másfél hónapon át az Isola gyárbi
munkásként . bujdosott.
A felszabadulás után, — 1946. I. 30-án kelt kinevezés alapján a Eöldtani Tanszi

tanszékvezet professzora lett. Hatvan év terhével a vállán, töretlen alkotásvággyi
eszméit és emberi méltóságát a mellztetés idején is megrizve lépett ismét az egyetei

katedrára, hogy súlyos gondolatokba kristályosított tapasztalatait és elmélkedése
húsz aktív éven keresztül fáradhatatlanul plántálja több száz tanítványába. Az áltt

megszervezett geológusképzés mintaképe volt a többi egyetemi szakoktatási ágazatra
Elssorban élete példájával, állásfoglalásainak lényegre tör tömörségével, bátor kritil

szellemével tanított.

Az emberi problémákkal kapcsolatos humanitásának, családja iránti szeret gond' •

kodásának nap mint nap tanúi lehettünk. Tanításainak jellemz vonása volt, ho|
azokat a képességeket fejlesztette ki tanítványaiban, amelyekre bátran építheti

az élet bármely területén. Megtanított a dolgok reális szemléletére, a hivatástudat j
a szakmaiság eltérbe helyezésére az anyagi érdekekkel szemben. Tanítványai ke
fizetéssel, a rosszul ftött földtani gyjtemény ablakmélyedéseiben meghúzódva M
örömmel dolgoztak mellette.

Tapasztalatait az egyetem új szellem kialakításában is igénybe vették. Az 1948 41 *

tanévben a Természettudományi Kar létesítésekor annak els dékánja, majd a követk b
tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem utolsó „Rector Magnificus”-a. A Magya j

Szovjet Baráti Társaságnak 1958 és 1961 között országos elnöke. A Magyarhoni Földi i

Társulatnak 1949 és 1958 között aktív elnöke, majd 1958-tól örökös díszelnöke. A -

szabadulás után újjászervezett Természetvédelmi Tanács elnöke (1958— 1963).

Sokirányú elfoglaltsága ellenére tudományos munkássága csodálatra méltó gaz (g

termést hozott az elmúlt két és fél évtized alatt. Több száz cikket, tanulmányt és k e

könyvek egész sorát alkotta meg rövid id leforgása alatt. Óriási élmény volt m Ifl

annyiunk számára Magyarország földtanának els nagyszabású szintézise, amely f í

kezdve minden ilyenirányú további munka kiinduló alapja. Élete utolsó idszaka
különösen sokat foglalkozott tudománytörténeti kérdésekkel. Szabó Józsefrl írt t >*|

mányos életrajza volt a hattyúdala.
A súlyos hóviharokkal és áradásokkal indult 1970-es esztendben alig múlt el hó pt

hogy ne kellett volna valamely kedves hozzátartozónkat, barátunkat, munkatársu tlj

végs útjára kísérni. Vadász professzor ers szervezetét is ledöntötte a kíméletlen &
Néhány héttel halála eltt még körünkben ült és elmaradhatatlan lupéjával viz A
egy kzetmintát, amit egyik tanítványa hozott a Kissomlyóról. Nagy örömmel fec tt

fel benne szöges ellentétben a korábbi álláspontokkal — az egykori élet biztos nyoi i|f|

Ez a csodálatos lelkesedés az új iránt, a felfedezésnek ez a magával ragadó lem! 4*

kísérte végig hat évtizedet meghaladó geológusi tevékenységén.

Dr. I). c. Vadász Elemér irodalmi munkássága
(saját csoportosítás is összeállítis)

/. fi'Uldtani értekezések, tanulmányok, monográfiák, kézi- és tankönyvek

1. Budapest Itíkos felsömediterrán korú faunája, T)ber die obermediterrane Fauna von Budapest Rákos. (M
doki. ért. Földtani Közlöny :i(), 1900

2. Fejldésbeli elkülönülések a l'bylloccrasok családjában. Kntwicklungsgeschtliche Diffenrczierungen in dér •*!

I’liyllocerntidae. Földtani Közlöny :i7, 11)07
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3. A ribicei fels-mediterrán korszaki korallpad faunájáról. Die Fauna dér obermediterranen Korallbank von Kiblce.

Földtani Közlöny 37. 1007
4. Az alsórákost (Persány hegység) alsó-liászkoni rétegek faunájáról. Cber die unterliassische Fauna von Alsórákos

(l’ersány Gebirge). Földtani Közlöny 37. 1007

5. Szabad lakókamrás L,ytoceras-U\'i a fels liászból. Eine oberliassische Lytoceras-Art mit aufgewundeter Wohnkam-
mer. Földtani Közlöny 38, 1008

6. A hangyák és a hangyasav hatása mészkövekre. Die Wirkung dér Ameisen und Ameisensüure auf Kalkstein,

Földtani Közlöny 38, 1008
7. A nagyküküllómegyei Alsórákos alsó-liászkoni faunája. Die unterliassische Fauna von Alsórákos im Komitate
Nagyküküll. Földtani Intézet Évkönyve 1(1, 100(1

8. A Déli llakony jura rétegei. Die J urasehichten des sfldlichen Bakony. A Balaton Tudományos Tanulmányozásá-
nak Eredményei, 1900

9. Geológiai jegyzetek a borsodi Bükk-hegységbl. Geologische Beobnchtungen im Biikkgebirge. Földtani Közlöny
39. 1909

10. Néhány rendellenes ammonitesrl. Über einige anormale Ammoniten. Földtani Közlöny 39, 1900
11. Bakonyi trlászforaminiferák, Triasforaminiferen aus dem Bakony. A Balaton Tudományos Tanulmányozásának

Eredményei, 1910
12. Földtani vázlat a Mecsekhegység keleti részérl. Geologische Skizze des ölichen Teiles des Mecsekgebirges.

Földt. Intézet Évi Jelentése az 1910. évrl
13. A Duna-balparti idsebb rögök slénytani és földtani viszonyai. Die paláontologischen und geologischen Verhillt-

nisse dér ülteren Schollen am linken Donauufer. Földtani Intézet Évkönyve 18, 1010
14. Adatok a Magyar Középhegység dunáninneni rögeinek geológiájához. Beitrage zr Geologie dér cisdanubischcn

Schollen dér ungarischen Mittelgebirge. Földtani Közlöny 40, 1910
15. Földtani megfigyelések a Mecsekhegységbl. Geol. Bcobaehtungen im Mecsekgebirge. Földt. Intézet Évi Jelen-

tése az 1911. évrl
16. l’etrefakten dér Harreme— Stufe aus Erdély. Centralblatt f. Min., Geol. u. Pál., 1011

' 17. slénytani adatok Bels-Azsiáböl. Paláontologische Studien aus Zentralasien. Földtani Intézet Évkönyve 19,

,
1911

18. Fajfogalom az sállattanban. Ivoch Emlékkönyv, 1912
19. Néhai Hoffmann Károly: A Mecsekhegység középsó-neonkom rétegeinek kagylói. Math. és Természettud.

Értesít 30,1912
.20. Kisázsiai liászképzdmények. Math. és Természettud. Értesít 30, 1912
21. Dr. Hofmann Károly: A Mecsekhegység középsö-neokom rétegeinek kagylói. Die Lamellibranchiaten dér mittel-

neokomen Schichten des Mecsekgebirges. A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve 20, 1912
(22. A Zengvonulat és a környez dombvidék földtani fölépítése. Geologischer Aufbau des Zengzuges und des angren-

zenden Hügellandes. Földt. Int. Évi Jel. az 1913. évrl
23. Üledékképzdési viszonyok a Magyar Középhegységben a jura idszak alatt. Math. és Természettud. Értesít
P24. LiászkövUetek Kisázsiából. Földt. Int Évkönyve 21, 1913

31, 1913
f 25. Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagyhagymásban. Geologische Beobachtungen im Persány- u. Nagy-

hagymás Gebirge. Földt. Int. Évi Jelentése az 1914. évrl
26. Regenerationserscheinungen an fossilen Echinoiden. Centralblatt f. Min. Geol. u. Pál., Stuttgart, 1914

' 27. Magyarország mediterrán tüskésbri. Die mediterránén Echinodermen Ungarns. Geologica Hunagarica I. köt.

2. fz. 1914. Math. és Természettud. Értesít 32, 1914
28. A Mecsekhegység északi peremérl. I)er Nordrand des Mecsekgebirges. Földt. Int. Évi Jelentése az 1914. évrl,

1915
Adatok a torda-ompolyvölgyi szirtes vonulat földtani megismeréséhez. Beitrage zr Geologie dér Klippenzüge
Torda-Ompolytal. Földtani Int. Évi Jelentése az 1915. évrl
A Mecsekhegység nyugati része. Iler Westrand des Mecsekgebirges. Földt. Int. Évi Jelentése az 1916. évrl, 1917
A Mecsekhegység szerkezete. Tektonik des Mecsekgebirges. Földtani Közlöny 47, 1917
Földtani megfigyelések Kelet-Montenegróban. Földt. Int. Évi Jelentése az 1918. évrl.
Cber das Vorkominen dér Posidonomyenschichten in Anatolien. Centralblatt f. Min. Geol. u. Pál., 1918
Földtan. Marx— Engels Munkásegyetem Kiadványai. Természettudományi Csoport, 1919 (Elkobzott korrek-
túra-töredék)
Fin merkw ürdiger Fali von Fossilisation. Centralblatt f. Min. Geol. u. Pál., 1929.
Über Graphularia-Reste im ungarischen Miozan. Centralblatt f. Min. Geol. u. Pál., 1929
A borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Földt. Intézet Kiadványai, 1929
A geológus munkája. Bevezetés a földtani megismerésbe. Danuhia kiad. Pécs, 1928
Mélyfúrásokból kikerült minták szennyezdésének különös esetérl. Bány. és Koh. Lapok 60. 1927
A Magyar bauxit jelentsége. Századunk, II. 1927. Bány. és Koh. Lapok, 1927
Zr Altersfrage dér „Dinosaurierspuren” von Kösd in Ungarn. Centralblatt f. Min. Geol. u. Pál.. Stuttgart, 1926
A magyar földgázkutatások eredményei modern földtani megvilágításban. Bány. és Koh. Lapok, 1926
Villamos kutató eljárás a bányászat szolgálatában. Elektrotechnika, 1925
A szén és petróleum múltja és jövje. Athenaeum kiad.. 1924
Die stratigraphische Stellung des Dachsteinkalkes in dér Lmgebung von Budapest. Ethika-Sonderausgabe, 1920
Szénképzdés, hegyképzdés és bauxitkeletkezés Magyarországon. Bány. és Koh. Lapok. 1930. Kohlenbildung,
Gebirgsbildung und B iuxitbildung in L'ngarn. Neues Jahrb. f. Min. Geol. u. Pál. Beil. Bd. 65. Abt. B. 1931
A beryllium és nyersanyaga. Bány. és Koh. Lapok, 1932
Les sites de fér des environs d’Assouan en Egypte. Külön kiadvány, Alexandrie, 1932
Oolitische Roteisenerzlagerstatten in Aegypten. Centralblatt f. Min. Geol., u. Pál., 1933
A dunántúli bauxitképzödés és mangánkeletkezés földtani kora. Bány. és Koh. Lapok 68, 1933. Das geologische
Altér dér transdanubischen Bauxitbildung. Centralblatt f. Min. u. Pál. Stuttgart, 1934
Szénbányászat a Muraközben. Bány. és Koh. Lapok 66, 1933
Bauxitvorkommen in Griechenland. Zeitschr. f. prakt. Geol. 41, 1933

. A magyar földgázkutatások mai állása Budapestre való tekintettel. Technikai Kurír IV. 1933.

. Neuer Beitrag zr Frage dér Triasforaminiferen im Bakony. Centralblatt f. Min. Geol. u. Pál., 1933
Triassic Foraminifera from the Bakony Mountains, Hungarv. Micropalaeontology Bull. vol. 4, No 2, Michigan,
1933

>6. Bemerkungen zu den Bauxitvorkommen dér Insel Amorgos. Centralblatt f. Min. Geol. u. Pál., 1934

Í

>7. A Mecsekhegység. Magyar Tájak Földtani Leírása I. Das Mecsek-Gebirge (Auszug d. ung Textes) Budapest, 1935
>8. Egyidejleg keletkezett agyaggörgeteg a tatabányai szénösszletben. Bány. és Koh. Lapok 69, 1936
>9. Jelentés a magyar köszénfajták összehasonlító földtani vizsgálatáról. A Széchényi István Tudományos Társaság

Mködésérl szóló Jelentés. 1937
30. A „fomai széntelep” kérdése. Bány. és Koh. Lapok. 1939
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fii. A magyar kszenek hamualkatáról. Bány. és Koh. Lapok, 1939
«2. Mágnesvask elfordulás a Mecsekhegységben. Bány. és Koh. Lapok, 1940
63. A Dunántúl karsztvizei. Hidrológiai Közlöny 20, 1940
64. Kszénföidtani tanulmányok. Kohlengeologische Studien aus Ungarn. Földt. Int. Gyakorlati, Alkalmi és Kép-

szer Kiadványai, 1940
65. A bányászok palája. Földt. Értesít 6, 1941
66. Ásványkiválások a tatabányai eocén barnakszénmedencében. Math. és Természettud. Értesit 60, 1941
67. Eocén kérdések. Földt. Közlöny 72, 1942
68. Szulfátos ásványok a tokodi eocén barnakszén-összletben. Bány. és Koh. Lapok 76, 1943
69. Alunit a magyarországi bauxitelfordulásokban. Földtani Közlöny 73, 1943
70. Ál-alakú limonitgumók a halimbai eocén mészkben. Földtani Közlöny 73, 1943
71. A Dunántúl hegyszerkezeti alapvonalai. A Dunántúli Tudományos Intézet kiadv. Pécs, 1945
72. A magyar bauxitelfordulások földtani alkata. Földt. Int. Évkönyve 1946
73. A beremendi lösz-cement. Bány. és Koh. Lapok 80, 1947
74. Üledékképzdési jelenségek a dachsteini mészkben. Kézirat. Eladás a M. Földt. Társulatban, 1948
75. Termális „karsztvíz” Délbaranyában. Hidrológiai Közlöny, 1949
76. Magyarország földtani szerkezeti képe. Akadémiai székfoglaló, 1950 május
77. Adatok a laterites mállás kérdéséhez. Földtani Közlöny 81, 1951 Contr. au probléme de l’altération latéritique de«

roches. Acta Geol.T. I. fasc. 1—4. 1952
78. Kszénföldtan. Akadémiai Kiadó, 1951
79. Bauxitföldtan. Akadémiai Kiadó, 1951
80. A bakonyi mangánképzdés. A MTA Míísz. Tud. Oszt. Közi., 1952. — La formation manganésifére de la montagne

Bakony. Acta Geologica I. 1 — 4, 1952
81. Estheria-fa] a Mecsekben. Földtani Közlöny 82, 1952
82. A bakonyi mangánércképzdés földtani dialektikája. Földtani Közlöny 83, 1953
83. Magy arország földtana. 1. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953
84. A nógrádi éleskavics-terület. Földtani Közlöny 83, 1953
85. Magyarország földtani nagyszerkezeti vázlata. A MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. XTV'. kt., 1954
86. Grosstektonische Grundingen dér Geologie Ungarns. Acta Geologica III, 1— 3, 1955
87. Elemz földtan. Akadémiai Kiadó, 1955
88. Les formations crétacées de la Hongrie (Symposium sur le Crétacé) XXe Congrés Géol. Intern. Mexico, 1956

megj. 1959
89. Lexique Stratigraphique. International Vol. I. Kurope, fsc. 9. Hongrie, 1956
90. Bauxit és terra rossa. Földtani Közlöny 86, 1956
91. Az „apoka” név jelentése. Földtani Közlöny 86. 1956
92. Die Frage des Komlóer Amphibolandesits. A komlói andezit kérdése. ELTE Természettud. Kar Évkönyve 1951

93. Földtörténet és földfejldés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957
94. Fúrókagylónyomos kovásodott fa a Szovjetunióból. Földtani Közlöny 89, 1959
95. Magyarország földtana. 2. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1960
96. A magyarországi mezozóikum alapvet kérdései. MÁFI Mezozóos Konf. Kiadv. MÁIT Évkönyve 49. köt. 1

fz. 1961
97. Répartition dans l’espacc et dans le temps et tectonique magmatique du mugmatisme en Hongrie. Acta Geologie:

VII, 1961
98. Onthe problem of the Hungárián médián „massif”. Annales Univ. Scient. Budapestinensis de R. Eötvös nm

Sectio Geologica, IV. 1961
99. Magyarországi kövesedett famaradványok földtani kérdései. Földt. Közi. 1963. 4. f. Függelék

100. Geological problems of fossil yvood in Hungary. Acta Geologica, VIII. 1 — 4., p. 119— 143. 1964
101. Riolittufában szenesedett fatörzs együttes vizsgálata. (Francia rés.: Examen collectif d’un tronr rarboni-

dans le tuf rhyolitique). Földt. Közi. 94. köt. 3. fiiz. p. 385-387. 1904
102. Bizonytalan életnyom-alakulatok a permi rétegekbl. (Francia rés.: Traces de vie incertaines des couches permin

nes de la Montagne Mecsek.) Földt. Közi. 1964. 94. köt. 3. f.

103. A Vörös-tenger geofizikai vizsgálatának földtani tanulságai. Földtani Közlöny, 96. kötet, 1966
104. A bauxitképzdés újabb dialektikus szemlélete — Nouvel aspect dialectique de la formation de bauxite. Földtar

Közlöny, 96. kötet, 1966
105. Bazaltföldtani történeti jegyzetek. Földtani Közlöny 96. kötet, 1966
106. Notcs sur la géologie du basalte. Annales Univ. Se. Budapestinensis. Sectio Geologica IX., 1966
107. Notice historique sur les vestiges végétaux des tufs basaltiques des alentours de Gleichenberg. Annál. Univ. Sí

Budapestinensis, Sectio Geol. XI., 1968
108. A „terra rossa” képzdés földtani kora — L’áge géologique de la gensede la „terra rossa”. Földtani Közlöny, 9‘

köt,, 1968
109. Kovafitolitok földtani kérdései. Földtani Közlöny, 99. köt. 1969
110. Szenes-kovás famaradvány különleges üledékföldtani kérdése. Földtani Közlöny. 100. kötet, 1970
111. Szenesedett-kovásodott famaradványok újabb vizsgálatáról — Sur le nouvel examen des débris de bois charbonis*

.fusitil'iés”, silicifiés. Földtani Közlöny, 100. kötet, 19<0
112. Gellért-hegyl kelta település vályoganyagának földtani vizsgálata. Földtani Közlöny, 100. kötet, 1970

II. Ismeretterjeszt közlemények

1. Fosszilis korallzátonyok. Pótfüzet a természettudományi Közlönyhöz, 1908
2. A fehér írókrétáról. A Kor. 1908
3. A vörös mészk története. A Kor, 1908
4. Földtan és tengerkutatás. A Tenger, 1911
5. A tengeri üledékképzdés fbb törvényei egykor és most, A Tenger, 1913
6. A berlini tengeriHmereti gyjtemény és intézet. A Tenger. 1913
7. Pillanatképek a Mecsek múltjából. Mecsek Egyesület Évkönyve, 1914
8. A tömött mészkövek keletkezése. A Tenger, 1915
9. A Földközi tenger üledékei. A Tenger, 1915

10. A földtan a hadi ismeretekben. Uránia, 1916
11. Az óceánok állandósága. A Tenger, 1917
12. Tzhányók a Mecsekben. Mecsek Egyesület Évkönyve, 1918
13. A tengerek si állapotáról. A Tenger, 1918
14. A Niagara kora. Magyarság, 1921. VII. 10
15. A tudomány világából: A varázsvessz. Magyarság, 1921. XII. 25
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lö. A szín földtörténeti körforgása. A mveltség, 192*2

17. A petróleum keletkezése. A Mveltség, 19*22

18. A kszén öngyulladása. A Mveltség, 1922
19. Szénbányák u jég alatt. A Mveltség, 1922
20. A varázsvessz. Ethika könyvtár, 1923
21. ltohamosan korhad az Országháza laza mészk-ornamentikája. Magyarország, 1924. Vili. 30.

22. Szakadó erkélyek, szétmálló szobrok és faragványok. Magyarország, 19*24. X. 21

.

23. ..Gyürdéses" vagy „törés” szerkezet-e talpunk alatt a lóid? Magyarország, 1925. III. Ü

24. Egy müncheni professzor új elmélete az emberiség származásáról Az „idöbélyeg” és a mítoszok jelentsé ,e.

Az'Est, 1925. Vili. 18
25. Kalandozások az emberiség múltjában. Szabad Egyetem, II. 1925
26. A hévforrások életérl. Szabad Egyetem. 1925
27. Szemelvények a „fekete gyémánt” störténetébl. Szabad Egyetem, 1925
28. A leleplezett Atlantis. Szabad Egyetem, 1925
29. Ehet kövek. Szabad Egyetem, 1926
30. Fából szén. Szabad Egyetem, 1926
31. A korallok oceanográfiai jelentségének újabb szempontjai. A Tenger 16, 1926
!2. Cj megismerések a tengerek fenéktérszínének vizsgálatához. A Tenger 17. 1927
i8. Küzdelem a föld mélyén. Kincses Kalendárium, 1927 (Névtelen közlemény)
14. Tengermedeneéktl a hegyóriásokig. A Tenger 17, 1927
15. A jégbl keletkezett világ. Kincses Kalendárium, 1928
16. A százéves alumínium. Kincses Kalendárium, 1928
17. Földtani Képek a Mecsek smúltjából. Mecsek Egyesület Évkönyve, 1931

18. Bauxit. Közgazdasági Encyklopedia, 1932
19. Az örökélet varázsvessz. A Búvár, 1935
10. A kszén igazi arca. A Búvár, 1935
11. A képzelet aranya. A Búvár, 1935
12. A radiogeológia tudományága. A Búvár, 1935
1.3. A toszkanni természetes gz csodája. A Búvár, 1936

4.

Tévelygések mecsekhegységl évmilliók forgatagában. A Búvár, 1936
,5. A bányászat jogtalan vámszedi. A Búvár, 1936
6. Mikora hegyek megindulnak. A Búvár, 1936
7. Sarkvidéki kszénbányászat. A Búvár, 1936
*8. Iparosodó tundravidék, A Búvár. 1937
9. öregszik-e a Föld? A Búvár, 1938
0. Üledékképzdés a szelek szárnyán. Földt. Értesít 7, 1942
1. A felsgallai kfejt földtani adottságai. Bány. és Koh. Lapok, 1948
2. Egyiptom földje geológus szemmel. Természettudomány 3. 1948
3. A földtan korszer vizsgálatai. Természet és Technika. 1949
4. A földrétegek kovácsa. Természet és Technika. 1949
5. Az sember bányászata. Természet és Technika, 1950
6. Elnöki megnyitó. Földtani Közlöny 81, 1951
<7. Elnöki megnyitó — Elnöki záróbeszéd. A. MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. V.. 1951
13. A magyar ásványkincek feltárása. MTA. Msz Tud. Oszt. Közi. 1951, Magyar Technika, 1951

1

9.

Természeti kincsünk: a bauxit. TTIT, Szakoszt. füzetek. 1954
;0. Szaknyelvünk és a magyar helyesírás. Földtani Közlöny 85, 1955
1. A magyar Alföld mélyszerkezete. Természet és Társadalom 114. 1955
2. svilági tzhányók a Mecsekben. TTIT, 1955
3. Az élet keletkezésének geopoézise. Természettudományi Közlöny. 19
1. A földtörténet tanulságai. Természettudományi Közlöny, 1958
>. Merre halad a tudomány? Természettudományi Közlöny. 1961
p. A földtan tudományos mvelése és a gyakorlati földtan Földtani Kutatás V. 1. 1962
7. Fuchs Tivadar helye a magyar földtanban. MTA. Msz. Iszt. Közleményei 36. kötet, 1 —4. sz.

p. Az Akadémiai Föld- és Bányászati Osztály alakulásáról. Földtani Kutatás, 1963
' Földtani emlékek, hasznos tanulságok. Földtani Kutatás, 1966
>. Eletet hordozó meteorok. Világosság, 1967

f-
Földtani Kutatómunka Ausztráliában. Földtani Kutatása X.. 1967

III. Pedagógia —didaktika —oktatásügy

A német földtani oktatás tanulságai magyar egyetemek szempontjából. Budapesti Szemle. 1912
A földtan és a középiskolai természetrajzoktatás. Magyar Pedagógia 21. 1912
A földtan tanítása magyar egyetemeken. Magyar Pedagógia 21. 1912
A földtan tanítás elmélete. Saját kiadás, Budapest, 1915
Nk az egyetemen. Nemzeti Nnevelés, 1915
Geológiai gyjtemények. Pedagé>giai Értesít, 1916
Egyetemi nevelés, egyetemi pálya. Magyar Pedagógia, 1916
A földtan tanításáról. Pedagógiai Értesít, 1916
A földtan és slénytan szerepe a budapesti egyetemen. Die Stellung dér Geologie und Paláontologie auf dér Uni-
versitat Budapest. Földtani Közlöny 47, 1917
A földtan a leánykzépiskolákban. Földtani Közlöny 48. 1918
A természettudományok egyetemi reformjának alapelveirl. Névtelenül. Természettudományi Közlöny, 1919
Gazdaság-kulturális szervezkedés. Magyar Helikon, II. évf. 20. sz. 1921. X.
A területi épség pedagógiája. Magyar Helikon, II. évf. 21. sz. 1921. XI.
A gyakorlati földtan lényege és hazai teendi. Bány. és Koh. Lapok, 19*27

;
Széljegyzetek a természettudományok kongresszusához. Századunk I. 1926

j Hivatásos tudománymvelés és a numerus clausus. Auróra, 1920. évi december (Miskolczy Zoltán álnév alatt
• A földtani gondolat. Földtani Értesít, 1941
1 Fejldés és forradalom. Irodalom és Tudomány, 1946
A földtani megismerés. Természettudomány, 1947

;

A magyar geológus-képzés kérdései. Földtani Értesít, 1947
- Tanévmegnvitó beszéd az 1948—49. tanévben. Kézirat
* A földtan alsó és középfokú tanításának kérdése. Földtani Közlöny 79, 1949
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23. A szovjetgeológia példaadása. Magyar Földtani Társulat, 1949
24. Rektori tanévzáró beszéd 1950. június 26-án Kézirat
25. Megjegyzések a geomorfológia mai alapkérdéseihez. Földrajzi Ér esi 6, 1951
26. Geológusképzésünk a szovjetpedagógia mérlegén. Földtani Közlöny 81, 1951
27. A földtani rejtnyelv mvelinek figyelmébe. Földtani Közlöny 82, 1952
28. A vulkanogén megjelölés értelmezése. Földtani Közlöny 82, 1952
29. A klivázs mszóról. Földtani Közlöny 83, 1953
30. Egyetemi oktató—nevel és tudományos munka a felszabadulás után. ELTE Évkönyve, 1955. Tankönyvkiadí

Budapest 1956
31. Az oktatás és oktatói magatartás neveli kérdései. Eladás az Élet- és Földtudományi Kar 1955. nov. 25-i oktat

ankétjén
32. Jegyzetek a földtan dialektikájához. Akadémiai Értesít, 1955
33. Anyanyelvnk és egyetemi szaknyelvünk. Felsoktatási Szemle 4, 1955
34. A földtani megismerés irányelvei. TIT Szakosztályi Füzetek, 1956
35. A szakmai hivatásra nevelés. Kézirat. ELTE Tudományos ülésszak, 1956
36. A földtani „zátony” és „szírt” fogalom. Földtani Közlöny 86, 1956
37. A természettudományos tanárképzés. Felsoktatási Szemle VII. 9 sz. 1958
38. Szaknyelvünk védelmében. Földrajzi Közlemények, 1959
39. A tanszékvezetés politikai tartalmáról. F'elsoktatási Szemle VIII. 9. sz. 1959
40. Természetrajz — természettudomány — természetismeret. Magyar Tudomány, 1960
41. Geológusképzésünk az oktatási reform mérlegén. Magyar Tudomány, 1961
42. Az egyetemi tankönyvekrl. Felsoktatási Szemle, 1961
43. A földtan természettudományos iránya és fejldése. Magyar Tudomány, 1961
44. Az egyetemi doktori fokozat jelentsége a földtanban. Földtani Közlöny 92, 1962
45. Földtani adatok Arany János jegyzeteibl. Földtani Közlöny 1963, 93. k. 4. f.

46. Hozzászólás a MTA 1963. évi Naggylés osztálytitkári beszámolójához. MTA Msz. Oszt. Közi. 33. K. 1—4.
1964

47. Az Egyetemi geológus nevelés— oktatás hiányai— nehézségei. Felsoktatási Szemle, 13. évf. 11. sz. 1964. p.
666-669

IV. Tudománytörténet. Életrajz. Nekrológ

1. A földtan és slénytan mai állása. Budapesti Szemle, 1912
2. Koch Antal negyvenéves tanári jubileuma. Das vierzigjahrige Dienstjubileum von A. Koch. Földtani Közl

42, 1912
3. Dr. Koch Antal. Budapesti kir. magy. tud. egyet. Természetrajzi Szövetség Évkönyve, VII— X. 1914.

4. Rónay Jáczint, mint földtani iró. Uránia, 1918
5. Lörenthey Imre emlékezete. Erinnerungen an Emerich Lrcnthey. Földtani Közlöny, 48, 1918
6. Ásvány- és Földtani tár. A természettudományi Szövetség Kiadványai, 1919
7. A fvárosi múzeumról. Budapesti Hírlap, 1920. VI. 8
8. A fvárosi természetrajzi múzeum szervezésérl. Az Újság 1921. Vili. 25
9. Temetik a professzort. Koch Antal emlékezete. Budapesti Hírlap 1927. II. 10

10. Egy nagy magyar tudós halálához. Századunk 8, 1933
11. Magyar tudós magyar sorsa. Századunk 9, 1934
12. Nemzedékek szerepe a magyar földtani kutatásban. Földtani Értesít 7, 1. sz. 1942
13. Szabó József és a hadi földtan. Földtani Értesít 1942, 7 (új) 3. sz.

14. A magyar hegyszerkezeti szemlélet fejldése. Földtani Értesít, 1942
15. Koreszmék a földtani szemléletben. Budapesti Szemle, 1942
16. Emlékezzünk Koch Antalra. 1843—1927. Földtani Közlöny 73, 1943
17. Vizek Vilmos emlékezete. Földtani Közlöny 74/75, 1944/45— 1947
18. ÉAMARCK helye a földtanban. Természettudomány, 1946

19.

Lamarck, mint meteorológus. Idjárás, 1946
20. Földtani kutatásaink az újjáépítésben. Bány. és Koh. Lapok 80, 1947
21. A földtan és slénytan viszonyáról. Földtani Értesít, 1947, 12. évf.

22. Egy különös tudománytörténeti tévedés. Földtani Értesít, 1947, 12. évf. 3—4 sz.

23. A tatabányai medence földtani megismerése, Bány. és Koh. Lapok, 1948
24. Idszertlen gondolatok. Földtani Értesít, 1948
25. Elnöki megnyitó. Földtani Közlöny, 1949
26. Évszázados geológus-évfordulók. Természet és Technika, 1949
27. Geológusképzésünk. Mszaki Szövetségi Értesít, 1949
28. A természettudományi Társulat Tanácsköztársaság idején. Természet és Technika 108, 1949
29. Geológus-munka száz év eltt. Bányászati és Kohászati Lapok, 1950
30. Lomonoszov jelentsége a földtanban. Természet és Technika, 1950
31. A földtan viszonya a mszaki tudományokhoz. A MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. 1. évf. 1. sz. 1950.

32. Az egyetemi reform a földtörténeti fejldés tükrében. Földtani Közlöny, 1950
33. A százéves magyar földtan tudománypolitikai mérlege. Földtani Közlöny, 1950
34. A háború alatt elhalt lengyel geoléigusok emlékezete. Földtani Közlöny 80. 1950
35. Egységes földtani világkép. Földtani Közlöny 80, 1950
36. A geológus Linné. Földtani Közlöny 81 , 1951
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Dr. Papp Simon emlékezete

(1886 1970
)

Dr. Csíky Gábor*

A nagy magyar költ szavait idézve elmondhatjuk: ,,egyre fogynak, egyre halnak,
íné— lángja a magyarnak” — és valóban, a magyar tudomány, a magyar geológus
t sadalom nagy nemzedékének utolsó nagyjait temettük el az elmúlt egyetlen esztend
1 irgása alatt. Igen — halottaink egyre többen, de éppen azok halálát nem tudjuk oly
e: tragikus és keserves tapasztalás után sem elképzelni, akikrl szívtépen nyilvánvaló
\?y akikrl szomorúan elmondható: a mi halottaink. Ezzel elre nem gondolunk, legye-
i v bármily idsek akár, hiszen hosszú életet éltek addig? Logikus lenne vigaszul, de
Mimi sem vigasz, ami logikus! A halál maga is logikus, mégsem fogadható el.

Mi is nehezen fogadtuk el Papp Simon halálát, aki 1970. július 27-én távozott az élk
sából, 85-ik életévében.
Minden nép történetében vannak olyan személyiségek, akiknek neve egy-egy korszak

nnes törekvéseinek, a nemzeti haladásnak a jelképévé válnak. De nemcsak a politikai
t ténet riz ilyen neveket, hanem egy ország tudományos és mszaki haladásának
teénete is. Ilyen személyiség volt Papp Simon geológus is a Magyarhoni Földtani
I sulat 14-ik elnöke és tiszteleti tagja, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
iresület volt elnöke és alapító tagja, egyetemi tanár, a M. Tudományos Akadémia
v tagja, a magyar kolajbányászat megteremtje.
’app Simon, geológus társadalmunk azon elmúlt kevés nagyjai közé tartozik, aki

n t úttör valami újat és nagyot, országos érdekt alkotott és ez keveseknek juthatott
álvrészéül tudomány és technika történelmünkben. Tény az, hogy a magyar szén-
ogénkutatás és bányászat történetének szerintünk 3 legnagyobb alakja Bockh Hugó,

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1971. március 24-i közgylésén
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Papp Simon és Pávai Vájná Ferenc közül Papp Simon volt az, akinek sikerült 1937-ben
az, ami a másik kettnek nem sikerült és ez nem csak a bányász jószerencsének, banem
inkább egy céltudatos tervszer, kitartó munkának volt köszönhet.

Papp Simon és Pávai Vájná Ferenc kortársak voltak, ugyanannak a mesternek
legjobb tanítványai és munkatársai, Böckh Hugónak, aki a magyar kolajkutatás és

tudomány els és legnagyobb személyisége volt.

Pávai Vájná Ferenc kétségtelenül a magyar földtan legérdekesebb, legdinamikusabb
és intuitív alakja volt, aki megnyugvást keresett, de hol építve, hol rombolva, azt nem
talált. Papp Simon viszont ellenpólusnak mondható, aki a bizonytalan, ingoványos
magyar parlagon félreérthetetlen mvet hagyott, tölgyfákat nevelt, melyeknek gyökerei
kemények és hajthatatlanok, megkötik a talajt, biztonságot adnak. E két ember a mugyai
szénhidrogénkutatás legnagyobb harcosa volt, akik kard helyett kezükben kalapácsot,
szivükben ers hitet hordtak és tevékenységük, életmvük a hazai kolajkutatás lég

izgalmasabb és legdöntbb részét, fejezetét képezi.

Papp Simon élete maga egy regény, amit a legnagyobb regényíró, maga az élet íri

meg: a magyar fekete arany regényét.
Életének és munkásságának fbb mozzanatait vázolom. Papp Simon Erdélyben

Kapnikbányán született 1886. febr. 14-én. Tanulmányait a Kolozsvári Tudomány
egyetemen végezte, ahol 1909-ben az ásvány földtani tanszéken Szádeczky K.vrdo
Gyula professzor tanársegéde lett, Balog Ernvel fiatalkori legjobb barátjával együtt
1911-ben Selmecbányára került a Bányászati és Erdészeti Fiskola földtani telej'

ismerettani tanszékére, mint Böckh Hugó tanársegéde, ahol munkatársai Vitáli
István és Pávai Vájná Ferenc voltak. Tagja lett Pávaival együtt a Böckh H álte

vezetett Erdélyi medencebeli gázkutatási térképez csoportnak s ezzel 1911-ben eg,

életre eljegyezte magát a kolajkutatással.
Böckh Hugó oldalán, mint els geológus munkatársa, tevékenyen részt vett a nagv

siker erdélyi földgázkutatásban és fontos szerepe volt a nyitra megyei egbelli (1914) (

a horvátországi bujavicai kolaj és földgázelfordulás (1918) felfedezésében. Sajnc

mindezeket a jelents eredményeket, melyek a magyar geológusok és mérnökök kivá
munkáját hirdetik, nem tudta a magyar állam hasznosítani.
Még 1917-ben Böckh Hugó megbízta Pávai Vájná Ferencet, majd Papp Simon

a horvát redk dunántúli, zalai medencebeli folytatásának kinyomozásával, k kett<

mutatták ki többek közt a nagyjelentség budafapusztai boltozatot. Elismeréssel ki

adózni Papp S. és Pávai Vájná F. együttes budafapusztai szerkezet megrajzolásába
mely kutatás, ha a mai rendszer mellett indult és folytatódott volna, feltétlenül kol
feltárására vezetett volna. De nem így folytatódott: a Hungárián Oil Syndicate budai
fúrása 1200 m távolságra az 1937 évi felfedez fúrástól, medd lett. Az angol olajvállal

kudarca hosszú idre diszkreditálta a külföldi tke eltt a magyar területeket. Neh
idk következtek a magyar kolajkutatásra és a kutatókra, geológusokra, mérnökök
egyaránt. Voltak akik eldobták a geológus kalapácsot, mások külföldön próbált

szerencsét — Pávai itthon maradt és folytatta harcát az alföldi kolajért.
Papp Simon a háború után kivált az állami szolgálatból. 1920 32 között dolgoz

járja be a világot, külföldi olajvállalatok megbízásából szénhidrogénkutatási munkála
kát végez .Jugoszláviában, Albániában,, Törökországban, Ausztráliában, Uj-Guii
szigetén, majd Kanadában, az Egyesült Államokban, Németországban, Ausztriában i

Romániában gazdagon De nem ez volt az életcélja.

1932-ben végleg hazajön tapasztalatokkal és megingathatatlan elhatározással. M-
gyzdése, hogy a déldunántúli fiatal harmadidszaki rétegekben kolajnak és földgázi

.

kell lennie. Ezeknek a feltárása és az ország érdekében való hasznosításuk célja i

akciót indít — majd amikor az itthon nem vezetett sikerre, elutazik Londonba és s

Egyesült Államokba, ahol végülis sikerül érveivel, adataival, személyes súlyával, t

a szomszédos Ausztriában is kutató tkéscsoportot rábírni arra. hogy a Dunántií í

kolajra és földgázra kutasson. Erfeszítéseit teljes siker koronázta: 1933-ban az EUJ •

GASCO a magyar állammal kötött szerzdés értelmében megkezdi a korszer földi J

és geofizikai elkutatásokat, majd 1935-ben a mélyfúrási munkálatokat.
Az eredmény közismert: a Papp Simon által kitzött Budafapuszta 1. mélybe

1937-ben febr. 9-én feltárja az els ipari jelentség magyar kolajelfordulást. E, z

idpont a magyar kolajbányászat születésnapja, hazánk kolajtermel ország let * •

ez Papp Simon elévülhetetlen, kétségbevonhatatlan érdeme. Mint az állami kutatást it

végz dics, de tragikus sorsú nemzedéknek legaktívabb és legeredményesebb ti8

lezárt egy korszakot, de egyben újat is nyitott, a magyrar ko la jbányásza t ét . Vállalko **
|

ipartörténetünkben a legnagyobb volt. Megtette az els nagy lépést és az utódok felni «

volt és lesz n további lépések megtétele. Úttör, alapozó tevékenysége nyomában ma ir
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ála az utódok kiváló munkájának, közel félszázezres munkáshadsereg dolgozik annak
rdekében, hogy hazánkat éltet energiával ellássa.

A nagy siker után 1938-ban megalakult a MAORT és a rohamos fejldés évei követ-
eztek. Fgeológusa, majd vezérigazgatója volt e vállalatnak 1947-ig. Közben rövid
léig 1941—44 között irányította uz Észak-erdélyi földgázkutatásokat is. Valószínleg
evesen tudják, hogy a háború alatt, 1944 márciusában az országnak németek által való
íegszállásakor a MAORT üzemeket is hatalmukba akarták venni, ezt sikerült Papp
imonnak megakadályozni éppen Bentz professzor, a németek legfbb olajszakértje
jgítségével, személyes kapcsolata révén. Ez is érdemei közé tartozik, mert egy teljesen

>nk retett iparral még nehezebb lett volna az újjáépítés megkezdése.
És elkövetkezett a megpróbáltatások ideje. Nem könny errl beszélni, pedig ma már
app Simonnak nemcsak jelentsége világos és egyértelm, hanem szerepe is tisztázott

magyar kolajért folytatott harcban. Az idegen tke jelenléte 1948-ban már ers
nakronizmus volt a magyar népgazdaságban. A munkáshatalom megszilárdítása min-
enütt harcokkal jár és a küzdelemnek áldozatai is vannak. Gyulai Zoltán búcsúztató
savait idézve: „A tudósnak, a földbúvárnak, kutatónak meg kellett tagadni élete egyet-
n célját, a kutatás értelmét meg kellett tagadni életmvét, önmagát — Gallilei

jrs ez.” Ne feledjük: mindig van egy „egyetlen út”, amelyet meg kell járni, és aki
lésképpen cselekszik az vét embertársai és hazája ellen. Ezért erkölcsi vita minden
alamire való életm, hiszen minden cselekedet és konfliktus mélyén az a kérdés
ppang, hogy melyik is az az egyetlen magatartás, amelyet maga az élet, a törté-

elem követendnek ítél. Ez vonatkozik nemcsak az egyénre, de bizonyos vonat-
ozásban egy egész népre, nemzetre is.

A hét évi fegvház után 1955-ben ismét munkaasztalhoz ülhetett és dolgozott 1962-ig,

Vugdíjba vonulásáig. Csendes visszavonultságban társtalanul élte magányos életét,

ír barátai, tiszteli és tanítványai igyekeztek enyhíteni sorsán. Élményeinek, gazdag
jipasztáiatainak feldolgozásával foglalkozott bekövetkezett haláláig.
Papp Simon keze alatt az olajbányászattal együtt ntt fel a magyar kolajkutató

írda. geofizikusok, geológusok és mérnökök, akik munkatársai, az elért sikerek, ered-
ények részesei voltak. Ezek közül ki kell emelni, szerinte is, két kutató munkatársát
arnabás Kálmánt és Vajk Rault. Ez a kutató gárda és az alföldi MANÁT kutatások

I
Tétében felntt fiatal szakemberek képezték a magvát annak a második olajkutató
mzedéknek, mely a felszabadulás után már maga végezte, majd irányította a hazai

polaj- és földgázkutatásokat. De nemcsak az iparban, hanem az egyetemi oktatás terén

|

úttör szerepe volt, kolaj vonatkozásban. A kolajföldtan els magyar tanítója Papp
mon volt. A Mszaki Egyetem soproni bánya-, kohó- és erdmérnöki karán az olaj-

utatási és termelési tanszékre rendes tanárrá nevezték ki 1944-ben. Sajnos nagy elfog-
ltsága miatt kevés ideje jutott az oktatásra.
A Magyarhoni Földtani Társulat kiváltképpen sokat köszönhet Papp Simonnak — és
dijuk be, áldozatkészségét a késbbiekben, magáramaradottsága idején, nem viszo-
>ztuk teljes egészében úgy, ahogy illett volna. Igazi pártfogója, támogatója volt a
írsulatnak: elnöksége alatt 1941—44 között kereken 22 000 pengt ajándékozott a
írsulatnak, enélkül a Földtani Közlöny és az Értesít nem jelent volna meg. Semsey

,

ndor óta nem volt hozzá hasonló mecénásunk, de a közel 125 esztends Magyarhoni
Öldtani Társulat életében egyébként is alig akadt valaki, aki ily mértékben érezte át,

ire kötelezi az a bizalom és megbecsülés, amivel a Társulat megtisztelte.
Elttünk áll egy eredményekben gazdag, de küzdelmekkel is terhelt életpálya, mely
perekben és megpróbáltatásokban egyaránt bvelkedik. Sikereit, eredményeit cél-

datos. kitartó munkásságának és szaktudásának köszönhette, megpróbáltatásait
pzont elrendelt sorsának. Papp Simon mind a múltban, mind a jelenre váltás nehéz
pjaiban emberi magatartásával és helytállásával példát mutatott arra. hogy szak-
ikért magatartás, humanista-ember magatartás és hazaszeretet egy ötvözetben lehet-
ges. Pályafutása nem volt zökkenmentes, társadalmi erk nem egyengették egy falusi
nító fiának útját. Nem az alkalom tette naggyá, mint a katonákat és politikusokat
alában, hanem azzá vált önerejébl, mert, aki az élet minden viszonylatában köteles-

igének h teljesítésével tnt ki, az soha el nem múló áldozatot mutatott be az emberi
tgvság oltárán. Élete — hitében, akaraterejében, kitartásában, és puritánságában
Idát adó — áldozatvállalása és magáramaradottsága tragikus és elszomorító.

'Emlékezzünk Papp Simonra!
(Egy nagy ember szíve örökre megállt, egy tevékeny és teremt embertársunk meg-

•, int élni. Az élet átadta Papp Simont a halhatatlanságnak, mert amíg Magyarországon
•olajról szó lesz, addig az neve és emlékezete fennmarad.

2 Földiám Közlöny
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„Non omnis moriar” — mondá a nagy latin költ és ezt mondhatjuk róla is. Mert nem
halhat meg az az ember, aki, mint 0 is, egész életét egy nagy cél érdekének szentelé,

mert
Nem hal meg az ki milliókra költi

Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lerázván, ami benne földi,

Egy éltet eszmévé finomul.

Papp Simon szakirodalmi munkáinak jegyzéke

1. Adatok a Hidegszamos Vaskapú szorosának kzettani ismeretéhez. Kolozsvár 1908. (Pályadíjat nyert munka
2. A Gyalui havasok, Cercul Dobrinului, Mariséi, Prizlop és a Vrf. Cherului közötti részének kzettani és geológia

viszonyai. Kolozsvár 1909. (Doktori értekezés)

3. A Gyalui kristályos pala hegység északkeleti részének amphibolitjairól. Kolozsvár 1910
4. Obszidián nucleus Szucsákról. Kolozsvár 1910
5. Adatok a Maros és Nagyküküll folyók közének, valamint a szentágotai sóskút környékének földtani viszonyaihoz

Jelentés az Erdélyrészi medencében az 1911. és 1912-ik évek nyarán végzett földtani felvételrl, 1913
6. lteambulációm az Erdélyi medencében 1913-ban. Jelentés a m. kir. pénzügyminisztériumnak, 1914
7. Czigány, Egrespatak és Szilágynagyfalú környékének geológiai viszonyai, különös tekintettel a földgáz- és petr

leumkutatásra. Bányászati és Kohászati Lapok 1915, 10. sz.

8. Adatok a nyitravármegyei Egbell környékének tektonikai és geológiai viszonyaihoz. Jelentés a földgáz és petrc

leumkutatás érdekében 1914. júliustól 1915. márciusig végzett felvételrl, 1915
9. A Congeria spathulata Partsch és a Limnocardium penslii Fochs pannoniai—pontusi kövületek új elfordulás

hazánkban. Földtani Közlöny 1915.
10. Megjegyzések Halaváts Gyula m. kir. fgeológus „Szentágota környékének földtani alkotása” és „Nagysink kö:

nyékének földtani alkotása” c. felvételi jelentéseihez. Földtani Közlöny XLVIII. K. 7— 9. f. 1918.

11. Mining and Stone Industry of Hungary. (Böckh H., Lázár V., Pálfy M. Szontágh T. és Zsigmondy A.-val közös*

megírt munka). 1920.
12. Régiónál Survey of Part of Albánia. (Uichardson, Montgomery, Wrathall, Newston, Franklin és Herbage mnk.

társaival közösen írt munka), 1924
13. Geology of part of the Cape Vogel Peninsula North-East Papua (Nason Jonessel közösen irtó munka) 1928. ,

14. Geology of the North-Eastern part of the Sepik District, Mandated Territory of New-Guinea, 1929.
15. Geological Report on the licenced area of the Sepik Valley Oil Co. Ltd., Mandated Territory of New-Guinea, 192

1(1. Geological Notes on the Hansemann Coast between Wewak and Kaup, Mandated Territory of New-Guinea. 192

17. Az European Gas and Electric Company dunántúli petróleum és gázkutatásainak ismertetése. Ásványolaj, V. é\

7— 8. sz. 1635.
18. A dunántúli petróleum- és földgázkutatások. Ásványolaj, Vili. évf. 9—10. sz. 1938. és Magyar Mérnök és Építi

Egylet Közlönye, 1938. 23—26. sz.

19. A Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság földiolaj- és földigázkutatásai a Dunántúlon. Bányászati és Koh
szati Lapok, LXXII. évf. 9. sz. 1939. (földgáz és földolajszám).

20. Olajkutatás és termelés a Dunántúlon. Földrajzi zsebkönyv, 1941.
21. Emlékbeszéd Böhm Ferenc választmányi tag felett. Földtani Közlöny, LXXI. k. 1 —3. f. 1941.
22. A magyar földolaj és földgázkutatások inai állása. Mérnöki Továbbképz Intézet Kiadványai XIII. k. 12. f. 194

23. Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. F'öldtani Közlöny, LXXII. k. 1— 3. f. 1942.
24. Nyersolajkutatás és termelés Magyarországon. Magyar Kémikusok Lapja, 1. évf. 6. sz. 1946.
25. Nyersolaj és földgáz Magyarországon. Magyar Technika, I. évf. 6. sz. 1946.
26. A mi feladataink. F'öldtani Értesít. XII. k. 1. sz. 1947.
27. A magyarországi kolaj- és földgázkutatás az 1780-tól 1945-ig terjed idszakban. MTA Mszaki Tudomány

Osztályának Közleményei, 32. k. 1 — 4. sz. 1963. (I. rész) és 33. k. 1—4. sz. 1964. (II. rész).

28. Jelentés a m. kir. Pénzügyminisztériumnak 1948/1913 sz. alatt kelt rendelete értelmében a Radnai Havasok!)
végzett földtani kutatásokról, ltadnalajosfalva, 1913.

29. Bányageológiai jegyzetek a „Máramarosi fémbánya társulat” zscrépa-totosi bányáiról. Kolozsvár, 1916.
30. Radohoj környékének tektonikai viszonyai. Esztergom, 1916. (Pénzügymin.)
31. A Varannó környéki higanyércelfordulásokról. Budapest, 1917. (Pénzügymin.)
32. Jelentés a Beregszász környéki alunitelfordulások megvizsgálásáról. (Kropac József bányatanácsossal együi

Beregszász, 1917. (Pénzügymin.)
33. Szakvélemény a Polyána Ruszka hegységben, Lózna erdtelep környékén lev vas, réz, ólom, cink és kénére e

fordulásokról. Budapest, 1917.
34. Szakvélemény a Nagysáp, Bajna, Epöl, Gyermely, Szomor, Kirva, Uny és Sárisáp községek közötti területek fö

tani viszonyairól, különös tekintettel a barna szenekre. Budapest, 1918.
35. A beregmegyei Hát hegység környékének földtani viszonyai. Budapest, 1918. (Pénzügymin.)
36. Jelentés a kraszóbarlangi bauxit elfordulás földtani viszonyairól. Budapest, 1918. (Pénzügymin.)
37. Jelentés a Lotruvölgyi (Románia) csillámelfordulásokról. Budapest, 1918.
38. Elzetes jelentés az úrkuti mangánérc-elfordulások geológiai viszonyairól és az addig végzett kutatásokról. Bu

pest, 1920. (Pénzügymin.)
39. A horvát- szlavonországi petróleumelfordulások vázlatos ismertetése. (Die skizzenhafte Beschreibung dér Pd

leum-vorkommnisse in Kroatien und Slavonien) Budapest, 1919.
40. A bujevicai és ilovai (Pozsega vin) boltozatokban várható olaj- és földgázmennyiség megbecsülése és az azo

eszközlend olajbányászat rentabilitása. Zagreb. 1920.
41. Jelentés Restarl környékének földtani viszonyairól. (Magyarul és németül). Zagreb, 1921.
42. Babinagora környékének geológiai viszonyai. (Magyarul, németül és angolul). Zagreb, 1922.
43. Geológiai jelentés a báclndoli fúrásról (magyarul és németül). Zagreb, 1923.
44. Jelentés az olaj-és gázelfordulás szempontjából geológiai átvizsgálásra ajánlható jugoszláviai területekrl. (

gyárul, németül és angolul). Zagreb, 1923.
45. Expozé a miranováci (Délkeleti Szerbia) kszén és bitumenes pala-elfordulások geológiai viszonyairól, (magy I

és németül). Zagreb, 1923.
46. Gcológical Report on Albánián Test Wells. 1(. L. C. Bleeckkel közösen írott jelentés. Valona, 1927.
47. Geológiai jelentés az ardenitzai mélyfúrásról Albániában. (A. P. ö. C. Geol. Kép. 8. P. 6) Valona, 1927.
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. Geological ltaport on the so-called oil fields of the Adalia Vilayet in Turkey, Adia Minor. (A. P. 0. C. Geol. llep.

Dr. 8. P. 7). Constantinople, 1927.

. Geological Report on the Oil Occurence of Ekinviran in Northern Anatolia. (A. P. O. C. Geol. Rep. Dr. S. P. 9).

Colombó, 1927
. Memorandum on the propésed investigation of certain oil and gas bearing properties in Alberto, Canada. I. G. P
London, 1981.

. Preliminary report on geological investigations in the province of Alherta, Canada, I. G. P. London, 1931.

— (James C. Tompletonnal közösen.)

Geological report on certain Canadian areas. I. (1. P. London, 1981.

Short geological report on the arca south of Gilten. (Nor Western Germany). Hannover, 1932. (Janimes C.
Templetonnal közösen.)

Geological report on Schessinghausen (North — Western Germany). Hannover, 1932).

Geological report on the area of Nienhagen, Suderbruch, Norddrebber and Stöckendrebber in Nortliwestern Ger-
many. Hannover, 1932.

Report on the Rotenburg area (Northwestern Germany). Hannover, 1932.

Hazai kolaj és földgázbányászatunk fejldése. (Eladás az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
1943. október 17-én tartott 51 -ik évi rendes közgylésén).
A magyarországi petróleum és földgázkutatás állása a legutolsó években és azok kilátásai. 1945.

Megjegyzésé:

A 13—14— 15 és 10 sz. cikkek Londonban a következ munkában jelentek meg: „The Oil Kxploration Work in

Papua and New-Guinea conducted by the Angló-Persian Oil Company on behalf of the Government of the Common-
wealth of Australia, XXX 1920—29. London, 1931. — A 28. sz.-tól 58. sz.-ig terjed munkák publikálásra nem
kerültek.
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Dr. Veiicll Aladár emlékezete

(
1886 - 1971

)

Dr. Bidló Gábor

Az idei tél els felének egyik havas, hideg napján, január 19-én egykori tanítván?
és tiszteli nagy részvéte mellett kísértük utolsó útjára a Magyarhoni Földtani Társu
egykori elnökét és tiszteleti tagját Dr. Vendl Aladár Kossuth-díjas akadémikust, nyug
mázott megyetemi professzort, több ezer vegyészmérnök és mérnök egykori tanító §
és neveljét. Eltávozásával egy magasra ível pálya ért véget, amely a legnagyo ,

kitüntetések és elismerések mellett, tragikus vonásokban is bvelkedett. Élete sói

megjárta a — 70°-os szibériai fagyban a fogolytáborok szenvedéseit, az I. Világhábc

pergtüzes frontszakaszait, de helyet foglalt a Magyar Tudományos Akadémia mást

elnöki székében és viselte a József nádor Megyetem rektori aranyláncát is.

Vendl Aladár Ditróban, a Keleti Kárpátok lábánál született 188(5. november 18-

Édesapja a XVIII. században Magyarországra költözött bajor eredet erdész osa I

leszármazottja, aki pedagógusi pályára lépett és a budapesti Tudományegyetem
magyar francia szakos tanári diplomát szerez. Édesanyja Móder Anna, francia bev -*<

dorlók leszármazottja.
Édesapja az egyetem elvégzése után franciaországi tanulmányútra megy, majd om »

hazatérve megnsül és Ditróban helyezkedik el, mint az ottani polgári iskola igazgat' •

így fiatal gyermekéveit Vendl Aladár is Ditróban tölti és elbeszélése szerint itt isii
•

kedik meg és itt szereti meg a kzeteket és ásványokat. A lakásuk eltt folydo^

Ditró-patak partján játszadozva gyakran feltnnek a szép színes kavicsok és már n<
'•

éves kora óta gyjt i a szép kék, rózsaszín és fekete ásványokat. Ditró környékén több; 'r >

elkíséri édesapját vadászkirándulásaira is és már azokon elhatározza, és ezt szüleivé

közli, hogy ha nagy lesz, is a kövekkel fog dolgozni.
Édesapja korán észrevette fia érdekldését a kövek iránt, és nyolc éves korában > r
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negszerezte részére Koch Antal könyvét a ditrói szienit masszívumról. A könyv alapján

iár könnyebb volt azonosítania a begyjtött szép színes kavicsokat édesapja és Dr.

Iezey Géza ditrói orvos segítségével.

1895 szeptember elsején elemi iskolai tanulmányait Sopronban folytatja, mert Édes-
pját áthelyezték az ottani állami freáliskoláha francia magyar szakos tanárnak,
t középiskolai tanulmányait is Sopronban az állami freáliskolában végezte el végig
itn eredménnyel. Szünidben gyakran ellátogatott Kalocsára is nagyszüleihez, míg
rövidebb szabadidket mindig a soproni hegyekben töltötte. A középiskolai tanulmá-
yai során igen nagy hatást gyakorolt rá kémia tanára, dr. Wallner Ignác. Abban az
iben szokatlanul sokáig, öt évig, tanult kémiát és ezenkívül nagy érdekldéssel lüto-

atta a nem kötelez gyakorlatokat is.

Középiskolás évei alatt Sopron környékéi barangolja be, és ott folytatju vizsgálódásait.

>r. Wallner megajándékozta Wolf Sopron környékét tárgyaló munkájával és negye-
ikes korában már megszerzi Szabó József könyveit is. Kirándulásairól sokszor tért meg
/.ép rajzokkal, vagy a helyszínen készített akvarellekkel. A Sopron környéki hegyeket
brázoló akvarelljeivel két ízben is önképzköri pályázatot nyert.
1904-ben érettségizett le uz Állami Freálban és az evangélikus gimnáziumban tett

itin kiegészít érettségit, mindkettt kitn eredménnyel.
1904. szeptemberben megkezdte egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudomány-

gyetemen, mint természetrajz kémia szakos tanárjelölt, és az Eötvös Kollégium tagja.

Egyetemi tanulmányai alatt a kémia, ásványtan, növénytan voltak kedvenc tárgyai,
különösen maradandó emléket hagyott benne Thann Károly pontos és gondos elkészí-
3tt eladásai, Eötvös Loránd és Entz Géza órái.

190G. márciusában tette le a tanári alapvizsgáját, amelyen elször találkozott SchafAr-
ik Ferenccel, késbbi fnökével. Az alapvizsga utáni években az Ásványtant és Geológiát
íár a Megyetemen hallgatta Schafarzik Ferenc eladásaiban. 1908. márciusában
,tte le a középiskolai tanári szakvizsgát, természetrajz kémia szaktárgyakból, szintén
itn eredménnyel. Ugyanekkor hívja meg Lengyel Béla professzor a Tudomány-
gyetem Kémiai Intézetébe és Schafarzik Ferenc a Megyetem Ásvány- és Földtani
atézetébe gyakornoknak. Schafarzik meghívását fogadja el, mert így lehetsége nyílt
természet jobb megismerésére és Schafarzik emberi és tanári magatartása közelebb

llt hozzá. 1908. április 1-én kezdi meg munkáját a Megyetemen, mint kisegít tanár-
géd.

A Megyetemen indult meg azon az úton, ami a hazai laza üledékes kzetek els
utatójává tették. Itt kezdte el írni doktori disszertációját a Duna homokjának ásványos
sszetételérl és itt végezte mikroszkópos vizsgálatait is. A disszertáció alapján 1910-ben
tte le doktori szigorlatát és ,,sub auspiciis regis” minsítéssel avatták doktorrá. Most
atvan év távlatából érthetjük meg igazán, hogy mennyire igaza volt Krenner profesz-
ornak, amikor a doktori szigorlatot követ beszélgetés során megjegyezte, hogy ,,Ön
szedimentpetrográfia megalapítója hazánkban”.
A Megyetemen 1910-ben nevezték ki tanársegédnek. A homok vizsgálatait tovább

,>lytatta a doktori dolgozata elkészülte után is, kiegészítv e most már kémiai elemzésekkel
. amelyben sok segítséget kapott késbbi elválaszthatatlan barátjától, Mauritz Bélától,

fii akkor tért vissza külföldi tanulmányútjárói. Tanársegédi mködése alatt a gyakor-
itokat vezette és az eladási órákra készített el, és elkísérte professzorát geológiai
Ivételeire is.

1912-ben kinevezték az Állami Földtani Intézetbe geológusnak. Ezzel az a szerteágazó,
b mindig pontos és alapos földtani kutató munka, amelyik Vendl Aladárra annyira
ilemz lett, új fejezethez érkezett.
Földtani Intézeti meghívása nem volt váratlan esemény, hiszen már elzleg 1911

varán megkezdte a Fejér-megyei reambulálásokat és a Velencei-hegység felvételét,

apasztalatait, vizsgálatait több közleményben foglalja össze. A következ évben a
vári felvételen már a Déli-Kárpátokban dolgozik Liffa Auréllal közösen. Munkáját
. I. Világháború szakítja meg, mégis annyi kzetanyagot sikerült begyjtenie, hogy
iég évek múlva is új és új adatokkal gazdagítja észlelései és az új vizsgálatok alapján
terület irodalmát, míg végül megjelenik nagy monográfiája, a Szebeni- és Szászvárosi-
uasok kristályos területe, 1932-ben. A Megyetemen megszerzi magántanári képesítését
Technikai geológia” tárgykörbl 1914-ben.
Az I. Világháborúban frontszolgálatot teljesít, míg 1915. június 8-án hadifogságba
rül. Megjárja az európai Oroszország és Szibéria több fogolytáborát. Legtovább Szoli-
unszkban és Novonikolajevszkben volt.

1918. június 8-án érkezik haza Zsolnára, majd onnan Budapestre. Csak ekkor teljesül-

jeit régi álma és házasságot köthetett menyasszonyával Schafarzik-Tavasza' Valériá-
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val, akit 1909-ben ismert meg, mint Józsa húga osztálytársát. Az esküvt 1918. szeptem
bér 9-én tartották meg. Megemlékezésünk nem lenne teljes, ha nem említenk meg, hogy
felesége az eszményi élettárs megtestesítje volt. A munkáiban segítette, az életben
támogatta, nem egy szakdolgozatát lefordította németre vagy franciára és a mellett

három gyermekük nevelésének legnagyobb részét magára vállalta. 1952-ben bekövetke-
zett halálát élete legnagyobb csapásának nevezte és nem egyszer jegyezte meg beszél-

getéseink során, hogy felesége elvesztése óta csak félember, mert az élettársával együtt
a buzdító és segít munkatársát is elvesztette.

Visszatérése után bekapcsolódik újra a Földtani Intézet munkájába és megkapja
Budaörs környékének reambulálását (1919). Közben a Megyetemre is bejár, ahol

magántanári eladásait tartja.

A Tanácsköztársaság ideje alatt a Marx— Engels munkás egyetemen geológiát ad el
A következ években egyre inkább eltávolodik a térképez geológusi munkakörtl

és inkább a gyakorlati, mszaki geológiával kerül szorosabb kapcsolatba. Megbízzák
az olajkutatásokban való részvétellel is. Ezzel kapcsolatos munkái során felkeresi 1 920-

ban Zalaszentmihály, 1921-ben Hahót, 1922-ben Szigetvár környékét. 1923-ban ét

1924-

ben pedig Vásárosnamény és Szatmárököritó környékén végzi a vizsgálatokat

1925-

ben Porcsalmán, a Szamosban észlelt gázkitöréseket vizsgálja. Felvételez munkáját
1 92G-ban fejezi be, amikor meghívják a Megyetemre Schafarzik Ferenc utódjául.

1927. október 4-én nevezik ki egyetemi ny. r. tanárnak a József Nádor Megyeterr
Ásvány- és Földtani Tanszékére, ahol 1960. szeptemberig mködött.

Életét és munkásságát ettl az idponttól már nem lehet krónikái sorrendben ismer-

tetni, mert annyira gyorsan követik egymást az egyes események.
A MTA 1923-ban levelez, 1931-ben rendes tagjának választja meg. 1943 — 45-ben'

másodelnöke.
A Megyetemen 1933— 34. és 35— 36. tanévben dékán, 1940— 41. tanévben rektor

A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1925— 1932. között választmányi tagja, 1932 40-

ig elnöke, majd tiszteleti tagja. Elnyeri a Szabó József érmet, az angol, francia, német
finn földtani társulatok tagja, Kossuth-díj 1948; munkaérdemrend és a munkaérdemrenc
aranyfokozatával tüntetik ki.

Kutató munkája, amit 181 publikáció jelez, mindinkább 3 téma körül kristályosodil-

ki. A klasszikus kzettani vizsgálatok; a laza üledékes kzetek vizsgálata és a hidro

geológiai vizsgálatok. Külön hangsúlyozni szeretném, hogy mind a három területér

igen gondosan figyelembe veszi a mszaki követelményeket is.

A klasszikus kzettani vizsgálatokat a Megyetemen Schafarzik professzor irányítási

és útmutatása alapján kezdi meg, még mint fiatal tanársegéd. Els jelents kzettan
munkája a Velencei-hegység kzeteirl készült monográfia, amelyet követett a magyar
országi riolitokról, a Cserhát-hegység piroxén andezitjeirl és a Déli-Kárpátok kzeteir
készült monográfiák, ill. egyes kzettípusok leírása.

Közös jellemzje a munkáknak a minták igen gondos kiválogatása, a nagyon részlete;

mikroszkópi vizsgálat és az igen gondos kémiai elemzés, amelyet nem egyszer sajátkezié^

készített el. Leírásai, monográfiái ma is példamutatók és helytállóak. Gyakran vesszi
kézbe, ha pontos kzetelemzésekre és jól meghatározott kzetleírásokra van szükségünk
A laza üledékes kzetek vizsgálatának Magyarországon elindítója volt. Homokvizsgáluta

ma is klasszikus, helytálló vizsgálatok. Lösz-vizsgálatai igen nagy nemzetközi visszhango

váltottak ki. Elssorban azokban az országokban, ahol szintén nagyobb löszterületei

vannak, mint pl. Szovjetunió vagy Lengyelország. Agyagvizsgálatai érthet okokbó
csonkák. A kiscelli agyagról írt monográfiája, vagy a kiscelli agyag mállásáról írt tanul

mánya nélkülözi az agyagásvány vizsgálatokat, amelyet az akkor mór a fejlettebi

országokban meglev, de Magyarországon beszerezhetetlen mszerek hiányában nen

tudott elvégezni. Különösen érdekes viszont az agyag-területek cstiszásávaí foglalkozi

dolgozata.
A hidrogeológiai vizsgálatai életének késbbi szakaszára korlátozódtak. A Lágymányo

talajvizeivel kezdi vizsgálatait, ami azután elvezeti a többi ásvány- és gyógyvízhez is

Az 1960-es években már a szulfátos talajvizek betonbontó hatásával is kezd foglalkozó

és eljárást dolgoz ki a szulfátos betonkorrózió megszüntetésére.
Az oktató Vicndl Aladár vegyészmérnökök és mérnökök ezreinek adta tovább tudásé

a szkreszabott óra-kereteken belül.

Nagyon sok egykori hallgatója lélegzett fel, amikor az Ásványtan szigorlaton, vág;

a Geológia kollokviumon túlesett, hogy végre megszabadult ettl a tárgytól, és tér

vissza esetleg évtizedek múltán a Tanszékre volt tanárához útmutatásért, tanácsért!

Eladásait rendkívül gondosan építette fel és dolgozta ki, állandóan javítgatva és kor

szorBÍtve azokat. Nem volt egy mindenkit lebilincsel eladó az óráin, de lm valót
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'dafigyelt, meglepve tapasztalta a rendkívül pontos adatait, meghatározásait. Ragyogó
ajzaival pedig minden hallgatóját elbvölte. Külön érdeme, hogy a Megyetemen
hetséget talált, hogy a szkreszabott órák keretén felül, a mérnök- és vegyészmérnök
allgatókkal megismertesse az Ásványtan és Kzettan szépségeit, a vizsgálati módszere-
it begyakoroltassa velük. Ez a munkája, amit a mai Tudományos Diákkörök sének
hetne tekinteni, sok egykori hallgatóját vitte közelebb az ásványok és kzetek világához,
’anári tevékenységének külön kiemelked része két tankönyve, amiket a szakemberek
zrei használnak ma is. Az 1942-ben megjelent Ásványtana, amit Mauritz Bélával írt

özösen és a négy kiadást megért Geológiája Szabó Józseffel állítja egysorba t. Csak k
etten voltak arra képesek, hogy errl a két területrl egyaránt írjanak tankönyvet.
Nevel tevékenységéhez kapcsolódik munkatársaihoz való viszonya is. Mi, akik olyan

zerencsések lehetünk, hogy több évet tölthettünk el mellette, egészen más embert
miértünk meg, mint azok, akik csak futólag találkoztak vele. Az ideális fnököt ismer-
éttük meg benne. Olyan embert, akihez nyugodtan fordulhattunk a legbonyolultabb
'akmai problémáktól kezdve, a mindennapi élet apró-csepr gondjaiban is. Számunkra
úndig volt ideje, türelme tanítgatni és gyakran csak egyszeren beszélgetni is. A leg-

agyobb elfoglaltságai mellett is talált idt arra, hogy naponta beszélhessünk Vele és

'mikor elbeszélgetett munkáinkról, belesztte a beszélgetésbe hosszú életének bölcsen
szrt tapasztalatait, tanácsait. Ezzel elérte azt, hogy a munkáink során még menet-
zben kijavíthattuk hibáinkat és nem kellett idnket felesleges vizsgálatokra pazarol-
unk. Mindig csodáltuk kitn memóriáját. Nem volt olyan jelents szakirodalmi cikk,

Tormán élete utolsó napjáig, amit ne ismert volna és ne értékelt volna. Igaz, ebben
agy segítségére volt bámulatos nyelvtudása, hiszen a szüli házban elsajátított németen
i francián kívül angolul, olaszul, spanyolul, és oroszul is jól értett.

Eltávozásával betölt hetetlen rt hagyott maga után. Ma is nehéz elképzelni, hogy
m hangzik fel a tanszéki folyosón lépteinek jólismert Roppanása, nem nyitja ki az
)tót bölcs mosolyával és nem ül bele megszokott karosszékébe, hogy átnézze postáját,
nely még most is majdnem naponta érkezik címére a világ minden tájáról, és utána
rn merülhetünk el szakmai kénlésekbe, mint azeltt. Egyetlen vigasztaló csak az,

igy alkotásai itt maradtak és szelleme itt él köztünk. Az 0 eszméit adjuk tovább,
i 0 tanításait rizzük és követjük munkánk során, ha úgy dolgozunk mint , ha ligy

éretjük diákjainkat, ahogy szeretett minket. Ha tanácsait, útmutatásait megtartjuk,
Idája mindig szemünk eltt áll, akkor nem élt hiába és szelleme köztünk marad mind-
égig-
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Dr. Dudich Kndre emlékezete
(1895 1971 )

Dr. Boqsch László

\
T

ehéz feladat Dr. Dudich Endrérl, a zoológusról a Magyarhoni Földtani Társulat
keiében megemlékezni. Hiszen a Társulatunkban mvelt tudománykor az elhunyt
h ományos munkásságában csak peremi szerepet játszott. Igazi nagyságának, tudo-
nayos életmvének elmélyült méltatására természetesen azok hivatottak, akik maguk
is z élvilág kutatásában búvárkodva, Dr. Dudich Endre életmvének valóságos súlyát
é; elentségét a közvetlen pályatárs helyzetébl mérhetik le.

’ársulatunkhoz fzd sok évtizedes hséges kapcsolata, emberi értékei, széles ív
h íkásságának a Magyarhoni Földtani Társulat tudományterületére es vonatkozásai
eí em utolsó sorban hallatlanul éles logikájú rendszerez elméjének kutatási módszerei
"í iránt olyan egyéniséggel és tudóssal ismertetnek meg bennünket, akinek képét fel-
ié nünk, a földtudományok mveli számára is megtisztel.

Életrajzi adatat a következkben foglaljuk össze. 1895. március ‘20-án a Bars-megyei
Nysallóban született, ahol édesapja orvos volt. Középiskoláját Esztergomban végezte,
m é 1913-ban természetrajz— földrajz szakos hallgatóként iratkozott be a budapesti
Ti ományegyetem Bölcsészettudományi Karára. Ugyanekkor fölvételt nyert az Eötvös
Ic ;ef-Collegiumba is, amelynek légköre a maga sajátos pecsétjét kitörölhetetlenül
ra ötté Dudich Endre egyéniségére.

nagy kedvvel és lelkesedéssel megkezdett tanulmányokat csakhamar félbeszakította
az 'só világháború; katonai szolgálatra hívták be. Az olasz fronton is áttört azonban
a tonán a zoológus: amikor tehette, a front mögött, a Judicariákban bogárgyjtéssel
ín, ilkozott.Ezen ,,háborús gyjtútja” során olyan bogarak kerültek birtokába, amelyek
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azt a gyanút keltették benne, hogy eddig még nem ismertetett alakokkal van dolga.
Specialistának küldi el az anyagot. A kitn entomológus, Reuter E. 1918-ban közli

a valóban újnak fölismert alakok, köztük egy bogárfaj leírását. Ez utóbbinak a Bythinus
Dudichi nevet adta. Ez volt az els faj, amelyet róla elneveztek, akkor amikor még csak
23 éves volt s a háború következtében még az egyetem elvégzéséig sem juthatott el.

A Bythinus dudichi megszületésével kapcsolatban idézem dr. Dudich Endre egvik
följegyzését a , .megtisztel elnevezések ”-rl. ,,A patronymia atyja a nagy C. Linné
volt, akinek a véleménye az hogy: ,,hoc unicum et summum praemium laboris est”.

Magam nem tartottam helyesnek ezt a névadási módot, dehát az egész világon gondol-
kodás nélkül elkövetik ezt. Velem is megesett!” (Egyébként 1 alnemzetséget, mintegy
40 állatfajt, 5 alfajt és 1 növényfajt neveztek el róla, míg a tle felismert, illetve általa

fölállított és leírt 1 család, 2 nemzetség, 2 alnemzetség, 28 faj és 5 alfaj közül dr. Dudice
Endre csak ötnek az elnevezésében használt személynevet.)
A Bythinus dudichi-val kapcsolatban a közelmúlt napisajtója (Magyar Nemzet, 1971

március) is kedves feljegyzést közöl, éppen úgy mint a televízió egy 1969. június 13-

adása. Ez utóbbiban Eötvös Lorándra történik visszaemlékezés az Eötvös-Collegiun
igazgatója, Bartoniek Géza: Egy nagy beteg utolsó boldog napja c. írása nyomán
A Bythinus dudichi , .kereszteljének” megünneplésérl van ezekben szó. Ebbl pedi)

megtudjuk, hogy 1918 szén Dr. Dudich Endre ismét folytathatta egyetemi tanúimé
nyait, s visszakerült az Eötvös-Collegiumba. Itt ismerkedett meg az életében nap
szerepet játszó VENDL-családnak, a földtudományok kitn magyar mvelinek egyii

tagjával, az ugyancsak az olasz frontról visszatért Miklóssal. Talán nem helytelen a föl

tevés, ha azt állítjuk, hogy nemcsak a késbbi családi kapcsolat, hanem a zoológu'

Dudich Endrének a földtudományok iránt tanúsított érdekldése is erre, az Eötvös ,

Collegiumban kialakult barátságra vezethet vissza.

1920 februárjában szerezte meg természetrajz - földrajz szakos középiskolai tané*
oklevelét s ugyanazon évben tett doktori szigorlatot a szegedi tudományegyetem Maiin
matikai Természettudományi Karán, ahol az utolsó félévet hallgatta. Sub Auspici »

Gubernatoris doktorrá avatására 1922-ben, magántanári képesítésére pedig már 1 925-be
; |

került sor.

1919-ben a Nemzeti Múzeum Állattárába nyert kinevezést, ahonnan 1934-ben hívta <

meg a budapesti tudományegyetemre az állatrendszertan professzoraként. Mint profes f

szór 1967. július 1-én vonult nyugdíjba, de vezetje maradt a Magyar Tudományos Ak
démia. 1958-ban Alsógödön szervezett Magyar Dunakutató Állomásának és az Eötv<
Loránd Tudományegyetem ugyancsak 1958-ban az aggteleki Baradla-barlangban létr i

hozott Barlangbiológiai Laboratóriumának egészen 1971. február 5-én bekövetkezej 1
haláláig.

A Magyar Tudományos Akadémia 1932-ben levelez, majd 1942-ben rendes tagja

választotta. Az Akadémia átszervezése után 1949-ben tanácskozó, 1951-ben levele?

azután 1964-ben ismét rendes tag lett.

Mi kapcsolata volt a zoológus Dr. Dudich Endrének Társulatunk tudományterü
tével?

1931-ben Stuttgartban jelenik meg az a nagyterjedelm és nemzetközi szinten is na

elismerést kelt monográfiája, amely a rákpáncél mészberakódásainak rendszertani

biológiai vizsgálatával foglalkozik. Hangsúlyozza, hogy nem volt szándékában ásványti

értekezést írni, hanem csak az ásványtani módszereket biológiai — zoológiái célra i

használni. Az állattani kutatás területén az ásványtani módszer alkalmazása már muta •

azt a kapcsolatot, amely Dr. Dudich Endrét Társulatunk szakterületéhez fzte.
Az ásványtani módszerek alkalmazásával elért állattani eredmények azonban Tár

latunk egy másik munkaterületét is érintették. A levetett meszes anyagú rákpáncé
:J

(exuviumok) ugyanis gyakran smaradványokként is megmaradnak s így természet.*,

hogy az elért vizsgálati eredményeknek az slénytan szempontjából is nagy a jelentst .

A rákpáncél különböz fokú elmeszesedése törzsiéjldésileg is fontos adatokat szolgál'

Az elsdleges achalicodermia esetében a rákpáncélba nem rakódik bemészanyag. Azé • $

leges amorphochalicosist az amorph mészanyag föllépése jelzi. A morphochalicosis *

alsórend rákok specializálódási állapota, a felsrend rákoknál viszont a s/.abályszt ,

ami a tökéletesedési irányzatból adódik. A másodlagos amorphochalicosis a fels'b

szervezettség rákok páncéljában amorph mész föllépését jelenti. Végül másodla s

achulieodermia is megfigyelhet, amely mind az alsó-, mind a felsrend rákok speciali t

alakjainál elfordulhat. Az els két állapotot Dudich a törzsfejldésben epacmé k

a morphochalicosist acménak, az utolsó két állapotot pedig paracménak tekinti.

Az ásványtani módszereket alkalmazó állatrendszertani tanulmány így válik sit
'•

tani vonalon is nagyjelentség tudományos eredménnyé!
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Az ásványtani módszereket a fent ismertetett monográfiát megelzen is alkalmazta

nár. A nagy monográfia megjelenése után 12 évvel f)edig ismét közölt ásványtani mód-
szerekkel folytatott vizsgálatokat a szárazföldi ászkarákok vedlésével kapcsolatban.

Kimutatja, hogy különböz rákcsoportoknál a páncélképzdés különböz módon megy
/égbe. A mozaikpáncélban az összes kristály elveszti eredeti alakját, úgy hogy panalo-

riomorphia alakul ki. Rendszertani s így törzsfejldési szempontból is érdekes az a mcg-
íllapítása, hogy az Amphipodáknál nincs, az Oniscoideáknál viszont van elre kialakult

nészpáncél a vedlés alkalmával.
Az slénytannal szoros kapcsolatban áll a Rovartani Lapokban már 1923-ban meg-

elent A bogarak törzsfájának extensív kutatása cím dolgozata. Ebben is lándzsát tör

unellett, hogy a rendszertannak messzemenen figyelembe kell vennie az slénytani
altatás eredményeit. ,,A jöv alaktani, anatómiai és ontogenetikai vizsgálatai vannak
livatva, hogy a recens bogarak rendszerét tisztázzák, de természetessé ezt a rendszert
sak a palaeontológiai kutatások tehetik.”
Aligha van Magyarországon korszeren dolgozni kívánó paleontológus, aki Dr. Dudich

dndre állatrendszertani tankönyveit, vagy ilyen jelleg munkáit ne használná. Gondolok
tt az 1927-ben megjelentetett Rendszeres állattan 3. kötetére, Hankó Bélával együtt
rt Az állat és élete c. 1942-ben és hséges munkatársa és tanítványa, Loksa Imre társ-

zerzségével 19G9-ben megjelent Állatrendszertan e. könyvére.
Sajnos kevéssé megszívlelt, pedig a paleontológus számára is nagyérték módszertani

itbaigazításokat ad A typus és fajtái c.. a Fragmenta Faunistica Hungarica 9. kötetében
946-ban megjelent alig 10 oldalas cikke.
A kritikai kutatási módszerre fölülmúlhatatlanul kitn példát szolgáltat a Földtani

vözlönyben 1961-ben (91. kötet) megjelent cikke: Rovarlelet a szentgáli fás barnakszén-
>l. Alkalmam volt e munka készülte alatt közelebbrl látni a szigorú okfejtés, érv' és

rllenérv mérlegelése, az adatok aprólékos összegyjtése és nagyon alapos kritikája egész
plyamatát. A rendszerez elme éles bíráló készséggel boncolgatta az összes rendelkezésére
lló adatot, hogy az érdekes lelet minden tudományos ellenrzésnek helytálló megvilágí-
ásba kerüljön, minden elemzés helyessége teljes mértékben igazolható legyen. I )r. Dudich
’.ndre tudományos munkásságának ez a szigorú lelkiismeretessége olyan példa, amelyet
tudományterületünkön a legmesszebbmenen kell követnünk.
Ezen a néhány kiragadott példán kívül volt még egy olyan — nagyon széles terület

>r. Dudich Endre kutatásaiban, amely t szorosan kapcsolta a Magyarhoni Földtani
ársulathoz.

Még az els világháború eltt alakult meg Társulatunk Barlangkutató Bizottsága ill.

lakosztálya, amely 1926-ban Magyar Barlangkutató Társulat néven önálló szervezetté
ált. Dr. Dudich Endre különösen a második világháború után kapcsolódott be a barlang-
utatásba társadalmi vonalon is. A háború után Magyar Karszt- és Barlangkutató Tár-
ilat néven újjáalakult szervezetnek elnöke, majd díszelnöke és az egész Társulat szinte
íegbecsülésétl és ragaszkodásától övezett tiszteleti tagja lett! Büszkeséggel tölt el,

fogy e Társulat elnöki székében utódja lehettem s 1962-ben átnyújthattam neki e Társu-
ltnak a kimagasló tudományos spelaeológiai kutatásokért kijáró Kadic Ottokár emlék-
emet.

Spelaeológiai vonalon nagy nemzetközi elismerést váltott ki a Bécsben 1932-ben
legjelpnt mintegy 250 oldalas monográfiája: Biologie dér Aggteleker Tropfsteinhöhle
daradia” in Ungarn. A könyv a címet túlnöven olyan sokoldalú vizsgálat alaposan
tszrt eredményeit tartalmazza, amely akkor egyedülálló volt, ma pedig elérend példá-
ak tekintend.
E monográfia megjelenését követ évben kerültem a bécsi C'ollegium Hungarieumba.

ácsi éveim alatt természetesen az osztrák spelaeológia akkori képviselivel is kapcsolatba
itottam s máig is büszkeséggel tölt el a honfitársam munkáját ért számos elismer
legnyilatkozás. Aki vissza tud emlékezni az akkori idkre, az már abból a ténybl,

idegen szerz ilyen nagyterjedelm monográfiáját kiadták Bécsben.
a munka értékeire és elismertségére!

Barlangtani munkásságának egyik maradandó gyakorlati emléke a már említett
arlangbiológiai Laboratórium szervezése.
Barlangbiológiai tanulmányai egytl-egyig olyan munkák, amelyek Dr. Dudich
ndre szigorúan kritikus és logikus munkamódszere mellett a paleobiológusnak is számos,
1 alkalmazható és fontos adatot szolgáltatnak.
1931-ben jelent meg Az Aggteleki-barlang állatvilágának élelemforrásai c. tanul

-

anya. A rendszerez pontosságával elemzi a barlangok állatvilágának táplálkozás-
ológiai csoportjait. Kimutatja, hogy az Aggteleki-barlangban a Beggiatoák és Lep-
•thrixek chemosynthesissel dolgozó autotroph szervezetek és így ezen producensek

ogy 1932-ben
'^vetkeztethet



366 Földtani Közlöny, 101. kötet, 4. füzet

jelenléte alapján ez a barlang táplálkozásbiológiai szempontból nem teljesen függ.
Pleisztocén barlangi smaradványaink elemzésénél rengeteg értékes és felhasználhat!
adatot találunk Dr. Dudich Endre gazdag barlangbiológiai munkásságában.
Ha nem is tartozik ahhoz a kapcsolathoz, amely Dr. Dudich Endrét és a Magyarhon

Földtani Társulatot összefzte, egyéniségének kiegészítéséhez hadd idézhessem tanszék
utódjának, Dr. Balogh Jánosnak néhány mondatát: „Sokszor feltették már a kérdést
volt;e Dudich Endrének úgynevezett „iskolája”? (3 maga legtöbbször tiltakozott, hí

az Állatrendszertani Intézettel kapcsolatban „Dudich-iskoláról” beszéltek. Ez a tilta

kozás nem pusztán szerénységbl fakadt, hanem mélyebb tudománypolitikai elgondo
lásokból is. Az Állatrendszertani Intézetben sohasem volt olyan értelemben „iskola”
ahogyan az iskolákról általában beszélnek. Az iskola azt jelenti, hogy egy intézet vala

mennyi dolgozója a professzor vezetésével egyetlen témára koncentrálja magát és annal
részleteit dolgozza ki. Nyilvánvaló, hogy ilyen iskola szükséges azokon a nagy egyete
meken, amelyeken egy-egy tudományág . . számos részlettárgyra van szétparcellázva
A budapesti egyetemen azonban ... az Állatrendszertani Tanszék hatáskörébe tartozik

a rendszertan mellett, az egész állatföldrajz, ökológia és cönológia is. Ez már a harminca
években is nagy megterhelést jelentett a tanszék professzora számára: ilyen helyzetbe:

kényelmesebb feladat lett volna a kutatásokat beszüntetni és így iskolát teremten
Ez azonban azzal járt volna, hogy egyes tudományterületek . . . elsorvadtak volm
Ilyen meggondolások vezették Dudich Endrét, amikor intézetében különböz tudomán
területek mvelését szorgalmazta ... A mellette készül els két doktori disszertáci

ökológiai és állatföldrajzi, nem pedig szorosabban vett állatrendszertani munka vök
Ezzel jelezte, hogy a kapuk szélesre vannak tárva minden új utat keres fiatal zoológi

eltt. . . Iskolát tehát — a szó szkebb értelmében! — nem kívánt teremteni, de intézel

kiindulási pontjává vált számos olyan kutatási iránynak, amely a magyar biológiába,

teljesen ismeretlen volt.” Az ilyen „iskola — nem — teremtés” sok egyéni lemondái
követel a közösség javára. Ezzel a lemondással Dr. Dudich Endre önzetlen embe
vonását hangsúlyozzuk, azt az önzetlen megnyilvánulást, amely éppen emberi, mélye
humanista jellegénél fogva minden tudományág mveli eltt követend például ke!

hogy szolgáljon.

Szigorú, világos okfejtése és tudományterületünkre átnyúló nagyon értékes kutatá
eredményei mellett ennek a tudománypolitikusnak az egyéni, emberi vonásai követel

meg, hogy Dr. Dudich Endre emlékét a Magyarhoni Földtani Társulat is a nagy kutat
nak kijáró tisztelettel és a humánumot illet szinte megbecsüléssel és szeretettel rizz

Ügy legyen!
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Dr. Mamit/ Héla emlékezete
(1881 - 1971

)

Dr. Sztrókny Kálmán Imre*

Nagymúltú Társulatunk ez év februárjában veszítette el egyik leghségesebb tagtársát,
3

: éven át elnökét és tiszteleti tagját: dr. Mauritz Béla egyetemi tanárt.
Amikor mély megrendüléssel álltunk ravatala körül, a gyászolók hatalmas tábora

t ásította, hogy milyen szinte és el nem múló szeretet és tisztelet övezte életútján
n tdvégig az egykori kedves professzort, az egyenes jellem, nagyszer embert.
A földtani tudományok mvelit mindenkor az örök változások, a keletkezés és el-

it lás törvényszerségei foglalkoztatják, mindez pedig a földtörténet hatalmas id-
t latok periódusaiba illesztettem A nagy természet e rideg törvényszerségei azonban
rádöbbent ténnyé változnak, a fölényes távlatok parányi idszakaszra zsugorodnak,
h magunk vagyunk e történés szenvedi, s hozzánk oly közeli tanítómestertl, atyai
j< aráttól kell végleg elbúcsúznunk. A professzor és tanítvány közötti meghitt beszél-

g isek során megannyiszor megnyilatkozó ders lelkülete, rendíthetetlen optimizmusa
a 'ól a józan elmével leszrt, higgadt életbölcsességbl fakadt, mely átsegítette élet-
ui számos nehéz idszakán, s nemcsak puritán egyénisége talált benne, s vele meg-
n igvást és rizte meg számunkra ily szép életkorig, de bölcs s fegyelmezett eszmevilága
a idannyiunknak örök memento is egyben minden hívságos ténykedés margójára.

A törvény örök és változatlan, térben és idben, meghajtjuk tehát fejünket annak
fá érvényesülése eltt. De emberi mivoltunkból fakad, hogy egész bensnket az igaz

Koca Sándor 1971. márc. 24-iki közgylésen tartott emlékbeszéde felhasználásával.
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gyász és kegyelet tölti el, mert szaktársadalmunk kevesebb lett a kortársai közül messz
kiemelked szaktudóssal és kiváló nevelvel.

Mauritz Béla 1881. május 3-án született Kassán pedagógus család gyermekeként
Édesapja Mauritz Rezs kassai középiskolai tanári, majd igazgatói munkakört töltt
be és ebben a beosztásban helyezték át Budapestre a VI. kér. reáliskola vezetjéé
Az öt gyermekes család Pestre költözésével Mauritz Béla itt folytatta középiskolt
tanulmányait, s alig töltötte be 17. életévét, amikor kitn minsítés érettségivel, s a

akkori (még a IX. kerületben, ma Gönczy P utcában mköd) Eötvös Kollégiumb
történt felvételével egyidejleg, beiratkozott a budapesti Tudományegyetem vegytan

;

természetrajz tanári szakára.
A család szepességi származású, Göllnicbányára való volt. A zipszer milljben leljü

magyarázatát a szerény, takarékos, hivalkodás nélküli lelkületnek, mely a család mindé ;

tagját jellemezte. A Göllnic-völgyi hámorok csilingelése, a hatalmas fenyvesek, az ü<

zöld tisztások, s a hallgató korában vakáció idején itt rendezett kirándulások megann
élénk emlékként éltek benne, de a zsakaróci bánya hányói s a szép szepességi ásványé
csillogása nemcsak felkeltette benne az érdekldést, hanem dönt jelentség irányítást

jelentett az ifjú további életútjára. — A másik kedvelt ifjúkori emlékként él téma
a ,,College”-ben töltött évek — ders, sokszín élményének sokasága számtalansz
elkerült jóíz adomázásai során.

Egyetemi tárgyai közt az ásványtant Keenner József adta el, akinek rossz magva
sága mellett is lobogó tárgyszeretete nagy hatással volt Mauritz Bélára, s már tani

mányai utolsó évében (1902), amikor mindössze 21 éves csak, erdélyi kalkopirit-krist

lyokon végzett — a maga idejében bonyolult feladatot jelent — kristálymorfológi
vizsgálatokból doktori értekezést készít. Még ez évben a világhír Keenner Józí

intézetébe kerül mint tanársegéd. Krenner iskolájának lelkiismeretes, gondos mnk
módszere, a professzor páratlan, szinte zseniális ásványismer készsége, a sorozatos'

felfedezett és megvizsgált új ásványok, s ezzel a hazai lelhelyek hírének-nevének föl

zása, olyan hatással volt a kezd szakemberre, hogy az egész életpályáján mindvég
elkísérte, s az új, megbízható eredmények gyarapítása kutató tevékenységének alapvom
maradt. Els dolgozatát az erdélyi porkurai és fojnicai, (boszniai) pirít, majd a bolív

Pulacajo bournonit kristályainak gondos vizsgálata követte. A földtani tudomány
nagy mecénásának Semsey Andornak figyelme hamarosan a szerény és tehetséges fiat

emberre tereldött, s így az áldozatkészségébl tanulmányai folytatására és kitelje

tésére éveket tölthetett külföldi egyetemeken.
Semsey Andor még 1 895-ben Eötvös Loránd miniszterhez intézett írásos megaji

lásában bejelentette, hogy a következ évdl kezdden évente három fiatal diplom
évi 2000 forint ösztöndíjban részesít abból a célból, hogy ismereteiket (állásválln

s

nélkül) gyarapíthassák, s teljes igyekezettel tudományukkal foglalkozhassanak. Egyl i

e nemes célkitzés a megfelel szakmai utánpótlás biztosításáról is gondoskodni kivé .

Mauritz Béla — miután megszerezte (1905) középiskolai tanári oklevelét is öt é : £

(1905 - 1910) ösztöndíjasként dolgozhatott az akkor nagyhír V. GoLDSCHMiDT-iskolál i

Heidelbergben, késbb Lipcsében, Drezdában és Bécsben: az ásvány- és kzeteler ">

laboratóriumi eljárások elsajátításával, elméleti és gyakorlati ismereteit J. Zirk ..

H. Rosenbusch és Fr. Becke professzorok eladásain és az intézeteikben vég; t

vizsgálódásaival gyarapította. A kezdeti idszakban kristálygeometriával, móds/.i s

morfológiai mérésekkel foglalkozó szakember figyelme fokozatosan a korszer petrogró á i

kutatások felé fordult. Mindenekeltt a nagynev Rosenbusch iskolája az, mely k

metodikáját és szemléletét elsajátítva, alapjaiban új irányzatot honosított meg a hí ii c

föld magmás kzeteinek vizsgálatában, s nagy szorgalommal végzett tevékeny'; e

nemcsak ösztönzleg hatott fiatalabb kortársaira (többek közt ez év januárjában elint t

nagy pe t, rográfus-geológusun kra Vkndb Aladárra is), hanem nagy' érdemeket szer t

a Kárpátövezet térképén e kzetterületek „fehér foltjai’’ eltüntetésében.
Az 1910-es évektl kezdden már túlnyomóan a hazai mély'ségi és kiömlési közi k

problémái foglalkoztatták. Külföldi tanulmányaiból visszatérve mindenekeltt az e ’•

feni Ásvány Kzettani Intézetének elemz laboratóriumát állította helyre, ill. szét <*

fel. Els nagyobb feladatként az akkor szinte alig ismert mátra-hegységi eruptív kz /k

feldolgozását tzte ki célul, melynek anyagvizsgálatát elzleg a külföldi laboratóriun «-

bán már megkezdte. A munkálatok kéziratának elkészültével a közel 8 ív terjedi jiu

monográfiát a Tudományos Akadémia 1909-ben adta ki, egyben a tanulmány akadejíl

jutalomban részesült. Még ugyanez évben hasonló nagy megtiszteltetésben volt roö:

Krenner és Kocii professzor elterjesztése nyomán a budapesti Tudományegyete i*n

nz alig 28 éves Mauritz Béla a „kzettan” c. tárgykörbl magántanári képesítést n 1

Két évvel késbb a széles látókör és kitn Schafarziií professzor elterjeszti]™
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íz akkori Megyetem is magántanárrá habilitálta, éspedig az „ércek teleptana” c. tárgy

-

:örbl.*
A nagy felkészültség és kiváló szorgalmú szakember elbb újra tanársegéd Krenner

ítézetében, majd 1912-ben adjunktussá lépett el. — Nem sokkal ezután professzora
yugdíjba vonult, s elször, (1913) helyettesként, majd 1914-ben „rendkívüli tanári”
linségben kinevezték az Ásvány-Kzettani Intézet élére. — Még egy évig azonban
ern láthatta el új feladatkörét, mert az els világháború kitörésekor mint tartalékos
üzértl iád nagyot. behívták katonai szolgálatra. Az 1914 l. tanévben a nyugállomány-
án lev Krennert kérték fel utódja helyettesítésére. Ezt követen azonban a katonai
/olgálat alól már felmentésben részesült, s ekkor átvehette tanári munkakörét. Els

saját intézetében nevelt tanítványait, majd külföldi munkatársakat is bevonva,
ilénves biztonsággal fogott hozzá számos kzetelemz-részletvizsgáló problémához.
Több értekezésben számi lt be a gyergyóditrói szienittömzs kzeteinek feldolgozásáról.

,z akkor még alig ismert magmás alkáli kzetek kérdése különösen foglalkoztatta,
erre a figyelmét elssorban az erdélyi eleolitszienit vizsgálata irányította. E dolgozatok
redményei közé tartozik a ditroit korszer besorolása az alkáli kzetrendszerbe, munka-
írsaival végzett részlet vizsgálatok derítették ki az umptekitet, a cancrinit elegyrész
azdag jelenlétét, ill. kifejezetten földpátpótló szerepét. Újdonságként ismerte fel és

z érett kutató biztonságával írta le a halasági nátronalaszkitot. — Késbb az igényes
egyelemzések nyomán az akkor bevezetett Osann -paraméterek kiszámítása felhaszná-
isával a ditrói eleolitszienit differenciációs diagramját szerkeszti meg. Ugyancsak
ttör kutatásnak minsül (1913-ban) a Fruska Gora trachitos kzeteirl és Báni-
iegység eruptívumairól közölt mintaszer feldolgozása. A fovaitokról egyik tanulmánya
szteletadás volt a részérl is nagyrabecsült nagynev geológusprofesszor, Koch Antal
,itt, s ez az emlékére készült díszkiadásban jelent meg. — Több éven át foglal-

,
pzott a Mecsek-hegység vulkánitjaival. A terület e sajátos kzeteinek alapvet vizs-

ílata szintén új feldolgozást jelentett, mely nemcsak Hofmann Károly korábbi közlését
vítette ki, hanem els ízben mutatta be a trachidolerit feltörés horizontális változásait, a
ót nagy mecseki fonolit-tömeg gondos szöveti-petrográfiai elemzését, a térbelileg, s id-
én is elkülönült komlói andezit jellegzetességeit. Mindezt kiegészítve itt is els ízben mú-
lttá be a magmás differenciáció számítási és ábrázolási eljárásait. Nincsen a Mecsek-
bgység képzdményeire vonatkozó vizsgálat Vadász E. monográfiájától mindmáig —

,

[lely ne hivatkozna a MAURiTZ-féle lelkiismeretes és nagy hozzáértést tükröz petrográ-
ai tanulmányokra.
Mauritz Béla további tevékenysége a hazai bazaltfélékre, különösen a dunántúli
izaltkzetekre irányult. Felülvizsgálta a Lóczy-féle Balaton-monográfia bazaltleírásait,

10I szükség volt rá, kell korrekciókat alkalmazott. Kitn kzetelemz szaktársra
<adt az angliai H. Harwood személyében, aki nagyszámú bazalt vegyelemzést végzett,
agy lelkendezve újságolta nem egyszer intézetbeli munkatársainak, hogy a Harwood-
le elemzések (a többszörös ellenrzés alapján) nemcsak teljesen megbízhatók, de szinte
ijszálpontosak. Több közleményt szerztársával ketts néven jelentetett meg. A Tátika,
aláp, Badacsony, Széntgyörgy -hegy, Gulács, Tóti-hegy, Díszei, Somló, Sághegy, s a
>bbi pompás bazaltfeltörések a Tapolcai-medence körzetében, de távolabb is a szántói
ovácsi-hegy, a Kab-hegy, Agártet kzetei, mind-mind Mauritz professzor témái
iltak. — De talán legkedvesebb vizsgálódásai a bazalt, általában bázisos magmás
izetek üregeiben képzdött zeolitásványokra és egyéb társásványokra irányult. Már
d2-ben Schafarzik professzor meghívására együtt járták be a krassószörényi gabbró-
mzs területét és a Juc-pataki gabbró üregeibl gazdag zeolit-társulás került el. Az el-

‘sziilt értékes vizsgálat mint els ilyen irányú tanulmány rövidesen (1913) megjelent,
zt követen a velencei-hegységi nadapi feltárásból, a Cziráky-féle andezitfejtbi
ritka laumontit, levyn és több más zeolit elfordulását közölte. De szinte szenvedélyes
dekldéssel vizsgálta a balatoniéividéki bazaltok hólyagüregeinek gazdag zeolitasszo-
ációját. Többszöri helyszíni gyjtése bséges anyagát gondos részletezéssel dolgozta fel.

páratlan szép fillipszit ikerkristályok, analcim, chabazit, dezminváltozatok, nátrolit,

oleeit-mezolit, gismondin és a nagyon ritka karbonát-szulfát-szilikát összetétel
aumasit felismerése és gondos elemz vizsgálata fzdik nevéhez. De a b'adacsony-
rdemici leucit, a ság-hegyi nagykristályos ilmenit is megannyi újdonságot jelentett,

indezek a pedáns, tömör fogalmazású feldolgozások elvitték, s fennen hirdetik nevét
így nemzetközi megbecsülést szerezve általa a magyar tudománynak.

' A Tudom.ínyegyetemre történt kinevezéséig élt is a „venia legendi” megbízatásával és mérnökhallgatóknak
‘gántanári eladásokat tartott.

3 Földtani Közlöny
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Kutató elméjét azonban a nagy témákon kívül sok más kérdés is foglalkoztatta:

a kisvarsányi meteorithullás vizsgálata, sótelepásvány (glauberit), tufakzetek problémái,

s ezek megoldása ugyancsak az közzétett tanulmányai sorát gyarapítja. Aligis meg-
oldható feladat volna csak érintlegesen is említeni mindazt, amivel bizonyságát adta

átfogó szakmai mveltségének, alkotó készségének. Munkásságának f idejére esik a

természettudományok egyik legnagyobb jelentség felfedezése, a kristályos anyagszer
kezet mszeres röntgenanalitikai kutatásának megindulása, s ez ismeretek elterjedésé

nek nagy idszaka. Szemünk láttára fogott hozzá a forradalmi jelentség megismerései
elsajátításának, s ha maga módszeresen nem is vett már részt a laboratóriumi munkában
els dolga volt arról gondoskodni, hogy egyik erre alkalmas, s szeretett tanítványé'
Reichert Róbertét (1901 — 1937) ösztöndíjasként kiküldje külföldre a kell felkészültéé;

mielbbi elsajátítására, s itthoni oktatására.
Élenjáró nagyszer eredményei, széles területet átfogó és termékeny munkássági

abban is kifejezésre jutott, hogy már 32 éves korában (1913) a Magyar Tudományt)
Akadémia levelez tagjai sorába választotta. — Tíz év múltán az akadémiai rende
tagságot nyerte el, majd újabb tíz év múltán (1933-tól) az akkori III. osztály titkár

tisztségét töltötte be és ezidtl szerkesztje volt az Akadémiai Mátém. Terin, tud

Értesítnek. Közben az igazgatótanács tagjává, majd 1942-tl az Akadémia tisztelet

tagjai sorába választották.
Nagyszámú közéleti funkciói közül említsük els helyen a Magyarhoni Földtar

Társulatban — melynek 1902 óta tagja volt — két trienniumon át betöltött elnök

tisztét. A két világháború közti legnehezebb idszakban szétzilált si Társulatunk talpra

állítása, s felvirágoztatása, anyagi alapjainak megteremtése az dinamikus egyéniségéne
volt köszönhet. Az elnökségi idszakot követen (1933) Társulatunk t hálája jeléi

tiszteleti taggá választotta. — Hasonlóan aktív tagja volt — ugyancsak 1902-tl —
,

Természettudományi Társulatnak, ahol 1926-tól 1936-ig választmányi tag volt, e?

követen 1940-ig az alelnöki tisztet töltötte be. Fontos és szívesen végzett fnkén
voltak még az Országos Ösztöndíjtanács elnöki, az Országos Természettudományi Tanúi
igazgatói munkakörének ellátása, fleg.azért — s ez jellemz volt egész emberi és tana

egyéniségére —
, hogy elbbi tisztsége kapcsán a szakban kitnt, s arra érdemes fiatalo

számára belföldi —külföldi ösztöndíjakat biztosíthasson; másik funkciójában ped

tanítványait, s azok érvényesülését anyagilag — erkölcsileg segíthesse.

Könyvalakban közzétett munkáiból elször a Schmidt Mauritz: „Kristályta

története” c. m említhet, mely 1911-ben a korán elhunyt Schmidt Sándor kézirat!

hagyatékának átdolgozásával és sajtó alá rendezésével a Természettudományi Társuli

kiadásában jelent meg. Hasonlóan a T. Társulat gondozásában több kötetes enciklop

dikus kiadvány a Természet Világa sorozat 1939-ben készült el: enrlek 111. kötet

„A Föld és a tenger” címmel Mauritz szerkesztette és jelents részét maga írta, éspeil

a nagyképzettség szakember és professzor teljesen kiérett, tömör és egyszer foga

mazásával: az alapismereteken túl a kárpátövezeti kzetterület ismertetése olyan reme
m, melybl nemcsak a szerz pontos helyi ismeretei tükrözdnek, hanem az is, hot

szinte valamennyi kzettípus és változat jellemzésében, az egyéni megfigyelések impree

szióit is közölhette. A kiadvány hosszú ideig egyetemi tanulmányok kitn segédkönyv
ként volt használatos. — Néhány évvel késbb (1942-ben) másik nagyobb mnk
a kétkötetes Ásványtan c. tankönyv hagyta el a sajtót, melyet Vendl Aladár megyetei
tanár társszerzvel adtak közre. E kiadvány IJ. rendszeres ásványtani kötetét egészébe

az I. kötetbl pedig a kristálytani (kristálymorfológiai szerkezet tani) részeket Mauri
Béla írta. A tankönyv megjelenésekor több mint félszázad óta nélkülözött magv
ásványtan volt és hazai viszonylatban a legkorszerbb természettudományi kiadván

mely még ma is egyike a leghasználhatéibb, s legmegbízhatóbb szakkönyveinknek.
Mauritz professzor kiemelked egyéniségének legjellemzbb vonása, tevékenységén

lényege azonban a tanári munkában nyilatkozott meg. Több mint három és fél évtized

keresztül a Tudományegyetem Ásvány— Kzettani Intézetének volt igazgatója,

ásványtan és kzettan tanára. Pedáns, de igaz humanizmussal mélységesen eltölt

ízig-vérig pedagógus volt. szintén szerette az ifjúságot s minden alkalmat megragadó
hogy körében tölthesse szabad idejét. Hétvégeken sszel és kora tavasztól nyárig, nn
a szorgalmi id befejeztével, minden évben — egyéb fontos közéleti funkciótól m
befolyásolva többnapos tanulmányútra vitte hallgatóit. Nem volt az országnak oly

területe a Mecsek -hegységtl Balatonfelvidéken Bakonyon Vértesen Gr
csén — Dunazúg-hegységen, s a Börzsönyön, Cserháton. Mátrán, Bükkön túl a Borsi

bányavidékig, amit sorra be ne járt volna tanítványaival, s oktat ott, tanított földtani I

ret.be illesztetted az ásványok kzetek ismeretére. E kirándulások hangulatos pihenié
jóben, vagy az esti kedélyes vacsorákon mindig együtt vigadt nótázott diákjaival. Egy
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tenii eladásai a hallgatóság számára nemcsak igaz élményt jelentettek, de szuggesztív és

nindig leegyszersített közlésmódján átsugárzott tárgyának rajongó szeretet is, s azt
i/.inte maradéktalanul átplántálta tanítványaiba. Az országban szerte sokezer közép-
skolai tanár vallotta t tanítványának; a felsfokú tanintézeteknek szaktanárai pedig

a közelmúlt idkig — szinte egészében az tanítványai közül kerültek ki. A magmás
kzettannak hozzá fogható mestere sem metodikai felkészültségben, sem gondosságban
:>s korszerségben, sem eredményességben hosszú idkig nem volt szaktudományunk
inveli között. Mi, környezetében dolgozók, munkamódszerét a mikroszkópi vizsgálat

mvészetté emelt speciális fogásait sajátíthattuk el tle. Csak sokszoros a tanítványok
tanítványai — áttételben volna tehát lemérhet mindaz a nagyszer pedagógusi kutatói
komplex tevékenység, amit áldott emlék professzorunknak együttesen és összességében
köszönhetünk. Tanári munkáját és személyének megbecsülését jelezte az is, hogy
»z Egyetem akkori Bölcsészettudományi Kara az 1929 30. tanévre dékánjává válasz-

totta, majd az Egyetemi Tanács javaslatára 1943 44. évben a kitüntet rektori tisztet

öltötte be. Ezt követen — mint prorektor — a vérzivataros idk kells közepén, 1944.
któberében olyan sziklaszilárd, hsi magatartást tanúsított, mellyel környezete és

ollégái igaz csodálatát vívta ki. Mint az Egyetem akkori prorektorára a rektor már
lmenekült a fvárosból — reáhárult az egyetemi vezetés minden felelssége és gondja:
rendkívüli állapot, s a rémuralom parancsával, statáriális fenyegetésével szembe

helyezkedve — szó szerint élete kockáztatásával megakadályozta, szabotálta a Tudo-
mányegyetem kiürítésére, berendezései könyvtárai laboratóriumai és oktató személy-
ete nyugatra szállítására kiadott parancsot. Egyedül neki köszönhettük tehát, hogy si,
öbb mint három évszázados Egyetemünk 1945 tavaszán a romok eltakarításával egy-
lejleg megkezdhette újból mködését. Lelkületébl fakadt, hogy néhány évvel
hivatalos korhatár eltt (1949. decemberében) történt nyugdíjazása nem törte meg

munkakedvét, sem a tanításban lelt örömét, lelki egyensúlyát. Oktatott és, dolgozott
bvább, elször az Állami Földtani Intézetben, majd a Nemzeti Múzeum Ásvány- és
fzettárában. Amíg ereje engedte, gyakori látogatója volt Társulatunk szaküléseinek,
ülönösen az Ásványtan geokémiai Szakosztály, az Agyagásványtani Szakosztály
•lésein láthattuk t leggyakrabban, s tanítványai, tiszteli körében, hajlott kora ellenére
nagyon jól érezte magát, számos kérdéshez gazdag tapasztalataira utalással értékes

hozzászólásokat fzött. Ids korában is a bölcs emberek életszemléletével mindig tény-
kedett, mindig elfoglalta magát, s igaz örömét lelte a munkában: ez éltette t e nagy id
cét hónap híján 90 év) eléréséig.

Boldog családi életet élt. Felesége Baksa Teréz, a fiatalság rajongva szeretett
lerike Nénije — gyakorta résztvett a tanulmányi kirándulásokon, friss szellemével,
ts lelkületével meleggé, közvetlenné tette a kirándulások légkörét. Gyermekeik
argit és Miklós külföldre kerültek. Margit gyermekei, majd ezek leszármazottai, Maü-
ItTZ Béla bácsi unokái és dédunokái, kiket hajlott kora ellenére — majd minden
ben felkeresett, körükben igaz örömét lelte és boldog napokat töltött velük. Nagy
•rés volt a kiegyensúlyozott ember életében, mikor hn szeretett feleségét 1967-ben
kellett temetnie. Ez idtl kezdve az egészséges ember betegeskedett, keringési és
redény-bániaknak kínozták, s hosszas, ágyhoz kötött betegség után 1971. február

f-én csendesen elhunyt.
Szorgalomban, szakunk fanatikus szeretetében, hivalkodástól mentes magatartásban,
folytonos fejldésre, ismeretek gyarapítására törekvésben, de az igaz baráti állhatatos-
ában is, valamint emberségben és az eldök, nagyjaink iránti kell tiszteletadásban
mes példakép O és az is marad Ez a mi emlékünk róla, melyet tiszteli, tanítványai,
i rátái, szívünkben megrzünk. Életmve pedig, az a sok érték, mivel megajándékozta
akunkat kijelölte helyét a tudomány mvelinek és oktatóinak legnagyobbjai
izött!

Dr. Mauritz Béla irodalmi munkássága

l'jabb adatok a porkurai pyritrl. Mattéin, és Term. tud. Ért. 21., 358—373, 1903.
Xeuere Beitrage zr Kenntnis des Pyrit von Porkura. Ztschr. f. Kryst. u. Min. Leipzig, 39., 357—365, 1904.
Pyrit Foiniczáról (Bosznia). Földt. Közi. 35., 474— 491, 1905.
Beitrage zr kristallograpt.ischen Kenntnis dér ungarischen Kupferkiese. Zeitschr. f. Kristallogr. u. Min. 40., 6.,

1S05.

iCj zeolith lelethely. (Flzetes jelentés). Földt. Közi. 38., 190, 1908.
Megjegyzések Pinkert Ede: „A bulzai hegycsoport eruptívus kzeteinek ismeretéhez” c. értekezéshez. Földt.
Közi.. 38., 583- 590. 1908.
Zeolithe von Nadap. Annál. Hist. Nat. Mus. Nation. Hung., 6., 2., 546—554., 1908.
Uber Kálóméi. Zeitschr. f. Krist. Leipzig, 44., 393-406, 1908.
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A nadapi zeolithek. Annál. Hist. Nat. Mus. Kation. Hung. 6., 2., 537— 545, 1908.
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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közln)/, Hall. of the Hungárián (leül. Sor. (197 1) 101 .173-379

„Neogene Ostracoelen aus Serbien

(Revision dér Originalmaterials von Zalányi (1929)

Krstic, Nadezda

(mit 3 Tafeln)

Za lányis Arbeit: „Morphosystematische Staubén über fossile Muschelkrebse”
1929) enthált ein umfangreiches Kapitel über „Neogene Ostracoden aus
>erbien”. Inzwischen sind von anderen Autoren weitere Artikel und Studien
rschienen, die die pontische Ostracodenfauna dér Paratethys behandeln.
íalányis Arten wurden darin teilweise zu anderen Gattungen gestellt oder zu
ypus-Arten erklárt. Deshalb scheint eine Revision notwendig, die bereits

on B. Zalányi begonnen wurde.
Int September 1967 fand ich im Museum dér Geologischen Anstalt in Buda-

pest drei Schachteln mit 19 Glasröhrchen, die pontische Ostracoden enthielten.

eider war nur in einer dér Schachteln ein Zettel vorhanden, api dem folgende
iokalitát verzeiehnet war: ,,0. K. 1—6, Szerbia, 1917, F. pannoniai (pontusi),

Ibrenovac (kolubara), Gyjt. ifj. Lóczy Lajos dr.”. Die Röhrchen enthielten

eine Hinweise auf Artnahmen. Die Korken dér Röhrchen trugen die Buchs-
tben: O. K., O. B., P. und Nummern. Wie die obige Zettelmitteilung zeigt,

edeutet O. K.: Obrenovac (Kolubara). Da Zalányi ausser dicsér serbischen
nd einer ungarischen Ostracoden-Sammlung (1959) keine weitere pontische
•stracodensamm lung besass, kann mán an Hand seiner Veröffentlichung von
929 vermuton, dass mit O. B.: Obrenovac (Bacevica) und mit P.: Pejinovic
emeint ist. Zalányi hat im Laufe seiner Revision die Etiketten aus den
lasröhrchen herausgenommen, sie aber spáter nicht wieder hineingelegt

nündl. Mitteilung von dr. M. Kretzoi), so dass mán nur die guten Zeichnungen
í seiner Arbeit heranziehen kann, um die Ostracoden in den aufgefundenen
lasröhrchen mit ihrem ursprünglichen Nahmen zu versehen. Die Ostracoden
urden in Franke-Zellen überführt.

Obrenovac

Da ich Topomaterial von „Obrenovac” (d. h. Mislodjin, Wassermühle
siehe Krstic, 1969) besitze, glaube ich nicht, dass die Proben 0. K. und
B. aus zwei verschiedenen Horizontén — einem unteren tonigen (0. K.)

ül einem oberen sandigen (0. B.) — stammen können, wie es Zalányi, 1929,
írlegt. In dem von mir untersuchten tonigen Horizont ist die Gattung

Herm dr. E. Triebel danke ich für seine Anregung zu dieser Revision, weiter bedanke ich midi bei Herrn Prof.
Habtmaxx für mehrere Konsuitationen, bei Herrn dr. K. Diebel und bei Frl. dr. E. Piktrzeniuk für fachliche
nweise, und nicht zuietzt bei den Herren D. Hiller und B. Vesper frü sprachliche Überarbeitung.
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Gyprideis sehr stark vertreten. lm Gegensatz dazu, erwáhnt Zalányi (1929)

überhaupt keine Funde von Cyprideis. Hieraus geht hervor, dass beide Proben
dem oberen, sandigen Horizont angehören. Dies wird auch durch die Ostraco-

denfauna belegt.

Obrenovac, Kolubara. Nur ein Röhrchen war mit dér Bezeichnung O. K.

versehen

:

Zalányis Nahme Neue Bestimmung

Hen.icytheria josephinae
(Zalányi)

Obrenovac, Bacevica (?). Acht Röhrchen trugen die Bezeichnung O. B.:

O. K. 5 Cythereis josephinae
Zalányi

O. B. 1

O. B. 2

— Puracypria balcanica
Zalányi

Röhrchen fehlt

Candona (Campiocypria) parabalcanica
nm.

0. B. 3 — Cythereis josephinae
Zalányi

Hemicytheria josephinae
(Zalányi)

O. B. 4 — Paracypris alta

Zalányi
Candona (Thnminocypris) alta

(Zalányi)
O. B.s Röhrchen fehlt —
O. B. 6 - Pontocypris balcanica

Zalányi
?Candona ( Bakunella) balcanica
(Zalányi)

O. B. 7 — Pontocypris balcanica
Zalányi

?Candona (Bakunella ) balcanica
(Zalányi)

O. B.8 Puracypria Lóczyi
Zalányi

Candona (Pontoniella) loczyi

(Zalányi)
Candona (Serbiella) hastata n. sp.O. B.® Puracypria acuminata

Zalányi juv.

O. B. 10 - Paracypris labiata

Zalányi
Candona (Thaminocypria?) sublubinta

nm.

Pejinovic

Die genaue Lage des Fundortes „Pejinovic” ist nicht bekannt. Lóczy jún

(1927), dér die Proben sammelte, macht keine Angaben über Pejinovic

Zalányi (1929, S. 86) schreibt, daB die Pejinovic-Probe in cinem Einschnit

dér Sabacer StraBe entnommen wurde. Die alté Sabacer StraBe — inzwischei

ist eine neue gebaut worden — fiihrt aber nicht durch das Dorf Pejinovi

(auch die neue StraBe nicht), vielmehr náhert sie sich dem Dorf nur am Kuli

des Bobija Berges. Deshalb kann mán annehmen, daB die Prolié vöm westliche

FuBhang des Bobija Berges stammt.
Ich habé selbst einige Proben aus diesem Gebiet gesammelt und komit

eine gewisse Áhnlichkeit mit Zalányis Probe feststellen.

Pejinovió (?) Mit dem Buchstaben P waren zehn Glasröhrchen bezeichnet

Zalányis Nahme

P
t
— Puracypria acuminata

Zalányi
P la — Puracypria acuminata

Zalányi juv.
1’

2 Puracypria labiata

Zalányi
P3 Puracypria labiata

Zalányi
P, Herpetocypria reticuluta

Zalányi

Neue Bestimmung

Candona (Pontoniella) paracuminata
Krstió (n. nm. 19(i8)

Candona (Serbiella) hastata n. sp.

Candona (Thaminocypria) labiata

(Zalányi)
Candona (Thaminocypria) labiata

(Zalányi)
Amplocypris nonreticulata n. nm.
Hemicytheria josephinae

(Zalányi)
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!‘j — Cythereis pejinoricenais

Zalányi
[’
6
— Lineocypria trapezoidéit

Zalányi
’

7
— Paracypria balcanica

Zalányi

’

7a — Paracypria lobata

Zalányi
P, — Röhrchen fehlt
’

9 — Röhrchen fehlt
’

10 — Paracypria labiata

Zalányi

Zalányis Originalmaterial

1.

Pontocypris balcanica Zalányi
[= ?Candona ( Bakunella) balcanica (Zalányi)]

Taf. II., Fig. 9

L e c t o t y p u s: 1 R, juvenil, Taf. II., Fig. 9; Röhrchen O. B. 6
,
Zelle Pl. 6305.

Paralectotypen: 4 R Larven versohiedenen Alters, Röhrchen C). B. 7
, Zelle Pl.

I

314
- , .Bemerkungen: Bei den adulten Topotypoiden ist dér Dorsalrand gerade und

mzontal, bei ?C. (Bakunella) dorsoarcuata (Zalányi) dagegen gebogen.

2. Pontocypris dorsoarcuata Zalányi

[= ?Candona (Bakunella) dorsoarcuata (Zalányi)]
laterial fehlt.

3. Lineocypria trapezoidén Zalányi
[= Candona (Lineocypria) trapezoidén (Zalányi)]

Taf. II., Fig. 1, 2

Lectotypus: 1 R $, Taf. II., Fig. 1 ; Röhrchen PB . Zelle Pl. 6309a.
Paralectotypus: 1 R ?, beschádigt, Taf. II., Fig. 2; Röhrchen P

G . Zelle Pl. 6309b.

4. Paracypris alta Zalányi
[= Candona (Thaminocypris) alta (Zalányi)]

Taf. II, Fig. 3—5
Lectotypus: 1 R$, Taf. II., Fig. 5; Röhrchen O. B. J

, Zelle Pl. 6313.
Paralectotypen: 4 R ?, 1 R 3 L und 1 R juvenil; Taf. II., Fig. 3, 4; Zellen
6304 a und b.

.5. Paracypria labiata Zalányi
[= Candona (Thaminocypris) labiata (Zalányi)]

Taf. II, Fig. 6, 7

Lectotypus: 1 R $, Taf. II, Fig. 7; Röhrchen P
2 , Zelle Pl. 6302a.

Paralectotypen: 1 L $, Taf. II, Fig. 6, Zelle Pl. 6302 b, Röhrchen P 2 ; 1 R und
J L $?, Röhrchen

t
P,

0 , Zelle 6312; 1 R 5 und 1 R juvenil, Röhrchen P 3 , Zelle Pl. 6315.

6. Paracyprina balcanica Zalányi
[—Candona (Camptocypria) parabalcanica n. nm.)]

Taf. I, Fig. 1, 2

Holoty pus: 1 R, letztes Larvenstadium, Taf. I. Fig. 1, 2; Zelle Pl. 6319; Abb.
ll — 3 bei Zalányi, 1929.
Bemerkungen: Dicse Art hat Zalányi (1959) zr Tvpusart von Camptocypria

alanyi, 1959, gewáhlt. Da sich dieser Artname als jüngeres Hornonym von ?Candona
( akunella) balcanica (Zalányi) erweist (siehe oben), muB eine Umbenennung erfolgen.

Hí micytheria joat phinae
(Zalányi)

Candona (Lineocypria) trapezoidért

(Zalányi)
Candona (Camptocypria) lobata

(Zalányi) und
A mplocypris nonreticulata

(Zalányi) juv.
Candona (Camptocypria ) lobata

(Zalányi) juv.

Candona (Thaminocypris) labiata

(Zalányi)
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Paracypria balcanica Zalányi
[= Candona (Camptocypria) lobata (Zalányi) aduit]

Taf.' I, Fig. 3, 5

[= Amplocypris nonreticulata n. nm. juv.]

Siehe bei Paracypria lobata Zalányi und Herpetocypris reticulata Zalányi.

7.

Paracypria lobata Zalányi
[= Candona (Camptocypria) lobata (Zalányi) juv.]

Taf. I, Fig. 4

Lectotypus: 1 R juvenil, Taf. I., Fig. 4, Röhrchen P7a , Zelle Pl. 6320; Abb. be
Zalányi, 1929.
Paralectotypen: 1 R juvenil, Röhrchen P7a , Zelle 6321; 2 R ?, 1 R <J, Taf. I

Fig. 3 und 5, Röhrchen P7 ,
Zellen 6301 a und b (von Zalányi zu Paracypria balcanicc

gestelt).

8.

Paracypria acuminata Zalányi
[= Candona (Pontoniella) paracuminata Krstic)]

Taf. I, Fig. 9-11
1908 — Candona (Pontoniella) -paracuminata n. nm. — Krstiú: . . . , S. 244, Taf. I Fig. 5—8

Lectotypus: 1 L $, Taf. I, Fig. 9; Röhrchen P
t , Zelle Pl. 6307.

Paralectotypen: 1 L und 4 R $, 1 R $, Röhrchen P
t , Zellen Pl. 6308 a und b

Taf. I, Fig. 10, 11; allé Klappen sind beschádigt.
Bemerkungen: Diese Art vvurdo von M. I. Mandelstam (1960) als Typus voi

Pontoniella gewáhít.

8a. Paracypria acuminata Zalányi juv.

[= Candona (Serbiella) hastata n. sgen. n. sp.]

Taf. I, Fig. 6-8
Holotypus: 1 L $, Taf. I, Fig. 7; Röhrchen P Ia ,

Zelle Pl. 6311a.
Paratypoide: 3 L und 2 R $, Röhrchen P la ,

Zellen Pl. 6311 b und c, Taf. .

Fig. 6, 8.

Syntype: 1 R f, 1 R juvenil, Röhrchen O. B. 9
, Zelle Pl. 6310.

Bemerkungen: Zalányi (1929) hat die ,,Laíven von Paracypria acuminata
besehrieben, deshalb ist eine weitere Beschreibung nicht notwendig. Allerdings wái

noch die Beobachtung des Geschechtsdimorphismus nachzutragen : Die <Jd sind etwi

kürzer und deutlich niedriger als die Diese Art kann mán überall im Óborén Poi

Nord-Serbiens finden.

9.

Paracypria lóczyi Zalányi
[= Candona (Pontoniella) lóczyi (Zalányi)]

Taf. I, Fig. 12

Holotypus: 1 R $, Taf. I, Fig. 12; Röhrchen O. B. 8
, Zélle Pl. 6318; Abb. 25/1

bei Zalányi, 1929.

10.

Paracypria labiata Zalányi
[= Candona (Thaminocypris) sublabiata n. nm.]

Taf. II, Fig. 8

II o loty p u s: I R ?, Röhrchen O. B. 10
, Zelle Pl. 6306; Abb. 27/1 -3, 28/1. 2 I

Zalányi, 1929.

Bemerkungen: Paracypris labiata Zalányi und Paracypria labiata Zalán
gehören nach heutiger Auffassung zr Gattung Candona. Daraus ergibt sich, dali Parác;/

ria labiata umbenannt werden mull. Sebn Zalányi schlug den Namen Candona sublabü
vor und schrieb dicsen Namen mit Bleistift in das Exemplar seiner Arbeit von 1929, dl

0r mir spator schenkte.*

11.

Herpetocypris reticulata Zalányi
(= Amplocypris nonreticulata n. nm.)

Taf. III., Fig. 1-3
Lectotypus: I L $, Röhrchen P 4 , Zelle Pl. 6303.

leli dunke llcrrn l)r. li. Zalínyi un dieser Stelle für das Itncli inul mehrere Sonderdrucke.
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Paralectotypen: 2 L und 2 R $, 1 R juv., Röhrchen P
4 , Zellon 1*1. (>‘122 a und b,

af. III., Fig. 3; 4 R juvenil, llöhrchen P
7 . Zelle Pl. 6316, von Zalányi als Paracypria

alcanica bezeichnet.
Bemerkungen: I. Héjjas (1894) besohrieb die Art Candona reticulnta aus dem

annon von Siebenbürgen. Dicse Art gehört aber nicht zr Gattung Candona, sondern
ír Gattung Amplocypris. Auch Herpetocypris reticulata Zalányi ervveist sich uls eine

rt dér Gattung Amplocypris und stellt somit cin jüngeres Homonym von Amplocypris
ticulata (Héjjas) dar; sie muB dehalb umbenannt werden.

12. Herpetocypris sp.

[aterial fchlt.

13. Stenocypris remista Zalányi
aterial fchlt.

11. Cythereis josephinae Zalányi
[= Hemicytheria josephinae (Zalányi)]

Taf. III., Fig. 4. 5

Lectotypus: 1 L ?, Taf. 1 1 1., Fig. 4, Röhrchen O. K.5
, Zelle Pl. 6300.

Svntypen: 2 L und 3 R ?, 3 L und 1 R juvenil, Röhrchen O. B. 3
, Zelle Pl. 6319 a

id b (Taf. III., Fig. 5); I L ?, Röhrchen P 5 , Zelle Pl. 6324 (Taf. III., Fig. 6), Zalányi.
bb. 37/1-3.

15. Cythereis pejinovicensis Zalányi
[= Hemicytheria josephinae (Zalányi)]

' Taf. III., Fig. 6

Siehe bei Cythereis josephinae Zalányi.

(
= Hemicytheria sp.)

Taf. IIÍ., Fig. 7

Matéria!: 1 L $, Röhrchen Pv Zelle 6323.

ANHANG

Beschreibung einer neuen Untergattung

[AufGrund des umfangreichen Materials aus den Pannonischen undDazischen
okén konnte ausser dér Untergattung Candona (Pontoniella) Mandelstam,

.60 (siehe Orlov, 1960) eine weitere Untergattung abgetrennt werden.
Untergattung: Candona (Serbiella

)

n. subgen.
T v p u s-A r t: Candona (Serbiella) hastata n. subgen., n. sp.

Diagnose: Die SS sind kleiner als die Dér Dorsalrand ist bei SS
i d $5 nach hinten geneigt. lm allgemein zeigt die Oberfláche eine starke, bei
fiigen Arten eine sehwache Skulptur.
Beziehungen: Es ist verháltnismássig einfach, die beiden Untergattun-

pi — Candona (Pontoniella) und C. (Serbiella) — voneinander zu unterschei-
c i. Bei allén Arten dér Untergattung Candona (Pontoniella) sind die SS
gisser als die Dér Dorsalrand ist bei den £2 horizontal oder nach hinten
gteigt, bei den SS nach vorne abfallend. Die erwachsenen Exemjtlare dér
1 ntoniella-Arten besitzen keine Skulptur; die Larven einiger Arten können
a *r skulptiert sein. Die beiden Untergattungen habén sich in voneinander
- rennten Gebieten entwickelt: Pontoniella-Arten sind seit dem Oligozán
( neocypris? majkopiensis Scheremeta, 1964*) bekannt. Mán findet sie bis

An dieser Stelle möcbte ich Herm V. G. Scheremeta für die berlassung von Paratypoiden von Lineocypris?
111 opiemti.s Scheremeta, für Candona oligocaenica (Zalányi) und für zahlreiche Sonderducke verschiedener Autoren

anken.
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zum Pont nur östlich dér Kárpátén (Dazisches und Pontokáspisches Becken)-

Arten dér Candona (Serbiella) gibt es seit dem oberen Pannon (Pannon E)

Diese Untergattung wird bis zum Pont nur westlich dér Kárpátén (Panno-

nisehes Becken) beobachtet. lm Pont kommt es dann zu einer Verbindunc
zwischen dem Pannonischen Becken und den östlichen Teilen dér Paratethys

Seit dieser Zeit findet mán beide Untergattungen beiderseits dér Kárpátén

Bisjetzt bekannte Arten dér Untergattung Candona (Serbiella):

Cytherina unguiculus Reuss, 1 850
Candona prochazkai Pokorny, 1955
Pontoniella acuminata var. striata Mandelstam, 1963
Candona Ijovuschkini Rudjakov, 1963 (?)

Candona (Serbiella) hastata n. subgen., n. sp.

Bis jetzt bekannte Arten dér Candona (Pontoniella):

Paracypria acuminata Zalányi, 1929
Paracypria loczyi Zalányi, 1929
Caspiola pseudogracilis Schneider
Lineocypris majkopiensis Scheremeta, 1964
Caspioc.ypris bulgarica Stancheva, 1964**

Pontoniella verrucosa Stancheva, 1966
Candona (Pontoniella) glabra Krstic, 1969
Candona (Trapezicandona) taurica Schornikov, 1969 (?)

Tafelerklárung

TAFEL I.

1— 2. Candona (Camptocypria) parabalcanica n. nni.
Holotypus, R des letzten Larvalstadiunis
1. in Áuflicht und 2. Durchlicht
O. B. 1 (Obrenovac, Bacevica ?)

3— .5. Candona (Camptocypria) lobata (Zalányi)
3. L o, Paralectotypus
4. R. juv. (gezeichnet von Zalányi, 1920), Lectotypus
5. il ? von innen, Raralectolypus
V (Rejinovic?): 2, 4. IL 3 i'ia

0— S. Candona (Serbiella) haetata n. subfien., n. sp.

0. R. 9, Paratypus
7. L 9, Holotypus
8. R o, Paratypus
Pia (Pejinovic. ?)

S 11. Candona (Pontoniella) paracuminata Krstic (n. nm.)
9. L 2, Lectotypus

10. R 2, Paralectotypus
11. It o, J’aralectotypus
Pi (Pejinovic?)

12.

Candona (Pontoniella) loczyi (Zalányi)
R 2, Holotypus
O. B.n (Obrenovac, Bacevica ?)

VerRrftsserunK ea. 50 X

TAFEL TI.

1— 2. Candona (Lineocypris) trapezoidén (ZALÁNYI)
1. Lectotypus, 2. Paralectotypus
P, (Pejinovic ?)

3 3. Candona (Tliaminocypris) alla (ZALÁNYI)
3. R v, Paralectotypus
4. R o, Paralectotypus
5. R 2, Lectotypus
O. 11 . i (Obrenovac, Bacevica?)

'• Dm Belegmutcrial aus NW Bulgaricn hat mlr Prau M. Stancheva freundlicherwelse zr Verfilgung gcsi



Tuble l.





Túlik III





h'88

K r s t ic: Neogene Oatracoden aus Serbien 37 9

j— i.í’andona (Thami>ioci/i>rig) lubiata (Zalányi)

0.

I. v, Paralectotypus
7. H Y. Lectotypus
IS (Pejinovic ?)

H.Calidona (Thatnisoeppris ? ) snblabiata n. nin.
R », Holotypus
0. B.,o (Obrenovac, Bacevica ?)

9. K'andona (fíakunella) balcanica (Zalányi)
R juv., Lectotypus
O. B., (Obrenovac, Bacevica ?)

Vergrösserung ca. 50 X

TAFEL FII.

3.

Amplocppris iionreticuUUa n. nm.
1. L Lectotypus, im Anflicht

2. <Uto, Narbenfeld im Durehlicht
8. R Paralectotypus
P, (Pejinovic ?)

6. Hetnichytheria josephimie (Zalányi)
4. L 2, Lectotypus. O. K 1 (Obrenovac, Kolubra)
5. R í, Syntypus, O. B. 3 (Obrenovac, Bacevica ?)

7. Uemicylheria sp.. L 2 (? ), P s (Pejinovic '!)

Yergrösserunp ca. 50 x ausser Pír. 2
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Uledékföldtani vizsgálatok az ásottbalmi

szénhidrogéntároló szerkezet alsótriász

és felsmiocén képzdményem

Bérezi István*

(11 ábrával, 1 táblával, 4 táblázattal)

Összefoglalás: A szerz a jugoszláv határ közelében Algytól DNy-ra lev ásotthalmi szt

hidrogéntároló szerkezet alsótriász és felsmiocén üledékes kzetei ásványos összetételét és szövet'

különösen pedig a törmelékes kzetek szemcseeloszlását és a pelites frakció agyagásványait valami
nyomelemtartalmát tanulmányozza (az utóbbit elssorban az ssótartalom, paleosalinitás mégha
rozása céljából). Az alsótriász homokksorozatot trangressziós tengeri képzdménynek tartja, a fel

miocénben pedig igen változatos, csökkentsósvízi üledékképzdést valószínsít.

Rétegtan

A jugoszláv határ közelében, Algytl DNy-ra lev ásotthalmi szénhidrog

elfordulás fúrásos kutatása elzetes geofizikai mérések alapján 1967 március

bán kezddött meg. A mélyfúrások 900—1000 m tsza. mélységben, részint feli-

miocén törmelékes összletben, részint ópaleozóos metamorfitok mállott tel

zónájában halmaztelep jelleg olajtestet tártak fel. A dolgozat az alsótriá

illetve miocén képzdmények vizsgálatának eredményeit foglalja össze, az el

15 fúrás alapján (1. ábra).

Alsótriásznak tekinthet az Asotthalom-3. sz. fúrásnak a metamorfitok

eróziós diszkordanciával települ, 146 m vastag, vörös homokk soroza

Ennek alsó része aprókavicsos kifejldés. Fölfelé haladva szemesenagví-

;

finomodik; gyakoribbá válnak benne a világosszürke agyagpala betelepülése

;

végül legfelül (1 103— 1 109 m között) olyan finomszem homokk zárja a rét'

összletet, amely 6 m vastag bitumenes dolomitréteget tartalmaz. Hason

képzdménybe jutott a jugoszláv területen mélyített Palié (PÓ)-2., a 'fisz;

túlon pedig a Csanádapáca-2, Gvoma-1 és Dombegyháza- 1. sz. fúrás .

A homokk, az agyagpala és a dolomit egyaránt smaradványmentes. Kora ;

mecseki alsótriászhoz viszonyítva feltételezzük.

Felsmiocén ismeretes az Ásotthalom (Ás)-2, -3, -4. -5. -6, -9. -10. -14, - -I

sz. és a Palié granica (Pg)-l. sz. fúrásból. A szarmata összlet az Ás-3. sz. fúr -

bán az alsótriászra, másutt közvetlenül az alaphegységre települ szögdiszk

danciával. Az Ás-7, -8, -11, -12, -13. sz. fúrásban a szarmata kimarad, t

ópaleozoikumra közvetlenül alsópannóniai mészmárga települ. A szarni *

képzdmények elvi ré+egsora a következ:
Közvetlenül az alaphegység fölött változó vastagságú, durva konglomerát >

(a Pg-1 . sz. fúrásban breccsa), illetve finomabb homokk következik; a mede e

belseje felé több. peremei felé pedig kevesebb és vékonyabb mészkpadd-

' lílndvn: a MKT Öslcnytani és Ktontani Szakosztályának eladóülésén. Készült az OKOT NKKC Föl hl

Anyagfeldoígozó Osztályán 190H— (ISI-ben.
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v /

ibra. Az ásotthalmi szarmata felszínének szintvonalas térképe. Jelmagyarázat: 1. Fúrás a szarmata fel-

t lének tsza. mélységértékével, 2. Fúrás az ópaleozóikum felszínének tsza. mélységértékével, 3. Fúrás az alsótriász
í zínének tsza. mélységértékével, 4. Rátolédás, 5. Törésvonal, 6. Feltételezett szerkezeti vonal, 7. Országhatár,

8. Szarmata, 9. Opalcozoikum, 10. Alsótriász

. . 1. Contour map of the surface of Sarmatian deposits at Ásotthalom. Explanations: 1. Borehole indicating
< th value of the Sarmatian surface below sea level, 2. Borehole indicating value of the Lower Paleozoic surface
hiw sea level, 3. Borehole writh depth value of the Lower Triassic surface below sea level, 4. Overthrust, 5. Fracture

line, 7. Frontier, 8. Sarmatian, 9. Lower Paleozoic, 10. Lower Triassic

Efelé ismét konglomerátum, kavicsos és meszes homokk váltakozása zárja

Szarmatát. Kzeteinek törmelékanyaga kvarc, kvarcit, csillámpala és kevés
í:szk. Feltn, hogy hiányzik az alsótriász homokk feldolgozott anyaga,
vlamint, hogy a törmelékanyag úgyszólván teljesen földpát mentes, annak
epnére, hogy a terület ópaleozóos metamorfitjai földpát bán viszonylag gaz-

olok. Korát gazdag smaradvány tartalma bizonyítja.

Település és hegységszerkezet

Vz 1. ábra szerint az As-4. sz. fúrás közel azonos tsza. mélységben (1045,5 m)
é s el az alaphegységet, mint az Ás-5. (1048 m) és az Ás-10. (1059 m), de
nlyebben, mint az As-2. (990 m) és Ás-6. (1018 m). Ennek ellenére az Ás-4.-ben
a úocén vastagsága csak néhány m-nyi, a többi 4 fúrásban viszont lényegesen
n yobb (26 m, 35 m, 42 m; lásd: 2. ábra).

vz alsótriász elterjedése foltszer (3. ábra). Törmeléke a felsmiocén képzd-
te iyekben sehol sem található.

ÍZ Ás-2. és Ás-9. sz. fúrás között a szarmata hirtelen kivastagszik és éppen
‘lnkezleg dl, mint az As-9. és Pg-1. között (4. ábra).
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2. ábra. Az ásotthalmi szarmata vastag
ságvonalai. Jelmagyarázat: ]

Szarmata. 2. Paleozoikum.

Fia- 2. Isopacli lines of the Sarmatian a
Ásotthalom. Explanations ]

Sarmatian, 2. T.ower I’aleozoic.

Az Ás-3. sz. fúrással feltárt ópaleozóos — alsótriász — szarmata rögöt < I

As-7. és As-13. sz. fúrás rögére KDK-i irányból {eltolódottnak tekintjük. Ú«‘

véljük, hogy ugyanakkor a megtorlódás hatására a nyugatibb egységek egy .

darabjai a feltolóaási zónával párhuzamos törésvonalak mentén kissé kiérni .

keatek (1 — 4. ábra).

A k ( mprt sszió megszrésével az Ás-2, -9, -10. és a Pg-1. közötti, illetve
j

Á.s-14. és Ás-13. sz. fúrástól É-ra feltételezett, ÉNv—DK -i irányú törés ment 4

a szerkezet É-i és D-i szárnya lezökkent. A 4. ábra szerint délen a szarma
i

képzdmények dlése a vetdés két oldalán ellentétes. Ez arra utal, hogy a v<

tikális elmozdulás nem mindenütt egyforma; a lezökkent rögdarab a törésvon;

lal párhuzamos tenge-lv mentén É-i peremén jobban, D felé kevésbé lebillei

Az így keletkezett vetdés menti tektonikus árokban legvastagabb a szarma

Részint eredetileg is ide eshetett annak nagyobb vastagsággal jellemzett mé
köves fáciese, részint a miocén utáni lepusztítás is kevésbé érinthette a tek

nikus árokban lev képzdményeket. A feltolódás és kiemelkedés szerkéz i

egységenként kb. 40— 50, a lezökkerés kb. 20 m-nvi viszonylagos elmozdul

eredményezett. Ezek összegzésébl kitnik, hogy az Ás-4. sz. fúrás szármát;

t

eredetileg a jelenleginél mintegy 100 rn-rel magasabb helyzetben lehete

.

A szarmata és az alsópannóniai közötti lepusztulást is figyelembe véve

magyarázza meg, hogy miért vékonyabb a miocén azokban a fúrásoki i

(Ás-4, -5, -15) ahol az alaphegységet jelenleg mélyebb helyzetben találjuk J

vastagabb ott, ahol az alaphegységet magasabb helyzetben értük cl.

A tektonizmust a szarmata utáni attikai fázissal hozhatjuk kapcsolat

Az ásotthalmi miocén összletben ugyanis a közeli, földpátban viszonylag fi
*

dag metamorfitok (Szalay A. 1909.) és az alsótriász összlet törmelékanv i

teljesen hiányzik. E szerint az utóbbiak csak késbb, a szarmata ük dékáng
lerakódása után kerültek jelenlegi (részben kiemelt) helyzetükbe.
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Az üledékek ásványos összetétele

A kvarc mind az alsótriász mind a szarmata törmelékes képzdmények ural-

odó összetevje. Folyadék- és buborék-zárványokkal teli, egyenes kioltású,

íagmás eredet telérkvarcot; különböz optikai orientációjú, 10— 50 /x-nvi

ristályokból álló finomszem polikristályos kvarcot (I. tábla, 4. kép); meg-
vált orsóalakú, azonos optikai orientációjú egyedekbl összefogazott ,,préselt

ábra. Az ásotthalmi alsótriász ás szarmata
•melákes képzdmények kvarranyagának
letikai megoszlása. Jelmagyarázat

1. Alsótriász, 2. Szarmata

/. 5. Genetic distribution pattern of quartz
ins in LowerTriassic and Sarmatian detritic
losits at Asotthalom. Exlanations :

1. Lower Triassic, 2. Sarmatian

arc’ -ot
; unduláló kioltású, egykristályú kvarcot : valamint izometrikus egye-

kbl összeállt, varratvonal nélküli durva szemcséj polikristályos kvarcot
•/.leltünk. Az els típus magmás, a második és harmadik metamorf származásra
al; az utolsó két változat egyaránt lehet metamorf és mélységi magmás
edet (Folk, R. L. 1968).

Az egyes kvarctípusok %-os elfordulási arányát az 1. táblázaton kívül

romszög-diagramban is ábrázoltuk (5. ábra). A telérkvarc mennyiségét
kint ve, 5 %-os valószínségi szinten szignifikáns különbség van a szarmata

1 alsótriász képzdmények között az elbbiek javára. A felsmiocén üledék

-

: vagban tehát már távolabbról származó magmás képzdmények is szerepet
pnak. A nagyobb távolság feltételezését a földpátok és színes elegyrészek
anya indokolja.

Földpátfélék a felsmiocén törmelékes képzdményekbl teljesen hiányza-
j k, az alsótriász homokkövekben viszont olykor 20— 25%-nyi mennyiségben
hálhatok. Többnyire karlsbadi ikres, vagy ikresedés nélküli, jól hasadó, többé-
) vésbé agyagosodott, vagy szericitesedett káliföldpát-szemcsék. Gyakori auti-

?n továbbnövekedésük (I. tábla 1. kép) tengeri lerakódásra utal (Baskin,
1956.)

Csillámféléket elssorban muszkovit-, alárendelten (de kizárólag a szarmatá-
1 n) biotitj)ikkelykék képviselik.

Metamorf kzettörmelék a miocén képzdmények lényeges alkotórésze,
‘ alsótriász homokkbl hiányzik.
Karbonátok: a törmelékanyagban alárendeltek: mindössze az As-2. sz. fúrás

Földtani Közlöny
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. és 10. sz. (szarmata) magmintáiban találtunk néhány, maximálisan 500 fi-os,

•kerekített mészkszemcsét

.

A szarmata mészkövek mikrokristályosak, gyakori bennük a nagyobb,
D— 100 fi-os (pátos) kalcitkristályokkal kitöltött üreg. smaradványban gaz-

agok. Az alsótriász dolomitot egyenletes nagyságú, 10— 30 fi-os szemcsék

bra. Az ásuttluilmi alsótriász és szarmata
melékes képzdményeinek ásványos össze-

ele. J e 1 m a g y a r á z n t: 1. Arkóza, 2.

zethomokos arkóza, 3. Földpátos közetho-

k, 4. Kzethomok (litarenit), 5. Kvarcos
. óza (szubarkóza), 6. Kvarcos kzethomok,

7. Kvarcit, 8. Alsótriász, 9. Szarmata

\l. 6. Mineralogical composition of Lower
' issic and Sarmatian detritic formations at
itthalom. Explanations: 1. Árkosé,

: ,andy árkosé, 3. Feldspar-bearing rock sand
) ins, 4. Rock sand grains (litharenites),

> irtzose árkosé (sub-arkose), ti. Quartzose
A sand grains, 7. Quartzite, 8. Lower Trias-

sic, 9. Sarmatian

lemzik, a repedésekben nagy, 100— 200 fi-os dolomitkristályokkal. Törmelék-
; yag teljesen hiányzik. Az egyenletes kristályméret, a törmelékanyag hiánya
taporitos keletkezést jelenthet.

Az alsótriász homokkövek kötanyag igen finomszemcsés, halványzöldes
•urke, kettstörést alig mutató, agyagos-k lóritos pikkelykék halmaza. A szar-

nta homokk és konglomerátum kötanyaga mikrokristályos kalcit.

A 6. ábrán a különböz korú törmelékes kzetek ásványos összetételét

J»lk, R. L. (1968)-féle háromszögdiagramban ábrázoltuk. E szerint az alsó-

tász vörös homokk kzettanilag arkózának, illetve subarkózának (kvarcban
ts arkóza), a szarmata pszammit ellenben litarenitnek (kzethomok), illetve

s iblitarenitnek (kvarcban dús kzethomok) minsül. Az alsótriász homokk
íéányos összetételét és szöveti jellemzit: a közönséges kvarctípus túlsúlyát,

&ivarénál kisebb méret, kevéssé mállott, peremein autigén továbbnövekedést
utató földpátok jelenlétét, félig érett szövetét (agyag: <5%, >>0,5), az
; vagpala -betelepülések gyakoriságát tekintve a klimatikus arkózák, illetve

sibarkózák csoportjába sorolható.

Szemcseeloszlás

áz igen kemény, kvarc-, agyag-, klorit kötanyagú alsótriász kzetek szem-
c összetételét vékonycsiszolatból határoztuk meg, Friedman, G. M. (1958)
n dszere alapján számítva át a gyakoriság %-okat súlv%-ra. A könnyen
ú aggregálható szarmata kzetminták szemcseeloszlását ülepítéses-szitálásos

ndszerrel vizsgáltuk, egyidejleg a Folk, R. L.-féle kavics-homok-agyag+

4
*
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7. ábra. Az ásotthalmi alsótriász és szármát
pszammitos kzeteinek szöveti digramju
Jelmagyarázat: 1. Agyag, 2. Finon
aleurit, 3. Aleurit, 4. Homokos agyag, 5. Ho
mokos finom aleurit, 6. Homokos aleurit,

Agyagos homok (k), 8. Finom aleuritos he
mok (k), 9. Aleuritos homok(k), 10. Homo
(k) 11. Alsótriász, 12 Szarmata

Fig. 7. Texture diagram of psammitic roeks c

Lovver Triassic and Sarmatian age from Ásót:
halom. Explanations: 1. Clay, 2. Fii
silt, 3. Silt, 4. Sandy clay, 5. Sandy fine sil

ö. Sandy silt, 7. Clayey sand(stone), 8. Fir
silt sand(stone), 9. Silty sand(stone), 10. San
(stone), 11. Lower Triassic, 12. Sarmatian

aleurit. illetve homok-agyag-aleurit diagramban határozva meg az illet mint

pontos hovatartozását (7. és 8. ábra), valamint az agyagtartalom és az osztály

zottság figyelembevételével az üledék érettségi fokozatát. A korábbi módsze
tani összefoglalónkban (Bérczi i. 1967) ismertetett grafikus úton meghatáro
tk az egyes minták szemcseeloszlási paramétereit: a közepes szemcseméret''

(Mz), a szórást ((7 1 ),
a ferdeséget (Sk x ) és a csúcsosságot (KG ).

Az így kapott értékekbl Sahu, B. K. (1964) módszerével próbáltunk a tö

melékes kzetek leülepedési mechanizmusára következtetni (II. táblázni

Els lépésként az alábbi egyenlet segítségével döntöttük el, hogy az adott min
sekélytengeri vagy áramlásos delta fácies képzdménye-e:

0,2852 Mz— 8,7604 ^-4,8932 Ski+ 0,482 K0

Ha ui. Y, < — 7,4190 delta -fluviális 1 . „.

Yl > - 7,4190 sekélytengeri
j

lesrl van szó

8- ábra. Az ásotthalmi alsótriász és szar

ta pszefites kzeteinek szöveti diagrai

Jelmagyarázat: 1. Agyag (aleu

2. Homokos agyag (aleurit), 3. Agyagos (a

ritos) homokk. 4. Homokk, 5. Havi >

agyag (aleurit), 6. Kavicsos agyagos (a

ritos) homokk. 7. Kavicsos homokk .

Agyagos (aleuritos) konglomerátum. 9. A
gos (aleuritos) homokos konglomerátum.
Homokos konglomerátum, 11. Konglon •

tm, 12. Alsótriász. 13. Szarmata

Fig. S. Texture diagram ofpsephitic rock f

Lower Triassic and Sarmatian age from Ái

halom. Explanations: 1 . Clay (silt •

Sandy clay (silt). 3. Clayey (silty) sandst ,

4. Sandstone, 5. Oravelly clay (silt), (1. O •

elly clayey (silty) sandstone, 7. Oravelly s I*

stone, 8. Clayey (silty) conglomerate, 9. Cl >'

(silty), sandy conglomerate, 10. Sandy i !•

lomerate, 11. Oonglomerat, 12. Lower Tri. .

13. Sarmatian
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A pannonnál idsebb törmelékes kzetek szöveti összetétele Ásotthaimán

Textúrái eomposltion of the clastlcsedlmentary rocks older than Pannonian at Ásottbalom

Alsótriösz táblázat Tahi? II

A mag-
minta
jele

Mélység
(m) Kzetnév

Mz 9| Sk, Kg
Y, Y, CaCO.

<I> egységekben

6/1 1102-1113 hk 2,27 0,71 0,01 1,54 — 3,7433 1,3

614 1102-1113 hk 2,34 0,71 -0,05 0,89 3,4613 — 2,3

? 7/1 1113-1114,5 hk 2.48 0,75 -0,03 0,86 4,6410 — 2,7

1 7/4 1113 1114,5 hk 2.40 0,72 — 0.05 0,83 3,0018 — 3,1

8/2 1123,5— 1126,5 hk 1,82 0.66 0,14 1.14 3,9538 — 8,0

9 1198—1200 hk 1,86 0,61 o.io 1,20 3,1604 — 4,3

n 1238—1242,5 k, hk -0,07 0,84 0,14 1,18 -6,7915 —
Szarmata

5/1 1080.55 1080.60 ul. k, hk 0,61 2,61 0,30 1,05 —60,9205 5,2746 58,5

6/1 1085 1085,03 a. hk 3,14 1,62 0,52 1,86 24,5499 14,5530

6/1/1 1085-1090 al. hk 3,41 1.46 0.29 2,02 19,4289 14,2449 14,7
L 6/1/2 1085-1090 al, hk 3.30 1,05 0,43 1,50 —10,7789 5,6690 8,8

c* 6/2 1086.21 1086,25 kongi —0,42 2,47 0,92 1,42 — 52,4210 3,2730 4,8

6/3 1085,0 1090 f, al, hk 2,43 2,0 0,12 0,92 - 34,9513 5,8884 7,8

6/3 1086.45-1086.48 al, hk 3.59 1,55 0,43 1,45 22,0571 12,1911 8,4

7/1 1103-1103.3 al. hk 2,20 1,76 -0,16 1,62 - 25,6478 7,8360 42,4

7/1 1103 1103,3 al, hk 2,82 1.76 0,29 2.19 27,6668 14,3512 10,0

L
10/1 1071,5—1071.6 al, k, hk 0,28 3.59 0,21 0,94 113,8574 1,3970 28,9

13/1 1091,0 1091,72 h, al 4,63 1,57 0,22 0,01 -21,3269 3,8970 37,6

13/2 1091.72 1092,12 aí, k, hk 2.21 3.21 0,82 0,03 93,6487
•

- 0,6142 13,4

Rövid! tések:a = agyagfos), al = aleurit(os), h = homokos, hk = homokk, k = kavicsos, kongi =
1 igloinertátum. f = finom
Abbreviation:a = clay(ey), al = silt<y >. h = sandy, hk = sandstone, k = gravelly, kongi = conglomerate
fine

Ha a minta delta-fluviális eredetnek bizonyult, a következ egyenlet alkal-

; izásával a turbulens és lamináris áramlás képzdményei között próbáltunk
lilönbséget tenni:

Y
2 0,7215 Mz—0,4030 o\ +0,7322 S^+ 5,2927 KG

Ha ui. Y, < + 9,8433

Y 2 > + 9,8433

turbidit
)

.

laminit
j

eredetro1 van szó

A vizsgálati eredményeket a SAHU-féle fáciesdiagramon is kiértékeltük,

.különböz kzetpopulációk mintáinak fáciestípusai ui. elkülöníthetk egymá-
ti egy olyan koordináta rendszerben, amelynek Y-tengelvére a kérdéses popu-
l‘ió valamennyi mintájából számított közepes szórásértéket, X-tengelyére

1
dig a

oKg

M ” cs^z szorzat értéket visszük fel.
(TAI Z

okg és oMz a populáció valamennyi mintája KG és Mz értékének szórása;
c z a populáció valamennyi mintája varianciájának szórása. Feldolgozásunk

-

1 n egy populációnak tekintettük a terület azonos rétegtani szintjéhez tartozó,

^uetikailag azonos f kzettípusokat (aleurit-, homokk-, konglomerátum).
Alkalmaztuk végül a Passega, R. (1957, 1964)-féle CM diagramot is. Passega

i örmelékes kzetek jellemz paraméterének tekinti az 1 %-nyi gyakorisági
fékhez tartozó durva (C) és az 50% gyakorisági értékhez tartozó közepes

( ) szemcseátmért, ami az összeggörbérl olvasható le. A tanulmányozandó
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képzdmény mintáinak fenti két adatát log-log koordinátarendszerben ábrá

zolva olyan pontsereget kapunk, amelynek burkológörbéjét az irodalombai

közölt, ismert fácies kifejldések görbéinek alakjával egybevetve, követkéz

tetni lehet az üledékanyag szállításának és leülepedésének módjára.

9. ábra. Az ásotthalmi szarmata törmelékes kzeteinek Sahu-féle faciesdiagramja. H: Homokk, K: Konglomerátu

Fig. 9. Sahu’s diagram of Sarmatian detritic rocks at Ásotthalom. H: Sandstone, K: Conglomerate

Az ásotthalmi szarmata törmelékes kifejldéseit homokos konglomerátun

aleuritos homokos konglomerátum, kavicsos aleuritos homokk, agyagt

homokk, finom aleuritos homokk építi fel (7— 8. ábra). Agyagtartalmuk és

cr
1
értékük alapján ezek 25%-a az éretlen, 75%-a a félig érett üledékek csopor

10. ábra. Az ásotthalmi szarmata törmelékes kzetek CM diagramja

Fig. 10. CM diagram of Sarmatian detritic rocks at Ásotthalom
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iba tartozik. A SAHU-féle (1) egyenlet szerint valamennyi minta a delta-fluviá-

s fáeies képzdménye. Az áramlási viszonyok megismerésére vonatkozó (2)

gyenletet kiszámolva valamennyi konglomerátum-minta turbidit, a homok-
övék többsége ellenben laminit.

A SAHU-féle fáciesdiagramra (9. ábra) felvive a kzettípusonként számított

legfclel értékeket, az elzkkel egyez eredményt kapunk: a konglomerátum
turbidit, a homokk a delta-fluviális mezbe esik. A minták vetületi pontjai

M-diagramban két csoportra oszlanak (10. ábra). A durvább minták egy része

C = M egyenessel párhuzamos lefutású pontcsoportot alkot, ami osztályo-

st szuszpenzióból való leülepedésre (típusos turbidit jelleg) utal. A finomabb
irmelékek (homokkövek) leülepedése egységes szuszpenzióból történt, ami
lyóvízi jellegzetesség. A mészkövek szöveti tulajdonságainak kiértékelésére

ven egzakt módszerek ma még nem állnak rendelkezésünkre. így a mészkövek
ülepedési mechanizmusának tisztázására az slénytani vizsgálatokon kívül a

jkonycsiszolati kép ad segítséget. A törmelékdarabok körül gyakran észlelt

ditos karbonát koszorú (1. tábla 3. kép), a mikrokristályos karbonátanyag
ilnyomó volta, az ásotthalmi szarmata mészkövek csendesebb vízi eredetét

zonyítják.

Az agyagásványos összetétel

A különböz korú és kifejldés képzdmények porított anyagából a

0,005 mm frakciót vizsgáltuk, részint derivatográf és részint röntgen-

ffraktométeres felvételek segítségével* (II l. táblázat). Kaolin, klorit és

Az ásotthalmi törmelékes kzetek pelites frakciójának ásványos összetétele

Mineral composition of the pelitic fraction of the Ásotthalom clastic sediments

III. táblázat - TabU III.

Alsótriász •

(2 minta)
Szarmata*
(10 minta)

Alsópannón iái*

(8 minta)
Felspannóniai*

(6 minta)

Iliit 58,30 81,00

Montmorillonit 8,30 12,50

Iliit + montmoiillon it 16,20 75,00 32,40

Kaolinit 50,00 75,00 37,50 16,20

Klorit 100,00 81,00

Kalcit 25,00 12,50

Dolomit 12,50

Szerves anyag ? 1 ? ?

Pirit 50,00 87,50 16,20

- A MÁFI Röntgenlaboratóriumában készült röntgen-diffraktométeres felvételek alapján. A vizsgálatokat dr.
1 ziAn István végezte
* The analyses were made in the X-ray Laboratory of the Hungárián Geological Institute by dr. I. Viczián

nszkovit, valamint kvarc és földpát csaknem minden mintában található.

i illit és az expandáló agyagásványok (montmorillonit és illit -(-montmorillonit
Ívért szerkezet) kevésbé gyakoriak, pirít csupán néhány mintában akadt.
J ‘gállapítható, hogy:
T-) a felspannóniai alemelet kzeteinek agyagfrakciójában a törmelékes
€‘det klorit és a muszkovit uralkodik;

' A röntgen diffraktométeres vizsgálatok a MAFI Röntgenlaboratóriumában készültek dr. Viczián István veze-
t‘ vei.
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b) az alsópannóniai kzetek agyagfrakcióját kaolin, muszkovit, illit-|-mont

morillonit agyagásvány jellemzi;

c) a szarmata képzdményekben a kaolinit a legelterjedtebb, mellette

muszkovit, illit, valamint az illit-)-montmorillonit kevert szerkezet fordul el

gyakrabban

;

d) az alsótriász homokkövek agyagfrakciója kaolinitból és kloritból áll.

Az alsótriász homokk kaolin tartalma — a homokkövek mikroszkopikr
képe alapján — a kzetanyag földpátjainak epigén lebontása útján keletke?

hetett már a lerakódás után. A klorit részben helyben keletkezettnek tekini

het (az egyes kvarcszemcsék közötti területet tölti ki, rosszul kristályosodott

ami Milné, J. H.—Early, J. W. (1958) szerint tengeri eredet homokköve
sajátossága. A szarmata és alsópannóniai kzetek agyagásványos összetétel

hasonló. Mindkét alemelet képzdményeiben kaolin mellett illír 4- montmorillc
nit kevert szerkezet expandáló ásvány található. Weaver, Ch. E. (196(

szerint ez az agyagásványos összetétel átmenet a tisztán kaolinitbl álló szára;

földi és a tisztán illitbl, montmorillonitból álló tengeri üledék között, és

csökkentsósvízi lagunás kifejldést jellemzi. Az agyagásványos összetéh

szerint a szarmata és alsópannóniai fáciesviszonvok között nem mutatható 1

olyan nagymérv különbség, mint biosztratigráfiai alapon.
A felspannóniai összletet allotigén törmelékes eredet ásványok dominál

ciája jellemzi (Jó kristályos klorit, 2M-típusú muszkovit).

Geokémiai vizsgálatok

Megállapítottuk az ásotthalmi szarmata és pannóniai képzdmények pelih

frakciójának nyomelemeit, kiszámítottuk azok különböz kzettípusoki
vonatkozó átlagkoncentrációját és annak szórását (IV. táblázat, 11. ábra

végül a leginkább használható elemek eloszlását.

Az egyes nyomelemek g/t-ban számított középértékei közül a B, a P
a Ga, a Ni, a Cr és a Li pélites képzdményekben mért mennyisége közelítt

egyezik az irodalomban (Szádeczky-Kardoss E. 1955; Degens. E. T. et a

1957; Keith, M. L. et al. 1959; Potter, P. E. 1963) fellelhet s a jelenko

tengeri és édesvízi pélites képzdményekre vonatkozó adatokkal. A Cu és !

mennyisége lényegesen nagyobb, a V-é lényegesen kisebb az irodalomban talá

Felspannóniai

Alsópannóniai

Szarmata

1 2

II. ábra. Az ásotthalini neonén üledékes képzdmények átlagos nyomelem tartalma.

Jelmagyarázat: 1. Homokk, 2. Anyagmiirna

Fia. II- Average trace element content of Neonene sedimentary roeks at Ásotthalom.
E x p 1 a n a t i o n s : t. Sandstone, 2. Clay-marl
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Az ásotthalmi neogén f törmelékes kzettípusainak átlagos nyomelemtartolma

Mean traee element content of the main detritic roek-types of the Ásotthalom Neogene

IV. táblázat - Tahié IV.

Kor Képzdmény B Cu Pb Ga V Ni Sr Li Cr
2 S

!i

ls5-
am X 86,25 120,00 5,62 20,5 66,20 30,25 131,25 565,00 50,00 75,00

pannóniai 4

CT— 57,02 48,99 3,25 5,51 39,51 11,85 179,75 691,43 20,00 30,00

per

Pannonian hk X 70,00 100,00 22,00 32,5 50,00 32,50 70,00 580,00 70,00 100.00
2

CT— 42,42 0,00 25,46 10,61 14,14 10,61 42,42 594,00 42,42 0,00

pannóniai

Lower inga, am X 61,43 144,29 7,15 25,18 57,21 43,00 642,50 370,00 81,76 60,43
14

Pannonian
CTÍ 40,50 50,26 4,56 17,32 47.12 36,40 217,49 158,80 26,86 38,02

mk, mmga
_
X 31,87 145,40 10,70 7,87 36,20 10,44 3925,00 2100,00 55,00 27,26

8

ot 53,29 198,88 10,08 14.02 60,07 8,29 3662,50 1585,20 50,00 14,96

..rmata
hkö

X 95,00 236,25 12,75 26,12 51,87 23,56 1126,2 1126,3 85,00 42,12
8

inat ián
+

CT— 35,05 206,50 11,90 15,96 37,71 20,67 497,00 1254,50 27,75 20,51

kongl
X 35,00 250,00 11,00 5,50 20,50 8,80 1550,00 4000,00 50,00 13,30 o

CT— 35,30 0,00 7,07 6,28 6,37 0,00 1430,00 0,00 14,14 16,54

i v i d í t é s e k : am = agyagmúrga, inga = márga, mmga - mészmiirga, mk - mészk, hk = homokk
ongl = konglomerátum

. breviation: am = clayey mari, mga = mari, mmga = calcareous mari, mk - limestone, hk = sand -

ioné, kongl = conglomerate

l tó értéknél. A feltnen nagy (120—145 g/t) Cu-tartalom a szarmata és

]
nnóniai képzdményekben egyaránt elforduló szervesanyag dúsulással

hét kapcsolatos. A Sr-nak és Ba-nak a szarmatában való ers feldúsulása

()25 illetve 2100 g/t) a felsmiocén kzetek karbonátosabb voltával hozható
Ipcsolatba. A kisebb V-tartalmat az ersen karbonátos, helyenként reduktív
jleg kzetkifejldésre vezethetjük vissza. A nyomelemekre vonatkozó, iro-

clmi koncentráció-adatok tehát nem használhatók fel minden további nélkül
ev eltér földtani felépítés terület eltér korú képzdményei fáciesviszonyai-

ik tisztázására. E célra megfelelbb az adott terület különböz korú, de azo-
r s típusú kzeteiben mutatkozó koncentrációváltozást figyelembe venni.
A Cu, Ga, Sr, Cr és részben a Li mennyiségének a szarmatától a pannon felé

'ló változása (a Cu, a Sr és a Li csökken, a Ga és a Cr ellenben gyarapodik)
a üledékgyjt kiédesedését jelzi, a B, V és Ni tendenciája ezzel éppen ellen-

t es. (Különösen feltn a tipikusan talattofil B mennyiségének növekedése a

f inon felé, nemcsak Asotthalomnál, hanem az egész szegedi medencerészben.
I[t felteheten a pannon felé növekv illit tartalom okozza.) 5%-os valószín-
s i szinten szignifikáns különbség a szarmata és az alsópannon között a Ga,
^ Sr és a Cr esetében mutatkozik, ebbl 3 (Ga, Sr, Cr) kiédesedést jelez. Az
aló- és felspannon között 2 elem (Sr, Cr) mutat 5%-os valószínségi szinten
sgnifikáns különbségit: mindkett változása (Sr csökken, Cr n) a fels-
pmon édesebbvízi voltát jelzi. Fizikai-kémiai alapon tehát a szarmata és az
a ipáimon között nagyobb a különbség, mint az alsó- és felspannon között,
k /étkezésképp a fizikai-kémiai viszonyok döntbb változása a miocén és
pmon között játszódott le.
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Ösföldrajz

1. A terület az újpaleozoikumban szárazföld volt, annak végén tenger

borította el.

2. A triász és a felsmiocén között újabb hosszú lepusztulási idszak követ-

kezett.

3. A felsmiocénben a terület rövid idre újból tenger alá került. A törmelék-

anyag kzettani jellege és agyagásványos összetétele, a szarmata képzdmé-
nyek hiánya egyes fúrásokban arra utal, hogy a vízzel borítottság nem volt

általános; a terület sekélyvíz részmedencék sorozatából állhatott, amelybei
változatos üledékképzdés folyt (turbidit jelleg konglomerátum, fluviálii

homokk, csökkentsósvízi mészk). A rétegsor fels része fokozatos regressziói

jelez (mészk, homokk, konglomerátum). A mai kombinált feltolódásos, vet
déses szerkezet az attikai orogén szakaszhoz kapcsolódó szerkezeti mozgásol
eredményeképpen alakult ki.

Irodalom
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mán, G. M. (1962) On Sorting, Sorting Coefficients and the Log-normality of tlie Grain Size Distributions of San 1

stones. Journ. Geol. 70. — Keith, M. L.— Degens, E. T. (1959): Geochemical Indicators of Marine and Fresh-watc
Sediments. In Abelson: Researches in Geochemistry. — Milne, J. H.— Early, J. W. (1958): Effect of Souroe ai

Environment on Clay Minerals. Bull. A. A. P. G. 42. — Sahu, B. K. (1964) Depositional Mechanisms from the Siz
*

Analysis of Clastic Sediments. Journ. Séd. Petr. 34. Szalay Á. (1969). A szegedi medence metamorf kristályos kép
zdményeinek ásvány—kzettani— geokémiai feldolgozása. Kézirat — SZÁDEZKY— Kardoss E. (1955) Geokémia
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ver, Ch, E. (1967): The Significance of Clay Minerals in Sediments. In: Fundamental Aspects of Petroleum Geoche
mistry. Elsevier Publ. Co. Amsterdam.

Táblamagyarázat — Explanation of Plate

I. tábla — Plate I.

/.Alsótriász homokk. Ás-3. fúrás 7/4. magrainta 1113,0— 1114,5 m. A felvétel közepén autigén továbbnövekedé
mutató káliföldpát. +N. 68 X.

Lovver Triassic sandstone. Core sample from an interval of 1113.0 to 1114.5 m of borehole Ás-3. In the centre pota-

feldspar showing continued authigenic growth. + N. 68 X
2 . Csillámpala darab szarmata homokkbl. Ás-2 fúrás 12/1. magminta 1086,0— 1091,0 m. + N. 68X
Mica-schist specimen from Sarmatian sandstone. Borehole Ás-2. Core sample 12/1, interval of 1086.0 to 1091.0 n

+ N. 68X
3 . Oolit koszorúval övezett kvarcszemcse az Ás-6. fúrás 10/1. magmintájából (1096,0—1101,0 m.). 68X
Oolite-rimmed quartz grain from core sample 10/1 of borehole Ás-6 (of 1096.0 to 1101-0 m). 68X
4 . Finoman szemcsézett polikristályos kvarc az Ás-6. fúrás 11. szarmata magmintájából (1101,0—1105,0 ni),

konglomerátum +N. 68X
Fine-grained polycrystalline quartz from core sample 11 of borehole Ás-6 (interval of 1101.0 to 1105-0 m), represei

ting a sarmatian conglomerate. + N. 68 X
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Lithological investigation of Lower Triassic and Upper Miocéné

deposits within a hydrocarbonbearing structure

at Ásotthalom, Hungary

I. Bérezi

A hydrocarbon-bearing structure occurs at Ásotthalom, near Szeged (SE Hungary).
The baseinent of this structure consists of Lower Paleozic metamorphic rocks, whose
oded surface is uneonformably overlain by Lower Triassic, Upper Miocéné (Sarmatian)
id Pannonian deposits. Granulometric and clay mineral composition of the Lower
iassic red arcosic sandstones with interbedded green shales from borehole Ás-3 points
shallow-water origin. The Upper Miocéné (Sarmatian) is represented by sandstones,

nestones and conglomerates, whiledetritic rocks seem to belong to a group of rejuvenation
harenites. By metiiods of facies analysis based on grain distribution (Sahu’s equations;
g-log diagram; CM model) both a conglomerate facies of turbiditic character and a
ndstone facies of fluvial type could be identified. Textúrái characteristics of the limesto-

s point to deposition in fairly quiet waters.

Clay mineral composition of the Lower Triassic sandstones hints to marine sedimenta-
>n, while that of the Sarmatian and Lower Pannonian formations to sedimentation in

ackish-water environment. Trace elements and the variation of quantity of Cu, Sr, Li,

and Cr indicate a tendency to establishment of a completely freshwater régimé,
; idually developed frorn Sarmatian to Upper Pannonian. Between the Sarmatian and
’wer Pannonian a greater difference may be found in trace element concentrations than
Itween Lower and Upper Pannonian. Consequently, a major change of the physico
<mieal eonditions must have taken place at the turn of Miocéné and Pannonian ages.

From Earh- Paleoz.oic onwards Ásotthalom locality has been emergent territory.

idimentation, if any, is likely to have occurred only at the beginning of Triassic (Ás-3,

1-2) and during Laté Miocéné. At the Sarmatian-Pannonian boundary a contemporary
t tonic pattern developed in connection with Attic orogeny, while the SE part of the
f a became faulted along NE —SW trending reverse fault planes. At the same time somé
jjrtions of the western units slightly uplifted, under the effect of compression, along
f etures parallel to a reverse fault zone and thus became emergent. With eeasing of
cnpression the sinking of the northern and Southern limbs of the structure developed
£ ng N\V —SE trending fractures (Figs. 1 to 4).
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Az ÉK-dunántúli eocén rétegtani kérdései

Gidai László*

(2 ábrával)

A Dunántúli Középhegység ÉK-i részén lev munkaterületünket É-on a Duna. K-en
s. s. Budai-hegység határolja. Délen a Velencei-hegységig terjed. Ny-on nagyjából
Dunaalmás Tatabánya közötti, és a Tatabánya— Bicske— Lovasberény közötti vont
határolja. Magában foglalja a Gerecse-hegységet, a Gerecse és a Pilis-hegység közöti

területet, a Buda— Pilisi „medencék” és a Velencei-hegység— Budai-hegység között
eltemetett vulkánitok területét.

A terület eocénjének adatait 100 000-es méretarányú fedetlen, az eocénnél fiatalabb kéf
zdmények elhagyásával szerkesztett térképen vontuk össze. Az EK-dunántúli eocé
rétegtani problematikáját összesít dolgozatunk a 100 000-es eocén térkép adataira épü

(

I. A megelz kutatások áttekintése

E fejezetben csak azokat a munkákat vesszük számba és értékeljük, amelyek az egész területre vonatkozólag tart

maznak adatokat, vagy megállapításaik az egész területre kivetíthetk. A munkák sorát l’KTERS K. (1859) mvé\
kezdjük, aki az eocén képzdményekre — fleg a széntelepekre — vonatkozó ismereteket foglalta össze. Hantken ’

és HOFMANN K. — munkáik egész sora — az eocén sztratigrafia alapjait vetették meg. ROZLOZSNIK P.— SchrÉt:
Z.—Teleodi Roth K. (1922) monográfiája a bányászat által feltárt ismeretanyagot foglalta össze és fejt sztet

tovább Hantken M. munkáját. Teleodi Roth K. munkái (1923, 1925) szerkezetfejldési és sföldrajzi összefz
seket tártak fel. Rozlozsnik P. (1924, 1935) Hantken Nummulites vizsgálatait fejlesztette tovább és emelte korsze

szintre. Vitális I. (1939) a bányászat révén egyre gyarapodó ismereteket foglalta össze. Vadász F. (1953, 1960)

Szts E. (1956) összefoglaló munkái az addigi ismereteket összesítették. Újabban Kopek G.— Kecskemétit. — I)um
E. (1966) végzett átfogó rétegtani vizsgálatokat. E munka a megismerés terén kezdeményez, a problémákat bátr

feltárja, de véleményünk szerint merész megállapításokat is tartalmaz. Ha a munka egyik alapvet mondanivalója'
— miszerint az ÉK-dunántúli barnakszéntelepeket és a felettük települ nummuliteszes— operculinás agyagináru

a lutéciai emeletbe kellene helyezni — nem is értünk egyet, véleményünk szerint számos kérdésre ráirányította a

gyeimet és alapvet jelentség. Gidai L. (1964) a Dorogi terület négy eocén kifejldési területének szelvényét állítol

össze, s összefoglalta (1969, 1970) az ÉK-dunántúli eocén képzdmények rétegtani problematikáját. Elssorban a fii

tani kifejeldés, valamint a szerkezetfejldési és az utólagos letaroltsági viszonyok figyelembevételével a munkatéréi

tünkön 14 kifejldési területet különítettünk el (1—5, 8— 9 ábra), utalva arra, hogy az ÉK-dunántúli terület legtel

sebb rétegsorú területérl az 1968 évi Párizsi eocén kollokvium kötetében és a Földtani Közlönyben részletesebb rét<

tani áttekintést adtunk. Fleg a Gerecsei, Buda-Pilisi és vulkanitteriiléten problemavázlat Jelleg dolgozatunk!!

Iharosné Laczó I. szénkzettani, Sárköziné Farkas E. üledékkzettani, Rákosi L. palynológiai. Báldiné Bkki:

nannoplankton, Vitálisné Zilahy L. és Kollányi K. kis Foraminifera, Monostori M. Ostracoda, Jámborm Kn
M. nagy Foraminifera, Kecskemétiné Körmendy A. Mollusca vizsgálataira támaszkodom. Az anyag összeállítását

Bogár György nyújtott segítséget.

II. A kifejldési területek áttekintése

1. Tát— Dorog —Csolnok —Nagysáp

2. Lábatlan— Nyergesújfalu— Baját — Mogyorósbánya

Hazánk területének legteljesebb, legvastagabb rétegsorú eocén ki fej löd esi egyse

A bányákkal feltárt terület, valamint a nagysápi és Tát-Kenyérmezi szerkezeti depress >

eocén képzdményei tartoznak ide. Ha a képzdinónycsoportokat legvastagabb értéki

•Kézirat lezárva: 1970. június 30-án
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.el vesszük számba, kb. 730 m-es értéket kapunk. Az eocén eddig észlelt legnagyobb
astagsági értéke 500 m körül van. A kifejldési területek részletes jellemzése Gidai L.

yomdai elkészítés alatt álló monográfiájában és irodalmi közleményeiben.

. Lencsehegy

E kifejldési terület összesít eoc én szelvényét NaiíV G.—Szabó X. (1907) és Nagy G. —Kecskeméti T. — Kecske -

létiné Körmendy A. (1908) munkái alapján állítottuk össze.

A Lencse-hegy a Tát Dorog —Csink- i kifejldési területtel általában megegyez
ildtani sajátosságokat mutat. Az elkülönítés alapjául szolgáló eltérések: a perforatusos
étegcsoport lerakódása idején kezdd és az eocén — oligocén határon kiteljesed lencse-

egyi dacitvulkanizmus. A lludai-hegység irányában jelez kapcsolatot a Nummulites
ibianii- rétegcsoport jelenléte.

Bajna

A régi tzállóagyagbánya és környéke tartozik e területegységhez. Az itt mélyült
’.ajna 37-as sz. fúrásunk kimutatta a szparnakumi fekv- és barnakszénösszletet, s a
úsi csökkentsósvízi fedréteg csoportot, amelyre a nummuliteses operculinás összlet

unaradásával közvetlenül települ a perforátusos és striatusos molluszkás rótegcsoport.

Közép Gerecse

A Héreu-tarjáni és a Tardos-tolnai területek eocénjére vonatkozólag Vitális I. (1939 pp. 117— 148) és Gidai L.
908/a) munkáiban találunk utalást. A marótpusztai „öblözet”-ben lev eocén képzdményekkel Liffa A. (1909),
IGH Gy. (1925), Vitális I. (1939), Szöts E. (1950). Jaskó S. (1957b). és Gidai L. (1967/b) munkái foglalkoztak.

Az e kifejldési területhez tartozó Vértestolna-tardosi ,,tekn’’, Héreg-tarjáni „katlan”
rületén az eocén teljesen fedett, a marótpusztai „öblözet” területén viszont helyenként
felszínre bukkan. Az eocén legnagyobb vastagsága 100 in körülinek becsülhet.
A marótpusztai öblözet területén feltárt eocén képzdmények a dorogi területiekkel

sonosíthatók. A homokkrétegekkel tagolt kzettanilag agyagos aleuritnak minsül
irkaagyag összlet a sporomorphák, fleg a Monocoljiopollenites tranquillus (R. Pót.)
H. et Pf. 1953. tranquillus alapján az s. s. dorogi területi (1. sz. kifejldési terület) alsó-

bcén fekvösszlet, barnakszénösszlet és közvetlen fedje heteropikus fácieseként tekint-
'tjiik. A 3. sz. rétegcsoport fels része és a 4. sz. rétegcsoport a s. s. dorogi területiekkel

irhuzamosítható, azzal a különbséggel, hogy Marótpusztán valamivel vékonyabb kifej

-

'dések. A marótpusztaihoz hasonló viszonyokat feltételezünk a Héreg-tarjáni ésTardos-
>lnai szerkezeti depressziók területén, azzal a különbséggel, hogy a fiatalabb eocén
'tegcsoportok hiányosabbak mint Marótpuszta környékén.

Nyugati Gerecse

A Dunaszentmiklóstól É-ra lev nummuliteses—operculinás agyagmárga felszíni elfordulásait már Hoffmann K.
884) jelezte. A Gerecse-hegység belsejében elforduló tarkaagyagokról Vigh Gy. (1925) tett említést, ismerte fel

lutéciai perforatusos mészknek a letarolt mezozóos aljzatra való közvetlen települését.

Az 1. sz. ábrán közölt rétegoszlopot a Dunaszentmiklós községtl É-ra, a Tekeres-
íitak mellett mélyített szerkezetkutató fúrásunk alapján szerkesztettük meg. A fúrás
I,00 — 34,00 m-ek közötti szakasza a Dorogi területi nummuliteses —operculinás agyag-
árgának és a csökkentsósvízi lumasellá rétegeket tartalmazó rétegcsoportnak felel meg.
Dunaszentmiklós 3-as fúrásban harántolt nummuliteses-operculinás agyagmárga pollen
?pe megegyezik az amerikai Wilcox flórával és a ..Helmstedter Unterflötz” flóra képével,
barnakszénösszlet hiányzik, 39,00 — 66,00 m-ek közötti, kzetlisztes agyagnak és agya-
>s aleuritnak minsül — tarkaagyagösszlet a palynológiai vizsgálatok szerint heteropi-
is fáciese a dorogi terület barnakszénösszletnek és fekvjének. A barnakszénösszlet
anyán kívül jellemz még a kifejldési területre, hogy a nummuliteses operculinás
ryagmáigánál fiatalabb eocén képzdmény-csoportot — legalábbis eddig — nem
merünk.

Bajna —rhegy

Telegdy Roth K. (1925) a Bajnai rhegy és Nagy Kabláspuszta közötti egyik nyeregbl Nummulites pertoratus,
striata és ,V. miUecaput tartalmú mészkövet említ közvetlenül a triászra települtem Gyermelyen a Vörös-hegy keleti
lalán Tympanotomts hantkeni-s csökkentsósvízi rétegekrl, tesz említést. Vitális I. (1939, p. 142) beszámol az ered-
óiytelen szénkutatásról.
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A felszíni feltárások megtekintése és Kopek G.-al együttesen feldolgozott Bajna 40. s:

fúrás alapján e területegységet a Déli gerecseivel hasonló kifejldésének tartom. Alaj
hegységre, vagy az alsóeocén ,,fekü”-terresztrikumra települ a perforatusos — striatusc

meszes agyagmárga mészmárga mészkösszlet.

8. Sáriság—Quadriburg

A sárisápi — quadriburgi major, i’egionálisan a Dorogi területet határoló oligocénn
fedett triász rögök területéhez tartozik, alig 1 — 2 m vastag, s alig néhány m2 kiterjedés

perforatusos— millecaputos mészk található közvetlenül a felstriász dachsteini mészk
települtem

9. Déli-Gerecse

A Déli Gerecse eocén képzdményeire vonatkozólag számos irodalmi utalást ismerünk. Liffa A. (1900) a perfor

tusos és striatusos mészk elterjedésére tett megjegyzéseket. Telegdi—Roth K. (1925) Nagyegyháza Ny-i szegély-

lev perforatusos mészk és az ún. „Koncai” faunás feltárás ismertetésével gyarapította az ismereteket. A dél-gerec

eocén megismerése szempontjából nagyjelentség Vigh Gy. (1935) munkája. A perforatusos mészknek közvetlei
a triászra való települését figyelte meg. (Nagy-Kesely, Sátor-hegy, Hangita abráziós háta. Hársas DK-i gerini

Véleménye szerint a középseocén (perforatusos szint) tenger partvonala a Tornyó-hegy, Nagysomlyó-hegy, Csi

hegyek és a Huszonnégyökrös-hegy (fúrókagylónyomok!) vonalában húzódott. Vitális I. (1948) több Mesteremben
Tornyópuszta környéki, felszíni eocén feltárás felismerésével járult hozzá az ismeretek gyarapításához. SÓLYOM
(1953) 1 : 25 000-es térképen rögzítette az eocén képzdményeket. Hangsúlyozta az erteljes középseocén tengerei

nyomulást. A felsgallai Kálvária-hegy, Bódis-hegy, valamint a Csákánypusztától É-ra lev triász rögök és a Tá
hegy között az idsebb tagok hiányoznak, csak a fels parti kifejldés tagozatok vannak meg. Jaskó S. (1957 b) I

vázolja az eocén képzdmények elterjedését. Jaskó szerint az eocén jelenlegi elterjedési határait, az oligocén el'

hegységszerkezeti vonalak szabják meg. Jaskó szerint a nummuliteses mészk Tatabánya és Ujszár között nagy te

leti elterjedés. Csernák L.-NÉ— ifj. Dodich E. (1968) a Mesterberek 17-es sz. fúrás szelvényét és anyagvizsgál
eredményét közük. 29 m vastag középseocén rétegsor települ az alsóliász aljzatra, véleményük szerint Kopek
—Kecskeméti T.— Dudich E. (1966), X., XI., XIII., XIV. perforatusos, striatusos, glaukonitos— tufás és fábiái

szint van képviselve.

Az elbbiekben áttekintett irodalmi adatok és személyes tapasztalataim (Tatabáin
Kálvária-hegy, Bódis-hegyi mészéget) alapján a déli-gerecsei terület jellemz sajátosság

hogy nagyobb (több 10 km2
)
összefügg területen belül az idsebb (alsóeocén fek\

összlet, barnakszénösszlet, csökkentsósvízi-fed, nummuliteses-operculinás agyaginál
összlet) eocén képzdmények általában hiányoznak. Csupán a fekv tarkaagyag helye

kénti elfordulásáról van adatunk. A felsgallai Kálvária-hegytl É-ra mélyült mészt
kutató fúrások alapján e perforatusos — millecaputos mészk —mészmárga összlet ma:
mális vastagsága 70 m körüli.

10. Piliscsaba, Pilisszántó

Pilisszántó területén kimutatott ipari minség bauxit fedjében Jaskó S. (1957/a) 2,5 m piritgumós eocénagyai;

e fölött pedig 1,0— 2,3 m vastag édesvízi mészkövet említ. Utóbbi Melanatria sp.-t, szenesedett ágdarabokal
Boosch László meghatározása szerint pálma termést tartalmaz. Piüscsévtl K-re Ferenoz K. (1953) többhelyen a

eocén szárazföldi tarkaagyagot, bauxitot és pár cm vastag kszénrétegeket mutatott ki. Piliscsaba környékén 19

bán mélyített Piliscsaba 3. számú bauxitkutató fúrásban (a falutól ÉK-re JÁMBOR Á. megállapítása szerint eocén k

zdményeket fúrtak.

Jámbor A. által felvett rétegsor alapján kialakított véleményünk szerint mintegy 45

vastag eocén összletet fúrtak át. Dorogi etalon rótegösszletünkhüz viszonyítva az a!

eocén fekvösszletet, a produktív telepeket nem tartalmazó barnakszénösszletet és.

esökkentsósvízi molluszkás fedrétegeket. A Piliscsaba környéki eocén képzdményei)
vonatkozólag még egy adatunk van. 1953-ban mélyült, 150,65 m mély még ismeret •

hely, valószínleg vízfúrás, triász mészkre teleptilten 105,0—118,81 m között lil

vörös és sárgásszürke tarkaagyag-összletet mutatott ki, amelyet a dorogi területi '

gerecse hegységi fekvösszletben lev tarkaagyagokkal azonosítunk. A 105 m fölei

rétegek - valószínleg teljes szelvénnyel fúrtak nem ismeretesek.

1. ábra. Az ÉK-dunántúli eocén elterjedési vázlata. Jelmagyarázat: 1. Felseocén, 2. Középseoccn, 3. A

eocén, 4. Kréta bauxit, 5. Mezozoikum, 6. Szerkesztett elterjedési határvonal, 7. Feltételezett elterjedési hatan .

8. Tektonikus elterjedési határvonal, 9. Kifejldési terület sorsz.

Fig. 1. Esquisse de la répartition de l’Éorcne dans le NE de la Transdanubie. Légen dr : 1. Éocéne supérieui

Éooéne moyen, 3. Éocénc inférieur, 4. Bauxite Crétacé, 5. Mésozoique, 6. Limité de répartition construite. 7. Lii

de répartition supposée, 8. Limité de répartition tcctonique. 9. N° des rayons faclologli
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11. Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Nagykovácsi, Solymár

A kimerülben lev eocén barnakszénterület földtani viszonyainak megismerése terén az irodalmi közleménye
és összefoglalások egész sorára támaszkodhattunk. Ezek közül a legfontosabbak: Hofjíann K. (1871, 1873, 1880
Hantken M. (1878, 1885), Schafahzik E. (1902), Ferenczi I. (1926), Hozlozsnik P. (1935), Vitális I. (1939), Szt
E. (1952, 1956), Vadász E. (1953, 1960), Kopek G.— Kecskeméti T.—Dudich E. jr. (1966). Az eocén képzdménye
ehatárolásánál figyelembe vettük még a szénkutatófúrásokat. A rétegtani megismerés számára különösen az 1963—6
között Solymár környékén mélyített fúrások szolgáltattak értékes adatokat.

A kifejldési egység összevont rétegtani szelvényét — személyes tapasztalatok híjján

problémavázlatképpen Hoemann K. (1871), Hantken M. (1878, 1885), Rozlozsnik I I

(1935), Szts E. (1952) munkái, és Kopek G. által feldolgozott solymári rétegsorok figyt

lembevételével állítottuk össze (2. ábra). (Megjegyezzük, hogy a képzdményesoportoki

maximális vastagsági értékükkel vettük figyelembe.)
Az 1 — 5. sz. képzdménycsoportok a dorogi eQcén szelvényekkel jól párhuzamosíthi

tk. Figyelemre méltó különbségek: Az alsóeocén barnakszénösszlet fekvösszlete jelenti

sen vastagabb (max. érték 160 m körül). Míg Dorog környékén a kérdéses összlet urálin

dóan tarkaagyagból, homokból és homokkbl áll, addig e kifejldési területen édesví.

mészk, mészmárga, valamint a dolomit és mészk görgetegekbl álló rétegek uralkodna!

A csökkentsósvízi és a nummuliteses— operculinás rétegösszletek (3— 4. sz.), valamit'

vékonyabbak mint Dorogon. Ennek lehet genetikai oka, de közrejátszhatott az esetleg!

középseocén alji lokális jelleg letárolás.

A miliolinás—perforatusos mészk azonos a csordakúti 6. sz. képzdménycsoportta
s véleményünk szerint a dorogi striátusos molluszkás szinttel (6) párhuzamosíthati
A 7. sz. uralkodóan édesvízi kifejldés barnakszéntelepeket tartalmazó összlet a Nag\

egyháza Csordakút— Mányi fels barnakszenes rétegcsoporttal (7. sz.) és a Tát—Dorog
Csolnok— Nagysáp-! fáciesegység smaradványmentes — N. striatus-os, barnakszéntl,
pékét tartalmazó (7. sz.) összletével. A Nagyegyháza, Csordakút, Mányi kifejldési egyse

8, 9-es sz. rétegcsoportja esetleg itt is kifejldhetett, s a középseocén végi, valószüisn
het, szintén lokális jelleg szárazulati periódusban többé-kevésbé letarolódhatot

Lényeges különbség még a dorogihoz képesta felseocén vastagsága és kifejldése. A Nap;,

kovácsi és Solymár környékén elforduló felseocén összlet maximális vastagsága a dón
ginak csupán a fele (kb. 120 m). Míg Dorog környékén a plankton foraminiferás meszes i

márgás aleruitok vannak túlsúlyban a nummuliteses — dyscocyclinás mészkövekkel szén ..

ben, addig Nagykovácsi és Solymár környékén a felseocén szinte teljesen mészkbl t

mészmárgából áll. ÍMl :
Az eocén képzdmények területi elterjedése: Az eocénnél fiatalabb képzdmények elhagy,

sával szerkesztett térképünk tanúsága szerint a Pilisvörösvár— pilisszentiváni, a nagyki

vácsi és a solymári alsó—középseocén képzdmények területileg egymástól teljesen izt

láltak, a felszínen lev és oligocén képzdményekkel fedett mezozóos területekkel kör
határoltak. Az alsó— középseocén „foltok” nagysága: Nagykovácsi: kb. 4,2 km
Pilisvörösvár— Pilisszentiván: kb. 3,3 km2

, Solymár: kb. 3,4 km2
.

j
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12. Nagyegyháza, Csordákéit, Mány

A Nagyegyháza, Csordakút környéki eocén felszíni elfordulására vonatkozó els irodalmi utalásokat (LUFI 1

<1906), Telegdi Roth K. (1925) munkáiban találhatjuk meg. Vitális I. (1939. 1948) pontosította ezeket az ismereti

két, s beszámolt a „Salgó” Itt-t sikeres szénkutatásairól. Vadász E. (1942) közli néhány fúrás rétegsorát. majd (1K>:

1960) táblázatos összeállítást ad az itteni eocén valószínsített rétegtani egymásutánjáról. Adatokat találunk nn

Jaskó S. (1943 a-b, 1957a), Sólyom F. (1953), Szöts E. (1956) és Mike K. (1961) és Landesz I. munkáiban (1965

Kopek G.— Kecskeméti T.— Dudich E. (1966) a Nagyegyháza,— Csordákéit - Mányi eocénnek nyolc képzdménj
csoportját különítették el, s az egész összletet a lutéciai emeletbe sorolták. Gidai L. (1968/a-b), a felderít barna!

szénkutatás eredményeirl számolt be. i
—

A mányi és csordakúti területen több mint 20 fúrás eocén anyagát dolgoztuk fe

A terepi feldogozás, valamint Rákosi L., Vitálisné Zilahy L., Jámborné Kness M. t __

Kecskemétiné Körmendi A. által végzett részletes vizsgálatok alapján ismertük meg a

eocén képzdmények rétegtani egymásutánját. Kilenc jól definiálható, a terepen is j.

elkülöníthet szintet különítettünk el. Kopek G. — Kecskeméti T. Dudich E. (1961

kutatási eredményeit is figyelembe véve a perforatusos- és a felette lev képzdmény
csoportokat a lutéciai emeletbe soroljuk. A barnakszénösszlet, fekv és fedrétegcsopori

jának (I 4. sz.) kora véleményünk szerint fiatalabb mint a dorogi alsó terepösszleti

Megítélésünk szerint a lutéciai emelet alsó részében az EK dunántúli terület jelents rés/

szárazulattá vált és letárolás ment végbe rajta. A Dorogi és a Pilisi eocén területek als

oocénvégi kiemelkedésével az üledékképzdésaz addig szárazulaton levVórtes —Gerecse

Budai -hegységek által határolt területre tevdött át. Ennek az alsó középslutéciai ül'

dékképzdési ciklusnak az eredménye a Nagyegyháza — Csordakút Mény-i eocen r
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2. ábra. Az ÉK-dunántÚlI eocén összehasonlító rétegtani áttekintése. Jelmagyarázat: 1. Mészk, dolomittzkbreccsa, 2. Kavicsos homokk, 3. Homok. 4. Homokk, 5. Agyagos homokk, 6. Aleuritos homokk, 7. Aleurit,
8. Márgás aleurit, 9. Meszes márgás aleurit, 10. Meszes aleurit, 11. Agyagos aleurit, 12. Aleuritos agyag, 13. Andezittufás homokos agyag, 14. Andezittufás agyag, 15. Agyag, 10. Agyagmárga, 17. Homokos márga, 18. Aleuritos márga,
19. Márga, 20. Mészmárga, 21. Aleuritos mészmárga, 22. Homokos mészk, 23. Mészk, 24. Barnakszén, 25. Agyagos barnakszén, 26. Kszenes agyag, 27. Andezittufa, 28. -Andezltlapilli-agglomerátum, 29. Andezit, 30. Dacit,

31. Konkréció, 32. Molluszkalurnachella

Fig. 2. Comparaison stratigraphique de l’Eocene de Transdanubie du NE. Légende: 1. Oalcaire, dolomie, bréche de silex, 2. Grés A graviers, 3. Sable, 4. Grés, 5. Gós argileux, 0. Grés silteux. 7. Siltite, 8. Siltite mirneux, 9. Siltite

cnlcareo-mameux, 10. Siltite calcaire, 11. Siltite argileux, 12. Argile silteuse, 13. Argile sableuse A tuf andésitique, 1 4. Argile á tuf andésitique, 15. Argile, 16. Marne argileuse, 17. Marna sableuse, 18. Marne silteuse, 19. Marne,
20. Marne calcaire, 21. Marne calcaire silteuse, 22. Calcaire gréseux, 23. Calcaire, 24. Lignité, 25. Lignité argileux, 20. Argiljligniteu.se, 27. Tuf andésitique, 28. Lappili et agglomérat andésitique, 29. Andésite, 30. Dacite, 31. Concrétion,

32. Lumachélle A Mollusques
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egsor. A nagyszámban leinélyített kszén- és bauxitkutató fúrások alapján szerkesz-
;ett un. eocén térképünk szerint a Nagyegyháza Cordakút Mány-i eocén elfordulás
élszínen lev és oligocénnel elfödött triász területtel teljesen körülhatárolt. Egyéb
•océn elfordulásoktól teljesen izolált. A terület NyDNy KEK irányú lutéciainál,

le valószínleg az eocénnél is fiatalabb szerkezeti süllyedk, kiterjedése kb. 30 kin2 felté-

elezhet még további 8.5 kin 2 nagyságú területen eocén.

3. Zsámbék

Zsámbéktól északra egyetlen barnakszénkutató fúrás harántolt eocént. A környéken
íélyített további fiirások a Zsárnbék 1-es fúrással kimutatott eocént denudációs okokból
cm találták meg. Az elfordulás teljesen izolált, néhány száz rn2-nél nem nagyobb kiter-

dés. A barnakszénösszlet fedjében lev miliolinás alveolinás képzdményt a Nagy-
gyháza -Csordakút Mány-i terület ti. sz. képzdménycsoportjával véljük azonosnak.
vkosi L. palynológiai vizsgálatai szerint a barnakszénösszlet nem a Nagyegybáza

sordakútival, hanem az elbbinél idsebb dorogival lenne egykorú.

I. Lovasberény — Páti/ — Vál

A terület sajátos, eddigi területektl kifejldésben lényegesen eltér I.ovasberény Vál — pityi terület eocén
piódményeire Vendl A. (1914), Székyné FtJX V. — Bakab.ís A. (1953), Vadász E. (1953), SzTS E. (1956) JANTSKV
(1957), HoRl'siTZKY F. (1965) munkáiban t ilálnnk adatokat. A terület eocén szelvényének összeállításánál lényeges
mponttul szolgált még a Bauxitkutat Vállalat Vál község mellett lemélyített Csákvár 18-as és a VtTUKI Báty
s számú fúrása.

A Páty 5-ös fúrás rétegsorában, az eocén összlet alatt 25,8 m vastag iparilag nem
isznosítható agyagos bauxit rétegcsoport mutatkozott. Felette több mint 20 m vastag-
igú aleuritos tarkaagyag volt megállapítható. A terület több mint 400 m maximális
istagságú eocén rétegsorát két kb. egyenl vastagságú összletre tagoljuk. Az alsót a
téciai emeletbe, a felst a priabónai emeletbe soroljuk. Az alsó, uralkodóan andezit
pillibl és agglomerátumból álló összlet csak fels részén tartalmaz vízi lerakódásokat.
Csákvár 18-as és a Páty 5-ös fúrás andezitlávát is harántolt. A lutéciai — priabónai
ttárt a priabónai transzgresszió üledékeinek lerakódásától, a nummuliteses— dyscocycli-
ts mészkövek megjelenésétl számítjuk.
További vizsgálatot igényl kérdések:

Az eocén piroklasztikumok elterjedésének továbbnyomozása

E tekintetben figyelemre méltónak és továbbfejlesztendnek taxtjuk Jantsky B. (1957)
zsgálati eredményeit, miszerint Nadap és Pázmánd között nagykiterjedés andezitbl
piroklasztitjaiból álló eltemetett hegység húzódik. Ez a mágneses maximumok alapján
regélyestl —Vei-ebig nyomozható. Véleményünk szerint az említett vonulatok, vala-
nt Vál —Páty — Budai-hegység déli része között, esetleg nagyobb összefügg területet
pez, letárolástól védett tektonikai depressziókban, a Lovasberény— Vál Páty-i kifej-

lés eocén valószínsíthet, Ny-on magasabb, K-en mélyebb szerkezeti helyzetben.
. piroklasztikumok alatt remélhet, esetleg helyenként nem degradált bauxitösszlet jelenléte vé-
glényünk szerint feltétlenül indokolja a kérdés továbbrizsgálatát.

Az andezit vulkánosság kitörési centrumainak kérdése

Székelyné Fux V. — Barabás A. (1953) két kitörési centrumot feltételeztek. Az együk
A elencei-hegység területén, a másik pedig valahol a Budai-hegységtl É-ra lehetett.
- elbbi, véleményink szerint bizonyított tény. Nagy G. Kecskeméti T. — Kecskemé-
1 é Körmendi A. (1968) a Pilishegység ÉNyr -i részén dacit Vulkánosságot rögzítettek.
• páty i és váli fúrások rétegsorai és Horusitzky F. (1965) közleménye viszont a Budai-
I tységtl délre, illetve délnyugatra engednek (esetleg eltemetett, vagy már denudált)
1 örési centrumot feltételezni.
Xem tartjuk valószíntlennek, hogy a Velencei-hegyrségi andezit és a Pilis ENyr -i részén

riködött dacit vulkánokkal szinkron a Budai-hegyTségtl E-ra is volt vulkáni tevékeny-
s . V éleményünk szerint a jelenlegi ismeretek alapján helyesebb a Budai -hegységi paleo-

piroklasztikumokat a szemnagyságcsökkenés figyelembevételével délrl, mint E-ról
s nnaztatni. Egybevetve az eddigi ismereteket: A Dunántúli Középhegység EK-i részén a
f ltani megismerés elrehaladásával a lutéciai, priabónai és lattorfi emeletek idején mködött
tkáni lánc körvonalai bontakoznak ki. A feltételezett vulkáni lánc iránya nagyjából ENy—
•G-í, s az üledékképzdési és lehordási területeket elválasztó regionális mélytöréshez csatla-
l ik.

^ Földtani Közlöny
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III. Földtani fejldésmenet és szerkezetalakulás

Az els eocén üledékciklus alsó terresztrikus — édesvízi kifejldés tagozatát település

helyzete alapján a szparnakumi emeletbe soroljuk. A fels csökkentsósvízi — tengei
képzdménycsoportot a bennük elforduló szervesmaradványok, elssorban a planktoi
és nagy Foraminiferák, valamint a sporomorpha anyag alapján a cuisi emeletbe helye?

zük. Mellékelt elterjedési vázlatunkról — amelyet több ezer fúrás adatának figyelembe
vételével összeállított részletes térképek alapján szerkesztettünk — is kitnik, hogy a

eocén elfordulási területei egymástól elszigeteltek, köztük kontinuitás nincs. Az eocé
fejldés menetét értelmez korábbi koncepció (Vadász E. 1953, 1960, Szts E. 1951

Sólyom F. 1953, Vigh F.— Szentes F. 1952) ezt csak azzal magyarázta, hogy az eocé
tenger fleg triász dolomitból és mészkbl álló kisebb-nagyobb szigetekkel tagolt téri

letre érkezett. Az alsóeocén kszénképzdés és általában az üledékképzdés is ilyen fe

színen lev mezozóos rögvonulatokkal elválasztott .öblökben, lagúnákban, medencékbe
ment végbe.
Véleményünk szerint a kszénképzdési és üledékképzdési terek a jelenleg körvont

lazhatóknál szinte nagyságrendileg nagyobb kiterjedésnek, középhegységi méreté
lehettek. Erre utal

1. parti fáciesek hiánya a felszínen lev mezozóos rögcsoportok közelében.
2. Jelenleg teljesen izolált eocén elfordulási területek szelvényeinek minden nehézst

"élkiil való korrellálhatósága (Pl. Dorogi terület - Pilisvörösvár— Solymár; Nagyeg
^áza, Csordakút = Zsámbék).

3. Az alsóeocén képzdmények letaroltságára utal, hogy a középseocénben koptatot
töredezett formában, helyenként számottev mennyiségben is kimutathatók alsóeoci

faunaelemek, elssorban nagy Foraminiferák. Az eocén képzdmények területi tagolts

gának kialakulásában véleményünk szerint szerepe lehetett az egykori morfológiai visz

nyoknak is, de EK Dunántúli viszonylatban az alsóeocén képzdmények területi elt< •

jedését legalább ugyanilyen mértékben utólagos letárolások is befolyásolták. Az alsóeoci

legnagyobb összefügg elfordulása s. 1. Dorogi terület (1.2. sz.). Fleg a „fekii” rété

csoport elterjedt a Gerecse-hegységben. Néhány km2 nagyságú denudációs reliktumnt
tekinthet a Pilisvörösvár — Pilisszentiván —Nagykovácsi Solymári elfordulás. .

eocén képzdmények nagymérv, helyenként teljes letárolása valószínsíthet a Gereer

és Buda- Pilisi-hegység között. Az eocén itteni egykori jelenlétére utal a ,,fekü” rétt

csoport (tarkaagyag, édesvízi mészk) helyenkénti elfordulása. Vizsgálataink szerint

cuisi-lutéciai határon végbement kiemelkedés és letárolás regionális, középhegységi mén
volt. Legújabb adatok szerint (Tokod 527-es fúrás és Lencsehegy) lehettek olyan keske

üledékképzdési vályúk, tengerágak, amelyek mentén nem szakadt meg a kapcsolat

Ny-i Kárpátok geoszinklinális övezete és Középhegységünk egy-egy részterülete közii

A Nagyegyháza — Csordakút — zsámbéki, az eocén rétegsor alján lev bamakezt
összlet fiatalabb, mint a s. 1. dorogi és Pilisvörösvár- Solymár Nagykovácsi. Fedjét
lutéciai faunájú agyagmárgaösszlet települ, folyamatos átmenettel. Értelmezésünk szer

a Gerecsei Dorogi Pilisi terület alsóeocén végi kiemelkedésével az üledékképzd
tere a Vértes Budai-hegység közötti területre tevdött át — (Mány Csordákul
Zsámbék), s az elbbi terület szárazulati periódusával szinkron keletkezett az 1—4.
rétegcsoport.

Az egész EK dunántúli terület egységes elbontását eredményezte a „perforatu I

transzgresszió”. A perforatusos rétegcsoport többnyire valamelyik alsóeocén rét

csoportra, ritkábban felstriász mészkbl vagy dolomitból álló aljzatra települ. A CS'

•

kentsósvízi és tengeri kifejldések közötti gyakori ingadozás jellemz az elbbinél jól

korlátozottabb elterjedés, a striatusos molluszkás rétegcsoportra. A lencsehegyi te-,

létén mrevaló barnakszén telepeket tartalmaz. A lutéciai emelet záró rétegcsoport :

(7. sz.) az 1 3. 1 1. és a 12. sz. kifejldési területeken ismerjük. Mrevaló barnakszénti -

pékét tartalmaz a Tát Dorog Csolnoki és vékony nem mrevaló telepeket a Pi*

vörösvár és Solymár és Nagyegyháza Csordakúti területen.
A priabónai transzgresszió eltt letárolást valószínsítünk, amely elssorban a közéj -

oocén képzdmények egy részének lepusztulását eredményezte. A Gerecse Doro
pilisi területek alsóeocén végi kiemelkedésével és a Nagyegyháza Csordakút /sárul i

eocén üledékképzdés megindulásával egyidben kezddhetett el az eocén vulkáni ti •

konység, nagyjából ÉK DNy-i csapásban, a Velencei- és Budai-hegységek közi

Nagykiterjedés, eddig csak egy-egy részletében ismert eltemetett vulkáni hegyet t

eltételezünk nagyjából ÉK DNy-i csapásban Seregélyes Vereb Vál Báty köz
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>vábbi megismerése annál is indokoltabb, mert a kevésbé letarolt és degradált formában

gy mennyiség bauxitot fedhet.

A priabónai képzdményeknek két súlyponti elfordulási területét ismerjük:

1. Az ÉK — Középhegységihez — Budai hegységihez kapcsolódó Solymár Osobán-
kai — Pilisi elfordulás.

2. A Dunántúli középhegység DNy-i részéhez kapcsolódó Dorogi — Oerocsei el-
fordulások.

Hogy létezett-e közvetlen összeköttetés a két felseocén tengerág között, a mai ismere-

k alapján inkább nemmel kellene válaszolni. Az eocén képzdmények az eocén utáni
nábbi szerkezetalakulási periódusokban vettek részt, ezek közül egyik legjelentsebb

t infraoligocén denudáció volt. A Gerecse — Dorogi terület - Vértes hegység és a Buda-
isi-hegységek között az eocén nagymérv, helyenként teljes letárolása valószínsíthet.

( fraoligoeén — Telegdi Koth küszöb.)

Az ÉK-dununtúli eocén fontosabb irodalma

Csernák L.-né— ifj. dr. Dinien E. (1908): Három bauxitkutató fúrás anyagvizsgálatának földtani eredményei

Í
dtani Közlöny XCVIII. k. 2. f. pp. 248—284. — FERENCZ K. (1953) A Pilis hegy és a tle D-re es terület földtan
onyai. Földtani Int. Évi Jel. 1943-ról. Befejez rész pp. 7—39. — Gidai L. (1 904) A Dorogi-medence eocén kép-

z menyeinek kifejldési viszonyai. Évi Jel. 19(S2-rl. pp. 175— 182. — Gidai L. (1966): A paleocén és eocén képzd-
niyek vastagsági és kifejldési viszonyai a Dorogi-medence északi és középs részén. Évi Jel. 1964-röl. pp. 315— 320.
t vi L. (1967): Az alsó-eocén barnakszénösszlet kifejldési területei a Dorogi-medence N y

- i részén. Évi Jel. 1965-

n pp. 243—250. — Gidai L. (1968/a): A felderít barnakszénkut atás helyzete és lehetségei a Dunántúli Közép-
h ség ÉK-i részén. Évi Jel. 1966-ról. pp. 125 — 134. — Gidai L. (1968/b). A Nyergesujfalu 29. sz. fúrás földtani

e«ményei. Évi Jel. 1966-ról. pp. 141 — 148. — Gidai L. (1968/c) Magyarázó a Dorogi-medence földtani térképéhez.
1 00-es sorozat. Tokod. Budapest, 9.1. 1— 45. — Gidai L. (1969): Les subdivision stratigraphiques des formations
e> nes de la partié nord-est de la Montigne Centrale de Transdanubie (Hongrie). Mém. du. B. 11. G. M. N° 69. p.
1 192. — Gidai L. (1970) Az eocén képzdmények rétegtani helyzete a Dunántúli Középhegység ÉK-i részén.

Utáni Közlöny, 100 k. 2. szám. p. 144—149. — Hantken M. (1868): Lábatlan vidékének földtani viszonyai. Magy.
1 It. Társ. Mnk. IV. 1868. pp. 48—56. — Hantken M. (1871). Az esztergomi terület földtani viszonyai. Földt. Int.

Könyv I. pp. 1— 141. — Hantken M. (1875) A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentsége a délnyugati
k pmagyarországi hegység ö-harmadkori képzdményeiben. Ért. a Terin. Tud. Körébl. V. k. VII. sz. pp. 1—21. —
B tken M. (1878): A Magyar Korona országainak széntelepei és szénbányászata. Budapest, pp. 1—331. — Hantken
M 1879): llebert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó-harmadkori képzdményekrl. Ért. a Term.
ti sok körébl. IX. 12. sz. Budapest. 1979. pp. 1 —32. — Hantken M. (1885) Új adatok a buda- nagykovácsi hegység
é- esztergomi vidék föld és slénytani ismeretéhez. Értekezések a természettudományok körébl. XIV. 9. pp. 1 — 52.

ofmann K. (1871): A Buba- kovácsi hegység-földtani viszonyai. Magy. kir. Földt. Int. Évkönyv I. 9. pp. 199—273.
OFMANN K. (1873): Adalék a Buda- kovácsi hegység másodkon és régibb harmadkori képzdései puhány faunájá-

ul ismeretében. Pest 1873. — Hofmann K. (1880) Buda vidékének némely ó-harmadkori képzdésérl. Földtani
K 'öny X. pp. 245 — 292. — Hofmann K. (1884): Jelentés 1883. év nyarán a Duna jobb partján Ó-Szöny és Piszke
k( foganatosított földtani részletes felvételrl. Földt. Közi. X IV. k. 3— 4. f. pp. 174— 190. — Horusitzky, F. (1964):
L mite le crétacé et le probléme de „l’étage Gallien”. Acata Geol. Tm. VIII. fasc. 1—4. pp. 319—335. — Horü-
Sl vY, F. (1965) Die Cronologie dér tertiaren pyroklastite Ungarns. Acta Geologica Tóm. IX. gasc 3— 4. — Jámbomé
K ss M. (1967): Nummulites vizsgálatok a Dorogi-medence Ny-i részén telepített néhány mélyfúrás rétegsorából.
Étjei. 1965-ról, pp. 251—272. — Jámbor—KNESS, M. (1968/a) Recherches sur les Nummulites dans le bassin de
D ig. Budapest. Klny. pp. 1 — 13. — Jámbomé Kness M. (1968/b) A Dorogi-medence Ny-i részének Nummulites
vi-álatai. Kézirat, p. 1—81. — Jámborné Kness M. (1968/c): Áthalmozott alsóeocén Mummulites fajok középs-
ét i üledékekben. Évi Jel. 1966-ról. pp. 149—152. — JANTSKY B. (1957): A Velencei hegység földtana. Geologica
H garica. Tóm. 10 pp. 1— 170. — Jaskó S. (1943/a) A Bicskei-öböl fejldéstörténete, hegyszerkezete és fúrásai.
B' imolóa Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól. V. évf. 5. füzet. pp. — Jaskó S. (1943/D) . Adatok a Bicskei-
öt földtani ismeretéhez. Évi Jel. 1939—40 évekrl. I. k. pp. 335—379. — Jaskó S. (1957/a) A pilisszántói bauxit.
M '. AU. Földtani Intézet Évkönyv. XLVI. k. 3. füzet. pp. 489—492. — Jas Kó S. (1957/b) Adalékok a Gerecse és
Pi legység közötti terület földtanához. Földtani Int. Évkönyv. XLVI. k. 3. f. pp. 495—504. — Jaskó S. (1957/c):
A cske, Szár. Tatabánya és Tarján közötti terület földtani leírása. M. All. Földt. Int. Évkönyv. XLVI. k. 3. f. pp.
50 - 521. — Kopek G.— Kecskeméti T.— Dcdich E. jón. 1966) A Dunántúli Középhegység eocénjének rctegtani
kt ;sei. Évi Jel. 1964-rl. pp. 249—264. — Landesz I. (1965): j szénterület a Gerecse DK-i elterében. Földtani
K tás VIII. évf. 2. sz. pp. 1—7. — Liffa A. (1906): Jegyzetek M íny és Felsgilla vidékének agregeológiai viszonyai-
hc Földtani Intézet Évi Jel. 1905-rl pp. 189. — Liffa A. (190.)) Geológiai jegyzetek Nyergesújfalu és Neszmélyk Tekérl. Földtani Intézet Évi Jel. 1907-rl. pp. 148—171. — Mike K. (1961) összefüggés a Nagyegyházi-medence
szí ezeti és morfológiai viszonyai között. Földrajzi Értesít 4. sz. pp. 433—454. — Nagy G.—Szabó N. (1967): Az
E' Tgom — Lencsehegyi-i eocén barnakószénkutatás. Földtani Kutatás X. évf. 1. sz. pp. 7— 11. — Nagy G.— Kecske-
41 T.—Kecskemétiné Körmendy A. (1968): A Pilis hegység és a Dunántúli Középhegység eocén képzdményeinek
ka olata. Évi Jel. 1966 évrr pp. 95— 104. — Peters, K. (1859) Geologische Studien aus L'ngam-2. Die Umge-
bu von Visegrád, Gran , Totis und Zsámbék. Jahrbuch Geol. R. A. X. pp. 483— 521. — Rozlozsnik P. (1924) Num-
au iák Magyarország Ó-harmadkori rétegeibl. Földtani Szeml e I. Budapest — Rozlozsnik P. (1935) Adatok a
® ila-Kovácsi hegység ó-harmadkori rétegeinek ismertetéséhez. Évi Jel. 1925— 28-ról. pp. 65—86. — Rozlozsnik
i ’CHRéter Z.—TELEGDI Róth K. (1922): Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai. Budapest,
pp -128. — Schafarzik F. (1902): Magyarázatok a Magyar Korona országainak részletes földtani térképéhez.
Bi pest és Szt.-Endre vidéke, pp. 1—61. Budapest, pp. 1—61. — SchrÉter Z.—Mauritz B. (1952) A lovasherényi
IL mélyfúrás földtani eredményei. Földtani Közlöny. LXXXII. 9. pp. 250—256. — Sólyom F. (1953) Az Északi-
dé - és a Déli-Gerecse földtani felvétele. Évi Jel. 1950-rl. pp. 221—231. — Szentes F’. (1968) Magyarázó Magyar-
ig 7 200_000-es földtani térképsorozatához. 4— 34. I. Tatabánya. Budapest, pp. 1— 158. — Székyné Fux V.— Bara-
BA

. (1953): A dunántúli felseocén vulkánosság. Földt. Közi. LXXXIII. pp. 217— 229. — Szts E. (1952) Jelentés
1 l ykovácsi és pilisvörösvári medence eocén képzdményeinek rétegtani viszonyairól. Földt. Intézet Évi Jel. 1948-
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ról. pp. 39— 45. SzTS E. (1956): Magyarország eocén (paleogén) képzdményei. Geol. Hung. Tóm. 9. pp. 1 — 118 I jTaeger H. (1914): A Buda— Pilis— Esztergomi Hegycsoport szerkezete és arculata. Földt. Közi. XLIV. k. 10-1:
füzet, pp. 555—571. — Telegdi ítOTH K. (1923): Paleogén képzdmények elterjedése a Dunántúli Középhegyséf
északi részén. Földt. Közi. k. pp. 1— 14. — Telegdi Roth K. (1925): A Tokod-dorogi és a tatabányai barnaszél
medencék között elterül vidék és a móri árok környéke. Évi Jel. 1920—23-ról. pp. 69—81. — Telegdi Roth K
(1927): Infraoligocén denudáció nyomai a Dunántúli Középhegység északnyugati peremén . Földtani Közlöny, LVII
k. 1— 9. füzet, pp. 32—41. — Vadász M. (1939) A „fornai széntelep” kérdése. Bány. és Koh. Lapok LXXIÍ. évf. ]
sz. pp. 25—28. — Vadász E. (1942): Eocén kérdések. — Eozan- Fragen. Földt. Közi. LXXII. k. 4— 12 füzet, py •

151— 170. — Vadász E. (1953): Magyarország földtana. Budapest, pp. 1—402. — Vadász E. (1960) Magyarorszá
földtana. Budapest. II. kiadás pp. 1—646. — Ven dl A. (1914): A velencei hegység geológiai és petrográfiai visz nyi
Földt. Int. Évkönyv. XXII. k. pp. 1— 170. — Vigh Gy. (1925): Földtani jegyzetek a Gerecse hegységbl Évi Je
1920—23 évrl pp. 60—68. — Vigh, Gy. (1928): Führer in das Gerecse-Gebirge nach Lábatlan und Piszke. Führe
z. d. Studienreisen Pol. Ges. Budapest, 1928. pp. 13—32. — Vigh Gy. (1935): Adatok a Gerecse-hegység nyugit
részének földtani ismeretéhez. Évi Jel. 1925—28 évekrl, pp. 87— 96. — Víg F.—Szentes F. (1952) A Dorogi mertem'
hegyszerkezeti és védréteg viszonyai, különös tekintettel a karsztvíz elleni védekezésre. Bányászati Lapok 85. líl
pp. 588—600. — Vitális I. (1939)ag: Myarország szénelfordulásai. Sopron, pp. 1 — 407. — Vitális I. (1948) A Kéme f
egyháza—Mesterberek—Csordakútpuszta területe alatt felkutatott paleogén fényes barnaszén. Bány. és Koh. Lapr
III. (LXXXI) pp. 33—39 pp. 66— 75 pp. 97— 108. — Vitális— Zilahv L. (1968 Zones provisoires de Foraminih r

planctoniques de la serie Eocéné du Bassin de Dorog (Hongrie). Mémoires du B. R. G. M. N° 58 pp. 131— 135.
Vitálisné ZlLAHY L. (1967): Plankton Foraminifera zónák a Dorogi-medence rétegsorában. Földt. Közi. XCVII. k
f. pp. 462-464.

Problémes stratigraphiques de l’Éocéne du NO de la Transdanubi

L. Gidai

La présente note est consacrée aux questions de la stratigraphie, lithologie et de
paléogéographie des formations éocénes du NW de la Transdanubie. Le chapitre I dón,,

une vue d’ensemble des résultats des recherches qui ont été obtenus jusqu’á présent

qui peuvent étre extrapolés á l’ensemble de la région en question. Les données de
,
&

géologie et des conditionsd’ érosions ultérieures ont permis de distinguer 14 aires faciol,

giquest (fig. 1 á 5, 8á9). Dans le chapitre II., une sommaire des problémes géologiqt L
de ces aires faciologiques est donnée.

1. Tát, Dorog, Csolnok, Nagysáp
2. Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Mogyorósbánya.

C’est l’unité faciologique la plus compléte et la plus puissante de l’Eocéne, en Hongr u

Si l’on considére la plus grande valeur des puissances des formations éocénes, on obtii •

une valeur approximative de 730 m. La puissance maximum observée jusqu’á prést

est de 500 m environ. Les formations en question ont été caractérisées en détail dans i

fascicle 3 du volume consaeré au Colloque sur l’Éocéne, Paris 1968 (Mém. B. R. G.
|

No 69, pp. 183-192.)
3. Lencsehegy. Cette région se caractérise pár des conditions géologiques correspondi . < .

en général á celles des aires faciologiques précédentes. La différence dönt l’auteur s’

;

servie pour la séparer en unité distincte c’est le volcanisme dacitique débutant pendan '

dépt de la série á Nummulites perforatus et culminant á la limité entre l’Éoeéne et l’Oli •

céne. La présence des couches á Nummulites fabianii indique une connexion vers la M< •

tagne de Buda.
4. Bajna. Le terme sous-jacent et le complexe lignitifére sparnaciens, ainsi qu< >

terme du tóit saumátre cuisien sont surmontés, en discordance, pár l’absence des coue fi*

á Nummulites et Operculines, pár le terme á N. perforatus ,N . striatus et Mollusqi , ,

appartenant au Lutétien.
5. Montagne de Gerecse, région centrale. Ce sont le ,,sillon” de Vértestolna et Tan ,

la „dépression” de Héreg et Tarján et le „golf” de Marótpuszta qui appartiennent .

La puissance maximum de l’Éocene estimée est de 100 m environ. Le complexe d’ar ’

bariolée — en effet, il s’agit de siltites argileuses á interoalations de grés — peut i e
t

considére comme un faciés hétéropique des termo sous-jacent, et susjacent du compl.n

lignitifére éocénes inférieurs, de Bassin de Dorog s. s., ce qui est confirmé pár les 8 -Hl

romorphes (Fig. 1 ).

6'. Montagne de Gerecse, région occidentale. Les marnes argileuses de cette rét a

représentent, également un faciés hétéropique du complexe lignitifére du Bassin de ü( ?

et des couches y sousjacentes.
7. Bajna, Mont rhegy. Entre le Mont rhegy de Bajna et Nagy-Kabláspuszta. '8

calcaires á N. perforatus et N . millecaput reposent directement sur les couches triasii *

supérieures du soubassement. Sur le Mont Vörös á Gycrmely, on connait des cou< *

saumátres á Tympanotonus hantkeni. Dans le sondage de Bajna-40, le complexe d’arj *

bariolées éocéne inférieur est surmonté immédiatement pár lo terme á A’, perfon «•
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8. Sárisáp, métaire de Quadriburg. Á la métaire de Quadriburg, A Sárisáp, qui appar-
ient á la région des blocs triasiques bordant le Bassin de Dorog et couverts pár des sédi-

icnts oligocénes, on trouve quelques m- du calcaire A N. perforntus et N. millecnput d’une
uissance de 1 á 2 m., reposant directement sur le Dachsteinkalk du Trias supérieur.

y. Montagne de Gerecse, région méridionale. Le trait caractéristique de cette aire

iiciologique c’est l’absence des termes plns anciens de l’Éocéne sur un territoire assez
trendu (plusieurs 10 km2

.) Ce n’est que l’argile bariolée du mur qui est connue pár endroit.

n outre on connait des formations terrestres éocéne inférieure de mur, le complexe lig-

itifére (sans gites exploitables) et des couehes saumátres le surmontant.
10. Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Nagykovácsi, Solymár. L’Éocéne inférieur montre

les caractéres voisins A ceux du Bassin de Dorog et l’Écoéne moyen A ceux de Mány,
isordakút. Les affleurements éocénes sont complétement isolés, étant entourés pár des
lcs triasiques couverts pár de l’Oligocéne.

11. Nagyegyhúza, Csordakút, Mány. On a distingué neuf horizons bien définiables qui
laissent nettemen t séparer mérne sur le terrain. Le tenne A N. perforntus et ceux y

iperposés sont attribués au Lutétien. Selon l’opinion de l’auteur, les termes du mur et

a tóit du complexe lignitifére (Nos 1 A 4) sont plus récents que le complexe lignitifére

iférieur de Dorog.
12. Zsámbék. Au Nord de Zsámbék. c'est dans un seul sondage de prospection de lignité,

í des fonnations éocénes furent traversées. Celles-ci peuvent étre corrélées avee la série

ratigraphique de l’aire faciologiques précédente.
13. Lovasberény, Páty, Vál. Le soubassement est pár endroits surmonté pár un terme

luxitifére puissant de quelques métres ou bien mérne 10 A 20 m qui contient ordinaire-

<ent des bauxites dégradées et qui est couverte pár de l’Éocéne d’une puissance maximum
(> 400 m environ. La partié inférieure de l’Éocéna est constituée pár des lapillis et des
bglomérats andésitiques avec des sédiments A puissances subordonnées, la partié supérieu-
. étant composée de grés et calcaires tuffacés priaboniens A Nummulites et Discoyclines.

En outre, on traite également de la question de répartition tles pyroclastites éocénes
des problémes des centres d’éruption du volcanisme andésitique de l’Eocéne. Dans la

jirtie nord-est de la Montagne Centrale de Transdanubie se reconnaissent les contours
une chaíne de volcans qui étaient actifs au Lutétien. Priabonien et au Lattorfien. Cette
laine d’une orientation NW — SE est liée A íme fracture profonde régionale, séparant les

rés d’érosion et de sédimentation. 1

Chapitre 111. est consacré a Phistoire géologique et geotectonique de la région. L’une
s conolusions essentielles tirées pár l’auteur, c’est que les bassins lignitiféres et de sédi-

entation semblent avoir été plus vastes, mérne d'un ordre d’étendue, qu’ils ne se laissent

tursuivre aujourd’hui, de sorté que leurs extensions auraient du correspondre A celles

la Montagne Centrale de Transdanubie.
Conformément A l’opinion de l’auteur de la présen te note, la différenciation géogra-
úque des formations éocénes semble avoir été due également á la géomorphologie con-
uiporaine, mais les érosions ultérieures en sont resposables dans une mesure non pás
oins grande.
Au Sparnacien se formérent en prédominance des couches terrestres et d’eau douce.
i Cuisien eut lieu une transgression continue qui affecta un territoire vaste. Á la limité
•tre le Cuisien et le Lutétien se produisirent une émersion et une dénudation régionales.
Ans une partié du territoire en question la sédimentation étáit continue entre les deux
Jges cuisien et lutétien. La transgression á N. ,,perforntus” résulta l’inondation contigue
générale du secteur nord-est de la Transdanubie. La transgression priabonienne semble
oir été précédée pár íme dénudation (dite dénudation pré-priabonienne) qui conduisit
jjremier lieu A l’érosion d’une partié des formations de 1’Éocéne moyen.
Les fonnations éocénes ont été soumises aux mouvements des phases teetoniques
st-éocénes dönt 1’ érosion infra-oligocéne étáit une des plus efficaces. II est probable
fe sur le territoire entouré pár les régions de la Montagne de Gerecse, du Bassin de Dorog,
* Li Montagne de Vértes et de la Montagne de Buda et Pilis l’Éocéne ait été intensément
pár endroits mérne complétement — éi’odé (..surélévation” infra-oligocéne nommée
ELEGDI RoTH”).
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A Hofmann-féle hegyszeiitmártoni

(Villányi-hegység) anizusi Ophiuroidea-leletek:

Hofmannistella transdanubica n. gén., n.sp.
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összefoglalás : Szerz a Hofmann K. által 1874-be n gyjtött, a szerzk figyelmét eddig el

kerül, slénytanilag nagyérték 5 db. Ophiuroidea-lelet feldolgozását adja. Ezenkívül filogenetika
és ontogenetikai, valamint paleoökológiai következtetéseket von le a leletek kapcsán.

,
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Bevezetés

Hofmann K. 1874-ben, a Villányi-hegységben végzett felvételi munkái során

a Hegyszentmártontól KDK-re lev Kregy-hegy É-i oldalán lev kfejt
j

gutensteini mészk rétegeiben találta az alábiakban bemutatandó Ophiuroidea-,

maradványokat. Hofmann a kézi kzetmintában lev maradványokat
Ophiuridae sp.-nek meghatározta ugyan, de különösebb jelentséget nem tulaj-

donított a leleteknek. A Villányi-hegységrl szóló rövid ismertetésében (1876'

ezeket meg sem említi.

Az slénytanilag nagyérték leletek a késbbi szerzk érdekldését sem kel-

tették fel. A Hofmann gyjteményét feldolgozó Lóczy L. (1912), valamint

Rakusz Gy. és Strausz L. (1953) említik csupán, Hofmann meghatározására
hivatkozva ,,Ophiuridae sp.”-ként.

A Hofmann-féle leletek slénytani jelentsége

1969-ben megbízást kaptam a Magyar Állami Földtani Intézet vezetségétl
a Villányi-hegységi triász átfogó kutatási program keretében a makrofauna-
gyjtemények feldolgozására. Az Ophiuroidea-leletek nyomban felkeltették

érdekldésemet, és a vonatkozó irodalom áttanulmányozása során arra a meg-

gyzdésre jutottam, hogy slénytanilag nagyjelentség leletekrl van szó.

Az Ophiuroideáknak a földtörténeti múltból nagyon kevés maradványát
ismerjük. Többnyire csak szétszórt váztöredékeik kerültek el, teljes váz-

maradványok, de nagyobb vázrészletek is az slénytani ritkaságok közé tar-

toznak .

Egyes kivételes esetekben, mikor a fáciesviszonvok (1. késbb) szerencsések

voltak az Ophiuroideák fosszilizációjához, tömegesen is találhatók. Ilyen lel-

helyeket a triászból különösen a Jena és Weimar-környéki kagylósmészkbl,
Muschelkalk-ból ismerünk (Kutscher 1940, Pohlig 1878). Gyakoriak az

Ophiuroidea-leletek a német és angol raeti képzdményekben is, de az elbb
említett lelhelyekhez képest lényegesen kevesebb mennyiségben fordulnak
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el. (Benecke 188(1. Boehm 1889. Eck 1879, Roemer 1874, Schmidt 1928).

Az alsótriászból egyáltalán nem ismerünk Opámroitfea-maradványokat,
a felstriász alsó tagozataiból csupán egyet len fajt; a raibli rétegekbl (Aspidura
raiblana Toula, 1887).

A HoFMANN-féle leleteken kívül — eltekintve a kivételes német Muschelkalk
elfordulásoktól — a triászból nem ismerünk olyan esetet, hogy egyetlen kézi

kzetmintán 5 Oph iaroirfea-maradvány fordult volna el, melybl kettnek
csaknem teljes váza, 3 példánynak pedig legalább a teljes váz 50%-a maradt
volna meg.
A magyar triászból a HoFMANN-féle hegyszentmártoni leleteken kívül a

mecsek-hegységi anizusi (pelson) képzdményekbl kerültek el Ophiuroidea-

maradványok: Ophioderma squamosa Picard (Vadász B., 1935, Nagy E. 1968),

Ophiura sp. (Nagy E., 1968). Ezeken kívül Magyarországról ezideig még két

fosszilis Ophiuroidea -lelet ismeretes, egyik amelyet Kolosváry G. (1941) írt le

a kiscelli agyagból: Pseudaspidura hurigarica Kolosváry, másik pedig a me-
cseki liászból került el: Ophioderma escheri Quenst. (Nagy E.—Nagy J.

1967).

Rendszertani rész

A triász Ophiuroideák közt elfoglalt különleges tulajdonságai következtében, a ponto-
sabb rendszertani besorolás nehézségekkel jár. Besorolása egyértelmleg csak a család
kategóriáig biztos, az alesaládba történ besorolás csak valószínsíthet.

Subclassis: Ophiuroidea
Ordo: Ophiurida Müller et Troschkl, 1840.

S u b o r d o: Chilophiurina Matsumoto, 1 !) 1 5.

Família: Ophiuridae Lyman. 1865.

Sub família: ?Ophiurinae Lyman, 1865.

G e n u s: Hofmannistella nov.
Genotypus: Hofmannistella transdanuhica n. sp.

Derivatio n o m i n i s: A gyjt Hofmann Károly emlékére.

A rendkívül nagyméret szájnyílást, valamint a tengelyirányra merleges elrendezdés
és rendkívül hosszú laterális lemezeket generikus bélyegeknek tekintem. Általános habi-
tusa leginkább a középstriász egyes karcsúbb típusú .4s/nV/?<m-fajaira, valamint az ang-

1. ábra. Hofmannistella transdanuhica n. gén., n. sp. orális oldal. Nagyítás: 8X
Fig. 1. Hofm anistella transdanuhica n. gén., n. sp.. órai sídé. Magnification: 8X
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^iai és németországi alsójúrából isméit Aplocoma* nemzetséghez hasonlít. Az Aplocomák-

1

hoz különösen a laterális lemezek kis szélesség/hosszúság értékével, az Aspidurákhoz pedig
a szájnyílás szabályos ötágú csillag alakjával.
A fent említett két tulajdonság miatt az új nemezettségnek az Opliiurianae-k közé

sorolása is kétséges mivel az ide tartozó alakok laterális lemezei iényegesen rövideb-
bek és elrendezdésük nem merleges a tengelyilányra.

2. ábra. Hufmannistella' transdamibica vázlatos rajza. Jelmagyarázat: Sz = szájnyílás,

I. = laterális lemezek, V = ventrális lemezek

Fiy. 2. Sketch of Iiofmannislella transdunubica. Legend: Sz = mouth, L = lateral shields,

V = ventral shields

Hasonlóságot mulat még az Ophiolepidiriac alcsalád tagjaival is, különösen az Ophi
olcpis nemzetséggel, a központi korongtest átmér — karhosszúság arány, a karok pro
ximális vastagságának és hosszúságának aránya tekintetében. Az elzekben említett

két alapvet tulajdonság következtében az e nemzetségbe tartozó alakoktól ugyan
csak eltér.

A fenti két alcsalád tagjaira jellemz, és a H. transdanubica-vsú megegyez tulajdonsát
viszont, u ventrális lemezek nagymérv elcsökevényesedése.
A karbon Aganasterinaekhez merleges elrendezdés karlemezei révén hasonlít. Ezel

szélesség-hosszúság értéke azonban lényegesen nagyobb, és ventrális lemezeik sokka
fejlettebbek. Lehetséges azonban, hogy a merleges elrendezdés analóg jelenség, s az ú
nemzetséget némi bizonytalansággal az Ophiurinae alcsaládba soroljuk.

Hofmannistella transdanubica n. sp.

Derivatio no m i n i s_: Dunántúl latin elnevezésérl.
H o 1 o t y p u s: Magyar Állami Földtani Intézet gy j töményében

.

Sl’KNCER és WllIOHT (1906) az Aplocoma nemzetség lehatárolását bizonytalannak tartja.
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Typoidok s z A in a : 4

|
Locu8 t y p i c u s : Hegyszéntmárton (Baranya megye, Villányi -hegység), a Kregy-

Í

lhegy É-i oldalán, a községtl KDK-re lev kfejt alsó padjai.
Stratum typicum: középstriász, anizusi emelet, hydaspi alemelet, gutensteini

I ípusú mészk.
iDiagnosis: A központi korongtest viszonylag kicsi, a karok proximális végével csak-

|

lein egybefolyó, lekerekített ötszög körvonalú. A nagyméret szájnyílás körvonala szabá-

I

vos ötágú csillagalakú. A szájnyílás csúcsai kifutnak egészen a karok proximális végéig.

A karok proximális végüktl disztális irányban fokozatosan keskenyednek.
A laterális lemezek a tengelyirányra merleges elrendezések. A lemezek egymással

. 'gyenes mentén érintkeznek. A lemezek szélesség/hosszúság aránya disztális irányban
I okozatosan csökken. A disztális lemezek hosszúsága csaknem kétszerese a proximális

Í

Temezekének. A holotypus egyik karján rövid tentaculum látható. A két sor laterális

emez egymással szemközt, szimmetrikusan helyezkedik el. A ventrális lemezek egészen
iprók. hosszúak és gumószeren kiemelkedk. A ventrális lemezek csak a holotypus

líegjobb megtartású karján vehetk ki, amelyen a tentaculum is megmaradt. Ezen a karon
i 26 laterális és ventrális lemez helyezkedik el.

A ..kitekeredett” karon dorzális lemezek nem észlelhetk.
Megjegyzések: A holotypus-példány váza teljes terjedelmében megmaradt. A pél-

lány kissé koptatott. Orális oldalával felfelé fekszik a kzetben. A központi korongtest
finomabb részletei nem vehetk ki. Kivehet a nagyméret szájnyílás, a szájadék fino-

mabb részletei (fogak stb.) nem látszanak. Ugyancsak nem különböztethetk meg a száj-

>
nyílás körül elhelyezked szájlemezek. A karok lemezei épségben megmaradtak, jól meg-
különböztethetk és tanulmányozhatók.
A karok hajlott állapotban vannak. Az egyik kar „kitekeredett” helyzetben van, ami

j;
révén lehetség nyílik az aborális oldal tanulmányozására is. Ugyancsak lehetség nyílik

i akarok aborális oldalának tanulmányozására az egyik „összegubancolt” typoid-példány
> Esetében is.

A tentaculum csak egyetlen karon maradt meg.

Méretek, méretarányok:
Központi korongtest átmérje: cea. 3 mm
Szájnyílás csúcsai közti távolság: 1,2 mm
Kar hosszúsága : 1 1 mm
Kar hosszúsága és a korongtest átmérjének aránya: 3.7

rentaeulum hossza: 2,5 mm
Kar szélessége a proximális végénél: cca. 1 mm
Kar szélessége a disztális végénél: cca. 0,7 mm
Laterális lemezek szélessége a proximális végnél : 1,2 mm
Laterális lemezek hosszúsága a proximális végnél: 0,6 mm
Laterális lemezek szélessége a disztális végnél: 0,5 mm
Laterális lemezek hosszúsága a disztális végnél: 1.0 mm
Laterális lemezek szélesség/hosszúság aránya a proximális végnél: 2,0 mm
Laterális lemezek szélesség/hosszúság aránya a disztális végnél: 0,5 mm

Összehasonlításul néhány közeli alak méretarányai:

iAspidum (s. str.):

1. 1,5-2,

6

2. 1,5— 2,5
3. 5— 10 mm
4. konvergensek

Aplocoma

:

cca. 3 — 5
1,3 -1,6
3—4 mm

enyhén diver-

gensek

Ophiolepis:
4-5

cca. 2

Orális old.

ismeretlen

Aganaster:
2-3

1,2-1,

5

4,5— 5,5 mm
enyhén diver-

gensek

1. Kar hosszúság központi korongtest átmérje,
2. Kar szélessége a prox. végnél,
3. Korongtest átmérje,
4. Szájnyílás ágainak alakja.

Filogenetikai és ontogenetikai következtetések

Mivel az üphiuroideák a földtörténeti múltból csak szórványosan ismertek,

a filogenetikai kapcsolatok tisztázásához és filogenetikai sorozatok felállításá-

hoz jó adag spekuláció szükséges. Ez az Ophiuroideákra (és egyben az egész
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Asterozoa altörzsre még nagyvonalakban is érvényes (Spencer és Wright
1966), eddig még ilyen tanulmány nem látott napvilágot. Az egyes leleteket

egymástól elszigetelten írták le, a filogenetikai kapcsolatok tisztázására az

egyes szerzk nem törekedtek, amiért az Ophiuroideák rendszertana is bizony-

talan és szinte kizárólag mesterséges.

Kizárólag a nagyvonalú morfológiai adatok alapján, és jórészt spekulatív

alapon megkíséreljük felvázolni az Ophiurinae -alakkör fbb triász és jura alak-

jainak ontogenetikai kapcsolatait.

Az Ophiurinae-íüíikkör a karbon Aganaster-féléktl származtatható. A törzs-

fejldés innen három f ágban mehetett tovább:
Az 1. ág a középstriász Aspidura (s. str.), a felstriász Ophiolepis, alsójára

Aplocoma, a középs-felsjúra Geocoma sorozat lehetett, amely a karok karcsú

sodása és meghosszabbodása, a karlemezek rugalmasabb kapcsolódása, a vént

rális és dorzális lemezek elcsökevényesedése, a tengelyirányra nem merleges
elrendezdés laterális lemezek kialakulása révén a gyors mozgású alakok

(Geocoma) kifejldéséhez vezetett.

A 2. ágat a nagy szájnyílású Hofmannistella képviseli. A nagy szájnyílás

valószínleg a fokozottabb mértékben iszapfaló-típusú táplálkozási mód ered

ménye lehetett.

A 3. ág, a középstriászban már elforduló, a központi korongtesten nagj

radiális szájlemezeket, a karokon pedig fejlett ventrális és dorzális lemezekei

visel Ophioderma -alakkör lehet, amely konzervatív forma, hasonló az Aganas,
^er-félékhez. Ezekhez ugyancsak hasonló a felsjúra és rosszmegrai’tású leletei

miatt bizonytalan rendszertani helyzetnek tekintett (Spencer és Wright
1966) Ophiurella is (3. ábra).

Hess (1960) kitn tanulmánya az egyetlen, amely egy fosszilis Ophiuroidea

faj (Ophiopinna elegáns) ontogenetikai leírását adja. Ezt természetesen a kivé

teles smaradványanyag tette lehetvé. A karcsú és hosszúkarú felntt ala

kokkal ellentétben, a fiatalabb példányok karjai sokkal rövidebbek. Az onto

genezis folyamán elssorban a karok nnek gyorsan, míg a központi korong

test mérete lényegesen kisebb mértékben. A karok végén lev tentaculum csal

a felntt példányokon látható.

A Hess által bemutatott egyedfejldési sor alapján Hofmannistella-példá,

nyaink viszonylag kési ontogenetikai szakaszba tartozhatnak, amit a fejlet

tentaculum is bizonyít.

Valószín, hogy a német Muschelkalkban elforduló, egyes apró, és nagvoi

tömzsi és rövid karú Aspiditra-XAeteket juvenilis alakoknak kell tekinteni

Paleoökológiai viszonyok

A kzetminta felületén, amely az egykori tengerfenék egv kis megkövesül

részlete, a H . transdanubica — példányok több, nagyon jó megtartású Crinoidea

nyélmaradvánnyal (Encrinus liliiformis [Scheoth]) együtt találhatók. A
Ophiuroideák jelenlétébl finomhomokos aljzatra, nyugodt viz, a hullám

vöröses övtl távolabbi, de sekélytengeri környezetre következtethetünk

A Crinoideáknál lényegesebben instabilabb vázrészecske kapcsolódású Ophiu

roideák megmaradását a halál utáni gyors betemetdés tette lehetvé, ameh
nem járt együtt nagyobb méret vízmozgással, mely a vázakat szétszakította

és a vázelemeket szétszórta volna.
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A //. transdanubica példányokat beágyazó kzetminta mintegy 16x10x4
ni nagyságú mészk felülete, valószínleg vasas szennyezdések következtében
iárga, sárgásbarna, vöröses szín, helyenként szürke kioldódási sávokkal. Az
Iphmroiáea-maradvánvok mindegyike a barnás színezet foltokban fordul el.

3. ábra. Az Ophiurinae-alakiör fbb triász és jura idszaki kifejldési ágazatai

Fiy. 3. Principal Jurassic and Triassic lineages of the Ophiurinae group
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A vasas szennyezdés valószínleg exogén eredet, így ebbl a jelenségbl
elhamarkodott dolog volna az egykori élettér kemoökológiai viszonyaira követ-

keztetéseket levonni. A holotypus példány két karja beleesik egy szürke,

valószínleg kioldódási sávba, és ott a karok megtartási állapota összehasonlít-

hatatlanul rosszabb, mint a többi, barnás szín területekre es karok esetében.

Mindemellett érdekes, hogy az egyik Encrinus liliiformis nyél esetében, mely
egy ilyen szürke zónán halad keresztül, nem tapasztalható megtartási állapot-

beli minségcsökkenés.

4. ábra. A Hofmannistella transdanubica példányokat tartalmazó kzetminta felülete Criiioidea -nyelek kel. A fehér

nyíl mutatja a H. transdanubica holotypus-példányát

Fuj. 1. Surfacc of a rock sample containing specimens of Hofmanistella transdanubica with Criiioidea ossieles. Th<

white arrow shows the holotype specimen of II. transdanubica
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(földtan). Unterllas Koblenserie des Mecsek-Gebirges. (Geologie). Ibid., 51., 2. — Nagy j. (1907): Azonosítási leheti
ségek a mécsek hegységi alsóliász kszénösszletben. M AKI Évi Jel. 1905-rl. — POHLIXG, II. (1878) Aspidura, eh

j

mesozoisches Ophiuridengenus. Z. wiss. Zool., 31. — Rakusz Gy., Strausz L. (1953) A Villányi hg. földtana. MÁI
Évk., 41. k.. 2. f. ItOKMEll, II. (1874): Oberein neues Vorkonunen des Kilát bei Hildesbeim. Z. deutsch. geol. Ges

20. Schmidt M. (1928): Die Lebewelt unserer Trias. Oehringen. — SohöNIjorf, F. (1910): Die Asteriden dér deut
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seben Trius. Nieilersáchs. Geol. Vereins Jahresberieht, V. 3. Spencer, W. K., Wrioht, C. W. (1960): Asterozoans.

In: Treatise on Invertcbr. 1'aleont. (cd. li. C. Moore), part U. Echinodermata 3. — Toula, F. (1887). Ober Aspidura
raiblnna nov. spec. Sitzb. kais. Akad. d. Wissensch., 1. Abth., 96., dec. Ilcft. — Vadász E. (1935): A Mecsek hegység.

Mag)'. Tájak Földi. Leírása. I. Budapest. WRIOHT, Th. (1874) Petrelakten aus dér rhátischen Stule bei Hildesheitn.

Z. deutsch. geol. Ges.. 20.

On fossil Anisian Ophiuroidea collected by K. Hofmann
at Hegyszentmárton, Hungary

Cs. Detre

Dining the survey of the Villány Mountains in 1874 K. Hofmann collected 5 specimens
>f fossil Ophiuroidea on the northem slope of Krehegy hill (Villány Mts, connty Baranya,
S Hungary). Neither Hofmann nor latéi1 authors have attached particular importance
to those finds.

The fossils dérivé front Anisian (Hydaspian substage) limestones of Guttenstein type
ind are the only Ophiuroidea known front the Hungárián Triassie.

After exaniination a new genus had to be established fór the fossils under consideration.

üteir principal generic characters: extremely large mouth which seerns to be a result of
increased niud-eating; verj- long latéra! shields arranged parallel to the axial line.

Systematic classification of the new genus and species:

Subclassis Ophiuroidea
Ordo: Ophiurida Müller et Tkoschel, 1840
Subordo: Chilophiurina Matsumoto, 1915
F a m i 1 i a: Ophiuridae Lyman, 1865
S ti b f a in i 1 i a: ?Ophiurinae Lyman, 1865

Hofmannistella transdanubica n. gén., n. sp.

The new genus may be derived front the representatives of Aganaster the possible

ancestor of Mesozoic Ophiurinae. The representatives of Aganaster seetn to have given
.rise to three main phylogenetical lineages: 1. Middle Triassie Aspidiira s. str. — Üpper
, Triassie Ophiolepis — Lower Jurássic Aplocoma — Middle and Upper Jurassic Geocoma

;

|2. lineage leading to Hofmannistella; 3. lineage leading to Ophioderma and related forms.
On the strength of the ontogenetical line established fór the Ophiuroid species Ophio-

pinna elegáns (Hess, 1960) the H. transdanubica specimens are supposed to be adults
(well-developed arms, tentacles).
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Exhalációs liematit

az izbégi Kéki-hegyi kfejtkbl

Nagy Béla

(4 ábrával, 2 táblázattal, 1 táblával)

Néhány évvel ezeltt Horváth I. geológus kollégám felhívta a figyelmem arra, hogy
Szentendre ízbég nev községrészének határában, az ún. Kéki-kbányákban szép ex-

halációs hematit kristályok gyjthetk.
A hazai, exhalációs keletkezés hematitokkal foglalkozó szakirodalomban (Zimányi

K., 1913; Papp F., 1927; Erdélyi J., 1939; Koch S., 1966) ez az elfordulás ismeretlen.

A MÁFI Geokémiai Osztályán a Dunazúg-hegység földtani képzdményeinek áttekint
geokémiai vizsgálata kapcsán, az említett hematit lelhelyet felkerestem.

Vizsgálati eredményeimrl röviden az alábbiakban számolhatók be. Az izbégi Kéki-
(

hegyeket felépít kzet optikai és kzetkémiai vizsgálataink szerint porfiros, hialopilites

szövet hiperszténdácit, amely vulkáni exhaláció hatására ersen elbontódott. Ez az •

elbontottság az alapanyag montmorillonitosodásában és a porfiros hipersztének hema-
titosodásában nyilvánul meg.

Kristályos hematit a Kéki-hegyek mindhárom kfejtjében található. A legszebb,

és egyben a legnagyobb méret kristályok a Kis Kéki-hegy fels, elhagyott kfejtjében
gyjthetk. A hematit kristályok egyrészt törmelékbl, másrészt képzdési helyükön,
hasadékokból és repedésekbl kerülnek el. A kristályok mérete 1 —2 mm-tl 1 cm-ig
terjed (I., 2. ábra). Morfológiai felépítésükben az alábbi 7 kristályforma vesz részt:

c = (0001)

= (1011)

e = (0112)

a = (1120

n = (2243)

N = (0354)

7
]
= (0111),

melyek a következ formakombinációkban jelennek meg:

Formakombinációk Gyakorisági százalék
80 db kristály alapján

c r a n e

crnei;
c r 7) e

c r íj

c r

c r a
c r n
erén
c r a n
c r T) n
c r e n N

3.75 %
15.00 %

1,25

%
21,25
13.1 Hl

17,50

8.75 %
10,00 %
3.75 %

1,25

%
2,50 %

Klóadta a MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának 11)70. I. 28-1 eladóülésén
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7. ábra. Hematitkristályok (nagyítás: 7X). Foto: PELLÉKDYNÉ
Fig. 1. Hematite crystals (magnification: 7 X). Photo: Mrs. Pellérdy

kristályok srsége Csajághy G. szerint 5.12 g/cm 3
. Kémiai összetételük:

SiO. 0.64 %
TiO

.

—
Al.O, 1,51 %
FejOj 96,04 %
FeO nyom
MnO 0,35 %
MgO 0,07
CaO 0,30 %— H 20 0,03 %

s. veszteség 0,28 %
összesen: 99,22 %

Elemzk : Nemes L-né, Gtzy K-né

2. ábra. Hematitkristályok dáciton (nagyítás: 7X). Foto: Pellérdyné
Fig. 2. Hematite crystals on dacite (magnification: 7X). Photo: Mrs. Pellérdy
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A felemek mellett ugyanezekbl a kristályokból a MÁFI színképlaboratóriumában
100 g/t Cu-ot, 250 g/t Ga-ot (!), 25 g/t Ge-ot (!), 25 g/t Li-ot, 4 g/t Ni-t, >400 g/t Sn-ot (!),

160 g/t Sr-ot, 400 g/t V-ot és 1000 g/t Zn-t mutattak ki.

A hematitanyag ércoptikai vizsgálatával két generáció különíthet el. Az els kiválási

termék (hematit I) tömeges megjelenés, amely ersen repedezett és járványos (I. tábla,
1 — 2.). A második generáció fentntt alakban jelenik meg (I. tábla, 3— 4.), utóbbi nem
zárványos.

3. ábra. Az exhalációs hematit melletti montmorillonit röntgendiffraktogram-részlete

Fig. 3. X-ray diffractogram (detail) of a montmorillonite crystal accompanying exhalational hematite

A hematit kíséretében hasadékkitöltésként nagyobb mennyiség montmorillonit

fordul el. Az ásványt a MÁFI Röntgenlaboratóriumában diffraktogramok alapján
határoztuk meg, amit késbb Földvári M. az ásványról készített derivatogramal meg-
ersített.
Az exhalációs hematit kíséretében megjelen montmorillonit diffraktogramját a 3.

ábra, derivatogramját a 4. ábra szemlélteti.

A montmorillonitból színképanalitikai vizsgálattal 40 g/t B-t, 4 g/t Cr-ot, 10 g/t Cu-ot,

1G g/t Ga-ot, 40 g/t Li-ot, 6 g/t Pb-ot, 60 g/t Sr-ot és 6 g/t V-ot mutattak ki.

Áz ásványból kérésünkre a MÁFI Kémiai Osztályán teljes kémiai elemzés is készült,

ezek alapján az ásvány összetétele a következ:

Si0 2 51,34 %
Ti0 2 0,23 %
AIíOj 15,79 %
Fe 20., 4,97 %
FeO 0,12 %
MnO 0.02 %
MgO 3,27 %
CaO 1,95 %
Na 20 0,20 %
KjO 0,78 %

- H 20 15,21 %
+ ICO 6,32 %

P 2O s 0,03 %
C0 2 nyomok

összesen: 100,23 %
Elemz: dr. Csajáqhv Gábor

A kémiai elemzésben szerepel 4,97% -os Fe,0 3-mennyiség egy része apró. mikrosz-

kópikus méret hematit kristálykáktól ered.

Vizsgálataink szerint a montmorillonit éppen úgy, mint a hematit, vulkáni exhaláció

hatására a mellékkzet (dácit) anyagából keletkezett. Ezt a megállapít ásunkat a mellék-

kzet vizsgálati eredményei igazolják.

A hematitelfordulások közvetlen környezetébl vett kzetminták kzetkémiai elem
zései szerint (I. táblázat) az exhaláció hatására legjobban a vas változott. Az összes vut

mennyisége egy 5 m-es szelvény mentén gyjtött különböz elbontottságú kzet
minták alapján az üde dácitban a legnagyobb (Fe = 3,(55%), amely a hematittal ét

a rnontmoril Ion ittál kitöltött hasadéit felé a fokozatos kzetelbont ással egyen letesen

csökken (Fe = 2,62%), és mennyisége természetesen a hematitosodott dácitban újra ni

(Fe = 3,15%).

1*11

talmi:

tipl
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4. ábra. A hematitot kísér montmorillonit derivatogramja

Fül . I. Derivatogram of-a montmorillonite crystal accompanying hematite

KP és exhalációsan bontott dácitváltozatok kémiai elemzése
Chemical analyses of exhalation-altered dacites

I. táblázat — TabU I.

1

o
2
o/
,o

3

%
4

%

SiO, 62,61 62,92 64,62 64,44

TiO. 0,54 0,41 0.38 0,29

A1.0j 17,09 17,03 17.74 18,71

Fe.Os 2,88 3,81 3.38 4.42

FeÖ 2,11 0,70 0.33 0,07

MnO 0,11 0,18 0,05 0,11

MgO 1,50 0,66 0.51 0,43

CaO 4,S0 5,44 4,77 4.53

Na.O 2,76 2,60 2,72 2,67

K.0 1.83 2.50 2,39 2,10

—H.O 1,81 1,39 1.37 1,00

+H 20 1,25 1.40 1,03 1,04

GO. 0.70 0.47 0,04 0,03

PtÖj 0,17 0.21 0.20 0.18

S 0,06

Összesen 100,16 99,66 99,53 100,08

-O 0,03

100,05

Magyarázat: 1. Üde dácit. Elemzk: Soha I-né, Emszt M., 2. Gyengén bontott dácit (zöld szín). Elemzk:
>ér I-né, Soha I-né, 3. Bontott dácit (szürke szín) Elemzk: Dér I né, Soha I-né, 4. Ersen oxidált, hematitos dácit
ila szín). Elemzk: Dér I-né, Soha I-né. Valamennyi minta a kis kéki-hegyi mköd kfejtbl származik.
Explanation: 1. Fresh dacite. Kis-Kéki-hill. working quarry. Analysts: Mrs. Soha— M. Emszt, 2. Slightly

ltered dacite (of green colour). Kis-Kéki-hill. working quarry. Analysts: Mrs. Dér— Mrs. Soha 3. Altered dacite
?rey). Kis-Kéki-hill, working quarry. Analysts: Mrs. Dér— Mrs. Soha, 4. Dacite, heavily oxidized, hematitic (purple).

Kis-Kéki-hill. working quarry. Analysts: Mrs. Dér— Mrs.Soha

6 Földtani Közlöny
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A fenti dácitváltozatok színképelemzési eredményei szerint a nyomelemek egy része is

a vashoz hasonlóan viselkedik (II. táblázat).

Az exhalációs hematit mellékkzetének színképelemzési eredményei g/t-ban

Spectral analyses of the country rock of exhalation-altered hematite, in p.p.m.

II. táblázat — Table II.

1 Mn Cu Pb Ga V Ti Ni Sr Ba Li

1. 1000 40 40 16 16 1600 6 400 400 100
2. 1600 25 16 25 4 2500 4 400 600 40

3. 400 16 10 16 4 1600 4 250 400 60

4.
|

600 16 10 16 4 1000 4 160 400 60

Magyarázat: 1. Üde dácit, 2. Gyengén bontott dácit, 3. Bontott dácit, 4. Ersen oxidált, hematitos dácii

Explanation: 1. Fresh daeite, 2. Slightly altered dacite, 3. Altered dacite, 7. Dacite, heavily oxidizei

hematitic

I

'

V

1 H

Ez pedig azt jelenti, hogy a kzet nehézfémtartalmának egy részét az exhaláció sorár

kigzölg halogén elemek mobilizálták, s a ferriklorid (FeCl 3 )
és vízgz reakciójábó

képzdött hematittal együtt kiváltak.
Végezetül meg kell említenünk, hogy a fenti kfejtkben a hematiton és a mont

morilloniton kívül — különösen a Kis Kéki-hegy kfejtjében — hasadékkitöltéskéni

nagy tömegben opál-változatok is elfordulnak, melyek gejzírmködés képzdményekén!
tekinthetk.

Táblamagyarázat — Explanation of Plate

I. tábla — Plate I.

1—2. Tömeges exhalációs hematit (hematit I.) repedésekkel és átlátszó (földpát, kvarc) zárványokkal (fekete). Nagyi
tás: 36 X, II N
Massive, exhalational hematite (hematite I) with fissures and transparent (feldspar, quartz) inclusions (black)

36 X, II N
3—4. Fentntt idiomorf hematit kristályok (hematit II.) tömeges hematiton (hematit I.).A két generáció határa a 8 *

ábrán jól kirajzolódik. Nagyítás 36 X, II N
Idiomorphic hematite crystals (hematite II) on massive hematite (hematite I). The contact of the two genera >

tions is readily traceable in Fig. 3. 36 X, II N

Irodalom — References

Erdélyi J. (1939): A nadapi barit és hematit. Földt. Közi. LXIX., 290—295. — KOCH S. (1966): Magyarorszá
ásványai. 157. — Papp F. (1927): A Bernece melletti Huszár-hegy hematitja. F'öldt. Közi. LV1II., 27—82. — ZlMÁNY
K. (1913): Hematit a Kakukk-hegyrl. Földt. Közi. XLII1., 431-444.

Exhalational hematite írom quarries of Kéki hill,

Tzbég, Dunazug Mountains

11. Nagy

A few years ago the present author heard of exhalational hematite crystals to b

eollected írom the so-ealled Kéki quarries, near Szentendre ízbég viliágé. The hematit
crystals occur in the fissures of altered hypersthenic daeites (Tertiary). Varying in siz

they attain a maximum of 1 cm in diametre (Figs. 1 and 2).



I. Tábla — Halé I
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As to their morphology the crystals belong to seven forrna, i. e.:

c = (0001)

r = (1011)

e = (0112)

a = (1120)

n = (2243)

N = (0554)

1 = (0111)

Two generations may be distinguished by optical measurements (Supplement I, Fig. 1

to Fig. 4).

In fissure-fillings the hematite is accompanied by a considerable araount of mont-
morillonite. This mineral has been identified by X-ray diffractometry and DTG mea-
surements (Figs. 3 and 4). Besides mineralogical measurements the montmorillonite
and hematite crystals have been chemically and spectrographically analysed the tabu-
iated results of whioh are inserted in the Hungárián text.

According to investigations botli minerals formed, under the influence of volcanic
exhalation, from the substance of the country rock (dacite). This is evideneed by pet-

rogi'aphic and petrochemical analyses of the immediate wall rock.

6 *
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Gyors mikroanalitikai módszer 5p alatti vegyes
szemcseeloszlású porok ásványtani
összetevinek DTA vizsgálatára

Kováts László*

(4 ábrával, 2 táblázattal)

A szilikózis kóroktanával foglalkozó szakirodalom a betegség kiváltásában dönt
szerepet tulajdonít a szállópor részecskék kvarctartalmának. Átmérjüket tekintve els-
sorban az 5 yw-nál kisebb részecskék juthatnak be a tüd mélyebb szöveteibe. A gravi-

metrikus szállópor mérések céljából is ezt a frakciót gyjtik.
Az orvosi, munkaegészségügyi területen kívül, geológiai kutatásoknál is gyakran

szükség lenne kis mennyiség finom diszperzitású mintákból kis költséggel, gyorsan
végezhet ásványanalízisre. A fentiekbl következik, hogy a gyakorlati ásványanalitika
igényel olyan megbízható módszert, mellyel a munkaegészségügy területén lehetleg
a teljes 5 // alatti portartománynak a kvarctartalmát súly szerint pontosan lehet értékelni,

geológiai kutatásoknál pedig ugyanezen szemcsenagyságú portartománynak az ásványi
összetevit lehet meghatározni.

A rutin vizsgálatokat ezideig a munkaegészségügy területén kémiai analízissel vagy
filmes porfelvételi röntgenmódszerrel (Debye Scherrer) végezték. Mindkét módszernek
több hiányossága van, melyek a szakirodalomból ismeretesek, ezeket nem kívánom
ismertetni.

A geológiai kutatások területén manapság a több millió forint beruházást igényl
röntgendiffraktométeres módszerek és a derivatográfos módszer nyújt lehetséget a

vizsgálatok végzésére.
Az elmúlt két óv folyamán szilikóziskutatás során a Mecseki Szénbányák Kutatás

Osztályán differenciál — termoanalitikai elven értékel, méréstechnikailag azonban ú

mszer segítségével mikroanalitikai módszer kidolgozása fejezdött be. A mszer lehet
séget nyújt a szilikogén ásványi porok analitikai vizsgálatára. Érzékenysége a szub
mikronos tartományra terjed ki.

A szilikóziskutatás területén sorrendben a legfontosabb a kvarc mennyiségi meg
határozása. A kvarc átalakuláshje azonban csekély, mindössze 3 kalória. A jóval nagyobi
átalakulási hvel rendelkez egyéb ásványi komponensek differenciál —termoanalitika
meghatározására is lehetség van az új készülékkel, mind a levegszennyezdésbl vet

pormintákból, mind pedig egyéb ipari eredet 5 // alatti mintákból.
Érzékenységét, hstabilitását tekintve a gyakorlatban alkalmazott differenciál t enno

analit ikai készülékeknél jóval nagyobb követelményeket kielégít mszer szabadalmaz
tatása folyamatban van, mely az egyre nagyobb tért hódító DTA vizsgálatok széleskör'

alkalmazhatóságát az ásványok mikronos és szubmikronos szemcseméret tartományár
is kiterjeszti.

A mennyiségi kvarcmeghatározás alapjául a kristályos trigonális tengely a-kvar
hevítés közben 573 C°-on végbemen hatszöges tengely /3-kvarc módosulattá alakulása
kor elnyelt hmennyiség pontos és reprodukálható mérése szolgál. Az a -kvarc átalakulás
reverzibilis, az exoterm folyamat alapján történ mérése azonban nem célszer. A kvai
reverzibilis átalakulása módot ad a mintában jelen lev egyéb ásványi anyagok átalakulás

hinek és termikus reakcióinak a vizsgálat eltt megfelel módon történ kizárásán
Figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi munkák eredményeit, amerikai kutató
Kkith és Tuttlk kvarcvizsgálatok átalakulási hmérsékletére vonatkozó megfigyelése
(1!)52, 1!)54), minden vizsgálat a 4K0 650 0° közötti hmérsékleten történt. Az edd
vizsgált 5 /< alatti heterogén szemcseösszetétel minták DTA vizsgálatánál száinottex
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átalakulási hmérsékleteltérés nem volt tapasztalható. Még a mesterségesen elállított
;varc monodiszperz, 0.1 fi átmérj szemcsék vizsgálata esetén is 5 711 C°-nál adódott
,z átalakulási hmérséklet súlypontja. (Megjegyzem, hogy a mezei zsúrló (Equisetum

mrvense

)

hamujában normál kvarcesúecsal jelentkez és mérhet (47,5%) a-kvarc át-

lakulási hmérséklete jelentkezett csupán alacsonyabb hmérsékleten: 556 C°-on,

(
ellát 17 C°-al alacsonyabban. A vizsgált növény ízekre tagozódó hajtásaiban feltárás

itán elektronmikroszkóppal a 0,1 ii körüli átmérj kvarckristályok figyelhetk meg.)

kr kvarc
súly 7.

7.78

823

10 47

11.36

14 94

csúcs 573 C° 573 C° csúcs
mm

180

30.0

431

62.0

733

kr kvarc
súly 70

22.10

36 43

52.55

74.94

88.37

f. ábra. Az 3 s alatti István aknai szénhamu és a kisrsi kvarcpor csúcsai

A mennyiségi meghatározás érdekében a berendezés hstabil, a minta betöltése egy-
) szer, könnyen reprodukálható, elhelyezése optimális hkicserélést biztosít.

A módszer mintaigényének alsó határa a vizsgálandó por kristályos kvarctartalmától
függ. Ha ez egy súlyrész százalék alatt van, 8 mg minta szükséges. Szilikózisveszélyes
'munkahelyen a por kvarctartalma ennél jóval magasabb szokott lenni. A jelenleg üzemel
készülékkel 0,04 mg még mérhet. Megfelel kialakítással ez az érték csökkenthet.
Ha 8 mg-nál kevesebb minta áll rendelkezésre a vizsgálathoz, töltanyagként megfelel
nert anyag tulajdonságokkal rendelkez A1,0 3 használata célszer. A töltanyag disz-

perziósának természetesen meg kell egyeznie a vizsgálandó kvarctartalmú porééval.
Nagyobb mennyiség homogén minta esetén a vizsgálat egy betöltéssel és többszöri
betöltéssel is tetszés szerint reprodukálható.
A minta kis mennyisége és célszer elhelyezése módot ad arra, hogy a kristályos

kvarctartalom mennyiségét az endoterm reakció során regisztrált csúcsmagasság alapján
Állapítsuk meg. A csúcs magasságát az endoterm folyamat kezdetét és befejezését jelz
inflexiós pontok gondosan végzett összekötésébl származó alapvonal által és a csúcs
'végpontja által a csúcspontból az alapvonalra bocsátott vízszintes egyenes kimetszett
szakaszának mm-ben mért hossza adja meg.
A mérési módszer kalibrálása 5 p-nál kisebb átmérj, vegyes szemcseeloszlású 97,32%

kristályos kvarcot tartalmazó porral történt. A hazai szilikóziskutatásban etalonként
általában ezt a kisrsi bányából származó kvarcport használják. Kitölt és hígító anyag-
ként az azonos diszperzitású István aknai szén alacsony, 7,78 súlyszázaléknyi kvarcport
tartalmazó hamuja, vagy mint említettem, a kvarcporral szintén azonos diszperzitású
pro anal A1 20 3 por szolgált. A keverési súlyarányok és a hozzátartozó endoterm csúcs-
magasságok közötti összefüggés az I. táblázaton, a méréssorozat során regisztrált endo-

:term csúcsok az 1. és 2. ábrán láthatók.
Mind a szénhamuval, mind az Al

2
0 3

-mal készített higítási sor mérési eredményei
azt bizonyítják, hogy a minta kristályos kvarctartalma és a kapott csúcsmagasság
között lineáris összefüggés van. A higítási sor minden egyes tagjából ismételten elvégzett
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nagyszámú ellenrz mérés eredményei azt bizonyítják, hogy a módszer megbízható
a vizsgált 5 fi alatti átmérj vegyes szemcseeloszlású porok tartományában. A lineáris

grafikon (3. ábra) alapján várható és a mérések során kapott értékek közötti legnagyobb
eltérés 0,6%. Adott esetben, ha szükséges ez az eltérés addiciós ellenrz mérésekkel
csökkenthet.

kr kvarc

súly 7.

0.49

csúcs
mm
0.4

0.97 0.8

2.92 2.4

4.86 4.1

9.73 8.2

19.46 16.3

29.20 244

2. ábra. ki. 5 n alatti AljO* és a kisrsi kvarcpor keverékeinek csúcsai

5 fj alatti kisrsi

kvarcpor
súly %

0
0,5

3.0

4.0

8.0

16,0

32.0

60.0

76.0

90.0

100,0

Keverési súlyarányok és adatai
I. táblázat

5 n alatti Eltérés

István aknai Csúcs Kimetszett Számított a számított-tói
szénhamu mm súly % súly % súly %
súly %

100,0 6,3 7,78

99,5 6,7 8,20 8,23 — 0,030

97,0 8,5 10,28 10,465 — 0,185

96,0 9,2 11,06 11,361 -0,301

92,0 12,2 14,60 14,943 -0.343

84,0 18,0 21,70 22,101 -0.401

68,0 30,0 36,18 36,427 -0,247

50,0 43,1 51,98 52,650 - 0,570

25,0 62,0 74,76 74,935 -0,175

10,0 73,3 88,30 88,366 —0,066

0 80,8 97.32 (97,320) —

0,5

1,0

3.0

6.0

10,0

20,0

30.0

40.0

60.0

60,0

75.0

80.0
90,0

100,0

5 // alatti

A1,0 3 bemért
súly %
99,5 0,4 0,48 0,487 — 0,007

99,0 0,8 0,98 0,973 + 0,007

97,0 2,4 2,93 2,919 + 0,011

95,0 4,1 4,94 4,861 + 0,079

90,0 8,2 9,88 9,732 + 0,148

80,0 16,3 19,60 19,463 + 0,136

70,0 24,4 29,40 29,196 + 0.204

60,0 32,4 39,00 38,928 + 0,072

60,0 40,6 49,00 48,660 + 0,340

40,0 48,5 58,50 68,392 + 0,108

25,0 60,6 73,10 72,990 + 0,110

20,0 64,6 78,00 77,856 + 0,144

10,0 72,8 87,80 87,588 + 0,212

0 80,8 97,32 (97,320)
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J. ábra. Laboratóriumi keverékek grafi-

konja. J e 1 m a g y a r á z a t : 1. 5 fi

ilatti AljO, és kisorsi kvarc, 2. 5 n
alatti István aknai szénliarau és kisörsi

kvarc

din i 1 i L ll li I I i i I ll i III lil

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

kr kvarc súly °/o

A minták elkészítési ideje a kvarctartalmú por diszperzitásától függ. A durvább
porokat achátmozsárban kell a kívánt finomságára rölni. Itt kell megjegyezni, hogy
a szilokogén porok munkaegészségügyi szempontból végzett vizsgálata reálisabb, ha

f a minta begyjtése eleve az egészségre ártalmas frakcióra korlátozódik. Szenes vagy
Jgyéb szerves anyagot tartalmazó minták elkészítése során, egyéb nélkülözhetetlen
szempontokat is figyelembe kell venni. Az izzítás eltt achátmozsárban történ alkoholos

4. ábra. A vizsgált minták csúcsai
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homogenizélás és a fokozatos izzítás 550 C°-os fels határának betartása nélkül eredményes
vizsgálat nem végezhet, mivel a finom diszperzitású kvarc kristályszerkezete tartóé
magas hmérsékleten károsodik és mint a-kvarc fizikai kristályszerkezeti jellemzi
alapján nem vizsgálható.

Égy-egy minta vizsgálati ideje 15 perc, így lehetség volt különböz munkahelyekrl
begyjtött szállóporok nagyszámú vizsgálatára. Ezekbl ismertetünk néhány jellemz
vizsgálati eredményt a II. táblázaton és a 4. ábrán. Elhalt szilikózisos bányászok tüdejé-
bl visszanyert porok vizsgálata is eredményes. Ezen tüdporok vizsgálata során is

történtek addiciós módszerrel ellenrz mérések. Vizsgálatuk a bányabeli munkahelyeken
különböz módokon begyjtött szállópor-mintákat és az ellenrz mérések eredményei-
nek szórása ezeknél sem haladta meg az 1%-ot.

Vizsgált minták adatai

II. táblázat

Minta-
száma

Minta eredete Csúcs
mm

Kristályos

kvarc
súly %

hamu %

Eredeti

minta
kristályos

kvarctár-
taIma súly

%-ban

i. István aknai pala 15,7 18,90 18,90

2. 97. sz. szilikózisos tüd 1,6 1,94 5,4 0,105

3. 341. sz. tokodi szén 1,3 1,58 36,99 0,58

4. 342. sz. dorogi szén 2,6 3,15 31,26 0,98

5. Rücker-tárói szállópor 3,1 6,20 54,20 3,36

6. Béta akna II. szt. homokk 43,5 52,60 — 52,60

7. Béta akna II. szt. szállópor 9,0 10,86 43,50 4,72 „

13,128. Felspetény 12. cs. Gothe minta 10,8 13,12 —
9. Felspetény 16 - 25. cs. Gothe minta 28,2 33,96 — 33,96

10. Felspetény 18 23. cs. Gothe minta 5,6 6,77 — 6,77 J

11. Nemesgulácsi rl 1,4 1,75 — 1,75

12. Sóskúti osztályozó 38,2 46,08 — 46,08
13. 131. sz. szilikózisos tüd 4,6 5,58 5,60 0.312
14. Pécsbánya csillebuktató, porgraviméterrel gyjtött

minta + ua. súlyú AlgÓ, 2,2 2,66 34,61 1.84

Az írj DTA berendezéssel tíz hónap alatt közel 800 vizsgálatot végeztem el és a módsze
rutinvizsgálatok céljára is alkalmas. Célszer használatával egy 8 órás mszak alat

15— 20 minta is elemezhet.
Tágabb hmérsékleti határok között végezhet, egyéb ásványok mikroanalízisére i

alkalmas DTA készülékké való kifejlesztése folyamatban van.
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Földtani szelvényszerkesztés fotogrammetriai

felvétel felhasználásával

Szörényi Júlia

*

(1 ábrával)

összefoglalás: A szerz egy egri homokbánya felmérését és készletbecslését — eddig nálunk
hasonló feladatoknál ritkán alkalmazott módszer — a földi fotogrammetria segítségével készítette el.

Az eljárás pontosnak, gyorsnak, megbízhatónak, elssorban mérnökgeológiai— építésföldtani fel-

adatok megoldására jól alkalmazhatnak bizonyólt, amely földtani vizsgálatoknál is értékes kiegé-
szít módszerként szerepelhet.

Gyakori feladat a nehezen megközelíthet partleszakadás, régi fej’tés, bányafal fel-

nérése, esetleg készletbecslése, aini nehéz, sok idt igényl munka. Ilyen feladatoknál
gén jól alkalmazható — ennek ellenére nálunk nagyon ritkán igénybevett — eljárás
A fotogrammetriai felvétel. Az alábbiakban ennek egy példáját mutatjuk be. (A munka

(. i Földmér és Talajvizsgáló Vállalat Talajmechanikai Osztályán készült a LAKOTERV
negbízásából.)
Eger É-i részén, az Eger-patak mentén új lakótelep épül. Az ersen mocsaras - bel-

vizes , vastag szerves rétegeket tartalmazó völgyben nagy méret feltöltés készül. A fel-

öltéshez szükséges anyagot a közeli (Eger — Putnok-i vasútvonaltól keletre, 270 m-re
ev) homokbányából fejtik. A bánya anyaga szemcseösszetétel és anyagi minség
tekintetében is nagyon változatos, és a különböz anyagok más-más létesítmény alatti

'eltöltéshez alkalmazhatók. Feladat volt a különböz anyagféleségek elhelyezkedésének
meghatározása és a még meg nem bontott területeken a lehetséges bontási mélység
megállapítása.
A bánya anyaga középsmiocén (helvéti) korú kavics, homok, homokk és agyag.

\ képzdmény smaradványban igen szegény. (A kevés, fleg Ostraea-maradvány, ill.

íz agyagrétegek iszapolási maradékából meghatározott Foraminiféra-fauna alapján
Schréter Zoltán a képzdményt partközeli— sekélytengeri jellegnek minsítette.
Ezt jól alátámasztja a homokbánya kis vastagságon belül is gyorsan változó anyaga és
ázerOcsenagvsága.

)

A különböz anyagféleségek településének meghatározása, és a bányafalon megállapít-
tató %-os eloszlásának meghatározása a klasszikus geológus-eszközökkel nehézkes és
lontatlanabb lett volna, és sokkal több idt és energiát vett volna igénybe, ezért a
tányafal felmérése fotogrammetriai úton történt. (Készítette a Földmér és Talajvizsgáló
Vállalat Fotogrammetriai Osztálya.) A jellegzetes réteghatárokon vagy magassági
xmtokon és a mintavételi helyeken számokkal ellátott táblákat helyeztünk el a késbbi
izonosítás és helymeghatározás céljából. A pontjelzések, és az utólag, térképrl kijelölt

jontok helyzetét és tengerszint feletti magasságát határoztuk meg. Ezek az adatok
íz egyes rétegek pontos helyzetét egyértelmen meghatározták. Az így nyert adatokból
öldtani szelvényt szerkesztettünk és készletbecslést adtunk. A részletes felvétel alapján
('élirl lefelé öt réteg különíthet el (1. ábra):

I. Laza, vagy közepesen laza finomszemcsés homok, melyben gyakoriak az ersen
imonitos csíkok.

II. Kemény homokk és agyagréteg.
III. Nagyrészt kavicsos, durva- és középszemcsés homok, mely fölfelé és lefelé rend-

szerint éles határ nélkül szabálytalanul megy át közép- st helyenként finomszemcsés
lomokba.

Földmér és Talajvizsgáló Vállalat
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TV. Kemény agyag — homokk — kavicspad — limonitos csíkok váltakozásából
álló összlet.

V. A jelenlegi fejtési szint: laza finomszemcsés homok.
A fotogrammetriai módszer tulajdonképpen jól ismert, hasonló jelleg feladatok

megoldására mégis ritkán alkalmazzák. Nagy elnye — amellett, hogy gyors és pontos —

,

hogy a fényképen a rétegek élesen elkülönülnek. A réteghatárok, a rétegek elvetdése,
a törésvonalak legtöbbször sokkal világosabban láthatók, mint közvetlenül a terepen,
és helyzetük ott is egyértelmen meghatározható, ahol a terep nehézségei miatt a közvet-
len vizsgálat nem lehetséges.

Zusammenstellung geologischer Profile an Hand
von fotogrammetrischen Aufnahmen

J . Szörényi

Die Autorin hat die Ermessung dér Sandgrube von Eger und die Einschátzung ihre

Vorráte mit Hilfe eines, in Ungarn bisher bei áhnlichen Aufgaben noch selten angewandtei
Verfahrens, dér Bodenfotogrammetrie, durchgeführt. Das Verfahren hat sich als genau
schnell und vor allém für die Lösung ingenieurgeologischer Aufgaben geeignet erwiesen
Ausserdem lásst es sich auch bei geologischen Untersuchungen als eine wertvolle Ergán i

zungsmethode einsetzen.

Eine háufige Aufgabe ist die Vermessung von schwer erreichbaren Uferrutsehungen
von Abbaustössen in Bergvverken, eventuell mit dérén Vorratsschátzungen, was ein

schwere, viel Zeit beanspruchende Arbeit benötigt. Bei solchen Aufgaben ist die foto*j

grammetrische Aufnahme ein gut anwendbares — in Ungarn jedoch nur selten in An|
spruch genommenes — Verfahren. Hierunter wird ein Beispiel dafür vorgelegt. (Di

Arbeit wurde im Auftrag des Unternehmens LAKÓTERV an dér Abteilung für Bódén
j

mechanik des Unternehmens für Bódénvermessung und -Untersuchung durchgeführt
lm Nordteil dér Stadt Eger, den Eger-Bach entlang, wird eine neue Wohnsiedlun

gebaut. In diesem áussert sumpfigen, an Binnenwássern reichem Tál mit einer máchtige
|

Schichtenfolge von organischen Sedimenten und Bdén erfolgen grossangelegte, intensiv

Aufschüttungsarbeiten. Das für die Aufschüttung erforderliche Matéria! wird in eint

,

benachbarten (270 m rechts von dér Eisenbahnlinie Eger Putnok) Sandgrube gewonneiíi
Das Fördergut dér Sandgrube ist sowohl hinsichtlich dér Kornzusammensetzung, a
auch dér Qualitát áusserst veranderlich, und die verschiedenen Materialien lassen sic!

zr Aufschüttung des Bodens verschiedener Bauten, Bauanlagen anwenden. Die Aufgat
war die Bestimmung dér Anordnung und Verteilung dér verschiedenen Materialabartel
und dér möglichen Abbautiefe in den noch nicht in Abbau begriffenen Gebieten.

Das Matériái dér Sandgrube besteht aus mittelmiozánen (helvetischen) Schotten
Sanden, Sandsteinen und Tonen. Die Formation ist sehr fossilarm. (Aufgrund dér a

Hand dér wenigen, hauptsáchlich durch Ostreen vertretenen bzw. aus dem Schlámmung
rückstand dér Tonschichten bestimmten Foraminiferen-Fauna hat Zoltán Schrétí
die Formation als eine küstennahe-neritische Fazies bestimmt. Dies wird durch die sit

Bogár innerhalb kleiner Máchtigkeiten rasch verándernde, lithologische und granul<

metrische Zusamrnensetzung des Fördergutes dér Sandgrube wohl unterstützt.)

Die Verteilung und Anordnung dér verschiedenen lithologischen Abarten und dórt

prozentuale Verteilung am Abbaustoss mit den klassischen Geologenmitteln zu bestimmt h

wáre urnstándlicher und ungenauer gewesen und hátte viel mehr Zeit und Energio
Anspruch genommen. Deshalb wurde die Vermessung des Abbaustosses fotogrammetrisc.

;

durchgeführt (durch die Abteilung Fotogrammetrie des Unternehmens für Bodel
vermessung und -Untersuchung). An charakteristischen Schichtengrenzen oder in hvpsk
metrischen Höhepunkten und an Probenahmestellen wurden mit Nummern veraehei i'

Tafeln zwecks spáterer Identifizierung und Ortsbestimmung angesetzt. Es wurde dl

Lage und die Meereshöhe dér Punktzeichen und dér an dér Karte nachtráglich bestimmt) t

Punkte festgesetzt. Diese Angaben bestimmten eindeutig die genaue Lage dér einzelnn

Schichten. Aus den gewonnenen Angaben wurde ein geologisches Profil zusammel
gestellt und die Vorráte wurden bestimmt. Aufgrund dér detaillierten Aufnahme )ass<jk

sich fn f Schichten unterscheiden (Abb. 1):

I. Lockerer oder mittelrnássig lockerer feinkörniger Sand, in welchem stark limoni
sierte Streifen auftreten.
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II. Harte Sandstein- und Tonschicht.

III. Grösstenteils schottriger, grob- bis mittelkörniger Sand, dér nach oben und untén
Ilin unrogelmássig, gewöhnlich ohne scharfe Grenze, in mittel- bis feinkörnige Sande
übergeht.

IV. Wechsellagerung von harternTon — Sandstein Schotterbank limonitischen Strei-

fen.

V. Gegenwiirtig in Abban befindlicher Horizont: lockerer feinkörniger Sand.

Die fotogramuietrische Methode ist gut bekannt. Zr Lösung von Aufgaben ahnlicher

Art wird sie trotzdem ziemlich selten angevvendet. Neben dér Schnelligkeit und Genauig-
keit hat die Methode den Vorteil, dass auf dér Fotoaufnahme die Schichten sich seharf
vbsondern. Die Schichtgrenzen, die Verwerfung dér Schichten und die Bruchlinien sind

in meisten Falién viel deutlicher zu sehen, als unmittelbar auf dem Geliinde und ihre

Lage lasst sich auch dórt eindeutig bestimmen, wo wegen Gelándeschwierigkeiten eine

lirekte Untersuchung unmöglich ist.



Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1971) 101 428 — 429

Bazaltos kzetek irányfügg
kemizmusváltozásának trendanalizise

Dienes István*

(1 ábrával)

A hazai fiatal bazaltos vulkanizmus természetének jobb megismerése szempontjából i

fontos lenne választ kapni a következ kérdésekre:

a) Van-e valamilyen összefüggés a magmás testek kzeteinek kémiai összetétele ét

az egyes magmás testek földrajzi helyzete között?
b

)

Ha ilyen összefüggés létezik, a szisztematikus területi kemizmusváltozás milyer
összefüggésben áll a terület f tektonikai irányával?

Miután a fenti kérdéseket az eddigi szakirodalom nem zárta le véglegesen, érdekesnél
látszott az újabban elkészült teljes szilikátelemzések és statisztikai módszerek segíti •

ségével megkísérelni válaszolni rájuk.
Irodalmi hivatkozásokból a balatonfelvidéki területre vonatkozóan 119, a nógrád t,

területre 29 teljes szilikátelemzést gyjtöttünk össze. Az adatokat a lelhely térkoordi
nátáival együtt lyukszalagra áttéve az URAL-II számítógép segítségével trendfelület

f

analízist végeztünk. A szükséges programot szerz készítette Jaskó T. társaságában.
A számításokat, amelyeket Rzádeczky-Kardoss E. szívessége tett lehetvé, 1966-

67-ben végeztük.
Nem célunk itt a trendfelületanalízis többszáz cikkbl álló matematikai és matemat f

kai —geológiai irodalmát ismertetni. Az eljárás lényege az, hogy a vizsgált változót ,

itt az egyes elemek súlyszázalékos mennyisége és a helykoordináták által meghatározol *

pontokhoz a legkisebb hibanégyzetösszegek elve alapján polinomiális felületeket illess I

tünk.
Miután, különösen a nógrádi terület, ritkán és nem szabályszeren mintázott, csa

elsrend felületeket számoltunk. Ezek a felületek az összes szóródás kis részét foglaljó

csak magukban (14— 40%), így messze nem „szignifikánsak” és segítségükkel sei

helyezkedhetünk végleges álláspontra a)-t és b)-t illeten.

Mégis a számított felületek negatív gradiensvektorait a Mituch E. (1969) álti I

szerkesztett Moho szintvonalas térképre vittük fel (1. ábra), mert valószín, hog_'
‘

a) A bazaltvulkánok mködése óta eltelt id nem volt elegend ahhoz, hogy a Mól
alakja radikálisan megváltozhasson.

b) A vulkanizmust kiváltó „mélyszerkezet” valamilyen kapcsolatban áll a Mól
alakjával is.

r ) A felszínre vezet csatornák orientációja szintén összefügg a Moho alakjával.

A számított gradiensvektorokat egymással és a Moho térképpel összevetve és figy

lembe véve az illeszkedés azonosságát a következket állapíthatjuk meg:

a) Mindkét területen a legnagyobb dlés trendfelületeket az alumínium, sziliéiül

ferrivas és a -fH 20 adták.
b ) A balatonfelvidéki trend felületek a nagyobb statisztikai tompító hatás mia

a vulkanizmus idben többfázisú, térben átfedett jellege miatt laposabbak.
r ) A trend fel ületek csapásegyenesei a nógrádi területen kifejezetten egy irány,

balatonfelvidéki területen — gyengén — két irány körül csoportosulnak.

* A számítások eredményeirl beszámolt a M FT Ásványtan—Geokémiai Szakosztály 1967. november 29-i ela
illésén.
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i. ábra. A balatoniéividéki és nógrádi bazaltos kzetek kémiai összetételére számolt trendfelületek negatív gradiens-
iek torai. A balatonfelvidéki bazaltok trendfelületének gradiensvektorait a jobb szemíélhetöség érdekében négy-
izeresen megnyújtottuk a nógrádiakhoz viszonyítva. A Na,0, TiO», és -H .<) felületek gradiensvektorai még ilyen nyúj-

tással sem ábrázolható!;, így csak irányukat jelöltük szaggatott vonallal.

d) Ez az irány a nógrádi területen megfelel a bazaltterület megnyúlási irányának és

merleges a Moho szintvonalaira.
e) A balatoni leggyakoribb csapásirányok egyike körülbelül párhuzamos a NyÉNy

KDK iránnyal, a másik erre merleges.

fj Az alumínium, szilícium és titán trendjeinek lefutási iránya a két területen meg-
egyezik.

Mint már említettük, az a — / pontok alatt ismertetett tények véletlenül is bekövetkez-
hettek. Ha azokat nem véletlen idézte el, akkor sem biztos, hogy valamilyen nagyobb
mélységben lejátszódott folyamatra vezethetk vissza. Miután azonban ilyen jelenséget
3zámos helyrl ismertettek (pl. Kuno, H., 196G; El-Hinnavvi, E., 19G5), ez sem elképzel-
hetetlen. Minden esetre a fenti érdekes összefüggések további vizsgálatot érdemelnek

!

Irodalom

El-Hinnawi, E. (1964): Petrocheinical Characters of African Voleanic Roeks I— II. N. J. buch f. Min. M. hefte
No. 3. 111. No. 6. — Kxno, H. (1966): Lateral Variation of Basalt Magma Type Across Continental Margins and Island
Arcs Bull. Vol. XXIX. pp. 195—221. — MlTUCH E. (1968): A III. nemzetközi földkéregkutató vonal mentén végzett
magyar—szovjet közös szeizmikus mérés eredményei. Geofiz. Közi. XVII. No. 4.
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Felspannón smaradványok Siófokról

Dr. Strausz László

Siófok körül a Balatonpart közelében nincsenek pannon feltárások, a hullámverés
azonban néhol Viviparus-töredékeket vet ki. 1970 szén feltöltési munkálatokkal kapcso-
latban Siófok— Tisztviseltelepnél az akkori partvonalnál csillámos, kissé agyagos
világos szürke homokot kotortak ki, csekély mélységbl. Ebbl a Hermán O. utca és ,

Soós L. utca közt lev részen, a Szent László u.-tól É-ra 30— 50 m-re lev, ma mái :

feltöltött partszakaszon a következ felspannón smaradványok kerültek el:

Congeria balatonica Partsch, 2 sérült példány
Limnocardium cfr. apertum Mü., 1 töredék
Limnocardium decorum Fuchs, 1 jobboldali tekn
Viviparus sadleri Partsch, igen gyakori
Viviparus sadleri cyrtomapkorus Brus., igen gyakori; átmenetekkel kapcso
lódik az elz alakhoz
Melanopsis oxyacantha Brus., 2 példány
Melanopsis decollata Stol., gyakori
Melanopsis (Lyrcaea) cylindrica Stol., 2 példány
Melanopsis (Lyrcaea ) caryota Brus., 1 példány

I

A rótegtani irodalomban nem hangsúlyozták eléggé, hogy a M . cylindrica, M. caryob l

és M. pertovici Brus. alakkör (Ann. Mus. Hung., Geol. Pál., v. 35, p. 85— 87; Földt I

Közi. 1952, p. 285— 286) a felspontusi vagy portaferrien alemeletre igen jellemz a

hiányzik az alsópontusi alemeletben (ungulacaprae-szintben). Ezzel szemben a Melanopsi i

(Lyrcaea) impressa Kr. (,,M. fossilis”) és alfajai felfelé csak az ungulacaprae-szintif I
terjednek, annak fels határánál hirtelen eltnnek. Egy-két ezzel ellentétes adat (

M

impressa a balatonica-szintbl, M. cylindrica alakköre az ungulacaprae-svÁntbl) szerepe 4

ugyan az irodalomban, de ezek valószínleg h átárazási hibák (egy részük ellenrzéséne I

ez megállapítható volt).

Ez a siófoki smaradvány-anyag nyilvánvalóan átmosottan. másodlagos helyzetbe: p

volt itt, a kotrás helyén; 30 m-rel D-ebbre kútásásnál ennél nagyobb mélységben i f

csak pleisztocén üledéket értek. Nem szállítódhatott azonban nagyon messzirl ide I

mert igen jó megtartásnak is vannak közte. A M. cylindrica és némelyik Viviparus-pé\ H

dány vékony küls szájpereme ép, a Limnocardium decorum diszítése és záros pereme i p
kifogástalan megtartású. Ez az elfordulás belekapcsolódik abba a K— Ny-i láncolatba

amelyben a felspannón Congeria balatonica-B, Viviparus sadleri-s kifejldés húzódi
Aligától és Gamászától Zamárdin és Balatonföldváron át Fonyód felé (Balaton Tuc §
Tan. Eredm., Pál. Függ. TV. 2. p. 17; IV. 3. p. 30; Ann. Mus. Hung. Geol. Pál. v. 3,‘

p. 33 34). Nem kerülhetett azonban a siófoki fauna ennek a vonulatnak legközelebl

(gamászai vagy zamárdi) smaradvány-tartalmú elfordulásaiból ide. Elször is ilye

hosszú (5— 10 km) szállítás sokkal jobban megviselte volna a teknket, — másodszc
pedig ez a siófoki faunula gazdagabb az említett szomszédoknál. — Néhány km-re dólr

ettl a vonulattól már a Vutsk.it.si-s kifejldés elfordulásai következnek.
(Az anyag az ELTE Földtani Int. gyjteményében van.)
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jj Lechites faj a bakonyi felsalbai rétegekbl

Scholz Gábor

(2 ábrával)

A Bakony-hegység felsalbai Ammonoidea faunájának rendszeres vizsgálata során

•gy nem túl ritka új Lechites faj került el, melynek leírását még a tervezett átfogó
lolgozat eltt célszernek tartom.

subordo: Ancyloceratina \V iedmann 1906
superfam.: Ancylocemtaceae Meek 1876
família: Baculitidae Meek 1876 (sensu J. Wiedmann 1962a, 1962b)

I

subfam.: Baculitinae Meek 1876
genus: Lechites Nowak 1908

Lechites fasciata nov. sp.

I

íolotypus: MÁFI Múzeum 1. sz. K— 9744
Locus t y p i c u s: Pénzeskút (Veszprém megye) Krisgyrpuszta, Tiloserd.
Itratum typicum: vraconi glaukonitos márga, substuderi szubzóna.
diagnózis: Lechites, melynek bordái kötegekbe csoportosulnak. Az egyes borda-
.ötegeket szélesebb, sima felület befzdések választják el egymástól.

1. ábra. Lechites fasciata nov. sp.

holotípus, természetes nagyság

Fig. 1. Lechites fasciata nov. sp.,

holotype, grandeur naturelle

2. ábra. Lechites fasciata nov. sp. paratipoid a Pusztavám 925 sz.

fúrásból. Kétszeres nagyítás

Fig. 2. Lechites fasciata nov. sp., paratypoide provenant du
sondage de Pusztavám No. 925 — 2X
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Leírás: Az új fajnak eddig három példánya ismert, a holotípuson kívül elkerült
még egy kbél töredék a Vértes ÉNy-i elterében mélyített Pusztavám 925 sz. fúrás
szürke vraconi mészmárgájából és egy másik jó megtartású töredék a bakonynánai Gaja
áttörés glaukonitos márgájából.
A holotípus egy 45 mm hosszú egyenes kbél töredék, M: 14 mm, SZ: 13 mm. A díszítés

mint a többi Lechitesnél egyszer, eléggé lapos, prorsiradiát bordákból áll, melyek
az extern oldalon megszakítás nélkül mennek át, majd az oldalakon áthaladva az inteni
oldal felé fokozatosan ellaposodnak. Az intern oldal teljesen sima. A bordák azonban
nem egyenletesen oszlanak el a felületen, hanem általában hármasával kötegekbe tömö-
rülnek és az Sgyes bordakötegeket egymástól széles sima felszín befzdések választják
el. Ez a bélyeg az új fajt az összes eddig ismert Lechitestl megkülönbözteti. A kötegeker
belül a bordaszám kissé ingadozhat. A holotípuson a legfels bordakötegben a báron
jól kifejezett bordán kívül egy halványabb negyedik is látszik. A pusztavámi példányor
a legfels kötegben pedig csak két borda figyelhet meg. A lóbavonal egyik példányor •

sem figyelhet meg. A faj úgy látszik, hogy a vraconi mindkét szubzónájában elterjedt I
mivel a pusztavámi példány a fels, dispar — perinflatum szubzónából került el.

Irodalom — Bibliographie

Boule M., Lemoine P. & Thkvknin A. (1906—7): Céphalopodes crétacés des environs de Diego— Suarez. Ann. Paléont
I (4) 173— 192 1906, 2 (I) 1—56 1907 Paris — Breistroffer M. (1936). Les subdivision du Vraconien dans le Sud-Ks .

de la Francé. Bull. Soc. géol. Francé, (5) t. VI. 63—68. — Collignon M. (1963): Atlas des fossiles earaeteristiques d "4
Madagascar (Amnionites) Fasc. 10 (Albien) Sérv. géol. Rep. Malgache, pp. 184. — Haver F. von. (1862): Über di

Petrefacten dér Kreideforrnation des Bakonyer Waldes. Sitz.-ber. k. k. Akad. Wiss., Math.-naturw. KI. 44 (1861
631 — 659 Wien — Nowak J. (1908): Untersuchungen über die Cephalopoden dér oberen Kreide in Polen. I. Bul
Akad. Sci. Cracovie (B) 327—353. — PervinqüIÉre L. (1910): Sur quelques Amnionites du Crétacé Algérien. Mén* |
Soc. géol. Francé, Paléont., XVII fasc. 2—3 Mém. n. 42. 1—86. — Pictet F. J. & Campiche G. (1861 — 1864): De-
cription des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte—Croix II. Mát. Paléont. Suisse, (3) 2 pp. 752. Genev <

— Spath L. F. (1941): A monograph of tbe Ammonoidea of the Gault. Part. XIV'. Palaeontogr. Soc. 609—668. Londo fc

— STOLICZKA F. (1863—66): The fossil Cephalopoda of the Cretaceous rocks of Southern India. Ammonitidae, wit

revision of the Nautilidae. Mem. Geol. Surv. India, Palaeontol. Indica, (3) 41 — 216, (107— 154: 1865) Calcutta - f
Wiedmann F. 1962a): Ammoniten aus dér Vascogotischen Kreide (Nordspanien) I. Phyloceratina. Lytoceratin;
Palaeontographica, (A) 118, 119—237 Stuttgart — Wiedmann J. (1962b): Die Oabbioceratinae Breistroffer. N. Jt '

Geol. PalSont,. Abh., 115, 1— 43. Stuttgart — Wiedmann J.— Dikni I. (1968): Die Kreide Sardiniens und ihre C
phalopoden. Palaeontographica Italica vol. LXIV (n. ser. vol. XXXIV) 1 — 171 Pisa

Nouvelle espéce de Lechites de l’Albien supérieur

de la Montagne du Bakony

G. Scholtz

Au eours d'une étude systématique de la fauné d’Amrnonoides de l’Albien supériei

<lu Ilakony, on a trouvé une nouvelle espéce de Lechites que ne se rencontre pás trc

rarement. L’auteur de la présen te note considere comme utile d’en donner la descriptit

paléontologique et la publication oncore avant la parution de 1’ouvrage plus détail

qu’il entend de publier plus tárd.

Subordo: Ancyloceratina Wiedmann 19(i(i

Super família: Ancylocerataceae Mekk 1 87(i

Família: Baculitidae Meek 1876 (sensu Wiedmann 1962a, 1962b)
Subfamilia: Baciditinae Meek 1876
Genus: Lechites Nowak 1908

Lechites fasciata nov. sp.

I I o 1 o t y p u s: Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, No 1. K 9744
Locus typicus: Pénzeskút (dép. Veszprém), Krisgyrpuszta, Tiloserd
S t r a t u m typicum: Marne glauconieuse du Vraconion, sous-zone á suhstuderi

Diagnose: Lechites á ctes groupées en faisceaux. Les faisceaux de cótes sont sépaii

pár des constrictions á surface lisse.

Ilescri p t io n: .Tusqu’á prósent, on conuuit trois spécimens de la nouvelle espé .

Outre l'holotypo on a trouvé encore le fragment d’un moule interné dans les marii
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ealcaires grises du Vraconien du sondage de Pusztavám No. 925 creusé á l’avant-pays
nord-ouest de la Montagne de Vértes et un autre fragment bien conservé dans les marnes
fglauconieuses dans la gorge du ruisseau Gaja á Bakonynána. L’holotype est un fragment
Ide moule interné rectiligne ayant une longueur de 45 mm. Hauteur: 14 mm. Largeur:

1 13 mm. Corarae chez les autrés représentants de Lechites, 1’omemen tation consiste en
Ictes simples. assoz plates, prorsiradiates qui traversent le flano externe sans interruption,

puis s’aplatissent graduellement vers le flanc interné, qui est parfaitement üsse.

Toutefois les cötes ne se répartissent réguliérement sur sa surfaco, mais, elles se dressent
.lordinaireinent pár trois en faisceaux qui sont séparés les uns des autres pár des const-

’rictions á surfaoe üsse. Ce caráctere distingue la nouvelle espéce des tous les autres Lechi-

Ues connus jusqu’ici.

Le nombre des ctes pár faisceau peut varier. Sur l'holotype, dans le faisceau le plus

supérieur, out re les trois ctes bien saillantes, on voit une quatriéme qui est plus atténuée.

*Sur l’individu provenant de Pusztavám, dans le faisceau le plus supérieur ne se laissent

pbserver que deux cötes. La ligne de lobé n’est pás visible dans aucun des spécimens. L’es-

Ipéce est répandue, sernble-t-il, dans toutes les deux sous-zones du Vraconien, puisque l’in-

dividu de Pusztavám fut trouvé dans la sous-zone supérieure, á dispar - perinflatum.

7 Földtani Közlöny
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Petrographica
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Tudományok Osztályának Közleményei

Annales Instituti Geologici Hungarici lásd a Magyar
Állami Földtani Intézet Évkönyve

Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös nominatae, Sectio Biologica

Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös nominatae, Sectio Geologica

V. Anyagvizsgáló Kongresszus Eladásai
Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat
Bányászati és Kohászati Lapok, Kolaj és Földgáz
Bányászati Kutató Intézet Közleményei
VI. Bányavízvédelmi Konferencia Munkálatai
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Berichte dér Deutschen Gesellschaft für Geologische
Wissenschaften, Reihe B. Mineralogie und
LagerstSttenforschung, Berlin.

Bonner Zoologische Beitrüge, Bonn
Botanikai Közlemények
Bulletin of the IASI1, Brüsszel.
Dunakanyar Tájékoztató
Eiszeitalter und Gegenwart, Öhringen/Württ.
Eltervezés — Mélyépítés 1950—1970.
Fizikai Szemle
Föld és Ég
Földrajzi Értesít
Földtani Közlöny
Földtani Kutatás
Geofizikai Közlemények
Geologirké Práre, Bratislava
Geophysical Prospecting, The Hugue
Hidrológiai Közlöny
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lurikus frekvenciaszondázásnál — The nomographic
traceability of the depth of the low-resistivity clian-

nel of the upper mantle in the MTS, and its limitations
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TOfla onpe/ienenMf) r/iyjunu 3aneranHn xopomo
npoBO/jmnero cnon no aaunhiM MarHHTOTennypH-
uccKoro uacTHoro 30HflnposaHnn. — Geofizikai
Közlemények XIX., 1—2., 61—08., 4 ábra, ang., or.R.

Journal of the International Association fór Mathematl-
cal Geology, New York— London

Kartographische Nachrichten, Gütersloh (NSZK)
Komáronunegyei Múzeumok Közleményei, Tata
Kolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laborató-
rium Mszaki Tudományos Közleményei

Magyar Geofizika
Magyar Tudomány
Malacologia, Ann. Arbor, USA.
Matériái of III. Czechoslovakian Conference on Spec-

troscopy, Zilina

Matériaux et Construction, Paris
Mérnökgeológiai Szemle
VII. Mszaki Fejlesztési Konferencia
Mszaki Tervezés
Mszaki Tudomány
slénytani Viták
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,

Amsterdam
Paláontologische Abhandlungen, B., Berlin

Planetary and Space Science, Oxford.
Pollen et Spores, Paris.

Premier Congr. Intern. d’Assoc. Intern, de Géol. de

l’Ingénieur, B. R. G. M. Paris.

Proceedings of the X. Assembly of the Furopean Seis-

mological Comission (ESC) Leningrad.
Proceedings of the Second Seminar on Soil Mechanic-s

and Foundation Engineering, Lódz
l’ure and Applied Geophysics, Basel

Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynaini-

que. Paris
Senckenbergiana lethaea. Frankfurt am Main
Space Research, Amsterdam
X. Szilikátipari Konferencia
Tatabányai Szénbányák Mszaki-Közgazdasági Köz-

leményei, Tatabánya
Természet V Hága
Tervezési Segédlet (FTV kiadv.)
Vesnik Zavoda za Geoloska Geofizicka Istrazivanja.

Beograd
VITUKI Beszámoló
Vízkészletgazdálkodási Évkönyv
11. Vízminségi és Víztechnológiai Kongresszus kiad

ványai
Vízügyi közlemények
Wissenschaftliche Zeitschrift dér Hochschule für Arrhl-

tektur und Bauwesen, Weimar

ÁnÁM A.: Indukált áramok a Föld kérgében és fels köpe-

nyében és az elektromos vezetképesség meghatáro-
zása. Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osz-

tályának Közleményei 8., 1 — 3., 287—293., 5 ábra.

ÁnÁM A.: Obcr dic gutleitende Schicht des oberen

Erdmantéls — The conductive lnyer in the upper
mantle — O xopomo npoBO/wiucM cnoe Bepxiiell

MaiiTHH Acta Geodaet., Geophys. et Mont. 5., 1—2..

105— 120., 4 ábra, 2 táblázat, ang. or. R.
Ádám A.: Somé quantitative contribution to the telluric
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relatíve frequency-soundings (RTES) in the Ilim

-

rlan basin — Néhány kvantitatív adat a Magyar
Medencében végzett relatív tellurikus frekvencia-

I szondázásokról — HeKOTopue KOJltmec mciinbie
flaHiibie 06 OTHOCHTejibHbix Ten/iypHMeCKHX uuc-
TOTHbix 30ii;uiponaHM six, npOBeaenMbix b Bewep-
ckom öaccettiie. (leofizikai Közlemények XIX., 1—2
55— ól), 4 ábra. 1 táblázat, niagy., or. K.

1)Am A.—Ver J. Das elektrische Modell des oberen
Erdmantels lm Karpatenbecken — Electric inodel

of the upper nmntle in the Carpathian Hasin —
3/ieKTpimecKan Moaejib Bepxneii mohthh b Beu-
repci<oM öacceflHe. — Acta Geodaet.. Oeophys. et

Mont. 5., 1—2.. 5 — 20., 0 ábra, 7 táblázat, ang.,

or. K.
LBt' I. — Boüoky T.--Hofkkr E.—Polcz L.: Komplex
geofizikai kutatás a Nyírségben — Integrnte geophysi-
cal survey in the Nyírség — KoMiiaeKcnan reoijm
sunecKan cueMKa pafioHa í I npuier (CeBepo-Bocrou-
Han Beiirpnn). A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int.

1909. évi jelentése, 15—23... 7 ábra, ang., or. K.
lpár Gy.—Somogyi J.: Possibilites to increase the
accuracy of the horizontul strip adjustment —
Bo3mo>khocth noBbiuieHiin tomhöctm ypamiHBauun
MapuipyTOB B ropn30HTa;ibnoM otholuchmh.
Acta Geodnet., Oeophys. et Mont. 5., 1 — 2., 133— 138.,

2 ábra, 1 táblázat, or. R.
ltnöder A.— Kaszab A.: Vízkészlet és vízbeszerzés
Szarvason. Vízkészletgazdálkodási Évkönyv 1068.,

168-170.
ndrássy L.— Barát I. — Liszt E.— Máreölih G.

i-Rozs G.—Salamon B.—Sebestyén K.—Tatár J.:

Mélyfúrási geofizikai mszer- és módszerfejlesztés
— Well-logging — flpOMbicjiOBan reo(}>H3HKa. —
A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1969. évi jelen-

tése, 89— 93., 3 ábra, ang., or. R.
ndrássy L.— Mészáros F.—Uhlmann N.: Radio-
aktív fúrólyukinodell-mérések legújabb eredményei.
.Geofizikai Közlemények XIX., 1 — 2., 23—32., 7
ábra, 1 táblázat, ang., or. R.
NOEL F.: Probleme und Programme einer modernen
Petrographie. Acta Min. -Petr., Acta Univ. Szegedien-
sis, Szeged., XIX., 2., 115— 128.

|RKY I. lásd LÉNÁRT G.
OJESZKY G.— Schever Gy.: Az Eger— Bervai karszt-
akna hidrológiai vizsgálata — Hydrologische l'nter
suchung des Karstschachts Eger— Berva. Hidrológiai

, Közlöny 50., 8 „ 132—141., 6 ábra, 4 táblázat, néni. R.
i tjeszky G.—Schever Gy. Lakótelepek vízföldtani

vizsgálata — Hidrogeologische Untersuchung von
Wohnsiedlungen. Hidrológiai Közlöny, 50., 10., 452—
458., 6 ábra, néni. R.

iVJEszky G.— Schever Gy.— Szilvágyi I.: A buda-
pesti agyagbányák mérnökgeológiai kérdései. Mszaki
Tervezes 10., 7., 22—25., 10 ábra
üjeszky G.—Schever Gy.— Szilvágyi I. A buda-
pesti téglagyári agyagbányák mérnökgeológiai prob-
lémái — Engineering-geological problems of the
clay-pits of the brick-works in Budapest — Ingenieur-
geologische Probleme dér Tongruten dér Ziegelfabri-

ken in Budapest — PiH>KeHepHO-reonorHMecKHe
í npoójieMbi KapbepoB ruHH óynaneiuTCKMx KHpmm-
Hbix 3aBo:iOB. — Mérnökgeológiai Szemle 5., 31—38.
4 ábra, ang., ném., or. R.

ABICS A.: Huszonöt év a mecseki szénbányászat tör-

ténetétl 1945— 1969. In Mecseki Tükör. Mecseki
Szénbányák Igazgatóságának kiadványa, Pécs, 1970,
30-83.
alázs E.—Jvhász á. : A Dunántúl és a Nagy- Alföld
medencealjzatának metamorf és mélységi magmás
képzdményei. Kolaj- és Földgázbányászati Ipari
Kutató Laboratórium Mszaki Tudományos Közle-

' ményei. 7—12.
alázs E.—Jvhász á.: A magyarországi szénhidrogén-
kutató mélyfúrások által feltárt karbon és perm id-
szaki képzdmények összehasonlító vizsgálata. K-
olaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium
Mi szaki Tudományos Közleményei, 17—23.
alázs E.—Jvhász á.—Kvárt J.—Matyók I.: A
Magyarország harmadidszaki vulkáni képzdményei-
nek összefoglaló értékelése a kolajkutatás szempont-

jainak figyelembevételével. Kolaj- és Földgázbányá-
szati Ipari Kutató Laboratórium Mszaki Tudomá-
nyos Közleményei. 37 — 44.

Báldi T.— Kókay J.: A kismarosi tufit faunája és a
börzsönyi andezltvulkánosság kora — Die Tuffit-
fauna von Kismaros und das Altér des Börzsönyer
Andesitvulkanjsmus. Földtani Közlöny 100., 3.,

274 — 284., 9 ábra, ném. R.
Báldiné Beke M.: A bryozoás és budai márga nanno-
plankton faunája — The Nannoplancton of the Bryo-
zoan and Buda maris (Paleogene of Budapest, Hun-
gary). slénytani Viták 16., 31 — 49., 5 ábra, ang. R.

Bállá K. lásd Völgyi L.
Balogh K. I)r. Noszky Jen emlékezete (1909—1970).

Földtani Közlöny 100., 3.. 243-247., 1 ábra
Balogh K.: I)r. Schréter Zoltán emlékezete (1882—

1970). Földtani Közlöny 100 ., 3., 237-242., 1 ábra
Balogh K.— Kovách Á.—Pantó Gy.: .Strontium isoto-
pes in the intermediary volcanics of the Börzsöny
mountains, Hungary — Id3oTonbi ctpohuhh b ayn-
K3hh rax cpeflHero cocTaBa rop EepureHb (BeHrpHH)
— Acta Geologica XIV., 103— 114., 3 ábra, 1 táblá-
zat, or. R.

Barabás A.— Benk F.—Jantsky B.: Felszíni kutatás.
In Ásványkutatás és bányaföldtan. 42— 113., 20
ábra, 7 táblázat —

Baranyai I.— Elek I.—

G

érési Gy.: Komplex légi-

gammaspektrometriai mérések Magyarországon.
Magyar Geofizika XI., 1—2., 41—51., 12 ábra, ném.,
or. R.

Baranyi I.: A geoelektromos térkivonásos módszer al-

kalmazhatóságának néhány kérdése. Magyar Geo-
fizika XI., 1—2., 28—34., 6 ábra, ném., or. R.

Barát I. lásd. Andrássy L.

Bárdossy Gy.: Comparaison des bauxites de karst. A
MÁFI Évkönyve LTV., 3., 51—65.

Bárdossy G.: Possibilities of the joint application of
X-ray diffractometer and derivatograph to the quanti-
tative phase analysis of bauxites and similar rocks.
Acta Chimiea 63., 267— 277., 6 ábra, 1 táblázat

Bárdossy Gy.— Meskó L. -Póka T.— Sajgó Cs.
—Tomschey O. Sedimentpetrographische Unter-
suchung dér tertiüren Gesteine des Algyer Gebietes
(Südostungam) — OcaaouHo-nerporpa(()nuecKoe
HCC/ieaoBaHue rpeTHUHbix omoHceHMÍt MecropoH<-
fleHMn Anbabe (lOro-BocTOUHan BeHrpmi). —
Ácta Geologica XIV., 251—269., 3 ábra, 4 táblázat,
1 tábla. or. R.

Bárdossy Gy.— Paxtó Gy. Bauxitok vizsgálata
elektron-mikroszondávral — Examination of bauxites
by electronic probe — Untersuchung dér Bauxite mit
Hilfe dér Elektron-Mikrosonde — HccnenoBanne
okchtob aneKTpoHHbiM mhkpo30h;iom. — Bányá-
szati és Kohászati Lapok, Bányászat, 103., 12.,

825—837., 25 ábra, 2 táblázat, ang., ném., or. R.
Barnabás K.: Die vergleichende Untersuchung dér

charakteristischen Bauxitlagerstatten des Mittelge-
birges von Dunántúl. A MÁFI Évkönyve LIV., 3.,

69—93., 22 ábra, 4 táblázat
Barnabás K. Fúrási kutatás. In: Ás\'ánykutatás és

bányaföldtan. 114— 158., 24 ábra, 10 táblázat
Barta Gy.: A tudományszervezési feladatok megoldá-
sában az Akadémiának kell vezet szerepet játszania.
Magyar Tudomány 10., 745— 749.

Barta Gy'.: Egyed László 1914—1970. Magyar Tudo-
mány 10., 757— 760.

Barta Gy. Búcsú Egyed Lászlótól (nekrológ). Fizikai
Szemle 20.. 12., 353., 1 ábra

Barta Gy.: A mágneses kutatások szerepe Földünk
megismerésében. Az MTA Föld- és Bányászati Tudo-
mányok Osztályának Közleményei 3., 1— 3., 333—341.
6 ábra, 1 táblázat, ang. R.

Barta Gy. A Föld aszimmetrikusságával kapcsolatban
felmerül problémák. Az MTA Föld- és Bányászati
Tudományok Osztályának Közleményei 3., 1—3.,
345—346.

Barta Gy'.. A földmágnesség kutatás története Magyar-
országon. In Fejezetek a magyar meteorológia tör-

ténetébl 1870— 1970. Orsz. Meteorológiai Szolgálat
kiadv. 493—516., 5 ábra, 1 táblázat

Barta I.: Hidrogeokémiai vizsgálatok a Tokaji-hegység-
bl — Hydrogeochemische Untersuchungen aus dem
Tokajer Gebirge. Hidrológiai Közlöny 50., 6., 244—
254., 2 ábra, 9 táblázat, ném. R.
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Bartha F.: Emlékezés Dr. Schréter Zoltánra. slény-
tani Viták 16. 5— 1 .

Bauer J.: A Magyar Állami Földtani Intézet centenáris
ünnepségsorozata. Földtani Közlöny 100., 1., 98—108.,
4 ábra

Bauer J. : Balneogeológiai tapasztalatok az NDK gyógy-
fürdivel és ásványvizeivel kapcsolatban — Balneo-
geologische Erfabrungen in den Heilbiidern dér DDR.
Földtani Kutatás XIII., 2. 79—83., 1 ábra, 2 táblázat,

ném. R.
BÉll B.: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér aka-
démikus „A szilárd Föld felszínközeli áramlásai”
cím eladásához. Az MTA Föld- és Bányászati
Tudományok Osztályának Közleményei 3., 1—3.,
268-269.

BÉLL B.: Hozzászólás „A Föld anyag- és energiahálóza-
tának rendszere” ankét záróülésén. Az MTA Föld- és

Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei
3., 1—3., 346-347.

Bencze P.: An analysis of the Virtual height of iono-
spheric sporadie E/h'Es — Ana/iM3 bmahmoB bh-
coTbi (h'Es ) cnopanHuecKoro cjiob E HOHoajiepbi. —
Acta Geodaet., Geophys. et Mont. 5., 1—2., 223—231.,
9 ábra, 1 táblázat, or. R.

Bendefy L.: Sartory József bányamérnök és Farkas
János bányavállalkozó 1794. évbeli térképe és leírása

az aggteleki Baradla barlangról. I. rész. Bányászati és

Kohászati Lapok, Bányászat, 103., 5., 339—349., 4
ábra

Bendefy L.: Sartory József bányamérnök és Farkas
János bányavállalkozó 1794. évbeli térképe és leírása

az aggteleki Baradla barlangról. II. befejez rész.

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 103., 6.,

406-412., 2 ábra.
Bendefy L.: Egy természettudományi vonatkozású

régészeti vita margójára. Földrajzi Értesít XIX.,
4., 365-368., 1 ábra

Bendefy L. Mélyszerkezet és az ásványi nyersanyag
elfordulások kapcsolata. Bányászati és Kohászati
Lapok, Bányászat, 103., 10., 716— 717.

Bendefy L.: Magyarország tájföldrajza. Földrajzi

Értesít XIX., 4., 436-448.
Bendefy L. Bányabeli karsztvízbetörések és föld-

rendezések kapcsolata. VI. Bányavízvédelmi Kon-
ferencia Munkálatai II., 1., 1—49., 7 ábra, 5 táblázat,

ang., fr., ném., or. R.
Bendefy L.—V. Nagy’ I.: A Balaton évszázados part-

vonalváltozásai. Budapest, Mszaki Könyvkiadó
1969, 1-215.

Bender Leventéné—Trenka Sándorné—

S

z. Pintér
Anna: Földmágneses és gravitációs módszerfejlesz-

tés — Magnetio and gravimetric — MarHHTOMeTpHH
H rpaBHMeTpMu. — A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz.

Int. 1969. évi jelentése, 73— 75., ang., or. R.
Benk F. szerk. Ásványkutatós és bányaföldtan. Buda-

pest, Mszaki Könyvkiadó, 1970. 1— 451.

Bf.nkÓ F. A kutatások tervezése. In Ásványkutatás és

bányaföldtan. 212—237., 3 ábra, 9 táblázat
Benk F.: Készletszámítás. In: Ásványkutatás és

bányaföldtan. 241 — 363., 90 ábra, 22 táblázat
Benk F. A kutatási eredmények összefoglalása és az
elfordulások gazdasági értékelése. In. Ásványkutatás
és bányaföldtan. 364— 391., 2 ábra

Benk F.. Az ásványkutatás feladata és általános elvei.

In Ásványkutatás és bányaföldtan. 25—41., 4 ábra
Benk F. A készletek nyilvántartása és készletválto-

zások meghatározása. In: Ásványkutatás és bánya-
földtan. 392-396.

Benk F.: A bányászati kockázat földtani alapjai —
Geological bases of mining risk — Geologische Grund-
ingen des bergbauliohen Risikos — reojionmecKoe
oCocnOBaiiHC ropHoro pMCKa. - Bányászati és

Kohászati Lapok, Bányászat, 103., 11., 744— 719.,

2 ábra, 2 táblázat, ang., ném. or. R.
Benk F. lásd Barabás A.
Bérczi I.: Sedimentological investigation of the eoarse-

grained clastic sequence of the Algy hydrocarbon-
holding structure — JlHTonormiecKHe HccneflonaHMH
rpyoonoMO'iuoít TonutH ne(]yrcra3onocHoft CTpyi<-

Tvpbi MecTopo>K/ienun Anb/me. - Acta Geologica
XIV., 287—300., 6 ábra, 1 táblzat, 1 tábla, or. R.

Berczik á. lásd Pusztai Gy.
Bércziné Makk A. Az Iszka-hegy kampili képzdményei
— Kampiler Ablagerungen des Iszka Berges. Föld-

tani Közlöny 100., 2., 160-172., 6 ábra, 2 tábla,
ném. R.

Bidló G.: Vizsgálatok szilikát ásványoknak és kzetek-
nek a víz vegyi összetételére gyakorolt hatásáról
— The influence of silicate minerals and rocks on the
Chemical composition of water — üntersuchung des
Einflusses von Silikatmineralien und Gesteinen auf die
chemische Zusanunensetzung des Wassers. JI. Víz-
minség és Víztechnológiai Kongresszus Kiadványa
1/1, 1— 12., ang., ném. R.

Bíró P. : Hozzászólás Barta György akad. lev. tag. el-
adásához. Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok
Osztályának Közleményei 3., 1— 3., 342.

Bíró P. A Föld alakja az újabb kutatások tükrében
Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályá-
nak Közleményei 3., 1— 3., 295— 309., 11 ábra, 1 táblá-
zat

BisztricsÁny E.: Analysis of codas of shallow focus
earth-quakes. Geofizikai Közlemények XIX., 3—4..
31-49..

BisztricsÁny E.: Investigations on the duration of
surface waves — HccnejtOBamie npoqoji>KHTe.nbHO-
cth bojih b6jih3h noBepxHocTM. — Acta Geodaet.,
Geophys. et Mont. 5., 1— 2., 139—141., 1 ábra, or. R.

BisztricsÁny E.: Sekélyfészk földrengések felületi

hullám kódájának vizsgálata. Akad. dokt. dissz.

1-83., 30 ábra, 2 melléklet
BisztricsÁny E.: Analysis of codas of shallow-focus

earthquakes — Sekélyfészk földrengések felületi

InUim-kódájának vizsgálata — U3yqeuHe noBepx-
HocTHbix BOJiH-Koa, HamoAaeMbix ripn ner.ayo-
KOíJiOKycHbix 3eMJieTpHceHH«x. — Geofizikai Köz-
lemények XIX., 3—4., 21—49., 26 ábra, 2 táblázat,
magy., or. R.

Boda J.: A magyarországi szarmata ritka smarad-
ványai. Földtani Közlöny 100., 4., 397—398.

Boda J. : Rétegtani slénytan. Budapest, Tankönyvkiadó
1970. Budapesti Mszaki Egyetem Továbbképz In-,

tézetének kiadványa. 1 — 94., 72 ábra, 2 táblázat
Bodoky T. lásd Albu I.

Bodzay.I. lásd Dank V.
Borai Á.: A mecseki szénbányászat kialakulása és fej-

ldése a felszabadulás eltt. In: Mecseki Tükör, Pécs,
a Mecseki Szénbányák Igazgatóságának kiadv. 11—29.

Böcker T.— Müller I’.: A Dunántúli Magyar Közép-
hegység karsztvízmegfigyel hálózatának terve.

VITLKI Beszámoló 1967., 3 ábra
Bukovszky Gy.: A márkói tározó hidrológiája. Hidro

lógiai Közlöny 50., 10., 467—468., 4 ábra
Bukovszky G y . : A márkói tározó komplex vizsgálata

2. rész. Hidrológiai Közlöny 50., 11., 518—519., 2j
ábra

Buzási Lászlóné lásd Szabó J.

B. Czabalay L.: Les biofaciés des formations récifale:

du Crétaeé — E Hozamúi MenoBbix o6pa3onauHtí
Acta Geologica XIV., 271—286., 3 ábra, 2 táblázat
or. R.

B. Czabalay L.: Gastéropodes du Sénonien en Slovaquie
Geologické Práce, Bratislava, 50., 161— 170., 2 tóbli

B. Czabalay L.: La transgression du Sénonien supérieu
dans les Monts de Bakony et l’extension des facié

récifaux á Rudistes dans le domaine mésoiéen. Revu
de Géographic Physique et de Géologie IlynamiqU'
Paris, 2. sér. XII., 1., 77— 85., 2 ábra, 1 táblázat

CZEGLÉDI I.: Digitális elektronikus számítógépek fel

használási feltételei es lehetségei a mélyfúrási gec

fizikában. Magjar Geofizika XI., 1—2., 14— 18.,

táblázat, ném., or. R.
CziRÁKY J.: Jelentés az Országos Balneológiái Kutat

Intézet Hidrogeológiai Osztályának 1963— 65 évek,
ben végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcsc >

latos vízhozam- és hmérséklet-méréseirl. I. rés;

Hidrológiai Közlöny 50., 1., 39— 45.

CziItÁKY J.: Jelentés az Országos Balneológiái Kutat
Intézet Hidrológiai Osztályának 1963 65 évekbe I

végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatai
vízhozam és hmérséklet méréseirl. II. rész. Hidra
lógiai Közlöny 50., 2., 91 — 95.

Csalagovits I.: A szénhidrogénkutatás földtani (I

mszaki adatainak kétsoros peremlyukkártyás (A Bt I

adattároló rendszere — Optimál scheduling of drillim

works — the network computing application fór ti:
]
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ij adaptation to the Gier-2000 computer — llpit.Me-

ij nemie ceTeBbix mctoaob aun ormmajmnoro ruia-

I HHpoBaHnn SypoBwx paöoT, - Földtani Kutatás
XIII., I., 77 — 85., -I ábra, 2 táblázat, ami., or. K.

CSALAGOVITS I. lásd VÖLGYI I,.

Császár M. M.: XapaKTepHbic noBepxnocTH b Tpo-

|
noccfiepe. — Annales Univ. Se. Kudapestinensis,

|
Sectio Geol. XIII., 58— 65., ang. It.

iCSEPREGHYNÉ, MEZNERICS l.: A bükk hegysegi alsó-

tortonai képzdmények és a „bótai törpefauna” —
Les formations tortonien inférieur de la Montagne de
Kilkk et la „nannofaune de Bóta”. Földtani Közlöny
1Ü0„ 3., 259-273., 4 tábla, fr. K.

i
Csiky G.: Hévízfeltárás Vácott. Dunakanyar Tájékoz-

I tató 2., 35-88., 2., 35-38.. 2 ábra
ÍCsiky G.: Bhin Ferenc bányamérnök emlékezete,

t Bányászati és Kohászati Lapok, Kolaj és Földgáz,
I

103.', 10., 324.
.CSIKY G.: Lóczy Lajos. Természet Világa 10., 471 — 472.,

, 2 ábra
|Csiky G.: Koeli Antal. Természet Világa 9.. 425., 1 ábra
(Csiky G.: Franzenau Ágoston és Gesell Sándor emlékeze-

,
te. Földtani Közlöny 100., 2., 217.

I CSIKY G.: Emlékezés Melczer Gusztávra születésének
i 100. évfordulóján. Földtani Közlöny 100., 1., 110.

i Csiky G.: Xai.tus János emlékezete. Természet Világa

6.,

282., 1 ábra
Csiky G.: A nógrádi medencében végzett szénhidrogén-

I kutatások eddigi eredménye — Latest results of

1 prospecting fór hydrocarbon in the Nógrád hasin
— PeayubTaTbi reouoro-noucKom.ix h pa3Benomibix
paöoT Ha Hecfirb h ra3 b öacceiine Horpaa. —

|

Földtani Kutatás XIII., 1„ 43-46., 3 ábra. 1 táb-
lázat, nng., or. It.

|
Csókás J.— Egerszegi 1’.— Vitális Gy.: Geoelektromos
mérések a miskolctapolcai Nagykmázsán — Geoelec-
trical survey in the Nagykömázsa lime-stone quarry

. at Miskolctapolca — 3neKTpopa3BeaoHHbie paöoTbi
b paflone HaabicéMa>Ka. — Geofizikai Közlemé-

1 nyék XIX.. 1—2., 33 — 40., 8. ábra, néni., or. It.

‘Csongrádi Béláké lásd Juhász á

ÍDank V.: Áramlási vizsgálatok szerepe a szénhidrogén-
kutatásban. Az MTA Föld- és Bányászati Tudomá-

, nyok Osztályának Közleményei 3., 1— 3., 211—223.,
1 táblázat

DANK V.: Szénhidrogének genetikája, migrációja, fel-

halmozódása — Genetics, migration and accumula-
I tion of hydrocarbons — reiieTHKa, .vuirpauHH h

HaKonueHHeyrueBoaopoflOB. Földtani Kutatás XIII.,
1., 1—5., ang.. or. R.

Dank V.— Bodzay I.: A magyarországi potenciális szén-
hidrogénkészletek fejldéstörténeti háttere. OKOT
— MÁFI kiadv. Budapest, 1970. 1—24., 2 ábra

Dank V.—Patsch F.: A magyar szénhidrogénkutatás
. és feltárás 25 éve — 25 years of hydrocarbon explora-

tion and drilling in Hungary — Die 25-jahrige Ge-
! schichte derungarischen Kohlenwasserstoffschürfung-
i und -bohrung — Pa3BeaKa h öypeHHe Ha neiJiTb

h ra3 b BHP 3a nocue.THne 25 neT. — Bányászati
és Kohászati Lapok, Kolaj és Földgáz 1Ö3., 4„
104-109., 4 ábra

Deák I.— Karácsonyi S.: Az építipari mészkkataszter
— The building industrial cadaster of liinestone —
Bauindustrieller Kalksteinkataster — Pl3BecTHH-

! KOBblH KagaCTp CTpOHTeJlbHOÖ npOMbUUJieHHOCTH. —
Mérnökgeológiai Szemle 5., 39—44., 5 ábra. ang.,
néni., or. R.

Deák I.—Karácsonyi S.: Az országos kavicskataszter
és jelentsége — The country wide gravel-cadaster
and its importance - Dér Landeskieskataster und
seine Bedeutung — OömerocyAapcTBeHHbiii rpaBiiií-
Hbiü KagacTp h er 3HancHHe. — Mérnökgeológiai
Szemle 5., 21— 30., 11 ábra, ang., ném„ or. R.

Deák I.—Karácsonyi S.: Az építipari mészkkatasz-
ter. Mszaki Tervezés 10., 7., 31— 33., 5 ábra

Deák I. — Karácsonyi S.: Építanyagipari nyersanyag-
kutatás. In Elötervezés — Mélyépítés 1950—1970.
A Földmér és Talajvizsgáló Vállalat kiadv. 107—
110., 7 ábra

Deák I.—Karácsonyi S.: Országos építanyagipari
felmérések. In: Elötervezés — Mélyépítés 1950—1970.

A Földmér és Talajvizsgáló Vállalat kiadv. 196—198.,
4 ábra

Deák I.—Laozkovics J.—Vincze L.: Néhány érdeke-
sebb építanyagipari nyersanyagkutatás. In: El-
tervezés - Mélyépítés 1950-1970. A Földmér és
Talajvizsgáló Váll. kiadványa. 193— 195., 3 ábra

Dktrk Cs. : slénytaid és üledékföldtani vizsgálatok
a Csvár, Nézsa és Keszeg környéki triász rögökön
— Paláontologische und sedimentologische Unter-
suchungen iiber die Triasschollen in dér Umgebung
von Csvár, Nézsa und Keszeg. Földtani Közlöny
100., 2., 173-184., 2 ábra, 1 Líbia, néni. R.

Detre Cs. : A Brachiopodák elterjedése a triász idszak-
ban — The distribution of the Brachiopods in the
Triassic time. — slénytani Viták 15., 47— 67., ang.
R.

Detre Cs.: A Kansuella transdanubica Földvári reví-
ziója — The revision of Kansuella transdanubica
Földvári, 1952. slénytani Viták 16., 51—55., ang.
R.

Detre Cs.—Jankovics 1.: Felsoligocén fauna Eger
környékérl — Micro- and mocrofaunas from the
basal Upper Oligecene in the Éger-region (North-
East Hungary). slénytani Viták 16., 19—30., 1

ábra, ang. R.
DOMOKOS MlKLÓSNÉ: a dokumentáció egyszer és olcsó

módszere. Természet Világa 100., 4., 172— 176.
Domokos MiklÓsné: Számítógépek alkalmazása a tájé-

koztatásban. Könyvtárgépesítési Füzetek 9., 83.
Drahos D. — Ferf.ncz Cs.— Ferencz I.—Horváth F.
—Tárcsái Gy.: Somé theoretical contributions con-
cerning Doppler geodetical measurements. Space
Research, Amsterdam, X., 43— 53.

Düdich E.: Eocén Rétegtani Kollokvium, Budapest
- Tihany 1969. Szept. 6—8. — Colloquium on Eocéné
Stratigrapghy, Budapest — Tihany September 6—8.,
1969. slénytani Viták 15., 31 — 46., ang. R.

Dudich E.—Siklósi Lajosné: A eomparative geochemi-
cal study of somé major and minor elements in four
bauxite deposits of Transdanubia, Hungary. A MÁFI
Évkönyve LTV., 3., 319—345., 9 ábra, 13 táblázat

Dudich E. lásd Károly Gy.
Dügain F.—Tatár J.: Rapid and quantitative deter-

mination of Al 2O a and Si0 2 content in bauxites by
neutron activation analvsis. A MÁFI Évkönyve LIV.,
3.. 375—386., 13 ábra

Egerszegi P. lásd Csókás J.

Egri Gy.— Párdányi J.—Scheuer Gy.—Török I.:

Dunaújváros talajmechanikai és hidrogeológiai kér-

dései. In Elötervezés — Mélyépítés 1950—1970.
A Földmér és Talajvizsgáló Váll. kiadványa, 153—
157., 3 ábra,_4 fénykép

Egyed L.: Áramlások lehetségei a földköpenyben
geofizikai vizsgálatok alapján. Az MTA Föld- és

Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei
3., 1-3., 321-327., 2 ábra

Elek I. lásd Baranyai I.

Erdélyi M.: A márkói tározó komplex vizsgálatai. 1.

rész. Hidrológiai Közlöny 50., 10., 466.

Erdélyi M.: A márkói tarozó és környéke vízföldtana
és mémökgeológiája. Hidrológiai Közlöny 50., 10.,

471-472.
Erdélyi M.: Felszín alatti vizek minségének össze-

függése a hidrogeológiai tényezkkel, összefoglaló

beszámoló. II. Vízminségi és Víztechnológiai Kong-
resszus kiadv. I., 1.. 1—25., ang., ném. It.

Erkel A.: A potenciál térkép elsdleges mélységtransz-

formációja aljzat esetén. Magyar Geofizika XI., 1—2.,
19—27., 13 ábra, ném., or. R.

Erkel A.— Hoffer E.— Mituch E.— Zsillé A.: Kom-
plex érckutatás geofizikai módszerekkel a Börzsöny
hegységben — Integrate geophysical prospecting

fór ores in the Börzsöny Mountains — KoMnneKCHaH
reo())H3MqeCKaH pa3BeAKa Ha pyAbi b ropax Eep-
>«eHb. — A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1969. évi

jelentése 41—48., 8 ábra, ang., or. R.
Erkel A.—Körös I.— Nagy M.—Szabadváry L.:

Geoelektromos mszer- és módszerfejlesztés — Geo-
electric — 3jieKTpopa3Beni<a. — A Magy. Áll. Eöt-
vös L. Geofiz. Int. 1969. évi jelentése, 76—80., 1 ábra,

ang., or. R.
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Fábián A.— Kaszás M.—Kengyel M.—Koch Gy.
— Németh G.— Posgay K.— Szép F.—Vincze .1.:

Szeizmikus digitális mszerfejlesztés — Seismic digi-

tal instrument developnient — UwJjpoBaH ceftcMH-
MecKan annapaTypa. — A Magy. Áll. Eötvös. L.

Geofiz. Int. 1960. évi jelentése, 81—85., 1 ábra, ang.,

or. B.
Falu J.— Karácsonyi S.: La méthode de l'investigation

de gravier de l’industie des matériaux de construction
en Hongrie. Premier Congr. Intern, de l’Assoc. Intern,

de Géol. de l’Ingénieur, Paris, 1970, 8—11., sept.

B. B. G. M. kiadv. Törne II., 785—795., 6 ábra, 1

táblázat
Falus G. A tatabányai alsó eocén barnakszén-összlet
ritmikussága — Rhytmicity of the brown coal seams
of low Eocéné epoch — Khytmische Lagerungsver-
haltnisse des Braunkolilegebirges im unteren Éozan
des Kohlenbeckens von Tatabánya — Pmtmhuhoctl
HWKHe-aoqeHOBoft yrneHOCHOfi tórium TaTaöaub-
CKoro öaccefliia. Tatabányai Szénbányák Mszaki-
Közgazdasági Közleményei, Tatabánya, 10., 4.. 133—

142.,

9 ábra, ang., néni., or. B.
Fejék L.: Tekealakú fekete kszén Vasasról. Mecseki

Bányász, A mecseki szénbányászati dolgozók heti-

lapja, Pécs, VIII., 43., 4.

Fejér L.. Vadász Elemér. Mecseki Bányász, a mecseki
szénbányászati dolgozók hetilapja, Pécs, VIII., 44., 3.

Fejér L.: A mecseki alsó-liász kszénbányászat földtani

kutatásának története (1945— 1969). In: Mecseki
Tükör, a Mecseki Szénbányák Igazgatóságának kiad-

ványa, Pécs, 84— 119., 12 ábra, 6 táblázat
Felméri L.— Makay -Császár M.— Zách-Buthner

M.— PÉCZELY Gy.: Lokalklima-Untersuchungen im
Baume des Bakony-Gebirges. Annales Univ. Se. Bu-
dapestinensis, Sectio Geol. XIII., 15— 42., 8 ábra, 3

táblázat, or. K.

FERENCZ Cs. lásd Drahos I).

Ferenuz Cs. lásd Tárcsái Gy.
Fodor Tamásné lásd Láng G.
Forgó L. lásd Nagy E.
Fglein 1.: A márkói tározó talajmechnikai vizsgálata.

In: A márkói tározó komplex vizsgálata. 2. rész.

Hidrológiai Közlöny 50., 11., 513—518., 4 ábra, 1

táblázat
Földi M.— Hámor G.— Hetényi B.— Nagy E.—Nagy
I.— Bilik I.- Komló (Mecsekhegység) nyílt kiadású
10 000-es észlelési, földtani és mélyföldtani térkép.
MÁFI kiadv.

Földvári A.: Hozzászólás Pécsi Márton lev. tag hozzá-
szólásához. Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok
Osztályának Közleményei 3., 1—3., 350.

Földvári A.: Application of the „Oscillograin and
sedimentary cycle method” in microstratigraphy —
ripHMeHenHe MeTona «OcuHnnorpaMM h ocanOMHbix
Dhkuobi) b MHKpocrpaTHrpaijiMH. — Acta Geolo-
gica XIV., 337-342., 3 ábra, or. B.

Földvári A.: ledékciklusok és oszcillogram. Az MTA
Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Köz-
leményei 3., 1—3., 233— 237., 3 ábra

Földvári A.— Hajdú-Molnár K.: íltudies on the
Schlier” formation. V. The microinineralogy of the
„Schlier” in North Hungary — Cepou cTaTeft o
(JiopMauHH <dHnnp«. V. Mm<poMHiiepa/iornuecKHe
ycnoBHH «mjiHpoBi> b CcBepiioíi BeurpHH. — Acta
Geologica XIV., 343— 347., 9 ábra, or. R.

Földvári A.—Hajdú-Molnár K.— Wallacher L.:

Studies on the „Schlier” formation. VI. The litho-

stratigraphy of the Miocéné cover of tbc coal-bearing
„Schlier” sequence in North Hungary — CepHH
CTaTeft o ([lopMauHH (dllnup». VI. JlmocTpaTH-
rpaijiHH MiioueiioBoft kpobjih yrneHOCHoft mnopoBoft
rojiuiH b CeBepHofi BeurpHH. — Acta Geologica
XIV., 349-356., 11 ábra, 1 táblázat, or. B.

Földvári A.— Szahó-Somogyvári K.: Studies on the
„Schiler” formation. VII. Microstratigraphy of the
North Hungárián Miocéné „Schlier” formation based
on the ehanges of Foraminiferal biocoenoses and the
existence of a „Tortonian” schlier fácies — CepHH
CTaTeft O (j)OpMUUHH (dllBHpi). VII. O MHKpOCTpa-
TMrpa(|)HM MMOlieiIOBOft IIUIHpOBOft TOJIUIH OCHO-
Bbmaiomeftcn Ha CMeiie cooöuicctb <J)opaMHHH(j>ep,

M O CyLUeCTBOBaHHH ((TopTOHCKOfti) lllJUipOBOft TOJI-

iuh. Acta Geologica XIV., 857—867., 2 ábra, 3

tábla, or. B.

Földvári A.—Wallacher L.: Lithology of the 31

Quaternary in the environs Tokaj, Bodrogköz, North-
East Hungary — JlHTOJiorHuecKHft cocTaB ueTBep-
THUHbix OTjio>KeHHft b paftoHe r. Tonaft (Me>Kfly-
peube pen Eonpor h Tncca, CeBepo-BocTOMHan
BeHrpmi). — Acta Geologica XIV., 369—386., 32
ábra, 1 táblázat, or. B.

Földváriné Vogl M.: összefoglaló értékel jelentés a
területi ritkaelemkutatás tájékozódó jelleg kutatási
fázisának eredményeirl. A MÁFI soksz. kiadv.,
— 196'., 1 táblázat

Fülöp 3. Opening address — Discours d’ouverture —
BcTynu'reabuoe c/iobo. — A MÁFI Évkönyve LIV.,

3.,

9-17.
Fülöp J. Lóczy eszméinek idszersége. Földtani Köz

löny 100., 4., 337— 342., 1 ábra
Fülöp J.: Allocution du directeur — í IpHBeTCTBeuHas
peub flHpexTopa. — A MÁFI Évkönyve LIV., 2.,

27-30.
Fülöp J.': Les formations jurassiques de la Hongrie
— íOpcKHe oTjiozKeHMn BeHrpMH. — A [MÁFI Év- |

é

könyve LIV., 2., 31—46., 12 ábra, 47 — 61 oroszul
Fülöp J.: The Day of the Geological Institutes (Surveys).
Opening adress — PeMb npoH3HeceHHan npH ot- -

KpbITHH HhíI reOnorHUeCKHX HHCTHTyTOB. — I :

A MÁFI Évkönyve LIV., 1. 17—24.

GABOS Gy.: 20 éves a Földmér és Talajvizsgáló Vállalat
— 20 years of the Institute of Geodesy and Geotechnics *

— 20 Jahre Institut für Geodásie und Bodenforschung
— y npeflnpHHTHH reone3HM h HCcnenoBaHHn rpyH-
tob 20 neT. — Mémökgeoléigiai Szemle 5., 3—11., !

-
5 ábra, ang., ném., or. B.

Gagyi -Pálffyt A.: í)ie Bewertung von mineralischen
Bohstoffen mit mehreren Komponenten — Valuation

,

of polimetallic mineral substances — OueHKa bhiiob ,

cbipa c HeCKonbKHMH cocTaBnjuouiHMH. — Acta
Geodaet, Geophys. et Mont. 5., 1—2., 155—162.,
ang. or., R.

Galácz A.—Vörös A.: Dogger Belenmite fauna of the
Villány Mountains. A MÁFI Évkönyve LIV.. 2.. I
521—525.

Galácz a.: Biostratigraphic investigation of the Middle l :
iiü

Jurassic of Gyenespuszta, Northern Bakony, Trans-
danubian Central Mountains, Hungarj-. Annales ,

Univ. Se. Budapestinensis. Sectio Geol. XIII., 109— 1 1

128., 6 ábra, or. B.
GÁLFY J.: A márkói tározó területén végzett geofizikai i

mérések. Hidrológiai Közlöny 50., 10., 472— 478., 5 I un
ábra

GÉczy B.: L’áge du banc á Ammonites de Villány. A
MÁFI Évkönyve LIV., 2„ 465-469.

GéczT B.: Pliensbachi Ammonites zónák a Bakony-
hegységben — Zones d'Ammonites pliensbachiennes
dans la Montagne de Bakony. Földtani Közlöny 100., _

3., 248-258., 2 ábra, fr. R.
GÉCZY B.: A kericseri (Bakony hegység) pliensbachi

rétegek biosztratigráfiai értékelése — BiostratigTa-

phische Auswertung dér Pliensbach-Schichten von i

Kericser (Bakony-Gebirge. l'ngarn). slénytani Vi-

ták 14., 45—59., ném. R.
GÉczy B. Examen quantitatif des Ammonoides liasique.s

de la Montagne Bakony. A MÁFI Évkönyve LIV., 2.

483-486.
GÉczy B.: Inauguration au Colloque du Jurassique

Méditerranéen — Pe>m npH otkplithh kojijiok-

BuyMa no lopcKOft cHCTeMe Cpenn3eMHOMopcK0fl
oönacTH. — A MÁFI Évkönyve LIV., 2„ 9— 14.

Gedeon Istvánné lásd Láng G.
Géléi G. lásd Láng G.
OÉRESI Gy. lásd WÉber B.

G érési Gy. lásd Baranyai 1.

Gidai L.: Az eocén képzdmények rétegtani helyzete I

a Dunántúli Középhegység ÉK-i részén — Stratigra-
|

phische Stellung dér Eozánablagerungen im Nordosttei t

des Transdanubischen Mittelgebirges. Földtani Köz I
löny 100., 2„ 144-149., 1 ábra, ném. R.

Góczán L. lásd Láng G.
Gokhalk, N. W.: Structural studies on the granites andlil

the associated schists of the Velence Mountains, Hun
gary, und the gránité emplacement — MccneAOBaHHHj P
cTpyKTypu rpaiiHTOB h conycTByiouiHX hm cmh- fi
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l ueB, a raKwe ycnoBHft 3aneraiiH5i rpatniToB b
ropax Bemernie. (BeHrpnH) — Acta Geologica
XIV., 5—22.. 11 ábra, 1 táblázat, nr. K.

‘ GONDOS GY.: összefüggés a vízben oldott vas- ás man-
i gánvegyülctek valamint a víztároló réteg minendógiui
I összetétele között — Relationsbip between tbe dissol

I ved írón- and manganese compounds in water and the

I inineralogieal coniposition of tbe aquifer — Zusammen
I

hang zwiscben den im Wasser gelösten Kisen- und
Mangan-Verbindungen und dér mineralogischen Zu-

I sammensetzung dér wasserspeichemden Schicht. II.

I Vízminségi és Víztechnológiai Kongresszu skiadványa
1/1., I — 1!)., 1 táblázat, ang., néni. R.

j
iONliozó GY.: Robbanástechnika alkalmazása néhány

|
hidrogeológiai fúrásban — Use of blasting technique
in somé hydrogeological boringe — Anwendung von

h Sprengteohnik bei einigen hydrogeologisehen Bohrun-
> gén — ripuMeHeHue 6ypo-B3pbiBHofl tcxhhkh n

( HCKOTOpblX CKBa>KHliax ,3351 rn;ip0re030l ll'ICCKMX

) nenefl. — Bányászati és Kohászati Lapok, Bányá-
i szat, 103., 8., 543—545., 1 táblázat, ang., néni., or. R.

f Ionhozó GY.: Robbanástechnika alkalmazása néhány
. hidrogeológiai kutatófúrásban. Földtani Kutatás

XIII., 2.. 43-46., néni. R.

§ IRASSELLY Gy.: Letters of the Working Group on Man-
t ganese Formation of the International Association

on the Genesis of re Deposits. Acta Min. — Petr.,

Acta Univ. Szegediensis, Szeged, XIX., 2., 217—211).
Grasselly Gy.— Hetényi M.: Somé probléma in deter-

minig the oxidation state of sedimentary rocks. Acta
i

Min.— Petr. Acta Univ. Szegediensis, Szeged, XIX.,

2..

129-141., 6 ábra. 1 táblázat
írasselly Gy.—Varentsoy I. M. Letters of the Wor-

Í

king Group on Manganese Formation of the Inter-

national Association on the Genesis of re Deposits

1 (IAGOI)). Acta Min.— Petr.. Acta Univ. Szegediensis.

Szeged, XIX., 2., 209-216.
pKEGl’SSP.: Kin Callitris-ahnliehes Holz aus dem Terti-

ir von Limburg (Nlederlande). Senckenbergiana let

haea, Frankfurt am Main. 51.. 2—3.. 265—275.. 2

tábla

t Gyarmati P.: Magyarázó a Tokaji-hegység földtani
i

(
térképéhez. 25 000-es sorozat. Olaszliszka.MÁFI kiadv.

I
1— 39., 4 ábra

J Iyarmati P.— ZELENKA T.: Tokaji hegység földtani
térképe 25 000-es sorozat. Tállya. F'öldtani térkép.
MÁFI kiadv.

Gyarmati P.—Zelenka T.: Tokaji hegység földtani tér-

képe 25 000-es sorozat. Tállya. Észlelési térkép. Föld-
tani alapadatok. MÁFI kiadv.

íYULAJ Z.: A szénhidrogénbányászat áramlástani vonat-
kozásai. Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok

i Osztályának Közleményei 3.. 1—3.. 225— 231.
lYt'LAl Z.: Hozziiszólás Szádeczky— Kardoss Elemér
akadémikus: „A szilárd Föld felszínközeli áramlásai”

• cím eladásához. Az MTA Föld- és Bányászati Tudo-
l mányok Osztályának Közleményei 3.. 1 — 3.. 269—271

.

> HaáZNÉ Rózsás H.: Az algyi kutatási terület üledékes
képzdményeinek térfogatsúlyvizsgálata — Gravimet-
ric density investigations of sedimentary formations
in the Algyö area — MccneaoBaHHe i-l-tothocth

ocaaoiHbix oCpa30BaHnü Ha pa.iBeaounoM nnoinagH
i i Ajibgbe. — Földtani Kutatás XIII., 1., 23—29., 24

ábra, ang., or. R.
Iahn Gy.: A szocialista és a tkés államok fontosabb
hasznosítható ásványi nyersanyag-készletei, minség,
és termelési adatai. Földtani Kutatás XIII., 2.i

84—96.. 28 táblázat
Iajdu—Molnár K. lásd Földvári A.
Iámor G.: A Kelet-mecseki miocén — Das Miozán des
östlichen Mecsek-Gebirges. A MÁFI Évkönyve Lili.,

1.,

1-483.. 62 ábra, 51 táblázat, 373—472. német
nyelven

lEGEDüs Gy.: Tortonai korallok Herendrl — Coralliai-
• rés tortoniens de Herend. Földtani Közlöny 100., 2.,

185-191., 1 tábla, fr. R.
lEGYI ISTVÁNNÉ: Adatok a kötanyagipari nyers-
anyagok mintavételi kérdéséhez — Angaben zr

Frage von Proben dér Rohmateriale in dér Bindemit-
telindustrie. Földtani Kutatás XIII., 2.. 9— 11., 2
ábra, ném. R.

Hegyi— Pakó j. lásd Vitális Gy.
Hetényi M. lásd Grasselly Gy.
Hoffer K.: Hozzászólás Baranyi I., Elek I., Géresi Gy.

dolgozatához. Magyar Geofizika XI., 1—2., 56—58.,
1 ábra, ném., or. R.

Hoffer E. Kárpáti E.—Komáromy I.—Mészáros
F.—Morvái L.— Nemesi L.— Reményi Gy.—Schön-
vjszky L.—Viola B.: Egyéb földtani kutatások
— Miscellaneous (non-integrate) prospecting- —
Ilpouiie reo3oropa3Be;iounbie paöOTbi. — A Magy.
Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1969. évi jelentése, 65—

70.,

5 ábra, ang., or. R.
Hoffer E. lásd Albit I.

Hoffer E. lásd Erkel A.
Holló L.: Ober die gruppenweise auftretenden elektro-
magnetischen Pulsationen des Typs Pi-2 — Pi-2 type
elektromagnetic pulsations appearing in groups —
Bo3HMKaioiuMe no rpynnaM sneKTpoMarHHTHbie
nynbcauHH Turia Pi-2. — Acta Geodaet., Geophys. et
Mont. 5., 1—2., 129—132., 2 ábra, 3 táblázat, ang.,
or. R.

Horváth F.: The gravity field of the Earth as determi-
ned by statellite observations and somé of its geophysi-
cal implications. Annales Univ. Se. Budapestinensis,
Sectio Geol., XIII., 43—52., 5 ábra, 1 táblázat, ang.
R.

Horváth F.—Tarosai Gy.: Relativistic effects and
optimalization in Doppler geodetical measurements.
Observation of Artificial Satellites of the Earth, War-
szawa, 9., 6.

Horváth F. lásd Drahos D.
Horváth I. lásd Vincze J.

Mutter Erika A dunántúli szénhidrogénkutató fúrá-
sok által feltárt pannóniai üledékek palinológiai vizs-

gálata. Kolaj- és Földgázbányászati Ipari Laborató-
rium Mszaki Tudományos Közleményei, 23—26.

JÁKl R.—SÓKI I.: A tatabányai „Vértes László” barlang
felfedezése. Tatabányai Szénbányák Mszaki-Köz-
gazdasági Közleményei, Tatabánya, 10., 3., 123., 1

ábra
Jámbor Á. Földtani anyagfeldolgozás terepen. MTESZ
Magyar Földtani Társulat kiadv. 1 — 76., 13 táblázat

Jámbor Á.— RaDÓCZ Gy.: Pectináriák Magyarország
felsneogénjébl — Pectinarien aus dem oberen Neogen
von Ungarn. Földtani Közlöny 100., 4., 360—371.,
10 ábra 3 tábla, ném. R.

Jankovich I. lásd Detre Cs.

Jánossy I).: A Tokod— Nagybereki kfejt felspleisz-
tocén gerinces faunája. Komárommegyei Múzeumok
Közleményei. Tata, 1., 63— 74.

Jánossy D. Die Nahrung des Uhus (Bubo bubo).
Regionale und erdzeitliche Ánderungen. Bonner Zoo-
logische Beitráge, Bonn, 21., 25—51.

Jánossy I). TI e . o mdary of Lower Middle Pleistocene

on the basis of mi rovertebrates in Hungary. Palae-
ogeography, Pálaeoclimatology, Palaeoecology, Am-
sterdam 8 ., 147—152.

Jánossy D.: Stratigraphische Auswertung dér europa
ischen mittelpleistozánen Wirbeltierfauna. Teil II.

Berichte dér deutschen Gesellsehaft für geologische
Wissenschaften, Berlin. Reihe A., 14., 4., 367— 438.

Jantsky B. lásd Barabás A.
Jantsky Zsuzsanna lásd Kilényi Istvánné
Járai-Komlódi M. Studies on the vegetational history

of Picea omorika on the Great Hungárián Piain.

Annales Univ. Se. Budapestinensis, Sectio Bioi., 12.,

143—156., 5 ábra, 2 táblázat
Jaskö T.: Mathematics in Hungárián Geology. Journal

of the International Association fór Mathematical
Geology, New York— London, 4., 401— 405.

Jaskó T. Metamorfizált transzgressziós konglomerátum
a Szendröi-hegységben — MeTaMop(J)H30BaHHi.ie
TpaHcrpeccHBHbie KOHrnoMepaTbi b roAax CeHflpe
(CeBepHan BeHrpHii). — Földtani Közlöny 100., 3.,

307-310., 3 ábra, or. R.
Jaskó T.—Viczián I.: Néhány a földtanban alkalmaz-

ható egzakt osztályozási módszer — Einige exakte
Methoden dér geologischen Klassifikation. Földtani



440 Földtani Közlöny, 101. kötet, 4. füzet

Kutatás XIII., 3-4., 33-39., 2 ábra, 1 táblázat,

ném. R.
Joó I.— Lukács T.— Németh F.: Geodatische Unter-
suehung dér vertikalen Erdkrustenbewegung inüngam
— Geodetic investigation on the vertical crustal
movements in Hungary — reoflc3nueCKOe uccjieno-
BaHMe BepTMKa/IbHblX RBHHCeHHÍl 3eMH0Ö nopbi. —
Acta Geodaet., Geophys. et Mont. 5., 1—2., 163— 189.,

7 ábra, 5 táblázat, ang., or. R.
Jósa E. lásd Kakas K.
Jósa E. lásd Láng G.
Jugovics L.: Dr. Krenner József (1839— 1920). Termé-

szet Világa 100.,3., 138.

Jugovics L. Lepusztulási térszín a tokaji Nagy-hegyen.
Földrajzi Értesít XIX., 2., 187— 190., 7. ábra

Juhász á.: A Borsodi-medence keleti részén a helvéti

barnakszéntelepek szénkzettani, településtani

vizsgálata — Kohlenpetrographische und lagerstátten-

kundliche Untersuchungen helvetischer Braunkohlen0 -

flöze im Ostteil des Borsoder Beckens. Földtani Köz-
löny 100., 3., 293— 306., 6 ábra, 2 táblázat, ném. R.

Juhász Á.— Sinyei I.—Zentay T.: Földtani zárójelen-

tések szerkezeti adatainak utólagos ellenrzése —
Nachtrágliche Überpriifung von Strukturangaben dér
geologischen Abschlussberichte. Földtani Kutatás
XIII., 3—4., 19—21., 5 táblázat, ném. R.

Juhász Á.: Hazánk kincse a széndioxid. Természet
Világa 3., 107-110., 4 ábra

Juhász Á.: A boldogkújfalui ktenger és Boldogkvár.
Föld és Ég 4., 98—99., 5 ábra

Juhász Á.: si mélytengeri vályúk üledéke: a flis. Föld
és Ég 5., 3., 71—73., 3 ábra

Juhász á.: Bazaltorgonák és gejzirkúpok a Pannon-
tengerpartján. Föld és Ég 5., 2., 37—39., 7 ábra

Juhász A.: Tertiary volcanites of the territory between
the river", Danube and Tisza — TpeTHUHbie BO/nca-
HHTbi MOKflypeubn JXyn3.il m Thcch. — Acta Geo-
logica XIV., 27—32., or. R.

Juhász á.: The flysch-like formations of the Great
Hungárián Piáin — OjmmenoHoöHbie omoweHHH
Ha TeppHTopHM Bonbinofí BeHrepcKOft Hn3MeH-
hocth. — Acta Geologica XIV., 407—415., or. R.

Juhász á.: A summary of the petrological investigatians
of sedimentary formations of the territory between
the Danube and Tisza, inadé along a régiónál section
of N — 8 direction — Te3MCbi neTporpaifiMMeCKHx
MCcneAOBaHHfi no MepnAna/ibHOMy perHOHanbHOMy
pa3pe3y mojioabix ocanouHbix ouionteHMÍi MOKAy-
peubH JXyHan h Thccw. — Acta Geologica XIV.,
417-420., 1 ábra, or. R.

Juhász Á.—Csongrádi BÉLÁNÉ: Magyarország szén-
hidrogénkutató fúrások által feltárt felskréta képzd-
ményei. Kolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató
Laboratórium Mszaki Tudományos Közleményei,
33 -36. .

juhász Á.—Csongrádi Béláké— Matyók Ilona:
Magyarország szénhidrogénkutató fúrások által fel-

tártjára képzdményei. Kolaj- és Földgázbányászati
Ipari Kutató Laboratórium Mszaki Tudományos
Közleményei, 13— 16.

Juhász á. lásd Balázs E.
Kakas K. Jósa E.—Ránek G.— Szauadváry I,.:

Mérnökgeofizikai és hidrogeológiai komplex kutatás
Integrate engineering-geophysical and hydro-

géophysical exploration — KoMnneKCHbie Humeiiep-
no-reo(j)H3MHecKne h rMAporeojiorwiecKMe paOorbi.
— A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1969. évi jelen-
tési', 19 -63., 9. ábra, ang., or. R.

Kakas K.— Lányi .1.—Simon A.—Szabadváry L.—
Szabó M.- Szalai I.: Komplex geofizikai kutatás a
Dunántúli Középhegységben — Integrate geophysi-
cal prospeeting in the Trunsdunubian rangé -

KoMnacKCHasi reo(|)H3HMecKaH cbeMKa 3aflynafi-
CKoro Cpenneropn. - Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz.
Int. 1908. évi jelentése* 25 40., 7 ábra, ang., or. R.

Karácson yi S.: Irányelvek kavicsmezk építanyag-
ipari kutatásához — Richtlinien zr baustofflndue-
triellen Erforsehung von Kiesfeldern. Földtani Kutatás
Alii.. 3 i., 22 — 32., 9 ábra, 3 táblázat, ném. R.

Karácsonyi S.— Laozkovics J.: Mérnökgeofizikai
tapasztalatok vízfeltárási feladatoknál Ingcnieur-
physikulisehe Erfahrungen bei Wasscraufseliessungs
Aufgaben. Hidrológiai Közlöny 50.. 10.. 447—451.,
8 ábra, néni. R.

Karácsonyi S.—Reményi P.: Az építésföldtani tér-
képezés értelmezése az építipar szemszögébl.
Mérnökgeológiai Szemle 5.. 51— 56., ang., ném., or. R.

Karácsonyi S.—Reményi P.: The signifieanee of the
explorations connected with town development in the
engineering-geological mapping. Premier Congrés
Intern, de l’Assoc. Intern, de Géol. de l’Ingénieur
Paris, 1970. 8-11., Sept. B. R. G. M. kiadv., Törne
1., 861—870., 4 ábra

Karácsonyi S.—Scheuer Gy.: Vízföldtani és vízkémiai
adottságok az egri karsztvizeknél — Hydrogeological
conditions and chemistry of karstic water around
Eger — Hydrologische und wasserchemische Gege-
benheiten dér Karstwasservorkommen bei Eger. II.

Vízminségi és Víztechnológiai Kongresszus kiadv.,
1/1 ., 1—20., 5 ábra, 1 táblázat, ang., ném. R.

Karácsonyi S.—Scheuer Gy.: A rétegvizek kémiai
jellemzése Gyögyös környékén — The Chemical
characteristics of artesian waters in the vicinity of
Gyöngyös — Chemische Kennzeichnung dér Schich-
tenwásser in dér Umgebung von Gyöngyös. II. Víz-
minségi és Víztechnológiai Kongresszus kiadv., 1/1.,

1 — 19., 6 ábra, 1 táblázat, ang., ném. R.
Karácsonyi S.— Scheuer Gy.: Mérnökgeológia — épí-

tésföldtan. Eltervezés — Mélyépítés 1950—1970.
A Földmér és Talajvizsgáló Váll. kiadv., 100—103.,
6 ábra

Karácsonyi S.—Scheuer Gy.: The building-geological
evaluation of the Pleistocene soil-freezing phenome-
nons. Premier Congrés International de l’Assoc. Intern,
de Géol. de l’Ingénieur, Paris, 1970, 8—11.. Sept. B. H.
G. M. kiadv.. Törne I. 37— 48., 10 ábra

Karácsonyi S.—Tóth Imréné: Mérnökgeológiai tér-

képezések. Eltervezés — Mélyépítés 1950—1970.
A Földmér és Talajvizsgáló Váll. kiadv., 104—106.,
2. ábra, 1 táblázat

Karácsonyi S.—Tóth Imréné: Budapest mérnökgeoló-
giai térképezésének mintalapjai. Mszaki Tervezés
10., 7., 28-31., 7 ábra

Karácsonyi S. lásd Deák I.

Karácsonyi S. lásd Falit J.

Károly Gy.— Oravecz J.—Kopek G.—Dudich E.

Stratigraphic horizons of the footwall and hanging-
wall formations of bauxite deposits in Hungary. A
MÁFI Évkönyve LIV., 3., 95—107.. 1 ábra, 1 táblá-

zat
Kárpát V. lásd Veres K.
Kárpáti E. lásd Hoffer E.
Kaszap A.: Lenin és a földtan. Föld és Ég V., 1., 2.

Kaszap A.: Egyiptom olajtermelése. Bányászati és

Kohászati Lapok, Bányászat, 103., 1., 18., 21., 28.

oldalakon
Kaszap A.: Nyugat-Afrika bányaiparának perspektívái.

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 103., 1..

28., 36. oldalakon
Kaszap A. lásd Altnödf.r A.
Kaszás M. lásd Fábián A.
KAZÓ 11. lásd Láng G.
Kecskeméti T.: A Nummulitidae család rendszertani
problémái — Probleme dcr Systematik dér Familie
Nummulitidae. Földtani Közlöny 100., 2., 150—159.,
1 ábra, 3 táblázat, ném. R.

Kecskés T.: A geológiai viszonyok és a vízminség
kapcsolata — Gcological conditions and water quality
— Beziclumgen zwischen geologischen Verhltltnlssen

und Wassergüte. II. Vízminségi és Víztechnológiai

Kongresszus kiadványa, 1/1., 1 — 17., 1 ábra, 2 táblá

zat, ang., ném. R.
Kedves M.: Spore-pollcn investigations on the Paleo

cene sediments of Oiching. Acta Biologica, Szeged, 16.,

1-2., 51-54., 1 tábla
Kedves M.: Études palynologiques des eouchcs dr

Tertiaire inférieur de la région parisienne. V. Pollen.'

triporés, subtriporés et intratriporés. Pollen et Sport:

Paris, XII., 1., 83— 97., 3 tábla. ang. lt.

Kedves M.— Párdijtz á.: Az ultrastruktúra vizsgála

tok jelentsége fosszilis Angiospermatophyta pollen

szemek fejldéstörténeti kérdéseinek megoldásában
Botanikai Közlemények 57., 1., 57—58., néni., or. lt

Kedves M. Zsivin Zsuzsanna: Sporc-pollen dal

írom the mari layers of Mtc Bolea. Acta Biologica

Acta Univ. Szegediensis, Szeged, 16. , 1—2., 55 —68.
6 tábla

Kengyel M. lásd Fábián A.
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ertész 1’.: Aspcct Kérniral de l’étude de la résistanee

, des roches aux intempéries. Mutériaux et Construction
Paris, 3., 15., 197-208., 7 ábra
ektész P.: Kzetfiziku. Tankönyvkiadó, Budapest,
1970. 1 — 216., 116 ábra, 3 táblázat

i. KKTÉsz P. A kbányászat nyersanyaKkutatási prob-

lémái — Die Probléma dér Vorrutsbestlmmungen in

dér Steinbruchindustrie. Földtani Kutatás XIII.,

2„ 12—23., 11 ábra, 2 táblázat, néni. lt.

ertész P.—Marék I.: Ultrahangbullámok terjedése

kzetekben. X. Szilikátipari Konferencia kiadványa,
1—21., 7 ábra
ERTÉSZ P.—Makek I.: Die teebnisehen Kigenschaften
dér unKarisohen Uranite: WTssenschaftliche Zeit-

,

schrift dér Hochscbule fiir Aretiitektur und Bauwesen,
Weimar, 17., 4., 399— 401., 1. ábra, 2 táblázat

.ektész P.— Vajda L.: Építanyagok bányászata,

i Budapest, Tankönyvkiadó, 1970. 1—219., 121 ábra,

5 táblázat
. ILÉNYI ISTVÁNNÉ—JANTSKY ZSUZSANNA: A magyar

í földtani irodalom jegy zéke 19(59 — ltépertoire biblio-

ographique des publieations du domaine des Sciences

i
géologiques en Hongrie, 1969 — En6nnorpac|)HH
jmTepaTypbi reonormiecKiix ti cmokhlix nayic

b Beorpim 1969 r. — Földtani Közlöny 100.. 3.,

315-329.
irály E.— Nemesi L.—Ver I,.: Geoelektrische

Messungen im südliclien Teil dér Grossen Lngarischen

i
Tiefebene — Geoelectric measurements in tlie Southern

) part of the Great Hungárián Piáin — I eoajieKTpu-

;
uecKiie M3MepeHnn b iokhoíí nácin Bonbiuofl
BenrepcKOÍl HH3MeHtiocTM. — Acta Geodaet., Geo-
phys. et Mont. 5., 1—2., 51—60., 7 ábra, ang., or. lt.

IRÁLY K.— Nyitrai T.: Komplex vízföldtani kutatás
Mongóliában — Integrate hydrolgeophysical explora-

tion in Mongólia — KoMnnei<cnbie rinporeo/iorii-

| weCKne paöoTbi b MoHronHH. — A Magy. Áll. Eötvös
rL. Geofiz. Int, 1969. évi jelentése. 105—108., ang.. or.

K.
nauer J.: Calcisphaerula, Pittionella és Stomiosphaera
a bakonyi középskrétából — Calcisphaerula, Pitho-

. uella and Stomiosphaera front Middle Cretaceous beds
of the Bakony Mountains. F’öhltani Közlöny 100., 1.,

88- 90., 1 ábra, 1 tábla, ang. lt.

Loch Gy. lásd Fábián A.
Í.OCH S.— Panto G.: Alpidisch-postmagnetische Mine-
! ralisationen Ungarns, iltre genetisctien und paragene-
tisehen Merkntale — AnbnnfíCKue nocTMarMaTune-

: enne o6pa30BaHnn BeurpHH h hx napareHeTH-
MecKtte ocoöeHHOCTM. — Acta Geologica XIV.,

I 161— 178., 1 ábra, or. lt.

i ÓKAY J. lásd Báldi T.

d olosváry G.: Trias-Korallen aus Jugoslavien II.

Acta Biologiea, Acta Univ. Szegediensis, Szeged, 16..

1-2., 129-138., 6 ábra
i
OMÁROMY I. lásd Hoffer E.

i.omlóssy Gy.: The Iszkaszentgyörgy bauxite (SE
Bakony Mts, Hungary) — _Problems of genesis and

1 ntineral formation. A MÁFI Évkönyve LIV., 3.,

347—358., 4 ábra. 1 táblázat
onda J.: Anunonitico rosso and Radiolarites in the
Transdanubian Central Mountains Jurassic. A MÁFI

l Évkönyve LIV.. 2., 423—427.
'.onda J.: A Bakony hegységi jura idszaki képzd-
mények üledékföldtani vizsgálata — Lithologische

I

und Fazies-L'ntersuchung dér Jura-Ablagerungen des
Bakony-Gebirges. A MÁFI Évkönyve L.. 2., 154 — 260..

4 ábra, 2 melléklet, 227—255. német nyelven
opek G. lásd Károly Gy.
órányi Gy. Földgázkészletek kategorizálási és becs-
lési eljárásainak nemzetközi összehasonlítása — In-

ternational contparison of categorization and esti-

mation methods of natural gas reserves. Földtani
Kutatás XIII., 2., 1-8., ang. K.

Ilórim K.— Liebe P.: Hévízfürd környékének mély-
\
ségi vizei — Les eaux de profondeur des environs de
Hévíz — Tiefengeivasser in dér Umgebung von Bad
Hévíz — r.iyönnnbie BOflbi OKpecrnocTH KypopTa

I

XeBH3. — Vízügyi Közlemények 3.. 322—344., 20
ábra. 2 táblázat, fr., ném., or. R.
ovách A. lásd Balogh K.

' orvin G.—Zilahi-Sebess L.: Digitális szeizmikus
kiértékelés — Digital seismic data Processing —

I
LlMtJipoBan o6pa6oTKa ceüCMHuecKMX aanubix.

A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1869. évi jelentése
153—154., ang., or. R.

Kovács E.: Hasznosít) atók-e a szénhidrogén-kutatás-
ban szerzett tapasztalatok a kszénbányászatban?
Mecseki Bányász, a mecseki szénbányászati dolgozók
hetilapja, Pécs, VIII., 44., 3.

Kovács E.: Orientált rétegzdés analitikai módszerek-
kel való meghatározása a ltücker 14 és 14a sz. fúrás
adatai alapján— Bestimmung dér orientierten Schicht-
neigung durch analytische Methode. Földtani Kuta-
tás XIII.. 2.. 65— 78., 11 ábra, 4 táblázat, ném. R.

Kovács F.: Graviméter állomások telepítésével kapcsola-
tos vizsgálatok a mintavétel-elmélet alapján. Magyar
Geofizika XI., 1— 2., 66—72., 8 ábra, ném., or. lt.

Kovács Gy. A víz felszínalatti elfordulási formáinak
jellemzése — Characterization of the modes of sub-
surface occurrenec of water. Földtani Közlöny 100.,

L, 23 — 42., 6 ábra. ang. lí.

Kovács L.. Liassische Ammoniten aus dem Mecsek-
gebirge (Südungarn). A MÁFI Évkönyve LIV., 2.,

505— 519., 1 ábra
Kovács L. Liassische Ammoniten aus dem Mecsek -

gebirge (Südungarn). A MÁFI Évkönyve LIV., 2.,

505-519.. 1 ábra
Kovács Z. Ritkaföldfémek koncentrálódása az oxidos
mangánérc átmeneti övezetében. Földtani Közlöny
100., 1., 91-95., 2 ábra

Kháti A.: jabb mélyföldtani adatok Nagyszénás kör-
nyékérl. — Somé new data coneerning the subsur-
face geology of the Nagyszénás arca — HoBbie jiuh-
Hbie no reonorHuecKOMy CTpoemuo okccthoctm
cena Ha.'ibcenam. — F’öldtani Kutatás XIII., 1.,

39—42., 3 ábra, ang., or. lt.

Körös I. lásd Erkel A.
Körössy L.: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér

akadémikus.: „A szilárd Föld felszínközeli áramlásai”
cím eladásához. Az MTA Föld- és Bányászati Tu-
dományok Osztályának Közleményei 3., 1— 3., 271—
272.

Körössy L.: Entwicklungsgeschichte dér neogenen
Beeken in Ungarn — 06 MCTopnn reonorHMecKoro
pa3BHTMB HeorenoBbix öacceftnoB BeHrpnu. —
Acta Geological XIV7

., 421—429., 20 ábra, or. It.

Körössy L.: Földalatti gáztárolás lehetsége Budapest
környékén — Possibility fór underground gas storage
in the vicinity of Budapest — Bo3MO>«HOCTb nog3eM-
Horo xpaHeHHH ra3a b okpccthoctbx BynaneuiTa.
— Földtani Kutatás XIII. . 1., 30—39., 9 ábra, ang.,
or. R.

Kváry J. lásd Balázs E.
KroLOPP K. slénytani adatok a nagyalföldi pleiszto-

cén és felspliocén rétegek sztratigráfiájához — Palá-
ontologische Beitrage zr Stratigraphie dér pleisto-

zanen-oberplioziiiien Schichtenfolge dér Grossen
L'ngarischen Tiefbene. slénytani Viták 14., 5—43.,
2 ábra, ném. R.

Krolopp E.: Faunengeschiclitliche Untersuchungen im
Karpatenbecken. Malacologia, Ann-Arbor, USA. 9.,

1., 111— 119., 3 ábra
Kubovics I.—PANTÓ Gy.: Vulkanológiai vizsgálatok

a Mátrában és a Börzsönyben. Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1970. 1-302.. 171 ábra, 42 táblázat, 20 tábla,

1 térképmelléklet
Kulcsár L.: Goldführende und polymetallische Erz-

indikationen am Ostrand des Tokajer-Gebirges —
O npoHBneHHnx opygeHeHHH aonoTa n nonuMexan-
JIOB Ha boctouhom öopTy ToKaBcKHx rop. —
Acta Geologica XIV., 179—192., 1 ábra, or. R.

Kuna-Graber L. lásd Libor 0.

Laczkovics J.—Vágó Xstvánné: Építipari bázisok
építésföldtani vizsgálata — The building geological

investigation of the building industrial hasis — Bauge-
ologische Untersuchung des bauindustriellen Basis —
lÜHHceHepHO-reonoruMecKoe uccnenoBaHHe CTpow-
TenbHO-npOMbimneHHbix 6a3. — Mérnökgeológiai
Szemle 5., 45—50., 6 ábra, ang., ném., or. R.

Laczkovics J. lásd Deák I.

Laczkovics J. lásd Karácsonyi S.

Láng G.—F'odor Tamásné—Gedeon Istvánné— Láng-
NÉ, BUCKÓ E.—LETTRICH EDIT—KAZÓ B.—GÓCZÁN

L. — SZÉKELY F. — PÉCZELY Gy. — Géléi G.: Ma-
gyarázó a Balaton környéke 1 : 10 000 építés-
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földtani térképsorozatához. Tihany. MÁFI kindv.,
1 — 104., 20 ábra, 22 táblázat, 3 melléklet

Láng 3.— Miháltz IstvAnné— VitAlis Gr.: A mis-
kolc-tapolcai Nagykmázsa dolináinak morfológiai és

földtani vizsgálata — Étude morphologique et géolo-
gique des dolines de Nagykmázsa á Miskolctapolca.
Földrajzi Értesít XIX., 1 ., 77—85., 4 ábra, 2 táblázat,
fr. R.

Lángné Buckó E. lásd Láng G.
Lantos M.— Nagy Z.: jabb adatok a Kisalföld mély-

szerkezetérl — New data about the subsurface
structure of the Kisalföld area — HoBbie nannbie o
rnyHHHOM CTpoeHMH Manói! BeHrepCKOft Hh3-
MeHHocTH. — Földtani Kutatás XIII., 1., 53—56., 3
ábra, ang., or. R.

Lantos M.—ZimAnyi I.: Geoelektromos kádmodellezés.
Magyar Geofizika XI., 1—2., 73—80., 8 ábra, ném.,
or. R.

LAnyi J. lásd Kakas K.
Lelkes Gy. A szépvölgyi „kiscelli agyag” Foraminifera

faunájának vizsgálata — Studies on the Foraminifera
fauna of the „Kiscell Clay” (Middle Oligocene) in the
Szépvölgy quarry, Budapest. slénytani Viták 16.,

9—19., 2 ábra, ang. R.
LénArt G.—Árky I.— Rischák G.: Deterinination

of the85 Sr++/Ca++ ratio in Boné. Acta Biochim. et

Biophys. Acad. Sci. Hung. 5., 3., 295—297., 1 ábra
Lendvai L.: Kitörések megelzése a szénhidrogén ku-

tatásnál — Ausbruchverhütung in dér Kohlenwasser-
stofferforschung. Földtani Kutatás XIII.. 3—4.,
59—66., 4 ábra, ném. R.

Lettrioh E. lásd LAng G.
LevArdy Ferencné—Vincze L.: Az Orosházi Üveg-
gyár részére végzett homokkutatás. Eltervezés —
Mélyépítés 1950— 1970. A Földmér és Talajvizsgáló
Váll. kiadványa. 115— 117., 2 ábra, 3 táblázat

Libor O.— Kuna-Graber, L.: Investigation of mont-
morillonites treated by urea Solutions. Annales Univ.
8c. Budapestinensis, Sectio Geol. XIII., 91 — 100., 3
ábra, 7 táblázat, or. R.

Liebe P. lásd Korim K.
Liszt F.: Félvezet detektorok alkalmazásának lehet-

ségei a mélyfúrási geofizikában — The application
possibilities of semiconductor detectors in well-

logging. Földtani Kutatás XIII., 2., 39—42., 3 ábra,
1 táblázat, ang. R.

Liszt F. lásd Andrássy L.
LukAcs T. lásd Joó I.

Lütting G.: A reliefenergia-térkép a geológiában és a
geomorfológiában, különös tekintettel az úgynevezett
neotektonikus térképre — Die Reliefenergie-Karte
in Geologie und Geomorphologie, besonders im Hin-
blick auf die sogenannte neotektonische Karte — Map
of relief energy in geology and geomorphology. with
speclal regard to the so-called neotectonic map. Föld-
rajzi Értesít XIX., 2., 129— 133., 4 ábra, ang., ném.
R.

MAJZON L.. Megemlékezés Hantken Miksa halálának
75. évfordulóiból. Földtani Közlöny 100., 1., 96— 97.

Majzon L.. Vannak-e alsómiocén rétegek a Szentendre —
Visegrádi-hegységben. Földtani Közlöny 100., 4.,

379-381.
Makay-CsAszAr M. lásd Felméry L.
Marék 1. lásd Kertész P.
MArföldi G. lásd AndrAssy L.
Markó L.— Sebestyén K.—Stegena I,.: Geofizikai

kutatási módszerek II. Mélyfúrási geofizika. Budapest.
Tankönyvkiadó, 1970. 1-379.

MArton P.. A földmágneses térpaleoszekuláris variációja

az elmúlt kétezer évben. Kandidátusi dissz. 1970.
Budapest

.

MArton I*.: Paleomágnesesség és a Föld mágneses tere.

Magyar Tudomány 2., 104— 108., 2 ábra
Márton P.: Általános geofizika. Földmágnesesség. Kéz-

irat. Budapest, Tankönyvkiadó, 1970. 1 — 157.. 85
ábra, 5 táblázat

Márton I’.: Secular variation of the geomagnetic Vir-

tual dipólé field during the last 2000 years as inferred
from the spherical harmonic analysls of the available
areheomagnetie data. Pure and Applied Gcophysics
Hl. IV.. 168-176.

Márton P. — M. Szalay E.: Secular changes, polarity
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epoclis and tectonic movements as indicated by paleo-
magnetic studies of Hungárián rock samples. Pure
and Applied Geophysics 81., IV., 151— 162.

Martos F.: Kzetmozgások és áramlások bányászati
mveletek hatására. Az MTA Föld- és Bányászati
Tudományok Osztályának Közleményei 3., 1—3..
195-209., 10 ábra

Mátrai Á.: A magyar uránérc-bányászat rövid törté-
‘

nete — Short deseription of the Hungárián uránium
re mining— Kurze Geschichte des ungarischen U ranerz-
bergbaues — KpaTKan HCTopun pa3paOTKH BeHrep-
CKoro ypaHa. — Bányászati és Kohászati Lapok,
Bányászat, 103., 9., 577—581., 5. ábra. ang., ném.,
or. R.

Matyók Ilona lásd Balázs E.
MaüCHA L.—SArváry I.: Tidal phenomena in the karst

water-level. Bulletin of the IASH. Brüsszel 15., 6.

39—45., 5 ábra
Medgyesi I.— Reményi P.—Toroczkay G.: Evaluation

of constitution of urbanization and geology. Procee
dings of the Second Seminar on Soil Mechanics and
Foundation Engineering, Lódz, 1970. Sept. 867— 881.
6 ábra, 3 táblázat, tengy. R.

Meskó A.: Digitális szeizmikus feldolgozás matematikai
alapjai. NIMDOK kiadv., Jegyzet. 1—84.

Meskó A.: Matematikai satisztikai módszerek néhány
geofizikai alkalmazása. NIMDOK kiadv. Jegyzet
1 - 100 .

Meskó A.: Gravity interpretation and filter theory
Design and application of lowpass, high-pass and bánd
pass filtere. Annales Univ. Se. Budapestinensis, Sectin

Geol.. XIII., 67—80., 7 ábra, 4 táblázat, ang. R
Meskó A. — Rádler B.: A szeizmikus adatok feldolgo

zásában alkalmazott digitális szrk hatásosságának
statisztikus vizsgálata. Magyar Geofizika XI., 1—2.
59— 65., 9 ábra. ném., or. R.

Meskó A.—Rádler B.: A digitális szeizmikus adatfel

dolgozás néhány általános problémája. Magyar Geo
fizika XI., 3., 81 —85., ném., or. R.

Meskó A.— Rádler B.: Statistical investigations con
cerning the detection and elimination of ghost ref

lections. Geophysieal Prospecting. XVIII., 3.. 370
Mf.skó A.—Szulyovs'.ky I.—Véges I.— Zf.lei A.

Csonkítófüggvények alkalmazása az ideális felülvág!

alulvágó, sávátereszt és sávvágó szrk átviteli

tulajdonságainak javításában. Magyar Geofizika XI
3., 86— 98., 6 ábra, 1 táblázat, ném., or. R.

Meskó A.— Szulyovszky I.—Véges I.— Zelei A.

Ghost-paraméterek meghatározása. Magyar Geofizik.

i

XI., 3., 99— 108., 12 ábra, 3 táblázat, ném., or. K
Meskó A.—Szulyovszky I.—Véges I.— Zelei A,

Egy-és kétcsatornás ghost-szrk hatásosságának vizs

gálata. Magyar Geofizika XI., 3., 109- 120., s ábn
1 táblázat, ném., or. R.

Meskó L. lásd Bárdossy Gy.
Mészáros F. lásd Hoffer E.
Mészáros J.: OcHOBHbie ocoCemiocTH reoreKTOHH
uecKoro pa3BHTHH mpCKHx OTno>KeHn(! rój

EaKOHb. - A MÁFI Évkönyve LIV.. 2., 487-496
5 ábra

Mez P.: A fúrósörét kzetbontási mechanizmusa — De
gesteinszerstörende Mechanizmus des Bohrschrotes
Földtani Kutatás XIII., 2., 47—64., 15 ábra. ném. R

Mezsi .1.: Metasomatic phenomena in the Mátra moun
tains. Acta Min.-Petr., Acta Univ. Szegediensis

Szeged, XIX., 2., 143-157., 14 ábra. 1 táblázat
Miháltz IstvAnné lásd Láng S.

Mihály S.: Érdliget környékének új tortonai feltárása

és faunájuk, különös tekintettel az Echinoideákri
— New Tortonian exposures at Érdliget (near Buda
pest) with special regard to the Echinoides. slény
tani Viták 15., 19—29., 3 ábra, ang. R.

Miholios .).: A talajlepusztulás célgeomorfológiai viz-

gálatának néhány kérdése — Einige Fragen iiber di

zielgeomorphologische Untersuchung dér Bodeneroslo
Földrajzi Értesít XIX., 2., 135-144.. 1 táblázat

ném. R.
Miklós G.—SAgHY Gy.: A kolajipari szeizmikus kuts

tási tevékenység hatékonysága, eredményessége és

gépi- és mszertechnika szerepe Magyarországo
— The effcctivencss and results of seismic prospectin

in Hungary and the tmportance of magnetic recor

ding — Mem<oe 3nci<Tpo30Hi;npoBaHne huh onpe
aeneHHH onTHManbiiofl rnyHHbi B3pbma n ceHC
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MHMeCKO.M pa3Be;u<e. — Földtuni Kutatás XIII..

1.. 71 — 70., 5 ábra, ana., or. H.
IINDSZENTY ANDREA: Kísérlet a huuxitos ilmenit kelet-

kezésének és bomlásának fizikai-kémiai értelmezésére
I — Tentative physlco-ohemical interpretation of the

II genesis and alterntion of ilmenite in bnuxites. Föld-

tani Közlöny.. 4., 382—387., ang. H.
fiTucii Erzsébet: Földkéregkutató szeizmikus mérések

I
— Seismic crustal investlgatlons — r/iyöiiHHoe

|i ceflcMuuecKoe 30nanpoBaHne 3eMHOft KOpu
A Magy. All. Eötvös L. Oeoflz. Int. 1009. évi jelentése.

99— 101.. 1 ábra, ang., or. lt.

rrrcH Erzsébet— Posoay K.: Kesults of seismic
measurements along the Hungárián parts of the inter

|

national profiles fór crustal study. Vesnik Zavoda
za Geoloska Geofiriéka IstraZivanja, Ser. 8 (»., 177

184., 5 ábra, Beograd
Iitvch Erzsébet lásd v. sollogcb
iiTt cH Erzsébet lásd S. Subbotin
Iiti'ch Erzsébet lásd Erkel A.
I oldvAY L.: A Balaton környékének részletes építés

földtani térképezése. I11: „Tájékoztató” az állóvizek

hidrogeológiai feltárásáról 1909’'. VIT1K1 kiadv.
Budapest. 1970. 74-75., 1 ábra

flOLNÁR B.: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér
akadémikus: „A litofaciesek eiklusosságának törvén)
szerségeirl és az üledékképzödés sebességének vál-

tozásáról” eimü eladásához. Az MTA Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztálvának Közleményei 3..

1 - 3., 273-276.
ol.váR B.: Itelationship between grain size and heavy
minerals content. Aeta Miner.-Petr., Acta l'niv.

Szegediensis, Szeged. XIX.. 2., 159 -171., 8 ábra.

2 táblázat
olnár B.: Plioeene and Pleistocene lithofaeies of the

Great Hungárián Piain — fljiHouenorbi m n/ieö -

CTOueHOBbie jihtoi|> aipni Eonbuioft BeurepCKofl
Hh3mchhocth. - Acta Geologica XIV.. 445—457..
7 ábra o’r. lt.

tlOLNAR K,—Nagy Z.—Tóth J.: Elektromos sekély -

U szondázások adatainak felhasználása szeizmikus rob-

bantási mélységek meghatározására — Shallow elei t

I rical soundings fór the determination of hole depth
in seismic prospecting. Földtani Kutatás XIII.. 1..

56—

60., 2 ábra, ang., or. lt.

i onostori M.: Beszámoló a szovjetunióbeli ösztöndíjas
tanulmányút tapasztalatairól. slénvtani Viták Ifi.,

57

-

71 .

£
orvai G.: Bányászati Kutatás. In: Ásványkutatás és

bányafldtan. 159—211., 50 ábra, 14 táblázat
orvai G.: Bányaföldtan. In: Ásványkutatás és bánya-
földtan. 399— 430., 13 ábra, 6 táblázat
orvai L. lásd Hoffer E.

ÍICller P. lásd Böcker T.

AGY B.: Tridimit kristályok Márianosztráról — Tridy-
mite crvstals from Márianosztra. Földtani Közlönv

100..

4.. 392-395.. 3 ábra. 3 táblázat, ang. lt.

agy B.: A magyarországi hidrotermális szfaleritek

indiumtartalmának geokémiai vizsgálata — Geo-
chemical investigations of the indium contents of
hydrothermal sphalerites in Hungary. Földtani Köz-
löny 100., 3.. 285—292., 1 ábra. 4 táblázat, ang. lt.

AGY E.: Prekambrium — Paleozoikum és Triász.
A magyarországi földtani vizsgálatok 1969-ben publi-
kált eredményei. MAFI kiadv. Budapest. 1970. 3—13.
AGY E.: Dér unterüassische Schichtenkomplex von
Grestener Fazies im Mecsek-Gebirge (Ungarn). A
MAFI Évkönyve L1V„ 2.. 155— 159., 1 ábra, 1 táblá-
zat

agy E.— Forgó L.: Magyarázó és a fúrások összesít
táblázata a Keleti-Mecsek feketekszén-összletének
prognózistérképéhez. MAFI kiadv. Budapest, 1970.
1— 97.. 7 táblázat
AGY E.—Radócz Gy.: Principes de la rédaction des
cartes de prognostie de charbon. publiées pár l’Ins-

titut Géologique de Hongrie — ripuHUHnbi cocTaB-
JieHHH KapT npomo30B yrjiH. — Acta Geologica

|
XIV.. 459-463., or. R.
agy G.: Mennyiségi elemzés elektron mikroszondával
— Quantitative Analyse mit Elektronmikrosonde.
Földtani Kutatás XIII.. 2., 27—38., 7 ábra. 2 táblá-
zat, ném. R.

v. Nagy I. lásd Bendefy I,.

Nagy I. Z.: Adatok a gerecsei alsókréta Cephalopoda
faunájához — Contributions to the Lower Cretaceous
Cephalopoda fauna of the Gerecse Mountains, Komá-
rom eounty, Hungary. Földtani Közlöny 100., 2.
211-214.. 1 tábla, ang. K.

Nagy I. ászlón é Paleoklimatológiai kapcsolatok. Az
MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának
Közleményei 3.. 1—3., 173— 179.

Nagy Lászlóké Somé conclusions from the palynologi-
eal ilata of the neogene of the Mecsek mountains.
Acta Botanica 10., 1—2.. 165 — 177.

Nagy Lászlóké Hozzászólás „A Föld anyag- és energia-
hálózatának rendszere” ankét záróülésén. Az MTA
Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Köz-
leményei 8„ 1 —3.. 347—848.

N agy M. Geofizikai mérések jelentésjegyzéke. II. Föld-
tani Kutatás XIII.. 3— 4., 75—77.

Nagy M. lásd Erkel A.
Nagy Z. lásd Lantos M.
Nagy Z. lásd Molnár K.
Nem ki 7. E Cjabh száz év elé. Földtani Közlöny 100.,

1 .. 12 .

Nemeit, K. — Varjú Gy.. Sárospatakit (Hidrotermális
illit-montmorillonit) kémiai és szerkezeti sajátságai
— Chemical and structural investigation of Sárospata-
kites (Illite-montmorrillonite). Földtani Közlöny

100..

1.. 11—22.. 6 ábra. 4 táblázat, ang. R.
Xémkdi-Varga Z.: Die Mugelkohlenbildung im Mecsek-

-Gebirge im Zusammenhang mit den orogenetischen
liewegungen — OöpaaoBaHue uiaporneii B ropax
Ménén n cbh3h c oporeubiMH nBHureHuruviH. —
Acta Geologica XIV.. 33—44., 4 ábra. 3 tábla, or. K.

Nemesi l. lásd Hoffer E.
Nemesi L. lásd Király E.
Németh G. lásd Fábián A.
Németh F. lásd J06 I.

Nyerges L.: A bauxitbányászatban alkalmazott aktív
hányat ízvédelem eredményei és egyes problémái. VII.
Mszaki Fejlesztési Konferencia eladásainak össze-
foglalói. Budapest. 1970. 85—88., 4 ábra

Nyitrai T. lásd Király e.

Opauszky I. lásd Vinczf. J.

Oravecz .1. lásd károly Gy.

Pacltová B.—SIMONCSICS P.: New types of spores
(Genera and Species) from the Bohemian Miocéné.
PalSontologische Abbhandlungen, Berlin, Reihe B,

3., 3-4., 601-617., 9 tábla
Pálfy J.: Ásványi nyersanyagkutatás Északmagyar-
országon az elmúlt tíz évben. Magyar Geofizika XI.,
4—5.. 146— 150.. ném.. or. R.

Pantó G.: Development of Earth Sciences in Hungary
during the last Quarter of Century. Acta Min.-Petr.,
Acta Univ. Szegediensis, Szeged, XIX., 2., 107— 113.

Pantó G.: Harmadkori magmás ciklusok áramlási össze-
függései a Pannon-medencében. Az MTA Föld- és

Bányászati Tudománvok Osztályának Közleményei
3.. 1-3., 281—286.. 1 ábra, 1 táblázat

Pantó G.: A geo-tudományok negyedszázados fejldése
és eredményei hazánkban. In: MSZMP Hajdú- Bihar
megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának ki-

advánva a decemberi jubileumi tudományos ülésszak-

ról 1944-1969. Debrecen, 1970. I., 405-415.
Pantó G. lásd Koch S.

Pantó Gy. lásd Bárdossy Gy.
Pantó Gy. lásd Kubovics I.

Párdányi J. lásd Egri Gy.
Párdutz Á. lásd Kedves M.
Pataki Gyulánk: Ásványvagyon-készlet fúrási adatok
alapján történ gépi meghatározása és ellenrzése
— Electronic control and determination of inineral

reserves on the basis of data obtained in drilling
— Détennination et contröle des réserves minerales
pár ordinateur á partir des données de forage — Ma-
schinelle Ermittlung und Kontrolié von Mineralvorrá-
ten aufgrund von Bohrangaben — MauiHHHoe onpe-
aeneHue h KOHTpojib MHHepanbHbix pe3epB0B Ha
ocHOBe gaHHbix, nonyueHHbix npH öypeHHH. —
Bányászati Kutató Intézet Közleményei., XIV., 1.,

87—97.. 4 ábra. ang.. fr., ném., or. R.
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Pataki N.: Korszer fejlesztési irányzatok a hazai kút-

építésben — Moderné Entwicklungstendenzen im
ungarischen Wasserbrunnenbau. Földtani Kutatás
XIII., 3—4., 46—58., 11 ábra, ném. R.

Patsch F. lásd Dank V.
Pécsi M.: A mérnöki geomorfológia problematikája
— Probleinatik dér Ingenieurgeomorphologie. Föld-
rajzi Értesít XIX., 4., 309— 380., 1 táblázat, ném. R.

Pécsi M.: Hozzászólás „A Föl.l anyag- és energiaháló-

zatának rendszere” ankét záróülésén. Az MTA X.
Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Köz-
leményei 3., 1—3., 348—349.

PÉCSI M.: A légköri és kozmikus hatások a felszíndom-
borzat alakulásában. Az MTA Föld- és Bányászati
Tudományok Osztályának Közleményei 3., 1—3.,
181-194., 3 ábra, 2 táblázat

Péczely Gy. lásd Felméry L.

Péczely Gy. lásd Láng G.
Pentiílényi L.: A Tokaji hegység földtani térképe.

25 000-es sorozat. Abaújszántó. Észlelési térkép. Föld-
tani alapadatok. MÁFI kiadv. Budapest, 1970.

Pentelényi L.: A Tokaji hegység földtani térképe.

25 000-es sorozat. Abaújszántó. Földtani térkép.
MÁFI kiadv. Budapest, 1970.

Pesty L.: Investigation of obsidian samples on high-

pressure and temperature — MccnenoBaHHe oöpa3-
uob oöCHíwaHa b ycnoBunx Bbiconoro naBneHnn
h BbicoKOfí TeMnepaTypbi. — Acta Geologica XIV.,
45—62., 9 ábra, 7 tábla, or. R.

PÉTElíKAl B.: Geoelektromos szondázást görbék pontjai-

nak megbízhatóbbá tétele — An improved method fór

calculating geoelectrical curves — IlmfipoBan c|m/ib-

Tpaunn b rnyöHHHOM reosneKTpimecKOM 30Hnnpo-
BaHHH. — Földtani Kutatás XIII., 1., 70—71., 2 áb-
ra, ang., or. R.

Peth Sz.: Kémiai elemzések pontosságának ellenrzése
az ásványelkészítm övéknél — Checking of the
accuracy of Chemical analyses at mineral dressing
works — Kontrolle dér Genauigkeit von chemischen
Analysen in Mineralaufbereitungswerken. Mszaki
Tudomány. Az MTA Mszaki Tudományok Osztályá-
nak Közleményei 42., 3—4., 381—391., 1 ábra, 5 táb-
lázat, ang., ném. R,

Pohl K.: A magyar bauxitbányászat története és a fel-

szabadulás utáni fejldés — History of the Hungárián
bauxite and its development after the liberation
— Geschirhte des ungarischen Bauxitbergbaus und
seine Entwicklung nach dér Befreiung — McTopun
BeHrepcKoro ropHoro nena B onacTH öoKCHTa
H pa3BHTne er nocne oCBo6o>KAeHnn. — Bányá-
szati és Kohászati Lapok, Bányászat, 103., 6.,

361—376., 22 ábra, 5 táblázat, ang., ném., or. R.
Pohl K.— Sólymos M.: Az aktív vízszintsüllyesztés

létjogosultsága és eredményei a karsztvízveszélyes

bauxitbányászatban — Qualification and results of
active water level sinking in the bauxite mining ex-
posed to the danger of karstic water — Berechtigung
und Erfolge dér aktiven Wasserniveausenkung im
karstwassergefáhrlichen Bauxitbergbau — Oociio-
BaiIHOCTb aKTHBHOrO nOHHIKeHHT ypOBIIH BOAbI
Ha öoKCHTOBbix pyAHHKax onacHbix no npopbmaM
KapcTOBbix boa. — Bányászati és Kohászati Lapok,
Bányászat, 103., 1., 2— 12., 12 ábra, 2 táblázat, ang.,
néni., or. R.

Pöka Teréz lásd Bárdossy Gy.
Polcz 1. lásd Albu 1.

Posgay K. lásd Fábián A.
Posgay K. lásd Mitüch Erzsébet
Posgay K. lásd V. Sollogub
Posgay K. lásd S. Subotin
PCZE 1,.: A hordozható röntgen-fluoreszcens elemz-

készülékek és felhasználásuk az ásványi nyersanyag-
kutatásban — Portáidé X-ray fluorcscent analyzing
apparatuses and their utlllzation in the mineral raw-
material prospecting — Ilié portabein, röntgen-
fluoreszenien Analysiergeriite und ihre Verwendung
— MepeHCCHbie penTreHO-<|imoopecL(eHTHbie aHann-
aa ropbi h hx npiiMeneime iipw paanc/iKax nci<onac-
Mbix CbipbeBbix MarepManon .

— Bányászati és Ko-
hászati Lapok, Bányászat, 103., 6., 392—895., 2 áb-
ra, 0 táblázat, ang., ném., or. R.

im beás i,. lásd Pados i

.

Pusztai Gy. Bekczik Á.—VÉGI! Sánborné: A F-
városi Vízmüvek tnlajvlzdúsltásának kutatási ered-

ményei és problémái — Achievements and problem
in research int groundwater reeharging at the Munici
pal Waterworks Budapest — Forschungsergebniss
und Probleme dér Grundwasseranreicherung bei de:

Hauptstadtischen Wasseranreicherung bei den Haupt
stádtischen Wasserwerken, Budapest. II. Vízminség
és Víztechnológiai Kongresszus kiadványa II/2
1—23., 5 ábra. ang., ném. R.

Rábai ö.: Légi fényképek értelmezése a márkói tároz
tervezése céljából. Hidrológiai Közlöny 50., 10., 469-
471., 2 ábra

Rábai ö. Légifotó-értelmezés alkalmazása karsztviij
földtani térképezéshez — Aerophotographic intei

pretation and hydrogeological mapping of karsti
J

areas. Tanulmányok és kutatási eredmények 28

1

VITUKI kiadv., Budapest, 1969, 1— 82. 127 ábn :

1 térkép
Ráblf.r B. lásd MeskÓ A.
Rabócz Gy. lásd Jámbor Á.
Radócz Gy. lásd Nagy E.
Ráner G. lásd Kakas K.
Reményi K. A.: Logic, tlieory and practice of the unil

cation of geoinformations. A MÁFI Évkönyve L1Y ;

1., 105-113., 1 ábra, 2 táblázat
Reményi Gy. lásd Hoffkr E.
Reményt P.—Varga M.: Magyarország építésfldta

viszonyaira vonatkozó összefoglaló ismereteink a t j
rületrendezési tervezésben. Mérnöki Továbbképi n
Intézet eladássorozatából 4710. Felsoktatási Jég; !

zetellátó Váll. Budapest, 1970. 1 — 103., 23 ábra
Reményi P.—Varga M.: The influence of geologic

1

potentialities on the development of the foundatic i

expenses of residential buildings. Premier Congr í

Intern, de l’Assoc. Intern, de Géol. de lTngénieij
Paris, 1970. 8-11., Sept. B. R. G. M. kiadvány Tón 1

! i

11., 1039-1048., 4 ábra
Reményi P.—Varga M.: Comprehensive data proce

j

I

sing on soil mechanics and foundation experienced í|

Hungary. Proceedings of the Second Seminar on Sí

Mechanics and Foundation Engineering, Lódz, 197
|

Sept. 883— 897., 5 ábra, lengyel R.
Reményt P. lásd Karácsonyt S.

Reményi P. lásd Medgyesi I.

Renner J.: Egyed László 1914— 1970. Magyar Geofi; i I

ka XI., 3.

Renner J.— Salát P.—Stegena L.—Szabadváry
—SzemerÉDY P.: Geofizikai kutatási módszerek 11 •

Felszíni geofizika. Tankönyvkiadó. Budapest, 197 í

1 — 413., ábrákkal, táblázatokkal
REUTER F.: A mérnökgeológiai térképezés gazdasági

sága — The rentability of the engineering-geologk
|

mapping — Ilié Wirtschaftlichkeit ingenicurgeol ;| i

gischer Kartierung — GKOnOMHUHOCTb HHHcenepH
j |

j

leonorHuecKoro KapTHpoBaHHn. — Mérnökgeológ i

Szemle 5., 12—20., 4 ábra, 2 táblázat, ang., ném.,
]

or. R.
RlSCHÁK G. lásd LÉNÁRT G.
Ritter E. : Evaluation of geomagnetic depth-soundin

jj
in Hungary — OöpaoTKS reoMariiHTHbix r;iyCu |

Hbix 30H;;HpoBanHíl b Beiipi HH. — Acta GeodaeMI
Geopbys. et Mont, 5., 1—2., 87—93., 5 ábra. or. ]|H

Rónai A.: I)r. Schréter Zoltán 1882-1970. Hidrológ I
Közlöny 50., 6., 241—242., 1 ábra

Rónai A.: Geological and liydrological investigations ]
Hungary: Kelations and authoritv problems. A MA 1
Évkönyve LIV., 1., 141-149.

Rónai A.: Eine vollstándige Folge quartürer Sedimeij I
in üngarn. Eiszcitalter und Gegenwart. Ghringi. A
Wrtt. 20., 5-34.. 8 ábra

Rónai A.: Felszínalatti vizek minsége laza kzetek!) fl
— The quality of the subsoll waters in loosc rocks I
l)ie Qualitiít dér in den lockeren Gesteinen dér Kr< I
berflöche befindlichen Wüsser. 11. Vízminségi és Vjl
technológia Kongresszus kiadv. 1/1, 1 — 19., 3 áh |
4 táblázat

Rozs G. lásd Anbrássy l.

Rózsavöigyi ,).: Etdé géochimique des substanqfl
organiques contenucs dans quelques roclies sédiment

|

rés paléo-mésozoiques de la Hongrie. Annales Unj I
Se. Budapestinensis Seetio (Jeni. XIII, 101 10

1

3 ábra, 3 táblázat, or. lt.
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Lumplkr J.—Sághy Oy.—Tóth J.—Vándor B.—
Zsitvay Sz. Az analóg mágneses regisztrálási) szeiz-

, inikus kutatás helyzete Magyarországon. Magyar Geo-
fizika XI., 1 — 2., 2— 13.. 9 ábra, néni., or. It.

ágiiy Gy. lásil Miklós G.
áqhy Gy. lásd Rumpler J.

vjgó Cs. lásd Bárdossy Gy.
ÁLAMON B. lásd ÁNDRÁSSY L.

ALÁT 1’. lásd Renner J.

> VRVÁRY 1. lásd MAUCHA 1.

heuf.r Gy. Adatok a fagyékek keletkezéséhez, föld-
rajzi Értesít XIX., 2 191 — 194., 3 ábra

• (CHECER Gy.—SCHWEITZKR F.: A karsztvíz eredet
ii édesvízi mészkövek csoportosítása. Földrajzi Értesít

XIX., 3., 350-300., 10 ábra

| IcHEtTER GY.—SCHWEITZER F.; Szempontok az édesvízi

4 i mészköösszletek képzdéséhez — Aspekte zr Bildung
i dér Siisswasserkalksteinkomplexe. Földrajzi Értesít

XIX., 4., 381-392., 10 ábra
;
cheuek Gy.— Szilvágyi I.: A Balatonfelvidék

1] építésföldtani térképezése, idtervezés — Mélyépítés
1950—1970. A Földmér és Talajvizsgáló Vállalat

i kiadv., Budapest. 201 — 202.. 3 ábra
hever Gy. lásd Aujeszky G.

CHECER GY. lásd KARÁCSONYI S.

checer Oy. lásd Veres K.
hmidt E. R. A budapesti Puskái malmi hévízfúrás
és az utóbbi 10 év fedettkarsztban végzett vízkutatá-
sainak tanúlságai — Thermal spring borings at the
Paskál-Mill of Budapest and lessons drawn from 10
years of water prospecting carried out in covered
karstic rocks — Thermalwasserbohrung in dér Buda-
pester Paskál-Mühle und die Lehren aus den in den
letzten 10 Jahren in gedecktem Karst ausgeführten
Wasserforschungen — OnbiTbi p;i3Beao>oioro 6y-
peHHn no TepiwanbHOMy hctouhhk y Menbiimibi
flacKan b EyaaneuiTe npon3BepeHHbix b TeueHHH

i 10 neT pa3BeaouHbix paoT b noKpbiTbix KapcTOBbix
Boaax. — Bányászati és Kohászati Lapok. Bányá-
szat, 103., 1., 22— 28., 2 táblázat, ang., néni., or. R.
cHMlliT E. R.: Centenáriumi ünnepségek Zsigmondy
Vilmos emlékének tiszteletére. 1967 — 1908-ban. Hid-
rológiai Közlöny 50., 1.. 35

ohmidt E. R.: Zusammenhange zwischen Tektonik,
Hydrographie und den nutzbaren Mineralienanhau-
fungsstatten auf dér Halkan- Halbinsel und in dérén
Nachbargebieten — O TeKTOHHMecKMx h rnnpo-
rpaifiHMecKHX CBjmax EajiKaHCKoro nonyocTpona
h conpeaenbHbix oönacTeft. — Acta Geologica XIV.,
211 — 215., 2 ábra, or. R.
0HMIDT E. R.: Bánymérnkök szerepe a 100 éves Föld-
tani Intézet munkájában — The role of mining engi-
neers in the work of the 100 year old Geological Insti-

tute — Rolle von Bergingenieuren in dér Tatigkeit
des 100 Jahre altén Geologisehen Institutes — Po/ib
ropHbix HH>KeHepoB b paoTe 100-neTHero Feo-

1 noruuecKoro HncTHTyTa. — Bányászati és Kohá-
szati Lapok, Bányászat, 103., 2.,' 145— 150., ang.,

, néni. or. R.
tCHOlz G.: A visegrádi Fekete hegy tortonai korall
faunája — The Tortonian coral fauna of Fekete hill

at Visegrád. Földtani Közlöny 100., 2., 192— 206.,
i 2 ábra. 5 tábla, ang. R.
CHönviszky L. lásd Hoffer E.
hweitzer F. lásd Schecer Gy.
EBESTYÉN K. lásd ÁNDRÁSSY L.
EBESTYÉN K. lásd MARKÓ L.
édy L.: Mérnökszeizmikus mszerfejlesztés — Seismic
instrument development fór shallow exploration —
Pa3paöoTKa HH>KeHepHO-reo(f)H3H9ecKHx MeToaoB h
annapaTypbi. — A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int.
1969. évi jelentése, 85—86., ang., or. R.
IDÓ M. Globigerinelloides algerianus Cushman et Ten
Dani a dunántúli apti képzdményekben — Globigeri-
nelloides algerianus Cushman et Ten Dam dans les
fonnations aptiennes de la Transdanubie (Hongrie).
Földtani Közlöny 100., 4., 388-391., 2 tábla, fr. R.
IKLÓSI Lajosné lásd Düdich E.
IMON A. lásd Kakas K.
imoncsiCS P.: Sporen-, Pollen- und Moortypen ans den
miozanen Braunkohlengebiet von Nógrád II. Acta
Biologica, Szeged, 16., 1—2., 69-79., 1 tábla

SIMONCSICS I*. lásd PacltovA B.
Sinoros Sz. L.: Kutató magfúrás a földtani kutatás

szolgálatában — Erkundungskernbolirungen im
Ilienste dér geologisehen Erkundung. Földtani Kutatás
XIII., 3-4., 07-73., 3 ábra, 7 táblázat, ném. R.

Sinyici I. lásd Juhász A.
Sóki I. lásd J Aki lt.

V. SOLLOGCB— A. V. CHEK UNOV— 1). PROSEN—T.
DRAGAÍEVI - E. Mitcch — K. POSGAY: Results of
deep seismic soundings along the profile across the
Carpathians and the Dinarides. Proceedings of the
X. Assembly of the European Selsmological Comission
(ESC) Leningrad, 3— 11. Sept. 1968. 1., 280 — 290.,
2 ábra, 1970.

Solymár K. Alumogoethit in den ungarischen Bauxitcn.
A MÁF1 Évkönyve LIV„ 3., 359-373., 7 ábra, 4
táblázat

Sólymos M. lásd Pohi, K.
Somfai A. Examination of overpressure reservoirs in

Ihe Southern Qreat Hungárián Piain A classification

of the eause of overpressure. Acta Min.-Petr., Acta
Univ. Szegediensis, Szeged, XIX., 2., 173— 194., 8
ábra, 2 táblázat

Somogyi J. lásd Alpár Gy.
Stefanovits P. Dr. Ballenegger Róbert emlékezete
(1882-1909). Földtani Közlöny 100., 3., 235-237., 1

ábra
Stkokna L. Thematische Kartenwcrke dér Erdwissen-

shaften und die Weltkarte 1 : 2 500 000. Kartogra-
phische Nachrichten, Gütersloh, 3., 100—103.

STEGENA L. Földkéregkutatás Magyarországon. Magyar
Tudomány 7—8., 518— 523., 5 ábra

STEGENA L. Földkéreg- és köpenyátalakulás a Magyar
Medencében. Az MTA Föld- és Bányászati Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei 3., 1 — 3., 317— 319.,

2 ábra
STEGENA L. Közetkompakció, nehézvíztartalom és víz-

áramlás a Magyar Medence üledékeiben. (Hozzászólás
Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus eladásához).
Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályá-
nak Közleményei 3., 1—3., 276—279., 2 ábra

Stegena L. Compaetion, heavy water content and water
flow in the sediments of the Hungárián Basin. Anna-
les Univ. Se. Budapestinensis, Sectio Geol. XIII.,

81—83., 2 ábra, ang., R.
Stegena L. lásd Markó L.

Stegena L. lásd Renner J.

Stieber J. lásd Valkó E.
Strausz L.: Aprótermet puhatestek a dudari eocén-

bl II. — Über Kleinmollusken aus dem Eozán von
Dudar, II. Földtani Közlöny 100., 1., 66—76., 8 ábra,

1 tábla, ném. R.
Strausz L.: Felspannóniai Limnocardium-zárak fejl-

dése — Die Entwicklung einiger Limnoeardien-Schlös-
ser aus dem Oberpannon Ungarns. Földtani Közlöny
100., 2., 121-131., 5 ábra, 3 tábla, ném. R.

Strausz L.: Aprótermet puhatestek a dudari eocén-

bl III. — Über Kleinmollusken aus dem Mittel-

Eozan von Dudar III. Teil. Földtani Közlöny 100.,

4., 354— 359., 6 ábra, 1 táblázat, ném. R.
Suba S. lásd VölGYi L.

S. SüBBOTIN—V. SOLLOGUB— D. PROSEN—T. ÜRAGA-
SEVIC— E. MlTUCH—K. POSGAY: Regularities of the

Mohorovicic discontinuity in the Carpatho-Balkan
region and somé neighboring territories. Vesnik

Zavoda za Geoloska Geofizicka Istrazivanja, Ser. C.

8—9., 161 — 167., 2 ábra, Beograd

Szabadváry L.—VlNCZF. J.: GE-típusú, alacsonyfrek-
venciás geoelektromos ellenállásmér berendezés.
Geofizikai Közlemények XIX., 1—2., 5— 15., 7 ábra,
ang., or. R.

Szabadváry L. lásd Erkel A.
Szabadváry L. lásd Kakas K.
Szabadváry L. lásd Renner J.

Szabó E. lásd Szantner F'.

Szabó J.—Tirkala F'.—Virágh P. — Buzási Lászlóné:
Bányabeli geoelektromos vizsgálatok — Geoelectrical

tests in mines — Geoelektrische Lntersuchungen in

Bergwerken — Topiibie reooneK rpuqecKMe ncc/ie-

HOBaHHH. — Bányászati és Kohászati Lapok, Bányá-
szat. 103- 8., 551—554., 3 ábra, ang., ném., or. R.

Szabó L.: Kis aktivitású minták alfa-spektrometriája.
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Magyar Geofizika XI., 1—2., 35—40., 2 ábra. néni.,

or. R.
B. Szabó L.—Szlabóczky P.: Kavicsösszlet geoelektro-

mos tulajdonságai. Magyar Geofizika, XI., 4—5.,
171— 175., ném., or. R.

Szabó M. lásd Kakas K.
Szabó N.—Szcs J.: Vízvédelmi gát létesítése Csolnok
XII/A aknán, a kzetek természetbeni vizsgálata

alapján — Bau eines Wasserwehrdammes beim
Schacht Csolnok XII/A auf Grund naturtreuer Unter-
suehung dér Gesteine. Földtani Kutatás XIII., 3— 4.,

9—18., 6 ábra, 4 táblázat, ném. R.
Szabómé Pintér A. lásd Bender Leventéké
SZABÓ-SOMOGYVÁRI K. lásd FÖLDVÁRI A.,
Szabolcs I.: Geology and pedology. A MÁFI Évkönyve

LIV., 1., 191-197., 1 táblázat
Szádeczky-Kardoss E.: A litofáciesek ciklusossága,

az üledékképzdés sebessége és az endogén-exogén
folyamatok paleoklimatikus hatásai. Az MTA Föld-
és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei
:!.. 1—3., 259—267.

Szádeczky-Kardoss E.: A szilárd Föld felszínközeli

áramlásai. Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok
Osztályának Közleményei 3., 1—3., 239—257., 3
ábra

Szádeczky-Kardoss E.: Evolution of re lodes of
igneous origin — Obojhouhb MarMaToreHHbix pyn-
Hbix >km/i. — Acta Geologica XIV., 217—221., 1

ábra, or. R.
SzAdezcky-Kakdoss E.: Subsidence and structural

evolution mechanism in the Pannonian basin —
MexaHH3M onycKaHHB h CTpyKTypHoro paaBHTHD
flaHHOHCKoro öaccefiHa. - Acta Geologica XIV.,
83—93., 2 ábra, or. R.

Szádeczky-Kardoss E.: Föld- és bányászati tudomá-
nyok. Magyar Tudomány 4—5., 385— 391.

Szádeczky-Kardoss E.: Bevezetés „A Föld anyag-
és energiahálózatának rendszere” c. ankéthoz. Az
MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának
Közleményei 3., 1— 3., 1—3.

Szádeczky-Kardoss E.: Az üledékes, vulkáni, konti-
nensvándorlási és mágneses pólusátcsapási folyamatok
kapcsolatairól. Hozzászólás „A Föld anyag- és energia-

hálózatának rendszere” ankét záróülésén. Az MTA
Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Köz-
leményei 3., 1— 3., 351 — 356.

Szalai I. lásd Kakas K.
Szalai M. lásd Andrássy I,.

Szalai T.: Die pannonische Masse (Tisia) — O flaH-

hohckom MaccHBe — Acta Geologica XIV., 71—82.,
1 ábra, or. R.

M. Szalay Emke lásd Márton Péter
M. Szalay Emke; Paleomágneses vizsgálatok — Paleo-

magnetic research — fla/ieoMarHMTHbie HccnenoBa-
hhb. — A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1969. évi

jelentése 98—99., ang., or. R.
M. Szalay E.: A paleomágnesség földtani vonatkozásai.
Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályá-
nak Közleményei 3., 1 — 3., 329— 332., 3 ábra

Szantner F.— Szabó E.; The strnctural-geological
conditions and iiistory of development of Hungárián
bauxite deposits. A MÁFI Évkönyve LIV., 3., 3.,

109-129., 10 ábra, 1 függelék
SZANYI B.: Elektromos karotázsgörbék és szeizmikus id-

szelvények korrelációja — Transformation of electric

logs fór seismic time sections — Koppejim;nn «pn-
Bbix aneKTpoKapoTawa m ceflcMHuecKHx BpeMeH-
Hbix pa3pe30B. — Földtani Kutatás XIII., 1., 69—

70.,

1 ábra, ang., or. R.
SZEMERÉDY P.: Magnetoszféra. Az MTA Föld- és Bányá-

szati Tudományok Osztályának Közleményei 3.,

1-3., 49-60., 10 ábra
SZEMERÉDY P.: On a non-linear effect observed at mea-
surements of the earth’s magnetic field by proton free

procession magnetometer. Annales Lniv. Se. Budapes-
tinensis, Sectio Geol. XIII., 85— 89., ang. R.

SZEMERÉDY P. lásd llENNER J.

Székely F. lásd Láng G.
Székyné Fi x V.: Petro- and metál logenetic. problems

«l Carpathian p.M m.Tgmatic rt- mineráliiation
— flcTpo- m MeTannoreneTMMecKHe Bonpocbi nocT-
MarMaxHMccKoro pyaoopa30BanHH b KapnaTax. —
Acta Geologica XIV., 223 — 241., 7 ábra, 4 táblázat,

or. R.

Székyné Fcx V.: Telkibánya ércesedése és kárpáti kap- '

csolatai — The Telkibánya mineralization and its
Intra-Carpathian connexions. Budapest, Akad. Kiadó f
1970. 1-266., 60 ábra 79 táblázat, 32 tábla. 15 mellék-
let, ang. R.

Széles Margit: A felsmiocén (szarmata) képzdmények
rétegtani érte mezése az alfö di szénhidrogénkutató- #
fúrások alapján — Stratigraphische Deutung dér ober-
miozánen (sarmatischen) Ablagerungen an Hand dér
Erkundungsbohrungen auf Kohlenwasserstoffe in dér
Grossen Ungarischen Tiefebene. Földtani Közlönv i

100., 2., 132— 143.. 6 táblázat, ném. R.
Széles Margit: A dunántúli szénhidrogénkutató fúrá '

sok által feltárt pliocén képzdmények rétegtani ér-

telmezése. Kolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató I
Laboratórium Mszaki Tudományos Közleményei. •

Budapest, 1970.. 27—31., 1 ábra
Szénás Gy.: Magyarország regionális geofizikai szinté- *

zise — The régiónál geophysical syntliesis of Hungary
— PeraoHaabHbiíí reo(j>H3HHeCKMÍt CHHTe3 BeHrpHii.
A Magy. ÁH. Eötvös L. Geofiz. Int. 1969. évi jelen-
tése, 101. ang., or. R.

Szép F. lásd Fábián a.
Szilágyi G.: a Dunántúli Magyar Középhegység J

karsztvízrendszerének vízmérlege — Water-balance f
of the main karstio water-system of the Transdanu j
bian Hungárián Central Mountain Rangé — Bilar f
d’eau du systéme d'eau karstique du Massif Central
Hongrois de Transdanubie — Die Wasserbilanz des t

Hauptkarstwasserbeckens im Transdanubischen Un <

garischen Mittelgebirge — BogHHbift öa.naHC raaBnof *
CMCTe.vibi KapcTOBoh no;ibi b 3agynaflCKnx Benrep-
ckhx CpegHHx ropax. — Bányászati Kutató Intézel ?

Közleményei XIV., 2., 31—48., 9 ábra, 3 táblázat.’
ang., fr. ném., or. R.

Szilárd J.: La fornation du Lac Balaton. Revue d< *
géographie physique et de géologie dynamique. XII. !'

2.. 1970., 127-136., 11 ábra .

Szilvágyi I.: Iliitek Teológiai és talajmechanikai vizs *
gálatának összefüggései. Földtani Kutatás XIII., 2. 1
24—26., 5 ábra, 3 táblázat, ném. R.

Szilvágyi I.: Tervezési segédlet agyagok talajmechanika 4

célú kolloidkémiai vizsgálatához. A Földmér- é 1
Talajvizsgáló Váll. kiadványa, 23., 1— 29.

szilvágyi I. lásd Ai jeszky G.
Szilvágyi I. lásd Scheveh Gy.
Szlabóczky P.: Borsodi felszín közeli fosszilis talajok

Földrajzi Értesít XIX., 2., 195— 199., 5 ábra, 1 táb )

lázat

Szlabóczky P. lásd B. Szabó L.

Szófogadó P. Termelszövetkezetek és állami gazda
ságok vízellátása. Eltervezés — Mélyépítés 1950- n
1970. A Földmér- és Talajvizsgáló Váll. kiadványa I
Budapest, 221—222., 2 ábra

Szolnoki J. lásd Virágh K.
Szclyovszky I. lásd Meskó A.
Szcs J. lásd Szabó N.

Tamás L.: Indirect determination of equations of top( a
graphic surfances — flocpencTBeHHoe onpeaeneHit
ypaBiieHHB TonorpatfiHueCKHx noBepxiiocTeH. • I
Acta Geodaet., Geophys. et Mont. 5., 1— 2., 121— 128 *•

2 ábra, 1 táblázat or. R.
Tárcsái Gy.: A new experimental possibility of inve i

tigating the solar corona frequency measurementa o r
rádió sources when occultated by the Sun. Planatar
and Space Science. Oxford. 18., 1213— 1223.

Tárcsái Gy.— Ferencz Cs.—Ferencz I.. Wave prt ó

pagation and refraction effects in Doppler geodctic i

meassurements. Observation of Artificial Satellit-

of the Earth., 9., 8., Warszawa.
Tárcsái Gy. lásd Drahos D.
Tárcsái Gy. lásd Horváth F.

TÁRCZY-HORNOCH A.: Zárszó „A Föld anyag- és energi

hálózatának rendszere” ankét záróülésén. Az MT
Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Kö
leményei 3., 1 — 3., 357— 358.

TÁRCZY-HORNOCH A.: Epicentre determination t<|
seismic arrays — OnpeaeneHHe anHiienTpa npH cél

CMimeCKHX perHCTpHpyiouiHX ycTaiioBKax.
Acta Geodaet., Geophys. et Mont. 5., 1 —2., 219—221
1 ábra, or. R.
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.RCZY-HoRNOCH A.: Über (las Riickwiírtseinschnei-

den mit geographischen Koordinaten — Resection
with geographieal eoordinates — OapaTnan 3ace'u<a
reorpa(|iii'iecKHMH noopa HHaTaMn. Acta Geodaet.,
Geophys. et Mont. 5., 1 — 2., 205— 218. 5 ábra, ang.,

or. 11.

SNÁDI KUBACSKA A.: Száz éves a Földtani Közlöny
»j—The 100 years of the Bulletin of the Hungárián
Geological Society. Földtani Közlöny 100., 1., 3—10.,
ang. li

.

SNÁDI KüBACSKA A. Óriások birodalma. Budapest.
Móra Ferenc Kiadó, 1070, 1 — 174.

TÁR J. lásd Andkássy L.

tár J. lásd DüGAIN F.

rkala F. lásd Szabó J.

mschey O. lásd BArdossy Gy.
cÁL Gy.: Barbastella rostrata n. sp. a tarkói kófülke
•középs pleisztocénjébl — Barbastella rostrata n. sp.

( rom the middle Pleistocene of the Tarkó niehe, North-
East Hungary, slénytani Viták 15., 5— 18., 3 ábra,

2 táblázat, ang. K.
ROCZKAY G. lásd MEDGYESI I.

th Imrén

é

lásd Karácsonyi S.

th J. lásd Molnár K.
TH J. lásd RUMPLKR J.

rnka Sándorné lásd Bknper Leventéké
, óCsányi G.: A Nagyalföldön végzett szeizmikus méré-
sek és azok eredménye 1908-ig — The results of seis-

mic measuring at Hungárián Great Piain from 1957
imtil 1907 — O ceflCMHuecKHx H3siepeHHnx h hx
3e3ynbTaTax, npoBeneHHbix Ha TeppHTopmi Bonb-
noil BeHrepcKOfl Hhsmchhocth c 1957 no 1967
"Oflbt — Földtani Kutatás XIII., 1., 46—53., 1 ábra,
! táblázat, ang., or. K.

í ILMÁNK N. lásd ANDRÁSSY L.
ifalusy A.: A korrelációs refrakciós mérések értelme-
zési problémái bonyolult geológiai felépítés területen

[— Interpretation problems of continuous inline ref-

-action shooting in areas with compücated geology
É - ripoöneMbi MHTepnpeTauHH aaHHbix HaömoaeHuil
> KMÓB Ha TeppHTopHM co cjio>KHbiM reononme-
ckmm CTpoeHHeM. — Földtani Kutatás XIII., 1.,

10—68., 13 ábra, ang., or. R.

i
uász E.: Gellért-hegyi kelta település vályoganyagá-
nak földtani vizsgálata. Földtani Közlöny 100.. 4.,

195.

DÁsz E.: Szenesedett— kovásodott famaradványok
újabb vizsgálatáról — Sur le nouvel exanien des débris
de bois charbonisés „fusitifiés” silicifiés. Földtani
Közlöny 100., 4., 343— 353., 4 ábra, fr. R.
.DÁSZ E.: Szabó József. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1970, 1-151., 1 ábra
dász E.: Echinodermes, enfoncés dans les roches.

1

Annales Univ. Se. Budapestinensis, Sectio Geol. XIII.,
129-133., 3 ábra. or. R.
dász E.: Szenes—kovás famaradvány különleges
üledékföldtani kérdése. Földtani Közlöny 100., 2.,

1107-208.
Gó ISTVÁNNÉ lásd LACZKOVICS J.
Jda L. lásd Kertész P.
lkö E.— Stieber J.: Anthrakotómiai vizsgálatok a
veszprémi würmi löszbl. Földtani Közlöny 100.. 2.,

209—210., 1 táblázat
.ndor B. lásd Rcmpler J.

N'DORFI R.: Az alföldi szénhidrogénkutatás gazdasá-
gossági vizsgálata a földtani kutatás szemszögébl
.— The economical investigation of the oil-gas-explora-
tion at Hungárián Great Piain from the view-point
if geological prospecting — 06 skoho.vihmhocth
He<J)Tera3opa3BeaKH Ha TeppHTopHH Eonbiuoít
BeHrepCKOil HH3MeHHOCTH c tohkh 3peHHB reono-
ropa3Be;iouHbix paöoT Ha Heijrrb m ra3. — Földta-
ni Kutatás XIII., 1., 6—9., 7 ábra, 1 táblázat,
ing., or. R.
rentsov I. M. lásd Grasselly Gy.
RGA L.: Adatok az Odorvár és környéke karsztmor-
ológiájához — Beitráge zr Kartsmorphologie von
Idorvár und seiner Umgebung. Földrajzi Értesít
XIX., 1 ., 95— 107., 7 ábra, 8 kép, nem. R.
Jíga M. lásd Reményi P.

Varga P. Fourier-transforms of the tldal variations in
the intensity of gravity — A földi árapály gravitációs
vizsgálata Fourier-transzformáeióval — AnajiH3 3eM
iibix npMnueoB c Hcnonb30BanHeM TpaHajiop/wauHH
Oype. — Geofizikai Közlemények XIX., 3—4., 13—
19., 1 ábra, 1 táblázat, magy., or. R.

Varga P.: A gravitilciós tér árapály jelleg változásai.
Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályá-
nak Közleményei 3., 1—3., 311 — 315., 1 ábra, 2 táb-
lázat

Varga P.: A tihanyi gravitációs árapály regisztráló
állomás 1967. II. félévi regisztrátumainak harmonikus
analízise. Geofizikai Közlemények XIX., 1—2., 69—
75., 2 ábra, 1 táblázat, ang., or. R.

Varjú Gy. lásd Nemecz E.
Véges I. lásd Meskó A.
Végh S.: Terepi földtani vizsgálatok dokumentációjá-

nak elírásai. MÁFI kiadv. Budapest, 1970. 1— 18.,

1 melléklet
VÉGH SÁNDORNÉ lásd PUSZTAI GY.
Veres K.—Scheukr Gy.— Kárpát V.: Délborsodi

Regionális Vízm. Eltervezés — Mélyépítés 1 950:—
1 970. A Földmér- és Talajvizsgáló Vállalat kiadványa,
Budapest, 158—160., 3 ábra, 1 táblázat

Ver J.: Period changes of geomagnetic variations after
disturbances — H3MeHeHne nepnoaoB reoMarHHT-
Hbix uapiianMii nocne B03MymeHHfl. — Acta
Geodaet., Geophys. et Mont. 5., 1 — 2., 233— 235.,
3 ábra, 1 táblázat, or. R.

VER J. lásd ÁDÁM A.
Ver L. lásd Albu I.

Ver L. lásd Király E.
Viczián I. Kitaibel Pál elfelejtett mecseki földtani meg-

figyelései. Földtani Közlöny 100., 2., 215.
Viczián I.: Adatok a mecseki fonolit geokémiájához
— Contributions to the geochemistry of the Mecsek
phonolite. Földtani Közlöny 100., 3., 311— 314., 3
táblázat, ang. R.

Viczián I. A mecseki alsókréta miogeoszinklinális
jelleg alkáli magmatizmus nagyszerkezeti össze-
függései — Grosstektonische Beziehungen des unter-
kretazischen Alkálim igrmtismus miogeosynklina-
len Charakters im Mecsek-Gebirge. Földtani Közlöny
100., 4., 372-378., ném. R.

Viczián I.. Faziesprobleme im ungarischen Pannon auf
Grund des Tonmineralgehaltes. Berichte dér deutschen
Gesellschaft fiir geologische Wissensehaften Berlin,

Reihe B., 13.. 1., 75—82., 4 ábra
Viczián I. lásd Jaskó T.
Víg Antalné lásd Zentai P.
Vigh G. Oberiurassische — berriasische Ammonoideen-

-Faunen aus dem Nordteil des Transdanubischen
Mittelgebirges. A MÁFI Évkönyve LIV., 2., 263—274.,
7 ábra

Vincze J.— Opauszky I.— Horváth I.:
3,S 3‘S-izotópok

eloszlása és szerepe a mecseki uránércesedésben —
Distribution and role of 32S/ 3,S isotopes in the Mecsek
Mountains uránium re deposition. Földtani Közlöny

100.,

1., 55—65., 2 ábra, 2 táblázat, ang. R.
Vincze J. lásd Fábián A.
Vincze L. lásd Deák J.

Vincze L. lásd Levárdy F erencné
Viola B. lásd Hoffer E.
Virágh K.—Szolnoki J.: Baktériumok szerepe a me-

cseki uránérc keletkezésében és késbbi áthalmozásá-
ban — Le rle des bactér es dans la genése et la réaccu-
mulation du minerai d’ur inium de la Montagne de
Mecsek (Hongrie). Földtani Közlöny 100., 1., 43—54.,
5 ábra, 3 táblázat, fr. R.

Virág

H

P. lásd Szabó J.

Vitális Gy.: Földtani és vízföldtani megfigyelések a
miskolctapolcai Nagykmázsán — I'eonorHuecKHe h
rHgporeonorHuecKMe HamofleHHn b HanbKéMa>Ka
b OKpecTHOCTH MHiuKOnuTano/ma — Geologische
und hydrogeologische Beobachtungen des Berges
Nagykmázsa bei Miskolctapolca. Hidrológiai Köz-
löny 50., 2., 49—55., 6 ábra, 1 táblázat, or., ném. R.

Vitális Gy. Északmagyarországi kötanyagipari nyers-

anyagok földtani vizsgálata. Kandidátusi Ért. Buda-
pest, 1969. (Kézirat). 1—82., 150 ábra, 20 táblázat

Vitális Gy. A magyarországi kötanyagipari nyers-

anyagkutatás bányaföldtani térképei — Geological
maps of the mining of raw matéria! prospecting fór

the industry of binding materül in Hungary — Mon-



448 Földtani Közlöny , 101. kötet, 4. füzet

tangeografische Karten dér Rohstoffschürfung für die

Bindemittelindustrie in Ungarn — reonorHMecKHe
KapTbi o npon3BeneHHbix b BeHrpHH pa3BegKax Ha
Cbipbe HUH npOMbimneHHOCTH CBH3HBaK>IHHX MaTe-
pnajiOB, — Bányászati és Kohászati Lapok, Bányá-
szat, 103., 2., 106—111., 6 ábra, ang., ném., or. R.

Vitális Gy.— Hegyi-Pakó J.: Geological, mineralogi-
cal and petrographicai investigation on Nagykmázsa
bili at Miskolctapolca. Acta Miner.-Petr., Acta Univ.
Szegediensis, Szeged, XIX., 2., 195—205., 13 ábra,
2 táblázat

Vitális Gy. lásd Csókás J.

Vitális Gy. lásd Láng S.

Vízgazdálkodási Lexikon, Mezgazdasági Kiadó, Buda-
pest, 1970, 1-876.

Vizy B.: Hydrogeology of Hungárián bauxite occurren-
ces and protection of bauxite mines against water in-

rushes A MÁF'I Évkönyve LIV., 3., 449—469., 11

ábra, 2 táblázat
Vöigyi L.: Az algyi szerkezet szénhidrogéntelepeinek

összehasonlító vizsgálata — A comparison of oil—gas
deposits in the Algy structure — M3yueHne Hetjrr-

HHbix m ra30Bbix yanoKeü cTpyKTypbi Anflé no-
CpegCTBOM MX B3aHMHOro COnOCTaBneHHH. —
Földtani Kutatás XIII., 1., 10—23., 7 ábra, 1 táblá-
zat, ang., or. R.

Vöigyi L.—Suba S.— Bállá K.—Csalagovits I.:

Magyarország szénhidrogén telepei. Algy. Az Orszá-
gos Kolaj- és Gázipari Tröszt kiadv. Budapest, 1970,
1—423., 206 ábra, 137 táblázat, 64 melléklet

VÖRÖS A.: Apró Ammonitesek fosszilizálódása Brachio-
poda teknkben — Fossilization of small Ammonites
in Brachiopoda valves. Földtani Közlöny, 100., 4.,

399—401., 1 ábra, ang. R.
Vörös A.: A kericseri (Bakony hg.) pliensbachi Brachio-
poda fauna vizsgálata — The Pliensbachian Brachio-
pod fauna of Kericser (Bakony Mountains, Hungary).
slénytani Viták 14., 61 — 76.,2 ábra, 2 táblázat, ang.
R.

VÖRÖS A. lásd Galácz A.
Vörös I.: Ércmikroszkópiai határozó. Jegyzet. Budapest,

Tankönyvkiadó, 1970., 1—223., 142 fotóábra

Wallacher L. lásd Földvári A.
Wéber B. Hozzászólás Baranyi I., Elek I., Géresi Gy.

dolgozatához — Magyar Geofizika XI., 1—2., 52 —56.,
5 ábra, ném., or. R.

Wéber B.— Géresi Gy.: A kálium eloszlása a Mátra-
hegységben légi - gammaspektrometriai felvétel alap-

ján — Aero-gammaspectrometric distribution of
potassium in the Mátra Mountains. Földtani Közlöny
100., 1., 77—87., 3 ábra, ang. R.

Zách-Ruther M. lásd Felméry L.
Zambó J.: Die Rolle dér Verzinsung bei dér Wahl dér

Förderkapazitiit für Bergwerksbetriebe — The role

of interest in the choice of the production capacity
of mining works — Ponb yueTa npoueHTOB npii

Bblöope npOH3BOg''TBeHHOÜ MOUIHOCTH TOpHblX
npegnpHUTHH. — Acta Geodaet., Geophys. et Mont.
5., 1—2., 143— 153.. 3 ábra, ang., or. R.

Zelei A', lásd Meskó A.
Zentai P.—Víg Antalné: A színképelemzés hagyomá
nyos és korszer módszertani alapelvei. V. Anyag
vizsgáló Kongresszus Eladásai, a Gépipari Tudó
mányos Egyesület kiadványai, Budapest. 3., 147,

ang., R.
Zentai P.: Spectrochemical analysis of natural isoto

pic ratios. Materiül of III. Czechoslovakian Conferenc*
on Spectroscopy, Zilina, 1970, 157.

Zentay T. lásd Juhász A.
Zilahi-Sebess L. lásd Korvin G.
Zimányi I. lásd Lantos M.
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u
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Zsillé A. lásd Erkel A.
ZSITVAY Sz. lásd RUMPLER J.

Zsivin Zsuzsanna lásd Kedves M.
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H I' R E K ISMERTETÉSEK

Szalui Tibor 70 éves

|
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük

Szalai Tibort, társulatunknak 50 éve ren-

i les tagját, általános földtani osztályunk
i ülkét, születésének 70-ik fordulója alkál-

imból.

| Pozsonyban született 1 000. nov. 13.-án.

középiskolái tanulmányait Pécsett, az

I

gyetemet Budapesten végezte. Földtan,
svány-kzettan , vegytan tárgykörbl ,,cum
aude” fokozatú doktori oklevelének 1024.

,ebr. 19.-én történt megszerzése után a

lagyar Nemzeti Múzeum Ásvány-Oslény-
lára örömmel fogadta munkatársai sorába.
Vz élet keletkezése és annak a hegység-
.épzdéssel való kapcsolatai érdekelték,

j
936-ban „A Föld és az élet története”
iállítással az els korszer hazai geológiai

múzeum alapjait vetette meg. E kiállítás

» ismertetése „Föld és Élet” címmel a Köz-
gyjtemények ismeretterjeszt irodájának
dadásában jelent meg. Tudományos ered-

ményeit Berlinben publikálta. Angol és

lémet kézikönyvek hivatkoznak megálla-
bításaira. 1938-ban földszerkezet tan tárgy-
körbl a debreceni egyetem magántanárrá
labilitálta, 1952-ben pedig a föld és ásvány-
udományok kandidátusi fokozatát nyerte

hl. 1966-ban Mlynarski lengyel professzor

,Die fossilen Schildkrten in den unga-
ischen Sammlungen” c. monográfiáját
'ZAI.ai Tibornak ajánlja. A háború alatt

íz ÉK-i Kárpátokban dolgozott; kutatásai

-

iák eredményeit „Az Északkeleti Kárpátok
á teológiája” címen a Földt. Int. Évkönyvé-
I íek 38. kötetében publikálta. Az 1951 és

970 közti években a Kárpátok tektoniká-
áról további 18 általános szerkezeti érte-

Ikezése jelent meg. 1924-tl 1970-ig meg-
jelent tanulmányainak száma: 98.

1939— 1950-ben a Földtani Intézetben
szolgált. 1944-ben a Földtani Intézet fvá-
rosban maradt részlegének vezetésére ka-
pott megbízást. E minségben megtagadta
és megakadályozta az Intézet könyvtárá-
nak vidékre való szállítását. (A korábban
Arácsra és Somogyvárra szállított könyvek
teljesen elpusztultak; az Intézetben maradt
könyvállománynak azonban semmi baja
sem történt.) Az újjáépítés körül szerzett
érdemeiért a Magyar Népköztársaság elnöke
1947-ben a Magyar Népköztársasági Arany
Érdeméremmel tüntette ki. 1946. IV. 18-án
az V. fizetési osztályba h. igazgatóvá lépett

el. 1946. VIIT. 15-tl 1950. I. 15-ig a Föld-
tani Intézet mb. igazgatója volt. E min-
ségben nevéhez fzdik a hazai urán- és

thorium-ércek kutatásának kezdeménye-
zése. 1950. I. 15-én igazgatói tisztségérl
lemondott. Ezt követen a Dorogi Szén-
bányák, majd az Országos Mélyfúró Válla-

lat fgeológusa, 1956. február 15-tl pedig
1963. dec. 31-én történt nyugalomba vonu-
lásáig a Magyar Eötvös L. Geofizikai Int.

geológiai tanácsadója volt. 1964 óta a Víz-

gazdálkodási Tudományos Kutató Inté-

zetnél hasonló minségben átfogó tektoni-

kai problémákkal kapcsolatban fejti ki

mködését.
1944-ben részt vett a Nemzeti Ellen-

állásban.

Az 1969-ben megalakult Általános Föld-
tani Szakosztályunk Szalai Tibort válasz-

totta egyhangúan — elnökévé. További
sikeres és igen hasznos tudományos mkö-
déséhez jó egészséget, töretlen munkaked-
vet és még sok esztendt kívánva, Társula-

tunk nevében Szalai Tibort tisztelettel

köszöntjük.

8 Földtani Közlöny
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Szentkirályi Zsigmond a magyar bányászat úttörje

1841-ben egy szerény, de annál jelent-
sebb könyv hagyta el a nyomdát Kolozs-
várt „Az erdélyi bányászat ismertetése”
címen, — ez volt az els magyarnyelv
bányászati szakmunka. Sajnos em a többi
magyar tudós és könyv közismert sorsára

jutott, s bár azt megjelenésekor maga
Széchenyi István is lelkesen köszöntötte,

és „közhasznú közlemények minél tovább
folytatására írónak ert és egészséget kí-

vánt” kevesen olvasták el, s hamar elfelej-

tették szerzjével Szentkirályi Zsigmond
bányamérnökkel együtt. Pedig a szerz
nagy kortársával a bányamérnök és költ
Debreczeni Mártonnal együtt a magyar
bányászat élenjáró úttörje volt, továbbá
a Magyar Tudományos Akadémia, s több
más külföldi és hazai tudóstársaságnak volt

tagja, s mint erdélyi bányakapitány és

Kolozsvár polgármestere, Erdély közéleté-

ben is jelents szerepet játszott.

Szentkirályi Zsigmond 1804. május
14-én született Kolozsvárott. Ugyanott el-

végezvén a középiskolai tanulmányait és a
jogi tanfolyamot, 1821-ben a kir. fkor-
mányszék szolgálatába lépett, mint írnok.

A közigazgatás azonban nem felelt meg
hajlamainak és áthelyeztette magát a nagy-
szebeni kir. kincstárhoz bányagyakornok-
nak, s mint ilyen beiratkozott a nagyhír
selmeczi Bányászati Akadémiára, ahol
1 829-ben bányamérnöki oklevelet szerzett.

Zalatnán állt a kincstári bányászat szol-

gálatába.
A szabadságharc idején 1 848 áprilisában

Oraviczára helyezték mint bánsági fbánya-
nagy azzal a feladattal, hogy az ottani
vasgyárak fegyvertermelését biztosítsa és

bányászságból polgárrséget szervezzen.
A háborús események alakulása folytán
azonban decemberben Kolozsvárra kény-
szerült települni, CsÁnyi László Erdély kor-
mánybiztosa mellé. A szabadságharcban
fegyveresen nem vett részt ugyan de az
számára nagy megpróbáltatást jelentett.

Kolozsváron Debreczeni Márton munka-
társaként dolgozott, és együtt igyekeztek
újrateremteni a háborús események miatt
pusztulásnak indult erdélyi bányászatot.
E miatt a szabadságharc bukásaután állásá-

tól felfüggesztették, majd 1851-ben foglal-

hatta (4 régi munkahelyét Moldvabányán.
1 855-ben Zalatnára költözött, és 1889-tl
I 865-ig erdélyi bányakapitány, bányataná-
csos. Ezalatt fáradhatatlan odaadással har-
colt és dolgozott az erdélyi bányászat újjá-

építésén.

Nyugalomba lépte (1805) után Kolozs-
váron élt, hol polgártársainak bizalma
1867-ben apolgármesteri hivatalba helyezte.

Itt is számos tanúbizonyságát adta közügj
iránti szeretetének, sokoldalú tehetségének
s becsületességének. Éles pártküzdelmel
okozták, hogy egészségi okok miatt rövic

hivataloskodása után önként magányábi
vonult vissza. Ezeltt 100 esztendve
1870. április 16-án hunyt el Kolozsvárott
Halála nagy veszteség volt az oi-szó<

bányaügyére, Kolozsvár közdolgaira s álta

Iában minden közhasznú intézményre é

törekvésre nézve.
Szentkirályi munkássága kevésbém

szaki, mint Debreczeni Mártoné, bánya
jogi, gazdaságtechnikai és üzemszervezés
vonatkozásúak, s azokban bámulatos elre
látással és megérzéssel fektette le a haza
ill. az erdélyi bányászat legsürgsebb tenni

valóit. Egy széles látókör, országos mére
tekben gondolkodó, nagyvonalú szervez
lélek bontakozik elénk, aki munkáiban ki

fejtett új eszméivel legalább egy évszázad
dal elzte meg korát.F mve „Az erdélyi bányászat isméi

tetése” egy korszakalkotó szakmunka
melyben a bányászat nemzetgazdaság'
fontosságát fejtette ki és a temiivalóka
fektette le. Nevezetes e könyv, mert az els

bányászati szakmunka, mely hazánkba)
magyarnyelven megjelent akkor, arniko

ezt rendeletileg egyenesen tiltották, tehá
forradalmi alkotásnak kell tekinteni. Te
vábbá azért, mert gazdag statisztikájává

szervezési és gazdaságtechnikai mondán
valójával ez az els magyar bányagazde
ságtan, mely minden bizonnyal Szécheny
három nagy mvének hatását tükrözi, de
hazai bányászatra vonatkoztatva teljese

új elgondolásokkal.
Munkája bevezetésében feltnen halad

világszemléletet árul el. Nyomatékosa
kihangsúlyozza, hogy „a boldogság és j(

lét” elválaszthatatlanok a szabadság <

függetlenség gondolatától, s hogy mindé
vagyonszerzésnek egyetlen célja és feladat

lehet csak: az általános életnívó folytonc

növelése, tekintve, hogy „a magánvágyó
és pénzuraság mindig zsarnokság a vágyói
talanok nyakán”. Mert „minél nagyobb
szegények száma a gazdagokéhoz képes
annál nagyobb a népek alárendeltség'

annál kevésbé fejldhet a szabadság c

függetlenség”.
A továbbiakban a bányászat súlypon

kérdéseit tárgyalja és pedig azoknak
problémáknak a legsürgsebb megoldási

követeli, melyeket bányaiparunk csa

100 év múlva, a felszabadulás után, na]

jainkban váltott valóra. Sok egészen esodi

latos, és ma is idszer gondolattal tálé

kozunk e könyvben, különösen a bányászé
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nunkaviszonyait illetleg. így több mint
100 évvel ezeltt kimondja a kollektív szer-

zdések kötésének szükségességét, mond-
ván, hogy ,,a bányamunkások és bánva-
ulajdonosok közötti viszonynak jövben
íem gazdai hatalmúnak, de szerzdési jel-

egnek kell lenni”.

Becsesek Szentkirályi többi mvei is.

így- mszaki zsebkönyvei: az „Erdélyi
>ányász-kalendariom” (1844 45.) és ,,Er-

lélyi bányász-almanach” (1840.), melj-ek a
tnagyar bányászat megbecsülhetetlen érté-

k forrásmunkái. Az 1849-ben írt „Néhány
örvényjavaslat a bányaipar ügyében” c.

nve, számos reform törvénybe iktatását

javasolta a bányászat és kohászat fellendí-

tése érdekében. Megemlítjük 1866-ban a
Kolozsvári Közlöny „Vázlatok életbevágó
társadalmi bajainkról s azok orvoslásáról”
ímen álnév alatt megjelent értekezését,
végül az Akadémia felkérésére készített

oényászati -kohászati „Szógyjteményé”-t,
melynek kézirata sajnos elveszett.

Szentkirályi életmvének majdnem

A Hidrológiai Társaság újból l)r. Vitális
Sándor ny. egyetemi tanárt választotta
meg elnökévé a budapesti Technika Házá-
ban 1971. április 26-án megtartott tisztú-

jító közgylésén. Ezen a közgylésen került
sor a társulati díjak illetleg emlékérmek
Btb. odaítélésére, valamint külföldi tiszteleti

iagok választására is.

Említést érdemel, hogy a Hidrológiai
Társaságnak nemcsak elnöke, hanem több
kitüntetett tagja geológus lett. A Vásár-
helyi díj&v&ny fokozatát DÉgen Imreállam-
titkárnak, ezüst fokozatát. Dr. Szesztay
Károly fosztályvezetnek (VITUKI ) . bronz
fokozatát pedig Dr. Rónai András osztály -

forradalmi gondolataival, eszméivel ipar-
kodott javítani bányászatunk szomorú el-

maradottságán sajnos eredménytelenül,
mert a kor, de elssorban illetékes felettesei
nem ismerték fel gondolatainak korszak-
alkotó horderejét, s bár a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia már 1845-ben, a bécsi
Geologische Reichsanstalt pedig 1862-ben
levelez tagul választották, s magas hivata-
lokkal tisztelték meg, újításait elhallgatták,

úgy hogy azok halála után nevével együtt
csakhamar felesdébe mentek.
A hazai tudománytörténelem feladata

lenne, az elmúlt idk nagyjainak munkás-
ságát, társadalmi és politikai szerepét fel-

tárni és értékelni, mert az utókor számára
ennek sok hasznosítható tanulsága és meg-
emlékezésre méltó számos úttörje van,
akik közül még sokaknak — így Szentkirá-
lyi Zsigmondnak is, a nevét a feledés por-
leple takarja. Ezen a téren még sok a tenni-
való. Ne feledjük, hogy a múlt, a jöv
tanítója.

Dr. Csiky' Gábor

vezetnek (MÁFI) ítélték oda. Bogdánfi
Ödön emlékéremmel tüntették ki korábban
kifejtett érdemes munkásságáért a Hidro-
lógiai Társaság újonnan megválasztott f-
titkárát, Dr. Berczik Árpád egyetemi
docenst (ELTE), valamint Dr. Juhász
József mérnököt, a Vízkészletgazdálkodási
Hivatal szaktanácsadóját. Az újonnan meg-
választott külföldi tiszteleti tagok közül
megemlítend a magyarországi hidrogeo-
lógia eredményeinek ismertetésével értékes
tevékenységet kifejt Dr. Kurt Sauer
heidelbergi geológiaprofesszor.

(bauer)

Keleti féldrágakövek kiállítása a budapesti Kína Múzeumban

A budapesti Kína-Múzeumban 1970
októberétl 1971 február végéig kelet-
ázsiai. jade-bl készült nagy érték ipar-
mvészeti tárgyak bemutatójára került sor,

melyrl mineralógiai vonatkozásai miatt
érdemes megemlékezni. A kiállítás meg-
nyitása alkalmából dr. Koch Sándor nyu-
galmazott professzor ismertette a faragott
kövek eredetét, rámutatva, hogy a jade
név valójában két, kvarccal rokon szilikát

-

ásványt takar: a jadeitet és a nefritet.
A jade többnyire fehéres „ürüfaggyú”
szín, de krómtartalmú példányai foltos-
sávosak, vágj- sötétebb, smaragdzöld szí-

nek is lehetnek. A vastartalmú nefrit
inkább lombzöld szín, de barnás, vagy

vörhenyes példányok is akadnak, melyek
átes fényben élénkvörös színek. E fél-

drágakövek szívóssága is hozzájárul e szép
fajták nagj- megbecsüléséhez. Ellenálló-

képességük, „szívósságuk” felülmúlja a leg-

kiválóbb acélfajtákét, bár keménységük
kisebb a kvarc keménységénél is. A kvarc
— de a keménységi skála élén álló gyémánt
is — már kisebb kalapácsütésektl dara-
bokra törik, vagy hasad, míg a jadet jóval

nagj-obb ervel sem sikerül feldarabolni,

úgj-annyira, hogj' néha még a kalapácsok
is kicsorbulnak rajta.

Dr. Koch Sándor professzor bevezetjé-
ben rámutatott, hogyr e szívósság oka az,

hogjr a jade valójában hajszálnál finomabb

8*
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hosszú kristályszálak tömött szövedéke,
mely nagy mélységekben, hatalmas réteg-

nyomás hatására szilárdult meg szinte

nemezszeren tömötté. E tulajdonságok,
melyeket a természettudományos szemlélet
mechanikai okokkal magyaráz, a keleti

ember szemében szinte csodás tulajdonsá-
gokkal rendelkez „szent” kvé avatják a
jadet, melyet Kínában YÜ-nek neveznek.
— Mind a jadeitet, mind a nefritet amulett
gyanánt, szerencsekként hordják, még-
pedig a k nyers, vagy mvészileg meg-
munkált, faragott formájában egyaránt.
De a jade a kínaiaknál egyben a legnagyobb
megbecsülést élvez nyersanyag is: ebbl
készült például évszázadokon át a hatalom
legfbb jelképe, a császári jogar. De jade-
bl készült mtárgyak voltak a reprezen-
tációs díszajándékok is a császári udvarban,

és ilyen kövekbe vésték a legmagasabb ál-

lami hivatalok pecsétjeit is. Egyházi és

állami rendeltetés tárgyakon kívül tálak,

csészék, szobrocskák is készültek ebbl a
rendkívül fáradságos munkával, sok türe-

lemmel és csak nagy szakértelemmel meg-
munkálható ásványi nyersanyagból.
A Hopp Ferenc által gyjtött nagy m-

vészi érték jade-tárgyakat kereken öt%ren
évvel ezeltt ásványtani szempontból Koch
Sándor professzor határozta meg Felvinczi
Takács Zoltán kérésére, s a dr. Horváth
Tibor figazgató által mintaszeren meg-
rendezett kiállításnak különleges érdekes-
séget kölcsönzött az a tény, hogy a Kína-
Múzeum mostani bemutatóján is mondott
szakszerségében is élvezetes és közérthet
bevezett.

Bauer Jen

Prof. Dr. Leopold Köbér

1883. IX. 21.— 1970. IX. 6.

1970. szeptember 6-án, röviddel 87. élet-

évének befejezése eltt, Hallstadtban el-

hunyt a bécsi geológus iskola nagymesterei-
nek utolsó tagja: Prof. Dr. L. Köbér. Es
ezzel lezárult azoknak a kiváló szakembe-
reknek a sora, amelyet a következ nevek
fémjeleznek: Neumayr, M., Uhlig, V.,

Suess, E., Suess. Fr. E., Köbér, L. geoló-

gusok, Arthaber, G., Ábel, O., Ehren-
berg, C. G., Versluys, paleontológusok,
Tschermak, G., Becke, Marchet, A., Him-
melbauer, A., Köhler, A. mineralógusok.

Köbér egész életét tudományának, a
geológiának szentelte, amelyet új tektoni-
kai alapokra helyezett.

A Mészkalpok szélérl, a Bécsi-medence
aranyló szltkék fedte lankairól indult.

Geológus kalapácsával és kitn tollával a
kézben bejárta hazája, Ausztria hegyeit,
az Alpok vidékét és Becs térségét, majd
Libanont, Turkesztánt, az Atlaszt, Algériát.

Járt Szardínián, Korzikán, az Appenninek-
ben, Attikán, Jugoszláviában stb. A föld-

történet és hegységszerkezet egésze foglal-

koztatta, amelyet egységes geológiai világ-

képpé szélesített ki.

Kiváló szellemének és alkotókészségének
elismerését hirdeti: a francia Tudományos
Akadémia Cuvier nagydíja (1925), Wien
városának tisztelet érméje (1953), a lon-

doni Geological Sociéty tagsága (1954) és

az osztrák Geológiai Társaság Eduard-
Suess érméje (1954).

1953-ban történt nyugdíjba vonulása
után megvált nemcsak a wieni tudomány-
egyetem földtani tanszékétl, de több mint

félévszázados mködése színhelyétl, Wien
városától is. St. Wolfgangban élt, szeretett :

hegyei között, a szépséges Salzkammergut-
|

bán. Csendesen, majd lassan teljesen ma-
gám hagyatva.

Egyetlen fia az USA-ban él. Az utolsó I

félévet a közeli Hallstadtban töltötte, I
halálos betegen, fizikailag leromolva, de

,

szellemileg teljes frissességben, amirl jel-

legzetesen élénk észéjárású levelei tanús-

kodnak. E sorok írója révén ez úton küldi

utolsó üdvözletét a rá még emlékez és t
még ezután olvasó magyar kollégáknak.

Száznál jóval több munkája jelent meg.
i

Köztük számos tankönyv és kézikönyv j
1

így például a nálunk is közkézen forgók

közül:

Dér Bau dér Erde (1921, 1928 Berlin;

Dér Bau dér Alpen (1928, Berlin)

Das Weltbild dér Erdgeschichte (1932
|

Jena)
Die Orogentheorie (1933, Berlin, 1934

j|

Milano)
Tektonische Geologie (1942, Berlin)

Leitlinien dér Tektonik Jugoslavien:

(1952, Beograd) stb.

Kobertl származik a kratogén elnevez I
és annak definíciója, az orogének kétoldalú i«

ságáról szóló tan. a kontinenseket körül

ölel orogén gyrk elmélete, az öregéi *

teória fejlesztése és tökéletesítése stb.

Iyober a kezdeti spekulatív tektonikái i

követ, logikai alapokon nyugvó kralitali
|

#

tektonika nagy klasszikusa, amelyet nap *»

jainkban a fúrási adatokon és geofizika t

méréseken, valamint a mechanikai elem] •
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ízeseken alapuló ki'antitatír tektonika vál-

tott fel.

Mint nagytektonikus a legnagyobbak
közé emelkedett. Sok tanítványa, híve és

| barát ja volt bel- és külföldön egyaránt.

|

De akadtak akadékoskodók is. Mint ritka

llés tarka madarat az irigyked, szürke vere-

i:bek t is megcsipkedték, megsebezték.
Hiába, kiválasztottnak lenni, többnyire

|
azt is jelenti, hogy irigyeltnek, üldözöttnek
lenni.

Mint igazi tudós és igazi ember nagyon
tudott örülni mások eredményeinek is, és

annak mindenkor szintén és nyíltan han-
Ifgot is adott.

Eladásai akárcsak írásai, könyvei ert
I

j

ésmeggyzdést sugároztak és ezért maguk-

kal ragadóak, messzire hallhatóak voltak.
Lényegüket tekintve pedigmaradandók, út-
mutatók és fleg gondolkodásra kéztetk,
lelkesítk.

Mindenkor megkülönböztetett érdekl-
déssel viseltetett a magyar geológia fejl-
dése iránt, ahol számos személyes ismerst
és tisztelt tartott számon. Szerzvel csak-
nem halála napjáig élénk levelezésben ál-

lott, akihez sok irodalmi érték és szépség
levelet írt, tudományos témákról és mindig
meleg érdekldéssel a hazai viszonyok
iránt.

A magyar geológusok meghajtják zász-
lójukat emléke eltt.

dr. Schmidt Eligius

Kulhay Gyula emlékezete

Hatvan éves lenne ha élne Kulhay
Gyula Földtani Intézeti geológus, a Ma-
gyarhoni Földtani Tái-sulat volt másod-
titkára, akit egészen fiatalon, alig 35 éves
korában ragadott el a halál.

1910. szeptember 12-én született. Közép-
iskoláit Beregszászon, egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten végezte. 1937/38-ban a
Mszaki Egyetem ásvány-földtani intéze-

tében dolg9zott mint tanársegéd, 1938-ban
,a Magyar Állami Földtani Intézet szolgála-

tába lépett és maradt egészen 1945. január
30-án bekövetkezett haláláig.

Els munkájában szülföldjének a Be-
regszász környéki hegyeknek az erupt ív

kzeteit és azok elváltozásait tanulmányoz-
ta. Egy másik munkájában a kaolinnal,
annak keletkezésével, hazai elfordulásai-
val foglalkozott, különösen a Beregszász

Dutro, J. Thomas Jr (szerk.): Paleozoic
Perspectives: A paleontological tribute to
G. Arthitr Cooper. — Smithsonian Contri-
butions to Paleobiology Nr. 3. City of
Washington 1971. (Paleozóos tanulmányok,
Cooper, G. A. tiszteletére.)

A Smithsonian Institution értékes mun-
kássága újabb jelents kiadványsorozattal
gyarapodott. Smithsonian Contributions
címmel több tudományág, köztük a föld-
tudományok, az sélettan és az állattan
területére vonatkozó munkákat adnak ki.

A Smithsonian Contributions fór Paleotio-
logy 3. számaként közel 400 oldalas kötet
jelent meg a 70. születésnapját ünnepl
Cooper G. A. tiszteletére.

Cooper ugyan a múzeumok csöndjében
fejtette ki fleg a paleozoikummal és els-

környékiekkel. Mint Földtani Intézeti geo-
lógus felvételeket végzett Beregszásztól
keletre Bilke és Dolha környékén, a Borló-
Gyil hegységben és annak elterében. To-
vábbá Erdélyben Kovászna környékén,
majd Csízfürd és Czakó község határában.
Ezen utóbbi területtel fleg szénhidrogén
és termálvízkutatási szempontból foglal-

kozott.
Papp Ferenc szavaival élve, Kulhay

Gyula élete és munkájú alapján a magyar
geológia egyik hsi halottjának tekinthet.
Mindössze 10 esztends lelkes szakmai mun-
kálkodása egy halálos kórral való remény-
telen küzdelem jegyében folyt le, de rövid és
áldozatos élete nem volt hiábavaló. Emléke
tiszteletet és elismerést érdemel.

Dr. Cslky Gábor

sorban a Brachiopodákkal kapcsolatos
munkásságát, azonban a mellette dolgo-
zók és a hozzá tudományos irányításért,

útmutatásért fordulók nagy száma kitn
tanítónak is mutatja Coopert. Néhány év-

vel ezeltt ehlöki megnyitóbeszédben na-
gyon világosan vázolta az slénytan mai
helyzetét, kérdéseit, nehézségeit, st okta-
tási problémáit is.

Ezek a cooperi gondolatok az azóta eltelt

id és a földrajzi távolság ellenére sem vesz-

tettek frisseségükbl.
A tiszteletére most kiadott ünnepi kötet

munkái részben általános jelleg, részben
a prekambrium, illetleg az egyes paleozoi-

kus idszakok smaradványaival foglalkozó

tanulmányok.
Az általános témakör els munkáját

Cooper Byron N. írta az smaradványok
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szerepérl az Appalache-hegység rétegtaná-
ban. Az ópaleozóikus rétegek Scolithus-

maradványairól jó fényképet is kapunk,
olvashatunk a kzetalkotó mennyiségben
föllép algákról, féregjáratokról, egyéb élet-

nyomokról és jelekrl, a karbonátos kze-
tek tüskésbrirl, a pörgekarúakról, mint
kzet-komponensekrl, a szilur és devon
mészkövekrl. Majd a devon és fiatalabb
korú klasztikus rétegek smaradványait
tárgyalja a tanulmány. Bemutatja, hogy
régebben, az smaradványok megfelel
tanulmányozása híján, milyen téves elkép-

zelések alakultak ki az Appalaehe-hegység
rétegtani viszonyairól. De ugyanúgy beszél

a „vezérkövületek diszkreditálásáról” és a
„vándorló” smaradványok fontosságáról
is, valamint a visszatér faunulák jelent-
ségérl és a pontos megfigyelések fontos-

ságáról.

Ennek a munkának minden sora azt
igazolja, hogy a legbonyolultabb rétegtani
viszonyok is biztosan tisztázhatók pontos
megfigyeléssel és az élvilág fejldéstörté-
netének lelkiismeretes vizsgálatával.

House M. R. az egyes Goniatites félék-

nél elforduló reds-rétegrl közöl értékes
tanulmányt (tüneményesen szép fényké-
pekkel), Jaanusson V. pedig a Brachiopo-
dák záros peremének evolúciójáról s ezzel

kapcsolatban az Articulaták rendszerezé-
sérl.

Williams A. munkájával zárul az álta-

lános jelleg tanulmányok sora. Ez az
Articulaták teknjének növekedésével fog-

lalkozik. Stereoscan fölvételei igazolják,

hogy az ilyen módon nyert képek milyen
mélyrehatóan alakítják át ismereteinket.
Rowell A. J. a prekambriumi élvilág-

gal kapcsolatban a pörgekarú smaradvá-
nyok eddig biztosan nem igazolt prekamb-
riumi korával, a lengyel Biernat Gertru-
da egyes Inarticulata pörgekarúak tüskéi-

nek elágazásával, Shou-Hw^ Chuang a
Trematis elliptopora alaktanával és sélet-
tanával, Flower R. H. az ordoviciumi
Whiterock-kori Nautiloideákkal (új alakok
leírásával) foglalkozik.

Az ordoviciumi smaradványokkal fog-

lalkozó tanulmányok között Neuman R. B.
(pörgekarú együttes a középs ordovicium
elejérl Mainebl, New Brunswickból és

É-Newfoundlandból), Ross R. J. Jr.
(Guparius n. gén.) és Whittington H. B.

(Thelecalymene n. gén.) munkáit találjuk

még.
Szilurbeli alakokkal foglalkozik Amos

A. J. és Noirat S. (az Ancillotoechia coope-

rensis n. sp. leírása), Amsden Tii. W. (a

Triplesia alata részletes ismertetése), vala-

mint. Boucot A. J. (Aenigmastrophia n.

gén.) tanulmánya.

A devon smaradványait tárgyalja Ber-
dan J. M. (Ostracodák, köztük új alakok
ismertetése), Cloud Preston E. Jr. és
Boucot A. J. (a ritka Dzieduszyckia nevedai
elfordulása) (ennek a Brachiopodának a
triászbeli Halorella a homoeomorph alakja
s eddig ez a genus csak Lengyelországból,
a Szovjetunióból és Marokkóból volt isme- ,

retes), Dutro J. Th. Jr. (Pentagonia el-
:

fordulása az USA K-i részében). Olivér I
W. A. Jr. (korallok, köztük egy új faj ,

leírása), Sartenaer P. (a Yunnanella genus §
új leírása), Williams J. S. (két típusszel- <

vény Utahból) és Yochelso7i E. L. (a Neva- 1
daspira Cooper

i

n. gén., n. sp. tárgyalásával ,

kapcsolatban a csigaház felcsavarodásának ,

és válaszfalak kialakulásának kérdése és I

annak a megállapítása, hogy a paleozoikum 1
kicsavart házú csigái valószínleg rögzített I
életmódot folytattak).
A karbonból elkerült anyag ismerteté- I

sével kapcsolatban Carter J. L. Iowából íj

kovásodott pörg íkarú-teknket és néhány a
új alakot ír le. Üj genust ismertet Gordon J t

M. Jr. Garlinia néven a Productidae család- £
ból. Rudwick M. J. S. az Oldhamina-szer
Poikilosakos functionalis — morphologiai ,

I

elemzésével foglalkozik.
A perm zonációjához szivacsok alapján

f;

szolgáltat adatot Finks R. M. Furnish W.
M. és Glenister B. F. a Gonioloboceratidae {
családot tárgyalja. Mescalites néven új
genust is bevezetnek. Grant R. E. a Sep-

,

I

tacamera és a Camerisma taxinomiájával
és autökológiájával foglalkozik és néhány *

új Septacamera fajt, a Camerisma genusnak
pedig egy új subgenusát (Callaiapsida n.

subgen.) írja le. Stehli F. G. a permi Tethys 1 $
és a boreális tartomány faunáinak össze- ' I
hasonlításával megállapítja, hogy utóbbi-
bán csak kozmopolita alakok vannak, míp
elbbiben a kozmopolitákon kívül endemi-
kusak is találhatók. A két sföldrajzi élet-j í

tartomány különbözségének f oka a h-
mérséklet, a két bioprovincia között discon-

tinuitás van. Waterhouse J. B. a Terrakea *

nemzetséggel foglalkozik. Wilde G. L. o í

Pseudofusulinella törzsfejldését tárgyalja

s szerepét a perm sztratigrafiájában.
Az ünnepi kötetet indexek egészítik k

s ezzel is emelik értékét.

A Cooper tiszteletére kiadott kötet

magyar szempontból nem a tárgyalt s
maradványcsoportok és földtörténeti id(|

miatt jelents, hanem azért a szemléletért

amely sokrétségével és korszerségévé
csaknem valamennyi tanulmányt jellemzi

Külön értéket jelentenek az elektroscai

képek is

Bogsch L



Hírek, ismertetések 455

V múlt magyar tudósai. (Fszerk.: Oktu-
'ay Gyula.) 1—5. köt. Bp. Akadémiai
Áiadó, 1970.

A Magyar Tudományos Akadémia elnök -

ege 1969-ben elhatározta, hogy elhunyt
Nagyjaink emlékének megörökítésére tudo-
nánytörténeti sorozatot indít. A magyar
udomány nemzetközi jelentség szemé-

,

yiségeinek életrajzát foglalja magába egy-

gy kötet, áttekintve életét, tudományos
juködését, vizsgálja jelentségét mind a

1

lazai tudománytörténet, kulturális fejl-

lés, mindpedig az egyetemes mveldés
zempontjából. Évente öt kötet jelenik
rneg, az 1970-ben kiadott els kötetekben
ivörösi Csoma Sándor, Korányi Sándor

fis Balásházy János mellett Eötvös Loránd
I és Szabó József életmvét tanulmányoz -

latjuk.
' Eötvös Lorándról (1848-1919) M.
Kemplén Jolán és Egyed László írt köny-
et. A kötet elszavában pedig Jánossy
,ajos méltatja Eötvös jelentségét és az

IEötvös-törvénynek a modern fizikai felis-

* ’nerésekre gyakorolt hatását vázolja. Eöt-
ös alig 22 éves, amikor Heidelbergben

Í

ÁntCHHOFF és Bunsen eltt doktorál és

'.ét év múlva, 1872-ben a budapesti egye-
em elméleti fizika tanára lesz, majd 1878-
>an — Jedlik Ányos nyugalomba vonu-
ása után — átveszi a kísérleti fizikai tan-
izéket, melyet négy évtizeden át vezet.
A. katedrától csupán 1894-ben rövid idre
álik meg, amikor átvette a kultuszminisz-
eri tárca vezetését. Eötvös mint pedagó-
rus, oktatáspolitikus s mint tudomány-
tervez örökre beírta nevét a magyar
nveldés történetébe. A tanár- és tudós-
cépzést az Eötvös-Kollégium (1894) és az

!

Eötvös Loránd Mathematikai és Physikai
Társulat alapításával 1891-ben szolgálta.

Tudományos hírnevét a kapillaritás terü-
etén végzett vizsgálatai alapozták meg.
í folyadékok felületi feszültségei, a felületi

mergia változása arányos a hmérséklet-
•áltozással. A fizikai szakirodalomban ez a
elismerése ma is Eötvös-törvényként szere-
id. Tudományos munkásságának másik
ilapvet eredménye az ún. Eötvös-inga
negszerkesztése, mellyel a földi nehézségit változásaitaddig szinte ismeretlen nagv-
okú pontossággal mérte. Az Eötvös-féle
nérleg gyakorlati alkalmazása közül érde-
nes megemlíteni, hogy például a zalai olaj-
nezt is a torziós inga segítségével találták
neg. Gravitációs vizsgálataihoz fzdik az
ín. Eötvös-hatás, amely kimutatja, hogy a
íyugatról -keletre mozgó testek könnyeb-
iek, mint a keletrl-nyugatra mozgók. Ha-
álakor 1919-ben Lukács György a Tanács-
köztársaság nevében meghajtja a világ
iroletáriátusának zászlaját, annak a ma-

gyar tudósnak ravatalánál: ,, . . . ki nem
tekintve egyéni érvényesülését, osztály-
érdeket, csak a tudománynak élt, csak a
tudományért küzdött, dolgozott . .

.”.

A sorozat utolsó kötetében a közelmúlt-
ban elhunyt Vadász Elemér akadémikus
a magyar földtan megteremtjének, Szabó
Józsefnek (1822 1894) állít örök emléket.
A magyar geológia úttörjének szenteltm
sikerült a legjobban az életrajzok között.
Az illusztris szerz a sorozat célkitzéseit
szinte maradéktalanul megvalósítja. Szabó
József az Alföldön született, érdekldése
mégis a hegyvidék és bányászat irányába
fordult és a Selmecbányái Akadémián
bánya- és kohómérnöki oklevelet szerez.
Amikor pedig u pesti tudományegyetem
bölcsészettudományi karán különálló ás-
ványtani tanszék létesül annak els szerve-
zje és 1862-ben kinevezett rendes tanára
lesz. A katedrán mködve Ásványtan és
Földtan c. tan- és kézikönyvében, valamint
számos tanulmányában a magyar geológia
alapvetését adja. A bennük körvonalazott
elvek és gyakorlati célkitzések még ma is

szerepelnek az oktatási reformvitákban.
Az 1870-es években a földpátok meghatáro-
zásának gyors módszereivel valósággal új
korszakot nyit a kzettanban. Felismerései
a magmás kzettan területén a külföldi
kutatásokat is megelzték. Alapvet érde-
me, hogy megteremtette az ipari ásványi
nyersanyagok kutatásának feltételét és
ezzel megalapozta a magyar földtant. Fi-
gyelmet érdemelnek talajtani kutatásai a
hazai löszfajták meghatározásában. Nagy
szerepe volt a szaknyelv kifejlesztésében,

a földtani szakkifejezéseink jórésze Szabó
magyarítási törekvéseit dicséri. Számos
ismeretterjeszt és tudományos társulat

alapításában vett részt és ezekben, vala-
mint az Akadémián kiemelked tevékeny-
séget fejtett ki. Méltán állapítja meg
Vadász Elemér, hogy Szabó József „leg-

nagyobb és legels oktató-alkotó magyar
természettudós, akinek helye, mködése
és jelentsége Eötvös Loránd mellé állít-

ható”.
Az egyes életrajzokat az ismertetett

tudósok mveit tartalmazó bibliográfia

zárja. A Magyar Tudományos Akadémia
új sorozata szépen példázza, hogy egy-egy
kiemelked tudós pályájának tanulmányo-
zása nemcsupán nemes szórakozás, hanem
hasznos foglalkozás, amely gyakorlati el-
nyökkel is jár. A kiváló tudósok életmvé-
nek ismerete a tudománytörténeti össze-

foglalások, szaktudományok kifejldésének
megismeréséhez elengedhetetlen. Kiváló
eszköz továbbá a fiatal szakemberek kép-
zésére, akik egy-egy olyan tudós, mint
Eötvös Loránd vagy Szabó József élet-

mvébl megtanulhatják, hogy a tudó-
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mányban a legkisebb elrejutás, eredmény
is milyen kemény, becsületes munkába
kerül. A Múlt Magyar Tudósai sorozat

kiadása ezért jelents esemény. A kötetek

értékét csak növeli, hogy azokat az Akadé-
mia Nyomda a tartalomhoz méltó köntös-

ben, igényes tipográfiával és bibliofil for-

mában jelentette meg.
Dr. Móra László

Lóczy L: Transcurrent Faulting in South
American Tectonic Framework. (D-Ameri-

kát átszel tektonikai repedések) 9 old.

6 szövegközti ábra. The American Associa-

tion of Petroleum Geologists Bulletin. Vol.

54/11. November 1970.

A tanulmány három megállapítást tar-

talmaz.
1. A D-Amerikai kontinest átszel repe-

dések az Atlanti-Háton és Ny felé a Pacifi-

kus óceán szigetein nyomozhatok. Ebbl
arra következtet, hogy e területek a Gond-
wana idejében összefüggtek. A repedések

kialakulása a prekambriumba nyúlik visz-

sza. Kialakulásuk az asszinti fázissal kap-

csolatos.

Megállapítja, hogy a Brazíliai és aGuya-
nai táblák a prekambriumtól Ny felé mo-
zogtak, ma is ezt az utat járják. A konti-

nentális drift tehát hosszú ideig tartó folya-

mat. E folyamat alakította ki D-Amerika
szerkezetét és alakját.

A K Ny-i irányú repedések lenyúlnak
a fels köpenybe. Ezeket lineamenteknek
tekinti. Kialakulásuk a Föld rotációjával

kapcsolatos.
MENARDra hivatkozva írja: D-Ameri-

kát körülvev hátak homorú oldala a kon-

tinensek felé néz. E körívek centruma a

kontinensen van. így helyzetük a korábbi

kapcsolatra mutat.
A széttöredezést az Amazonas területé-

nek széthúzottsága is mutatja. E területen

megvékonyodott a kéreg. A medence
centrumát gravitációs maximum jelzi. Itt

tehát Simatikus magma tört fel.

2. A Közép Atlanti Hát a kontinensek
között a prékambrium óta megvan.

3. Mivel az ópaleozoos képzdmények
D-Amerika és Afrika területén a táblákon
is kifejldtek nyilvánvaló e területek az
ópaleozoikumban már nem lehettek szára-

zulatok.
A Gondwana széttöredezése a korábbi

felfogás szerint a paleozoikum végén tör-

tént. Barrett 1968-ban azt a véleményt
nyilvánítja, hogy a Gondwana a triászban

is összefügg szárazulat volt. Lóczy terep

munkájának részletes adataira támasz-
kodva a Gondwana széttöredezését a pre-

kambriumba helyezi. Felfogását D-Ameri-

kában történt kéregmozgások koránakmeg-
állapításával és az ópaleozoos képzdmé-
nyek helyzetével bizonyítja.

Lóczy e tanulmányát a D-Afrikai Gond-
wana kongresszuson bemutatta, ahol az
nagy feltnést keltett.

Szarai Tibor

A. Bentz és H. ,T. Martini: Lehrbuch dér
angewandten Geologie. 2. kötet. 2. rész:

GeowissenschaftHehe Methoden. 1969.

XXII.. — 795. o. 302 ábra. 101 táblázat.

Ferdinand Enke Verlag Stuttgart.

K. KEiLHACH-nak nagy elterjedés
Lehrbuch dér praktischen Geologie c

könyvének 1920— 1 921-ben jelentmeg utol

só, negyedik kiadása. E munka az akkor
j

ismereteknek igen jó összefoglalása volt §
az azóta eltelt id azonban, amint Bents

j

írja, annyi új eredményt adott, hogy szk |
ségessé vált egy új, korszer alkalmazotti
geológiai munka kiadása. Am két kötetre

,

terjed, s els része 1961-ben látott napvilá
got. Bentz szerint egy teljesen korszerí

i

gyakorlati geológiaim megírását a százat*

hetedik évtizedében csupán egy szerzi I

aligha vállalhatná, sokkal jobban végezhet

ezt el egy olyan szerzi kollektíva, mélynél
)

tagjai egy-egy szakterület kiváló képvise
;

li, s akik ezért szakterületük legújabl
j

eredményeit is ismerve, kiválóan tájékoz!

tathatják az érdekldket. így születet !
meg a hatalmas, 2151 oldalas munka
melynek befejezését A. Bentz azonbai
— sajnos — már nem érhette meg.
Az 1. kötet már 1961-ben jelent meg'a

s mintegy zárókötetként 1969-ben kerül 1
ki a nyomdából az alábbiakban ismerteter. i fl

d II. kötet 2. rész.

Az 1 . fejezet (1357— 1546. oldal) a Ilidre I

geológiai ismereteket adja, s a hidrogeok I

giai munkálatokról tájékoztat. Pontosai
bán: ismerteti a talajvíz keletkezését, í

talajvízmérleg, a vízháztartás megállap 8

tására, a talajvíz tárolására, vezetésén I
a talajvíz minségének megállapításál 1
szolgáló módszereket, eljárásokat . Mindéül
nagy részletességgel tárgyalja ez a fejezel

különös tekintettel egyébként a víznyeré II

lehetségekre. E rész fszerzje W. Ricrifl

tér és R. Wac.er volt, akiket azutá -i

H. Anrich, K. Deppermann, H. J. Düi íI

baum, H. Fauth, M. Geyh és E. GroeH
egyes kisebb részek megírásával támogatót' c
A 2. fejezet (1547 1758. oldal) a inéi

nökgeológiával foglalkozik. Azokat a geok
giai ismereteket és tapasztalatokat tárgya) >

ja. amelyek az épít mérnököt segítik gy
korlati munkájában, biztos tervezésben I

kivitelezésben. A kzetek mómökgeológi
szempontok szerinti felosztásának isme'
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.tetérte után tárgyalja a mérnökgeológiai

J

munkálatokhoz szükséges terepi vizsgálati

(módszereket (térképi, fúrási, terhelési mim-
ikák, víztartalom és térfogatsúlyvizsgála-

tok stb.) kiegészítve a szükséges laborató-
jriumi vizsgálatokkal, továbbá a különféle
módon nyert eredményeknek az építkezés
[folyamán történ ellenrzését. Bséges
példákkal is megvilágítja a mérnökgeoló-
giai munkálatok helyes alkalmazását. E fe-

jezetben tárgyalja az építkezéseken késbb
fellép, az objektum altalajának igénybe-
ívételével kapcsolatos, vágj' pedig küls
hatásokra bekövetkez károsodásokat is.

Ugyancsak ismerteti az altalaj javítására
használatos mérnökgeológiai eljárásokat.

A fejezet végén pedig példákat mutat be a
mérnökgeológiai szakvélemények elkészí-

tésére vonatkozóan. E fejezetet E. Ha-
bertha írta.

A következ fejezet (1759—1883. oldal)

a vízépítés geológiai kérdéseivel foglalko-

zik. A különböz vízépítési mtárgyak biz-
.* tos tervezéséhez és kivitelezéséhez szüksé-
a jges geológiai munkálatokról tájékoztat ez
ija rész. Rámutat arra is, bgj- a helyi
I (geológiai adottságok lehet legalaposabb
Bismeretén kívül az építkezés helyének a
II vidék regionális geológiai és geomorfológiai
(történetébe való beillesztése sem mellz

-

J)het. A geológus felelssége a vízépítési
munkálatokban különösen nagy, gondol-
junk csak a hatalmas völgyzárógátakra,
is különösen a kell geológiai -feltárások

(elhanyagolása miatt bekövetkezett ba-
jokra. Igen részletesen foglalkozik e fejezet

azután a rossz kzetviszonyokkal bíró
‘ kzeteken történ kzetjavító, különösen
« [tömít munkálatokkal. Példákkal is magya-

rázza. megvilágítja a völgyzáró, duzzasztó
gátak tervezésében és építkezésében meg-
kívánt geológiai vizsgálatokat. A fejezet
szerzje H. Ivleinsorge volt.

Érdekes fejezete a könyvnek az (1884—
4

|

196G. oldal), amely a geológiai matematikai

I

módszerekrl ír, ismertetve ezekben az
elektronikus számítógépek (computerek)
használatát. Míg e számítógépek a geofizi-
kában már régebb id óta használatosak,
a geológiában történ alkalmazásuk jófor-
mán mégcsak az els lépéseknél tart. Mint-
hogy sok geológiai feladat megoldását segít-
hetik el a computeres számítások, s alkal-
mazásuk a jövben mind szélesebb körre
kiterjednek várható, ezért mindenképpen
hasznosnak, s az alkalmazott geológia
tárgykörébe illnek kell tartanunk a com-
puterek alkalmazását. Felhasználható geo-
lógiai adatok megrzésére, irodalomdoku-
mentációban, különböz statisztikai vizs-
gálatokban, diszkriminációs elemzésben,
faktorelemzésben, elemzési adatok átszá-
mításában, determinált és statisztikai geo-

lógiai modellek számításában. A compute-
rek használati módját néhány példával még
külön meg is világítja. E fejezetet A.
Mundy írta.

Külön fejezet tárgyalja (1945— 1984. ol-

dal), hogy miképpen történik a fúrásokból
mintavétel. Kiemeli, hogy különösen akkor
kell ügyelni a minta tisztasági értékelésé-
ben, ha a minta nem magfúrásból szárma-
zik. Külön táblázatban tájékoztatja az ol-

vasót arról, hogy az egyes különleges vizs-

gálatokhoz mennyi anyag kell, milyen kü-
lönös minségi követelményeket kell a
mintának kielégítenie, s hogyen kell a min-
tákat kezelni. Ismerteti a részletes fúrási
szelvények elkészítését, továbbá a fúrás
dokumentációs feladatait, s végül az üledé-
kes kzetekbl származó minták laborató-
riumi vizsgálatát. A fejezet szerzje F.
Preul volt.

A következ fejezet (1985—2019. oldal)

a légi fényképek geológiai kiértékelésével,
a fotogeológiai munkák tervezésével, s álta-

lában a fotogrammetriának a geológiában
való alkalmazhatóságával foglalkozik. A fo-

togeológusok számára szükséges fotogram-
metriai tudnivalókat a szükséges mérték-
ben adja. Majd szól a légi fényképek geoló-
giai értelmezésérl, s bemutatja, hogy külö-
nösen mit kell megfigyelni a felvételeken,

hangsúlyozva, hogy az értelmezéshez a
különböz kzetek felszíni viselkedésének
ismeretén kívül még igen alapos geomorfo-
lógiai ismeretek is szükségesek. A fejezet

szerzje R. Mühi.fei.d volt.

Az utolsó fejezet (2020 2122. oldal)

a geológus terepmunkájában elforduló
mérési feladatokat, valamint ezek végre-
hajtási módját ismerteti. Ezek általában
hossz-, szög- és magasságmérések, valamint
helymeghatározások, s közli az ezekkel kap-
csolatosan szükséges számítási eljárásokat

is. Csak olyan mérési módokat ír le a szerz
szerint ez a fejezet, amelyeket a geológus
különleges beható felmér ismeretek nél-

kül elvégezhet. Kell részletességgel ismer-

teti a különböz mérésekhez szükséges esz-

közöket, mszereket, s megadja ezek hasz-
nálati módját is. Több táblázattal is else-
gíti a mérések kiértékelésének megkönnyí-
tését.

A terepgeológus által általában használt

egyszerbb mszereken kívül komplikál-
tabbakat is ismertet (pl. teodolitokat,

tachimétert, nagy barométert, forrásos

barométert, mérballont stb.), használa-

tukkal együtt. Tárgyalja a mérési hibák
kiegyenlítését is. Leírja a mérasztal szer-

kezetét, s a vele való munkát. A bonyolul-

tabb mszerek és a velük történ mérések
— amint ezt egyébként a szerz maga is

írja — nem okvetlenül szükségesek a geo-

lógus terepi munkájában. Ezzel teljesen
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egyet is értünk, s talán kiegészíthetjük ezt
még azzal, hogy az ezen komplikáltabb
mszerekkel elvégzend feladatok elssor-
ban a felmér mérnök, s nem a terepi
geológus munkakörébe tartoznak. E feje-

zetet N. de Cassan írta.

Az egyes fejezetek végén bséges iroda-
lom van megadva, ami a könyv használha-
tóságát nagy mértékben növeli. A VII—
XXII. oldalon találjuk a tartalomjegyzé-
ket, s a könyv végén pedig egy hely- és
tárgymutatót.
A könyv széles anyagot tárgyal, s fel-

tétlenül eligazítjaaz olvasót, az egyes tárgy-
körök megismerésében és a közöltek hasz-
nálatában. Egyaránt segítséget nyújt mind
a kezd, mind pedig a gyakorlatban már
régebben tevékenyked gyakorlati geoló-
gusnak. A bséges irodalom felsorolása

pedig elsegíti az egyes problémák meg-
oldásában az irodalom felhasználásának
lehetségét is, ami pedig mindenképpen
biztosabb bázist nyújt a geológusnak
munkájában.

Vendel Miklós

Bertrand, J. P.: Cours de pétrographie
appliquée a l’étude des problémespétroliers.
Törne I. Etdé des roches. (Kzettan k-
olajföldtani alkalmazásokkal. I. kötet.
A kzetek vizsgálata.) Technip, Paris.

1969
. pp. 131 .

A könyv csak az üledékes kzettant tár-

gyalja, elssorban annak a kolaj szempont-
jából fontos részeit. Fiskolai tankönyv,
ennek megfelelen nem célja a részletek
kifejtése, hanem a legfontosabb ismeretek
összefoglalása. Ezt tömör és világos stílusa,

az egész könyv áttekinthet szerkezete,
néhány jellemz és általában újabb, néhány
éve megjelent munkából vett ábra, diag-
ram, táblázat segítségével oldja meg.
A könyv két részre tagolódik:
Az els, általános rósz 1 . fejezete az

üledékképzdés f tényezit és folyamatait
foglalja össze, mindig a keletkezett kzet-
tani tulajdonságok szempontjából. E há-
rom f tényez: az üledékképz közeg moz-
gása, kémiai összetétele és a biológiai tevé-
kenység. Érdekes diagramot közöl az üle-

dókképzdós mélysége, közepes sebessége
és a közepes szemcseméret közötti össze-
függésrl. A kémiai környezet hatásáról
szóló rész keretében tárgyalja az agyag-
ásványokat, ill. a sótartalomjelz módsze-
reket. Hasznos összefoglaló ábrán mutatja
be az Eh—pH-viszonyok indikátor-ásvá-
nyait. A biológiai részt rövid ökológiai
ismertetés képviseli.

Az általános rész 2. fejezete a kzetek
vizsgálatának laboratóriumi módszereit

ismerteti, elssorban a mikroszkópos vizs-

gálatokat emelve ki.

A második, speciális rész három feje-

zetre tagolódik, amelyek a terrigén törme-
lékes kzeteket, a karbonátok általános
problémáit és a dolomitosodás kérdéseit
tárgyalják. Ezekhez csatlakozik függelék-
ként a kovasav szerepérl szóló rész. E feje-

zetek is egyrészt a genetikai szempontokat, ií í

másrészt a tárolókzet tulajdonságait eme-
lik ki, elssorban a mikroszkópban észlel-

het és a szabad szemmel megfigyelhet
jellemzk alapján. így pl. igen jól haszno- •

sítható a törmelékes üledékes kzetek tulaj- !

donságait a keletkezés körülményeivel kap-
csolatba hozó táblázat, ill. a nálunk még
kevéssé megkülönböztetett karbonát-szö- -

vet i típusok és elegyrészek részletes leírása, I
A kifejezetten üledékes kzettannal fog- t

lalkozók természetesen egy-egy kérdésben
mélyebbre kell, hogy hatoljanak, mint azt a
könyv teszi, mégis éppen tömörsége folytán
minden olyan szakembernek ajánlható, aki

viszonylag korszer, rövid áttekintést' 1,

kíván kapni e tudományterületrl.

Viczián István* i

KocbirtiH, K). A., CoJiOBbEB, B. A.: Cra-

THtecKite, gHHaMHHecKtie, h peTpocneKTHB-
Hbie CMCTeMbi b reojiorimecKttx ticcjiegOBa-

hhrx. (Sztatikus, dinamikus és retrospek-

tív rendszerek a földtani kutatásban) — Ü3B.

AH CCCP, Cep. reoji. 19 9. 6. 9-17.

KocbirnH, K). A.: MerogojiortmecKHe Bon-

nocbi cHCTe.MHbix iiccjiegoBaHHií b reojioriiH

(A rendszerkutatás módszertani kérdései a

földtanban) — PeoreKTOHUKa 1980. 2. 20-29

A „Matematika és geológia” c. könyv
szerzi munkaközösségének két tagja s

rendszerelmélet földtani alkalmazására tesí

elsk közt kísérletet e cikkekben.
A rendszer fogalmát a következképper

definiálják „Legáltalánosabb értelember

rendszernek nevezzük az egymással bizonyos

adott relációkban lev elemek halmazát”

|

A földtan tárgyát képez rendszereket id
beli viselkedésük alapján osztályozzák.

Az els csoportot azok a rendszerek al

kotják, amelyekben az id rögzített, ill. a:

id múlásával a rendszer állapota nem vál

tozik. Ezek a sztatikus rendszerek, amelyel
közé a jelenkori földtani „állapotok” tar

toznak (egy terület rótegtana, szerkezet

elemei, érctelepek eloszlása stb.).

A második csoportot az idben olyai

gyorsan változó rendszerek alkotják, ame
lyeken belül nem tudunk diszkrét elemeke
és relációkat elkülöníteni, hanem a rendszel

állapotát az id függvényében változ'

paraméterekkel jellemezzük. Ezek a dina
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nikus rendszerek, amelyek közé a jelenkori

'öldtani folyamatok (folyóvíz mozgása, vul-

kánosság, földrengés stb.) és a mesterséges
nodellkísérletek (kísérleti petrológia stb.)

artoznak. Vizsgálatuk fizikai módszerek-
kel történik, idfogalmuk a fizikai id.
E kétféle rendszer alapján, az aktualiz-

nus elvének felhasználásával rekonstruál-

uk a retrospektív rendszereket, amelyek
redetije csak a múltban létezett. Ha ezek
•léméit sorrendi relációk kapcsolják össze,

i örténeti, ha ok -okozati relációk
,
genetikus

endszerekrl beszélünk.
Retrospektív rendszerekben az idfoga-

om a logikai id.
A cikkekben megnyilvánuló rendszcrel-

S

néleti szemlélet legnagyobb jelentségét
ibban látjuk, hogy megkönnyíti egy adott
földtani probléma megoldására alkalmaz-
ható matematikai struktúrák kiválasztását.

Viczián István

' V. C. Harbaugh D. F. Merriam: Com-
puter Applications in Stratigraphic Analy-

• .is. (Számítógépek alkalmazása a rétegtan-
>an.) 282 oldal, New York London

? Sydney, (J. YViley & Sons), 1968.

I

Tj „The computer is a Symbol of change,
if innovation” írják a szerzk elszavuk-
ban, és ez a „számítógépek alkalmazásáról”
izóló könyvük valóban újat hoz: jó didak-
ikai érzékkel ismerteti a sztratigráfiában
ilkalmazott újabb matematikai módszere-

Í

Tcet, igen sok szemléltet ábra kíséretében,
dtn, jól érthet stílusban. A szerzk
zámos példát merítettek a gondosan átta-
íulmányozott irodalomból, és a többszáz
ákkbl álló irodalomjegyzék a tárgyalt
myag részletkérdései iránt érdekldket
s kielégíti.

Rövid bevezetés foglalkozik a géptípu-
sokkal és a leghasználatosabb gépi mód-
szerekkel.

A számítógépen tárolható adattípusok
is a digitalizálási lehetségek ismertetése
jitán az információs rendszerek közül a
volajkutató fúrások adattároló és vissza-
verésé rendszerét mutatja be részletesen,
i sokoldalúan visszakereshet információk
Szövegszer és rajzos megjelenítési formái-
val (automatikusan rajzolt térkép, szel-
vény, tömbszelvény).
A szerzk nagy teret szentelnek a külön-

böz görbék, felületek és hiperfelületek
ipproximálásának polinomiális és trigo-
netrikus függvények segítségével (az ún.
rend-analízisnek) és automatikus ábrázo-
ásuknak.
A számítógépi osztályozási módszerek

árgyalásánál alkalmas rétegtani példák

illusztrálják a néhány „hasonlósági mér-
szám” felhasználását fa-diagrammok szer-

kesztéséhez. Szkreszabott leírást találunk
a faktor és diszkrimináns analízisrl.
A könyv utolsó fejezete az olajtárolók

hidrodinamikája, üledékképzdés, réteg-
sorok és sekély t engeri fáciesek stb. szimul-
táeiójával foglalkozik.
A könyv hiányosságául kell felrónunk,

hogy sokhelyütt nem ad kell útmutatást
az olvasónak arra, hogy az azonos típusú
feladatok megoldására felsorolt számos
módszer közül egy-egy konkrét esetben
hogyan válassza ki a céljainak legmegfele-
lbbet.

Dienes István és Jaskó Tamás

Neumann, M. : Manuel de Micropaléonto-
logie des Foraminiféres. — pp. 297, 1967,
Paris, Gauthier Villars

A francia mikropaleontológiai iskola
egyik reprezentánsának Neumann, M.-nek
több kötetre tervezett Foraminifera-kézi-
könyve els kötete ismertetésünk tárgya.
A kötet a Foraminiferákról szóló általános
ismereteket és a rendszerbl az agglutinált
házú Foraminiferákat tárgyaló részt fog-

lalja magába.
A könyv els része az általános rész

(7 92. old.), mely 3 ffejezetbl áll.

Az els az él Foranainiferákra vonat-
kozó ismeretanyagot tárgyalja. Az általá-

nos szervezeti felépítés után az egyes élet-

jelenségek, a növekedés, táplálkozás, moz-
gás és a szaporodás folyamatait veszi rövi-

den. Az utóbbihoz kapcsolódva az ivaros
és ivartalan szaporodási mód váltakozása
miatt fellép dimorfizmus és polimorfizmus
jelenségét, illetve az így létrejött interme-
dier formákat is tárgyalja. Helyet kap e fe-

jezetben még az ökológiai tényezk (táplá-

lék. fény, oxigén, hidrogénionfconcentráció,

CaC() 3 -tartalom, turbulencia, áramlás, só-

tartalom, szennyezettség, hmérséklet,
mélység, aljzat) összefoglaló ismertetése is.

A második fejezet a házzal foglalkozik.

Tárgyalja anyagának kémiai összetételét,

majd az egyes szerkezeti elemekkel (kezd-
kamra, posztembrionális kamrák, válasz-

falak, varratok, csatornarendszer, stolonok,

aperturák, perforációk) és a díszítettséggel

foglalkozik. A ház általános felépítését a
nem lemezes, illetve a lemezes falszerkezet-

hez kötötten tárgyalja. Jelents teret szen-

tel a kamrák elrendezdésének és formái-

nak ismertetésére is. A terminológiai prob-

lémák, a ház orientációjának, méreteinek
és metszeteinek ismertetése zárja a feje-

zetet.

A harmadik fejezetben a preparálási

módszereket tekinti át. Itt a hagyományos
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metódusok mellett helyet kapnak az újabb,
speciális eljárások is (többek közt orientált

és színezett metszetek készítése).

A könyv második, nagyobb részét (93 —
276. old.) a rendszertani rész teszi ki.

Ezt egy rövid, történeti áttekintést
nyújtó, továbbá a szerz rendszerezési
elveit rögzít, bevezet rész indítja. Ebbl
kitnik, hogy a származási és rokoni kap-
csolatok különböz fokának kifejezésér

szolgáló alrend, fcsalád, alcsalád meg-
jelöléseket mellzi s csupán a család és nem-
zetség kategóriáját használja.

Ezután következik az egyes családok és

nemzetségek rendszertani ismertetése. Eb-
ben rövid diagnózist ad a taxonról s meg-
adja a rétegtani elterjedését. A rétegtani
elterjedést egyébként még családonként
összefoglalva is közli táblázatos formában.
A leírást bséges, génuszonként általában
3— 4 ábra egészíti ki.

A rendszer elején a primitív7 házfelépíté-

s Saccamminidae, Astorhizidae, Hyperam-
minidae, Ammodiscidae és Bheophctcidae
családok helyezkednek el. A család bels
rendszere nagyjából a konvencionális be-

osztással egyezik.
A meglehetsen tág keretre bvített

Lituolidae családban már jobban tükrözd-
nek szerz rendszertani elképzelései. Érde-
kes, hogy az egyes génuszok csoportosítását
az életmód szerint végzi, mégpedig úgy,
hogy elkülöníti a szabad formák csoportját

(33 génusz) a rögzített formáktól (5 génusz).
.A szabad formák osztályozásánál azonban
már a morfológai elv érvényesül, amennyi-
ben egyszer és bonyolult bels szerkezet
alakokat különböztet meg. Itt már több a
szokatlan, illetve sajátságos génuszbesoro-
lás is. így — a sok közül csak egyet emlí-
tünk magyar vonatkozása miatt — ide

került a hazánkból leírt Triasina is, melyet
leírója, Majzon L. eredetileg a Peneroplidae
családba sorolt. E génusznak nemcsak az
átsorolását végzi el, hanem az újabb oszt-

rák és svájci elfordulásokat figyelembe
véve az eredetileg felstriászra korlátozódó
rétegtani elterjedést is kibvíti s a raetitl
a hettangiig adja meg.
Kitn és teljesen újszer a család ismer-

tetését lezáró „Remarques” alcímet visel
szakasz, melyben az egymástól nehezen el-

különíthet génuszok közül mindig 2 2-t

hasonlít össze s elemzi jellemz alaktani
bélyegeiket. Ezt egy határozókulcsszer és

egy az alaktani különbségeket feltüntet
rajzos táblázattal még ki is egészíti.

A csak 4 nemzetséget magába foglaló

Textulnriidae. család után a népes Ataxoph-
ragmiidae családdal zárul a kötet. A család

29 génuszát az egyedfejldés kezdeti szaka-
szában jelentkez kamraclrendezdés alap-

ján tri-, illetve multiserialis fonnák csoport-

jába osztja. A fejezet végén itt is megtalál-
ható a nagyszer „Remarques” alfejezet.

A könyvet szerz- és tárgymutató zárja.

A rendkívül friss, néhány régebbi alap-

munkát leszámítva, többségében a hatva
nas évek termését felsoroló irodalom as

egyes fejezetekhez kapcsolódva biztosítja

a megfelel irodalmi tájékozódást.
Külön kell szólnunk a kitn, többségé <

ben eredeti ábraanyagról (60 fényképtábla
182 szövegközti rajz, 12 táblázat), méh
didaktikusán és rendkívül szemléletesei
mutatja be a tárgyalt anyagot.

Csak ajánlani tudjuk minden Foramini 1

/éra-kutatónak e kitn könyvet és érdek
ldéssel várjuk a további köteteket.

Kecskeméti Tibo

Koszigin Zu. A. — Parfenov L. M.
[

Szpravocsnik po tektonicseszkoj terminoH
logii. (A tektonikai nevezéktan szótára jj
„Nedra”, Moszkva 1970. 583 old. 18 ábra 1 I

23 táblázat.

A nagyon gazdag tartalmú könyv tágat)* *
értelmezés tektonikai — alapjaiban in

|
ft

kább geológiai — szótár, az alapfogalma
,
I

bséges, de oknyomozó és nemzetközi je J

leg magyarázataival. Az 5000 tudom* fl

nyos mszó közül az alapvetket nagyob
j

fl

bettípussal szedték, ugyanúgy a rövi L
magyarázatokat is, míg a részleteset®
magyarázatokat, tartalmi kapcsolataikkáII
vagy a rokon fogalmakkal, továbbá a ne:®
orosz, szinonim megnevezésekkel és ezt®
magyarázataikkal együtt az apró bet)!®

típussal. De utóbbiaknál is, a még mellék
alapfogalmak dlt vagy ritkított betkk £
szedettek. A magyarázat sokoldalú oly*®
fogalmak esetében, - pl. geoszinklinális !l

amelyeknek többféle értelmezésük va;'»
jelentésük is van.
A szerzk az 1966. évig bezárólag gyí®

tögették hazájuk és a külföld irodalmát
j

fi

a geológiai szakkifejezéseket és ezeket
témacsoportba osztották be.

Ezek: 1. a tektonika és felosztása, 2.\m
földkéreg szerkezeti elemei, 3. az üledék il

felépítésének elemei, 4. a geológiai fm
ciók, 5. a platformok (fennsíkok), 6. a gt- J

,

szinklinálisok, 7. a süllyedékek, 8. a mtjfl

törések, !). a gyrdések, 10. a törések 1|

diszlokációik, 11. a repedezettség és,.*

palásság, 12. a sótektonika, 12. az exotttó

tonika, 14. a tektonikai mozgástípus®
15. a tektonikai folyamatok és jelenség®
l(i. a tektogenezis ciklusai és fázisai, 17. 1

•

zös fogalmak kapcsolatban a szerkezeti*

18. közös fogalmak, kapcsolatban a geo)1

giai folyamatokkal, 11). egyéb fogalmi]

A nagyszer szótár használata és ke 1
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'ése hármas úton nagyon könnyen mehet
égbe. Egyrészt a tárgymutatóval (52S

>72. old. kb. 5000 mutatószó), amely a
egnagyobb méret, a névmutatóval (573
>81. oki.), illetleg az igen gazdag szak-

rodalmi regiszterrel is, amelyben csak az
|>rosz nyelv szakirodalom szerepel vagy

Í

vülföldi szerzk is orosz nyelven (4!)0

>27. old., kb. 1000 publikáció).

A könyv illetve szótár igen nagy liasz-

Í

iára válik a földtudományok közül a szi-

árd kéreg sajátosságai iránt érdekld

)

elméleti és gyakorlati téren dolgozó szak-
mbereknek. Dr. Láng Sándor

J Die entwicklungsgeschichtc dér Erde.
A Föld fejldéstörténete.) Brockhaus
S'achschlagewerk Geologie. Mit einem ABC
[jer Geologie. VEB F. A. Brockhaus Verlag,
Leipzig 1970. (újraátdolgozott és bvített 4.

Kiadás) 1 — 2. kötet, 888 oldal, 260 ábra,
>5 táblázat, 48 fénykép tábla. Melléklet:

V Föld és Európa hegységszerkezeti tér-

képe, hátlapján a földtörténeti korok és

Események táblázatával.
A népszer Brockhaus kézikönyvek

teológia sorozatában a 4. átdolgozott és

bvített kiadásával a 90 ezres példány

-

-zámot elér Die entwicklungsgeschichtc
dér Erde (A Föld fejldéstörténete) ismét
íz érdekldk rendelkezésére áll. E kiadás-
ban is a történeti és az általános földtan
ill az eltérben, de figyelembe véve, hogy a
geológusok jelenleg az egész világon els-
sorban az alkalmazott és a gyakorlati föld-

an témakörében tevékenykednek, ezért ez
utóbbi területre es tudományágakkal er-

I (teljesebben foglalkozik, mint a korábbi
(kiadásokban.
A földtan lényege, útja és célja. A föld-

tan története és A Föld korai állapota c.

I bevezet fejezetek után elször az Általános
vagy fizikai földtan, majd a Történeti föld-
tan c. nagyobbterjedelmö fejezetek követ-
keznek.
Az Általános vagy fizikai földtan alfeje-

zetei a Föld geofizikájával és geokémiájá-
val, a legfontosabb kzetalkotó ásványok-
kal, a kzetekkel és keletkezésükkel, a ta-
lajtani alapismeretekkel, a földfelszín for-

málódását okozó geomorfológiai folyama-
tokkal, a tengerföldtannal, a bels erk
által okozott földkéregmozgásokkal, a föld-
rengésekkel, a földkéreg szerkezeti foimái-
val. a Föld nagytektonikai képével és a
hegységszerkezeti elméletekkel foglalkoz-
nak.

Ez utóbbi alfejezetben A kontinensek
eltolódási elmélete c. részben Eötvös
Loránd a kontinenseknek a pólustól való
távolodási erejére vonatkozó számításait

ÍP- 302.) említi, az Expanziós-elméletek és a

termikus ciklusok elméletei c. részben
Egyed László elméletét (pp. 288 289.)
ismerteti, a Geomechanika c. részben pedig
Schmidt Eligius Róbert a magyar közbens
tömegre vonatkozó geomechanikai szinté-
zise (pp. 313 315.) és térképe (124. ábra)
is szerepel.

A Történeti földtan alfejezetei a föld-
történeti idszámítást, majd a földtörténeti
korok sorrendjében a Föld fejldéstörténe-
tét mutatják be.

Az élvilág fejldéstörténete és A Föld
és az élet történetének összefonódása c.

fejezeteket Az izotópföldtan.Az ércgenetik,
A földtani térképezés. Gazdaságföldtan,
Bányászati és földtani kutatási módszerek.
Telepismeret tan. Alkalmazott földtan, Al-
kalmazott geofizika és az Alkalmazott
geokémia c. fejezetek követik.

Az alkalmazott földtan c. fejezet M-
szaki kzettan c. alfejezetében Szádeczky
Kardoss Elemér kavicsalakvizsgálatait

(p. 645.) is ismerteti. A 654— 655. oldalon
pedig a Mosonyi E. Papp F.: Mszaki
földtan (Bp. 1959.) c. könyvbl átvett és
Berger professzor által kiegészített, a
kzetek fbb mszaki jellemzit bemutató
táblázatot találjuk.

A 2. kötet végén foglal helyet a Földtan
ABC-je c. kis lexikon, amelyben átfedések
nélkül, rendkívül tömören és világosan,
minden lényeges fogalmat egyértelmen
megtalálunk.
A témakörönként összefoglalt irodalmi

utalások a legújabb szakirodalom mellett a
klasszikusokat is megadják. Magyar szer-

zk munkái közül Schmidt E. R.: Die
Geomechanik des Erdinnern und ihre

Auswirkung auf die Erdkruste (Bp. 1948.)

c. tanulmányát és Magyarország Vízföld-

tani Atlaszát (és annak magyarázóját, Bp.
1962.) közli.

A folyóiratok és cikksorozatok jegyzéke
.5 1agyarországon megjelen folyóiratokat
egyáltalán nem említ. Elgondolkodtató,
hogy az egyébként világszínvonalon álló

magyar szerzk mvei — idegen nyelv
kiadás, vagy fordítás hiányában — meny-
nyire hozzáférhetetlenek és így ismeretle-

nek a külföld számára. A folyóiratok közül
legalább a már több mint 100 éves Bányá-
szati és Kohászati Lapok és a Földtani Köz-
löny, valamint a Magyar Állami Földtani
Intézet kiadványainak felsorolása töltött

volna el kis büszkeséggel.

A számos neves szerz közremködésével
írt, igen gondosan szerkesztett kétkötetes
kézikönyv jó tájékoztatást nyújt a föld-

tudományok jelenlegi állásáról és legújabb
eredményeirl. A földtudományokat tanuló
ifjúság és a korábbi ismereteit felfrissíteni

kívánó szakemberek figyelmébe ezúton is

melegen ajánljuk. Dr. Vitális György
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Eln

ülésszakán elhangzott eladások

November 2. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Székelyné Fux Vilma
Bidló Gábor: Neogén üledékes kzetek

agyagásványtartalmának meghatározása
termikus módszerrel

Rischák Géza: Beszámoló franciaországi
tanulmányútról

Résztvevk száma: 27

November 17. Mérnökgeológin-Építésföld-
tani Szakosztály klubdélutánja

Elnök: Juhász József
Karácsonyi Sándor: A Nemzetközi

Mérnökgeológiai Társaság 1970. évi párizsi

kongresszusa
Kertész Pál: A Nemzetközi Kzet-

mechanikai Társaság 1970. évi belgrádi
konferenciája

Vita: Gáspár S., Mitók B., Laczkovics J.

Kertész P., Juhász J.

Résztvevk száma: 24

November 18. Matematikai Földtani Szak-
csoport kötetlen megbeszélése az adattárolás

és visszakeresés módszereirl, az egységesítés

lehetségeirl
A megbeszélést Csalagovits István

vezette
Résztvevk száma: 23

«Ií

Rés

November 3. Mérnökgeológia-Epítésföldtani
Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1. Beszámoló az 1970 I. félévi

mködésrl; 2. További feladatok meg-
beszélése; 3. Vezetség kiegészítése

Résztvevk száma: 8

November 18. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Sztrókay Kálmán
Wéber Béla— Géresi Gyula: A kálium el-

oszlása a Tokaji-hegységben légigamma
spektrometriai felvétel alapján
Nagy Béla: Oligonit Nagybörzsönybl

(bejelentés)

Résztvevk száma: 26

Is

November 9. Ifjúsági Bizottság vitaülése

Elnök: Nemecz Ern
A vitaülésen az Ifjúsági Bizottság tit-

kárává Bérczi Istvánt választotta meg,
majd Vet István Aubouin: „Geoszinkliná-
lisok” c. munkája alapján tartott vita-

indító eladást. A vitában Bállá Z. felkért

hozzászólón kívül Mindszenty A., Haas J.

és Galácz'A. vettek részt.

Résztvevk száma: 20

November 20. Földtani Közlöny Szerkeszt-
bizottságának ülése

Elnök: Nemecz Ern
Résztvevk száma: 8

November 23. Gazdaságföldtani Szakosztály

eladóülése az OMBKE Bányagazdasági
Szakcsoportjával közös rendezésben

Elnök: Varjú Gyula
Tóth Miklós: Dialógus az ásványi nyers

anyag fogalmáról és számbavételérl téma
felvetésével széleskör vita, számos hozzá-

szólás hangzik el

Mészáros Mihály: Chilei útibeszámoló
Résztvevk száma: 51

November 27. slénytan-Rétegtani Szak-

osztály vezetségi ülése

Elnök: GÉCZY Barnabás
Napirend: 1. 1971. évi munkaterv
2. Egyéb indítványok, javaslatok.

Résztvevk száma: 10

November 27. Agyagásványtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Szókyné Fux Vilma
Pócsinó Donátit Éva: A zeolitok újabt

osztályozása vízkötéseik alapján
Khopp Gábor Mándy Tamás : A Tokaj

i

Hse

Gz(

Ti



Társulati ügyek 463

Í

iegység zeolitosodott riolittufájának alkal-

nazása molekulaszrk elállítására
Vita: Székyné Fux V., Papp ,T., Varjú

>y-. Klopp G.
Résztvevk száma : 22

jelenségek hatása a mai lejtk állékony-
ságára
Felkért hozzászólókként Pécsi M., Szilvá-
gyi I., és Kriván P., továbbá Juhász J., és
Paál T. vettek részt a vitában.
Résztvevk száma: 31

november 30. TudománytörténetiSzakcsoport
ezetségi ülése

Elnök: Majzon László
Tárgy: 1971. évi munkaprogram össze-

llítása

Résztvevk száma: 9

November 30. Választmányi ülés
‘ Elnök: Nemecz Ern
í Napirend: 1. 1971. évi munkaterv

;

. A Tudománytörténeti Szakcsoport által

észített ügyrend megvitatása; 3. Az Ifjti-

ági Díj-bizottság elterjesztése; /. Egyéb
ivaslatok, indítványok
Résztvevk száma: 45

december 2. Általános Földtani Szakosztály
lubdélutánja

!
Elnök: Szalai Tibor
Lengyel Endre: Egy alaszkai földrengés

inulságai

ífc Mészáros Mihály: Chilei útibeszámoló
> Résztvevk száma: 23

(A klubdélután eltt Szalai Tibor elnök-
iével a Szakosztály vezetségi ülést tar-

)tt az 1971. évi munkaterv összeállítása
irgyában.
Résztvevk száma : 6

December 16. Évadzáró klubest
Elnök: Nemecz Ern
Kriván Pál római útjáról tartott el-

adása eltt került sor az Ifjúsági Díjak ki-
osztására. Ifjúsági Díjban részesült Rérczi
István, Bércziné Makk Anikó és Scholz
Gábor

Résztvevk száma: 57

December 17. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szalai Tibor
Schmidt E. Róbert: Az atlanti hát
Vita: Stegena L., Jaskó S., Szalai T.,

Dudich E., Schmidt E. R.
Szentes Ferenc: A keszthelyi hegység

szerkezeti helyzete
Vita: Dudich E., Wein Gy., Bohn P.,

Czakó T., Szentes F.
Résztvevk száma: 20

1971. január 9. Tiszteleti tagokat ajánló
bizottság ülése

Elnök: Nemecz Em
Résztvevk száma: 5

Január 18. slénytan-Rétegtani Szakosztály
klubdélutárija

Í

december 14. slénytan -Rétegtani Szakosz-
ily eladóülése
Elnök: GÉCZY Barnabás

ti Sztrákos Károly: Az eocén-oligocén
'• fatárképzdmények planktonikus Fora-
íiniferái és az eocén-oligocén határkérdés

|
Vita: Nyir R., Vitálisáé Zilahy L.,

ámbor Á.-né, Nagyné Gellai Á., Báldiné
eke M., Dudich E., Báldi T. .Kecskeméti
., Géczy B., Sztrákos K.

,1 Szabó Imre: Triász Ainmonfíes-szintek.
mmoniteses fáciesek

(; Vita: Balogh K., Szabó L, Géczy B.
Krolopp Endre: Üjabb slénytani ada-

>k a nagyalföldi pleisztocén és felspliocén
Bítegek sztratigráfiájához és Két új Gastro-

>da genus (Gundlachia és Parmacella

)

magyarországi pleisztocénbl (bejelen-
tsek)

Monostori Miklós: Beszámoló Szovjet-
tiió-beli ösztöndíjas tanulmányúiról
Résztvevk száma: 36

ecember 15. Mérnökgeológia -Építésföldtani
lakosztály eladóülése
Elnök: Juhász József

aál Tamás: Pleisztocén talajfagy-jelen -

Elnök: Géczy Barnabás
Dudich Endre: Rétegtani vázlat és úti-

képek Lybiából
Résztvevk száma: 21

Január 25. Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Natarajan, M. : Felszmalatti vízfeltárási

lehetségek a Cserhát-hegység déli felében
Vita: Rónai A., Szebényi L.
Kudelka Dénesné: Téglaagyagok min-

sít vizsgálata
Vita: Varjú Gy., Hegyi I.-né, Hahn Gy.,

Szekér Z.. Csáki I., Szebényi L., Csilling L.,
Bohn P., Kudelka D.-né
Résztvevk száma: 48

Január 27. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szalai Tibor
Szepesházy Kálmán : A Tiszántúl ÉNy-i

részének felskréta és paleogén korú kép-
zdményei

Vita: Krössy L., Knauer J., Szalai T..
Bendefy L., Szepesházy K.
Résztvevk száma: 64
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Január 20. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály munkahelyi látogatást szervezett

a mérnökgeológiai térképezéssel kapcsolatban

a Szilikátipari Központi Kutató- és Tervez
Intézetbe

Talabér József igazgató beköszöntje
után Vitális György mutatta be az Inté-

zetben készült kötanyagipari mérnök

-

geológiai-bányaföldtani térképeket és ismer
tette a térképszerkesztés módszerét

Résztvevk száma: 38

Január 30. Tiszteleti tagokat ajánló bizottság

ülése

Elnök: Nemecz Ern
Résztvevk száma: 5

Február 1. Elnökségi ülés

Elnök: Nemecz Ern
Tái'gy: Közgylés és az ezt megelz

választmányi ülés programja
Résztvevk száma: 6

Február 1. Ifjúsági Bizottság vezetségi

ülése

Elnök: BÉrczi István
Napirend: 1. Ifjúsági Ankét megszerve-

zése; 2. Egységes ifjúsági pályázat terveze-

tének megvitatása; 3. A Geológus Mszaki
Klub és az Ifjúsági Bizottság együtt-
mködése

Résztvevk száma: 8

Február S. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Géczy Barnabás
Nagy Elemér— Detre Csaba: Astoroi-

deák a bakonyi alsótriászban
Horváth Mária: A széesényi ainussziu-

mos slir mikrofaunája
Detre Csaba: Az Ugod-környéki karni

braehiopodás kifejldés vizsgálata (beje-

lentés)

Az összevont vitában Géczy B., Kopekné
Nyir R., Báldi T. és Horváth M. vett részt

Résztvevk száma: 25

Február 0. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály vezetségi ülés

Elnök: Juhász József
Napirenden a Szakosztály eddigi és jöv-

beni munkaprogramja szerepelt

Résztvevk száma: 10

Február l. Általános Földtani Szakosztály
klubdélutánja

Elnök: Szalai Tibor
Mészáros Mihály: Kubai élménybe-

számoló
Résztvevk száma: 21

(A klubdélutánt megelzen a Szakosz-
tály Szai.ai Tibor elnökletével vezetségi
ülést tartott. Résztvevk száma: 10.

Február 17. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály ankétja a Szilikátipari Tudomá-
nyos Egyesület K-Kavics Szakosztályárai
közös rendezésben

Elnök: Juhász József és Hajnal Lajos
Deák István: Az országos kavicskatasz- .

tér és jelentsége
Karácsonyi Sándor: Az építanyag- <

ipari kavics-kutatás módszere és problémái
Székely Adám: A termelt kavics min-

ségének mszaki és gazdasági kihatásai
Az ankét felkért hozzászólói Serédi Béla,

Szokolav Sándor és Laczkovics József
voltak
Résztvevk száma: 7G

Február 22. Gazdaságföldtani Szakosztályi
eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Reményi K. András: Ásványi nyers

anyagok és bányatermékek használati érté |
kének meghatározása
Varjú Gyula Molnár József: Beszá

móló a Nigériai Földtani Konferenciáról éí

N igéria gazdaságföldtanáról
Résztvevk száma: 24

Február 24. Matematikai Földtani Szak-

csoport eladóülése
Elnök: Dienes István
Bodrogi Frigyes — Szabó János: A.

ércbányászat földtani természeti adatainal
vizsgálata és az ércesedés matematika

j

modellezése elektronikus számítógépek se

gítségével
Csalagovlts István: Géptípus, progra

mozási nyelv, programfejlesztési lehetsé 1

Jaskó Tamás: Beszámoló a Nemzetkö?
Matematikai Földtani Asszociáció pribran

konferenciájáról
Résztvevk száma: 15

Március 1. slénytan- 11étegtani Szakosztál p
eladóülése

Elnök: Géczy Barnabás
Majzon László: A Glavulinoides szab < «

(Hantken) faj vertikális és horizontál

elterjedése

Vita: Géczy B., Horváth M., Sidó M., I

Majzon L.

Monostori Miklós: Dunántúli eoet

Ostracodák
Vita: ürsovai I., K. Sidó M.. Báldi 1

Szabó I., Csepreghyné Meznerics I., Góc?

B., Monostori M.
Géczy Barnabás: Bakonyi liász .1 mm

nites faunák biosztratigráfiai értékelése

Vita: Szalui T., K. Sidó M., Miiller 1

Galácz A., Detre Cs.. Géczy B.
Résztvevk száma: 24

Március 3. Általános Földtani Szakosztál

eladóülése
Elnök: Szalai Tibor
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Pécsi Márton: A dunaföldvári csuszám-
lás és tömegmozgásos folyamatok

Vita: Berosztó Z., Bendefy L., Marosi S.,

Somogyi S., Pécsi M., Szalai T.

Knauerné Gellai Mária: A zsófiapusztai
albai rétegsor üledékföldtan i vizsgálata

Vita: VVein Gy., Krössy L., Bendefy L.,

Knauerné G. M., Szalai Z.

Résztvevk száma: 28

Március 5. ,,Szellemi exportlehetségek a
földtani kutatásban” c. ankét a MFT Ifjú-
sági Bizottsága, a Központi Földtani Hivatal
és a Geominco Bányászati Bt. közös rende-

zésében

Elnök: Nemecz Ern
Az egésznapos ankéton a már elre beér-

kezett kérdéseken kív ül is számos probléma
>vetdött fel, melyre a Központi Földtani
Hivatal és a Geominco illetékes szakembe-
rei adtak választ
Résztvevk száma: 78

Március 5. Választmányi Ülés
Elnök: Nemecz Ern
Napirend: 1. Beszámoló az utolsó vá-

lasztmányi ülés óta eltelt idszak társulati

eseményeirl; 2. 1971 els félévi nagyobb
központi, budapesti- és területi szakosztály-
rendezvények ismertetése; 3. Egyéb javas-
latok, indítványok
Résztvevk száma: 42

Március 8. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Székelyné Fux Vilma
Pécsiné Donáth Éva — Liboh Oszkár

K. Gráber Lea: Karbamidot tartalmazó
Na- és H-montmorillonit termikus vizs-

gálata
Vita: Szántó F., Székyné Fux V.,

Varjú Gy., Gerei L., Reményi M.-né,
Pécsiné

Földvári Mária: Hazai bentonitok
montmorillonit-tartalmának derivatográ-
fos mennyiségi meghatározása etilén-gli-

kollal

Vita: Székelyné Fux V., Viczián I.

Március 15. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Kubovics Imre
Simó Béla: Kzetek réz-, kobalt- és nik-

kel-nyomelemtartalmának minségi, vala-
mint mennyiségi papirkromatográfiás meg-
határozása

Ikrényi Károly: A folyamatos termo

-

gáz-elemzésrl
Résztvevk száma: 27

Március 16. A Magyar Hidrológiai Társaság
Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztálya
Társulatunk Mérnökgeológia-Építésföldtani

Szakosztálya közremködésével vitaülést
rendezett, melyen Bíró Ern „Nyugat-
dunántúl hévízfeltárási lehetségei a szén-
hidrogénkutató fúrások adatai alapján” c.

eladása hangzott el

Március 22. Ifjúsági Bizottság vezetségi
ülése

Elnök: Bérczi István
Napirend: 1. Az 1971. március 5-i ankéi

tapasztalatai; 2. A geológus továbbképzés
igényeinek felmérése; 3. Az ércesedési és
térképezési továbbképz tanfolyamok meg-
szervezése; 4. 1971. évi pályázat kiírása

Résztvevk száma: 9

Március 23 24. A Magyar Állami Föld-
tani Intézet 1970. évi beszámoló ülése és a
Magyarhoni Földtani Társulat közgylése

Március 23-án du.
Elnök: Konda József
Nagy Elemér: Permnél idsebb képzd-

mények alapszelvényeinek vizsgálata (fel-

olvasta Gidai László)
Kéri János: A Területi (megyei) Föld-

tani Szolgálatok tevékenysége
Szederkényi Tibor: A mezgazdasági

célú földtani kutatás és az általános föld-
tani kutatási eredmények felhasználható-
sága a mezgazdaságban

Rónai András: Az építésföldtani tevé-
kenység helyzete és f irányai a Magyar
Állami Földtani Intézetben

Az eladások után a mérnökgeológia-
építésföldtani térképezéssel foglalkozó osz-
tályokon munkahelyi látogatásra került
sor a Társulat Mérnökgeológia-Építésföld-
tani Szakosztályával közös rendezésben

Résztvevk száma: 162

Március 24. de.

Elnök: Nemecz Ern
Konda József: A földtani elkutatás ta-

pasztalatai és feladatai a M. All. Földtani
Intézetben
Hámor Géza: Földtani tájegységek

komplex kutatásának problémái az Észak -

magyarországi Osztály feladatainak tük-
rében

Szebényi Lajos: Földtani térképek kö-
zérdek szerkesztési és kartográfiai kér-

dései
Dudich Endre: Tájékoztató a M. Áll.

Földtani Intézet információs Csoportjának
munkájáról

Résztvevk száma: 174

Március 24. du. Közgylés
Elnök: Nemecz Ern
Napirend: 1. Elnöki megnyitó; 2. Nekro-

lógok; 3. Ftitkári beszámoló; 4. Javaslat
tiszteleti tagokra; 5. Indítványok; 6. Zárszó

9 Földtani Közlöny
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(Az elnöki megnyitó és az elhangzott
nekrológok a füzet elején találhatók.)

Résztvevk száma: 186

Március 25. Tudománytörténeti Bizottság
ülése

Elnök: Fejér Leotin
Résztvevk száma: 8

Március 30. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1. Szakosztályi program;

2. Mérnökgeológiai kiadványok
Résztvevk száma: 7

Április 2. Agyagásványtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Székyné Fux Vilma
Napirend: A magyarországon folyó

agyagásványkutatás jelenlegi helyzete
Résztvevk száma: 9

Április 7. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szalai Tibor
Horusitzky Ferenc: Nehézségek és ki-

utak a miocén sztratigráfiában. Az élénk
vitában számosán vettek részt

Résztvevk száma: 37

Április 13— 14. ,,Létesítmények építése,

üzembehelyezése és üzemeltetése a fejld or-

szágokban” c. MTESZ konferencia II. szek-

ciójában Gazdaságföldtani Szakosztályunk
az alábbi programmal szerepelt:

Szekcióvezet: Varjú Gyula
Alföldi László: A fejld országok tu-

dományos és technikai követelményei a

nyersanyagkutatás és a bányalétesítés
exportjánál
Erkel András: A geofizika szerepe

hidrológiai kutatásokban
Mészáros Mihály: Fejld országokban

folytatott földtani tevékenység tapaszta-
latai és jövbeni elképzelések
Molnár József: Az afrikai országok ás-

ványi nyersanyagai és azok hasznosítása
Molnár Károly: A magyar szénhidro-

génkutatási módszerek alkalmazhatósága
Tóth Miklós: Ásványi nyersanyagok

mrevalósági speciális feltételei a fejld'.,
országokban
Varjú Gyula: Aktuális gazdaságföldtani

kérdések a fejld országokban
Résztvevk száma: 42

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szakosztályánál

az 1970 téli— 1971 tavaszi ülésszakon elhangzott eladások

Október 23. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
T. Kovács Gábor: A kiskundorozsmai

mélyfúrások földtani eredményei
Résztvevk száma: 23

December 4. Vézetségi ülés

Elnök: Balogh Kálmán
A MTESZ Csongrád Megyei Szervezeté-

nek Elnöksége kibvített ülésen tárgyalta
a Területi Szakosztály mködését, meghall-
gatva Mezsi József titkár beszámolóját.
A megyei elnökség köszönettel nyugtázta
a geológusok fáradhatatlan tevékenységét,
eredményes társadalmi megmozdulásaikat
és köszönetét fejezte ki a szakosztályi elnök-
ségnek. A Társulati vezetség nevében az
ülésen Földváriné Vogl Mária vett részt

Résztvevk száma: 10

1971. február 19. Vezetségi ülés

Elnök: Balogh Kálmán
Napirend: 1. 1971 els félévi program;

2. Az 1971 áprilisi tanfolyam elkészítése;
3. 1971. évi pályázat; 4. 1971. évi tanul-

mányút megbeszélése; 5. Külföldi meghívá-
sok; 6. Bejelentések, indítványok

Az ülésen a budapesti elnökség részérl
L)ank Viktor társelnök vett részt

Résztvevk száma: 1

1

Február 19. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
Takács János: Szintezési lehetségek

nehézásványok alapján a délalföldi pannó
niai üledékeken

Rakovits Zoltán: Vázlatok K-Mongólií §
magmatizmusának fejldéstörténetéhez.

Résztvevk száma: 31

Március 12. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
Tenkei Sándor: Hidrogeológiai szén

j

«

hidrogénkutatási módszerek és alkalmazás
1ehctség< i hazánkban
Magyar László— Mucsi Mihály: A;,

,

Algy 111. sz. fúrás konglomerátumánál, ,

vizsgálata
Résztvevk száma: 25
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Március 26. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
Kulcsár László — Rakta István: Hipo-

vulkáni elváltozások az erdbényei Barna-
náj-Mulatóhegy lakkolit ján

Szr Gyula: Recens Vertebrata- fog,

nint fosszilis niodellanyag; elemzése struk-
urális és összehasonlító rendszertani vonat-
hozásban
1’antó Gábor: Gondolatok a geoszinkli-

íális- és globális tektonikáról

Résztvevk száma: 22

! iprilis ö— lO. ,,.-lc üledékes petrológia

íjabb eredményei” c. tanfolyam az Ifjúsági
Hizottsággal közös szervezésben

A tanfolyamon az alábbi témákról hang-
zottak el jól összeállított eladások, melye-
det vita követett:
Ralogh Kálmán: A kzetszerkezet sze-

epe az üledékes fáciesek felismerésében
Bérczi István: Szemcse eloszlási vizs-

gálatok értelmezése
Molnár Béla: Mikromineralógiai vizs-

rálatok alkalmazása a földtani kutatásban
Farkas Péter: A karbonátos üledékes

zetek faciológiai vizsgálatának kzettani
dapjai

,
' Szántó Ferenc Patzkó Ágnes: l lepe-

lés és üledékszerkezet
Nemecz Ern: Agyagásványképzdés
Viczián István: Az agyagásványok dia-

t renezise

i
Grasselly Gyula: A szerves geokémia

néhány kérdése

\ et István : A mérsékelt égövi üledék-
képzdés geokémiája (N. M. Sztrahov
nyomán)
A tanfolyam iránt a vártnál nagyobb

érdekldés nyilvánult meg. A résztvevk
száma 85 f volt. Ebbl 22 f egyetemi
hallgató, részint az ELTE geológus —

,

részint a miskolci Mszaki Egyetem geoló-
gusmérnök hallgatói, a többiek az ország
különböz intézményeinek, üzemeinek és
vállalatainak szakemberei. Meghívottként
több alkalommal megjelentek felsoktatási
intézmények és vállalatok szakemberei is.

A tanfolyam beváltotta a hozzáfzött
reményeket és a szakmai továbbképzés
egyik formája lehet.

Április 16. Klubnap
Elnök: Mezsi József
Pálfy József: Görögországi tanulmányút
Résztvevk száma: 25

Május 21. Vezetségi ülés
Elnök: Balogh Kálmán
Résztvevk száma: 1

0

Május 21. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
Mucsi Mihály: Adatok a dél-alföldi

alsópannóniai üledékképzdéshez
Lelkes Ákos Révész István : Az algyi

11. tárolószint üledékföld tani vizsgálata

Résztvevk száma: 25

A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi

Szakosztályánál az 1970 szi 1971 tavaszi ülésszakon

elhangzott eladások

Szeptember 17. Szakmai kirándulás a Vil-

inyi-hegység mezozoós képzdményeinek ta-

i ndmányozására
Az érdekld szakemberek a helyszínen

smerhették meg a legújabb kutatási ered-
ményeket. Ennek megfelelen elssorban
z ipari érték épít- és díszítk-elfordu-
ások felmérésérl és a folyamatban lev
úrásos kutatásról kaptak áttekint képet,
or került a tudományos jelleg vizsgálatok
s eredmények ismertetésére is. A program
ereiében megtekintették a babarcszöllsi,
iklósi, villányi feltárásokat és kfejtket,
bányákat, a harsány-hegyi szabadtéri
zoborkiállítást. A kutatási eredmények
elyszíni ismertetését és megtekintését kö-
eten élénk vita alakult ki. A közvetlen
apasztalatcsere és konzultáció nagyban

hozzájárult a további kutatások optimális
tervezéséhez.

Kirándulásvezet : Hetényi Rudolf
A kutatási eredmények ismertetésében

közremködött: Nagy Elemér, Földi
Miklós és Kassai Miklós

Résztvevk száma: 71

Október 29. Eladóülés Nagykanizsán az
OKOT Dunántúli Kutató- és Feltáró Üzem
központi irodaházában

Elnök: Bíró Ern
Teknys István — Németh Lajos: Fúró-

száras rétegvizsgálatok Magyarországon
Vita: Bíró E., Virágh K., Barabás A.,

Hónig Gy., Teknys I.

Németh Gusztáv: A korszer mély-
földtani értelmezési metodika alapjai
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Vita: Honig Gy., Barabás A., Molnár J.,

Németh G., Biró E.
Molnár János: Korrelációs tapasztala-

tok a dél-dunántúli pannonjai összletben
Vita: Honig Gy., Barabás A., Németh

G., Molnár J., Biró E.
Lengyel Sándor: A balatonrendesi pan-

non vizsgálata
Vita: Hónig Gy., Szederkényi T., Bara-

bás A., Bódogh E., Lengyel S., Biró E.
Résztvevk száma: 35

November 26. Vezetségi ülés

Elnök: Barabás Andor
Napirend : 1. A MTESZ - KISZ összeköt

rövid tájékoztatója eddigi munkájáról és a
Fiatal Mszakiak Klubja megalakulásáról;
2. Az 1971. évi program összeállítása, meg-
vitatása, jóváhagyása: 3. 1971. évi költség-
vetés; 4. Jutalmazások

Az ülésen meghívottként részt vett
Bérényi Üveges István, aki szakosztályi
megbízottként a MTESZ—KISZ összeköt
szerepét látja el.

Résztvevk száma: 12

November 26. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Tóth István: Bányabeli fúrások elfer-

dülésének statisztikai vizsgálata
Vita: Kiss J., Virágh K., Tóth L., Mach

P., Kablár J., Kovács E., Mikolay I.,

Tóth I., Barabás A.
Hegyi József : Fonolittelér a Jenei-völgy-

ben mélyített vízkutató fúrásban
Vita: Várszegi K., Pordán S., Hegyi J.,

Barabás A.
Résztvevk száma: 36

December 17. Klubdélután
Elnök: Kovács Endre
Mészáros Mihály: Chilei élménybeszá-

moló
Résztvevk száma: 30

197 1. január 15. Eladóülés a MagyarHidro-
lógiai Társaság Pécsi Csoportjával közös
rendezésben

Elnök: Kovács Endre
Hnig Gyula: Víznyerési lehetségek a

Komlótól ÉNy-ra es területen
Vita: Majorlaki J., Kovács E., Pordán S.,

Szederkényi T., Hnig Gy.
Résztvevk száma: 22

Január 21. ,, Kszénkészleteink mrevalósági
minsítése” konferencia az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület Mecseki
Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Ormos Károly
Faller Gusztáv: Ásványvagyongazdál-

kodás modern elméleti alapjai és alkalma-
zása

Prtjzsina János: A mrevalósági minsí-
tés tapasztalatai

Az összevont vitában Ajtav A. -né, Her-
mész M., Muhel J., Petcz J., Hódosi S.,

Heinemann Z., Barabás A., Lafferton Gy.,
Kiss J., Faller G. és Pruzsina J. vettek részt

Résztvevk száma: 55

Január 28. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Kassai Miklós: A perm — alsótriász

törmelékes összletek szállítási iránya
DK-Dunántúlon

Vita: Nagy E., Barabás A., Hnig Gy.,
Virágh. K., Kassai M.

Pordán Sándor: Kzettani és földtani

vizsgálatok Magyaregregy környékén
Vita: Hnig Gy., Gyovai L., Marabás A.

Mikolay I., Buda Gy., Várszegi K.
Pordán S.

Résztvevk száma: 42

Február 25. Vezetségi ülés
Elnök: Barabás Andor
Napirend: 1. Tagnyilvántartás, új belé

pk; 2. További program ismertetése éi

jóváhagyása
Résztvevk száma: 7

Február 25. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Virágh Károly: Kutatófúrások földtan

megfigyelésének számítógépes feldolgozás

a Ny-Mecsekben (módszertani rész)

Vita: Wéber B., Virágh K., Barabás A
Hegyi József: A Mozsgó 1. sz. szerkezet

kutatófúrás paleozóos sorozatának kzet
tani vizsgálata

Vita: Ravaszné Baranyai L., Pordán S
Hegyi J., Barabás A.

Résztvevk száma: 41

Március 11. , ,Földtani-hidrogeológiai-gtt
fizikai vizsgálatok újabb eredményei Péc-

Baranya vízellátásában, építanyagellátot

ságában és városrendezésében” c. eladd,

sorozat a Magyar Geofizikusok Egycsüle

Déldunántúli Csoportjával közös rendezésbt

Elnök: Gerzson István
Gyréi Lászlóné— Baranyai Istvái

Máriakéménd környékén 1970-ben ví
|

kutatás céljából végzett geofizikai mérési

során szerzett tapasztalatok
Vita: Németh L., Pólai Gy.
Nagy István Papp János: A Villáin

hegységben 1970-ben építanyagkutat
céljából végzett komplex geológiai -geofis

kai térképezés szakmai tapasztalatai

Vita: Szabó J., Hnig Gy.. Nagy I.

Masszi Dénes: Pécs város területi

üregkutatás céljából végzett geofizikj

mérések gyakorlat i eredményei
Vita: Hnig Gy., Somogyi J., Szabó

*£
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iaszap A., Kaszás F., Papp J., Pólai Gy.,
íass/.i D.
Rónaki László: A mecseki karszt

: 10 000 méretarányú vízföldtani, mor-
>lógiai és speleológiai térképének eiké-

citése

Résztvevk száma: 50

íárcius 18. Klubdélután az Országos Ma-
gár Bányászati és Kohászat Egyesület Me-
ueki Csoportjával közös rendezésben
Elnök: Radó Aladár
Kiss József: A minségi széntermelés

éhány kérdése
Rudolf Mihály: Számítógépek az adat-
ldolgozás és vállalatirányítás szolgálatá-

tin

Az eladások után kötetlen beszélgetés
formájában igen élénk vita alakult ki

Résztvevk száma: 25

Március 25. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Kassai Miklós Várszegi Károly: A

DK-Dunántúl regionális érckutatási lehe-
tségei

Vita: Szederkényi T., Némedi V. Z.,

Koch L., Hnig Gy., Wéber B., Kassai M.,
Barabás A., Várszegi K.

Kovács Endre: Kutatófúrások térbeli
helyzete meghatározásának megbízható-
sága
Résztvevk száma: 41

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi

Szakosztályánál 1970 szi — 1971 tavaszi ülésszakon elhangzott

eladások

üktóber 8. Vezetségi ülés

Napirend: 1. 1971. évi munkaterv;
’. 1970 szi vándorgylés megbeszélése;
. Folyó ügyek
Résztvevk száma: 6

któber 29. Eladóülés
Elnök: Pálfy József
Krolopp Endre —Radócz Gyula: Pleisz-

I
’océn szelvény vizsgálata Bükkszenterzsé-

*
' >eten

Csordás István: Karbonátkzetek elek-

ronmikroszkópos vizsgálata
Vita: Pálfy J., Csordás I.

Kossuth Gáborné: Aminósavak szerepe
íz organikus geokémiában

1 Vita: Krolopp E.. Jankovics I., Kossuth
Gr.-né, Pálfy J.

Wallacher László: Északmagvarorszá-
Ü üledékes képzdmények vizsgálati ered-

nényei
li Vita: Sipos Z.. Földvári A.. Wallacher L.,

Pálfy J.

Résztvevk száma: 31

' November 19. Vezetségi ülés

Napirend: 1. Jutalmazások, 2. Folyó
jgyek
Résztvevk száma: 7

November 19. Eladóülés a Magyar Hidro-
lógiai Társaság Borsodi Csoportjával közös
rendezésben

Elnök: Kövi János
Juhász András— Pálfy József: Karszt-

víz-beszerzési lehetségek a diósgyri Bükk -

peremen

Vita: Kövi J., Pálfy J., Juhász A.
Hursán László: Fúrólyukban fellép

áramlás horizontális és vertikális kompo-
nensének mérése rezisztiviméterrel

Vita: Varró T., Csilling L., Kövi J.,

Szlabóczky P., Egerer F.ú Detre L.,

Hursán L.
Résztvevk száma: 45

December 10. Klubnap
Elnök: Pojják Tibor
Mészáros Mihály: Chilei útibeszámoló
A klubnapon beszámoltak továbbá a

szakosztály 1970. évi munkájáról, kiosztot-

ták a jutalmakat, ismertették az 1970. évi

pályázat eredményét és elterjesztették az
1971. évi munkatervet. Az 1970. évre meg-
hirdetett pályázaton az alábbi dolgozatok
kerültek jutalmazásra: I. díj: Széntelepek
tektonikai zavartságának hatása a fejtések

gépesítésére (szerzje: Tóth József); II. díj:

Magfúrással harántolt széntelepek vastag-
sági és minségi értékeinek ellenrz vizs-

gálata a legújabb bányászati feltárások

adatainak felhasználásával (szerzje: Ba-
lázs Zoltán); 111. díj: Gyöngyös-Sóstói,
Reesk-Csákanyki és Tarcali kbányák
anyagának kzettani vizsgálata és azokból
levonható következtetések (szerzje: Elek
Izabella). A bíráló bizottság dicséretben

részesítette és pénzjutalomban részesítette

a „Geoelektromos mérések alkalmazása a
kbányászati nyersanyagkutatásban” c.

pályamunkát, szerzje Kardics István
Résztvevk száma: 40
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1971. január 21. Klubnap
Elnök: Pojják Tibor
Pálfy József : Görögországi tanulmányút
Varga Gyula: Vulkánok és geizirek föld-

jén
Résztvevk száma: 40 f

Február 11. Vezetségi ülés

Napirend: 1971. évi program; Folyó
ügyek

Résztvevk száma: 8

Február 11. Eladóülés
Elnök: Földvári Aladár
Pojják Tibor: Nógrád- és hevesmegyei

piroklasztikumok komplex vizsgálata
Vita: Földvári A., Pálfy J., Pojják T.
Harnos János—Hernyák Gábor: Alsó-

miocén konglomerátum földtani kora és

szerkezeti helyzete a Rudabányai-hegység
keleti peremén

Vita: Földvári A., Hernyák G.
Résztvevk száma: 24

Március 11. Vezetségi ülés

Napirend: Borsodi Mszaki Hét kereté-
ben szerepl rendezvények

Résztvevk száma: 9

Március 11. Eladóülés
Elnök: Csókás János
Lénárd Miklós: Hidrogeológiai vizsgá-

latok Csipkéskút környékén
Vita: Csókás J., Szlabóczky P., Juhász

J., Pojják T., Lénárd M.
Kardics István: A földtani kutatás akbányászat fejlesztéséért

Vita: Soltész J., B. Szabó I., Lingauei
J., Csókás J., Fekete Gy., Herédi P.

Szlabóczky P., Szokolai Gy., Kardics I.

Résztvevk száma: 35

Április 8. Eladóülés a Magyar Geofizikusa)
Egyesülete Alföldi Csoportjával közös ren

dezésben
Elnök: Csókás János
Egerer Frigyes: Fúrólyukak termiku

stabilizálódási folyamatai
Vita: Steiner F., Csókás J., Egerer F

Htjrsán László: Agyagos, kzetlisztes kép
zdmények vizsgálata elektromos szelve
nyezé§ alapján

Vita: Kéri J., Kiss B., B. Szabó L.

Egerer F., Juhász A., Csókás J.

Résztvevk száma: 12

Április 22. Eladóülés
Elnök: Benk Ferenc
Pálfy József - Szlabóczky Pál: K

bányászati lehetségek a tokaji Nagy
hegyen az újabb kutatások tapasztalata
alapján

Vita: Zelenka T., Földvári A., Mátyás E.
Csókás J., Gyarmati P., Szlabóczky P.

Benk F., Pálfy J.

Pálfy József: Vizsgálatok törökország*
magnezit-elfordulásokon és azok kiakná
zásának lehetségei

Vita: Zelenka T., Benk F., Pálfy J

Mátyás Ern: A perlit mint vulkán
kzetfácies

Vita: Szlabóczky P., Mátyás E., Benk F
Résztvevk száma: 44

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi

Szakosztályánál az 1970 téli— 1971 tavaszi ülésszakon

elhangzott eladások

November 26. Klubdélután
Elnök: Vizy Béla
Balkay Bálint: Délnyugat-Afrikai úti-

beszámoló
Résztvevk száma: 30

1971. február 11. Vezetségi ülés

Elnök: Vizy Béla
A vezetségi ülésen munkahelyváltozás,

ill. munkahelyi beosztásban bekövetkezett
változás miatt felmentését kéri Vizy Béla
szakosztályelnök. Hriszt György szak-
osztálytitkár és Horváth Károly vezet-
ségi tag. A szakosztály vezetsége az indo-
kolt lemondásokat jegyzkönyvi köszö-
net kifejezése mellett eddigi munkáju-
kért elfogadja és elnöknek Szantner
Ferencet, titkárnak R. Szabó Istvánt

választja meg. Nevezettek a megbízatás
elfogadják. A szakosztály vezetségi tájt

pedig: Gyovai László, Makrai Lászk
Molnár István, Szabó Zoltán, Tt
Zsuzsanna, Zenkovics Ferenc és a M. Ál

Földtani Intézetbl kooptált tag.

Résztvevk száma: 7

Február 11. Eladóülés
Elnök: Szantner Ferenc
Vörös István: Beszámoló a mongólif

ónérckutató expedícióról
Vita: Horváth I., Dékán I’., Szantner F

Szekér Z., Elscholtz L., Popity J., Bioké
F., R. Szabó I., Tóth Á., Károly Gy
Szabó E., Knauer J., Török K., Vörös

Résztvevk száma: 49
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lárcias 17. Eladóülés
Elnök: Szantner Ferenc
Bárdossy György -Pantó György:
auxitok vizsgálata olektronmikroszondá-
al

Vörös István: Az 1!)70. évi rnongóliui

íérckutatás szakmai eredményei
Az összevont vitában részt. vet t,: Horváth

• i,
Szabó E., Brokés F., Balkay B., Szekér
Komlóssy Gy., Tóth K., Vörös Z.,

nauer J., Tóth Á., Szantner F., Pantó Gy.,

árdossy Gy.
Résztvevk száma: 113

prilis 22. Eladóülés
Elnök: Szantner Ferenc
Ádám Oszkár: Az ásványi nyersanyag-
itatás elkészítésének problémái

Szabadváry László: Geofizikai mérések
eredményei a Dunántúli Középhegységben
komplex földtani kutatásra perspektivikus
területek lehatárolásánál

Kakas Kristóf: Kismélység bauxit-
geofizikai kutatás

Egerszegi Pál: 1965 1970. évi geofizi-

kai mérések értékelése a bauxitkutatás
szempontjából
Az összevont vitában résztvett: Szantner

F., Ádám O., Szabadváry L., Molnár I.,

Korpás L., Makrai L., Szabó E., Vörös I.,

Knauer J., Pozsgay K., Barnabás K.,
Egerszegi P., Nyitrai T., Károly Gy.,
Dékán P.

Résztvevk száma: 54
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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Oeol. Soc. (1972) 102. 1 — 11

Szinemuri Ammonites zónák
a Bakony-h egységben

dr. Géczy Barnabás

Összefoglalás: Az Északi Bakony különböz szelvényeiben a szinemuri emelet
alamennyi zónája Ammonites faunákkal igazolt. Az alsószinemuri faunák szegényebbek,

i felsszinernuritól kezdve a faunák egyed és taxon szám szempontjából egyaránt gaz-
iagabbakká válnak. A fauna feldúsulásából evolúciós centrum kialakulására következtet-
íetünk, ami kapcsolatba hozható a tenger mélyülésével és az óceáni környezet kiegyen-
súlyozott voltával, amirl faciológiai szempontból az ammonitico rosso mészk uralomra-
utása tanúskodik.

Prinz, Gy., Vadász E. és Kovács L. munkásságára hivatkozott Arkell
1956), amikor páratlan jura szintézisében a Bakony-hegységet mint a világ

gyik leggazdagabb Ammonites lelhelyét emelte ki. A bakonyi szelvények
jelentségét növeli a települési viszonyok zavartalansága, ami részint meg-
könnyíti a rétegsorok értelmezését, részint a fauna jobb megtartását segíti

el. Míg a mediterrán területeken általában a kedveztlen földtani feltételek

miatt az Ammonites fajok nagy részénél a pontos idbeli elterjedés tisztázatlan

(Donovan, 1958), hazánkban finom-rétegtani vizsgálatokkal e fajok idbeli
elterjedése pontosabban rögzíthet.

Fontos feladatnak tnik tehát megadni azokat az információkat, melyek e

kedvez földtani adottságokból leolvashatók. E munka idszerségét a Magyar
Állami Földtani Intézet igazgatói, Fülöp J. és Konda J. ismerték fel: Az egyes
szelvények kitzése, feltárása és korszer földtani értékelése Konda J. érde-

me. Az eddig vizsgált szelvények közül szinemuri faunát tartalmazott a kö-
vetkez:

Csernye,
Lókút,
Kávástet,
Kisnyergesárok (Hajag),
Sümeg.

Az Északi Bakony területén Csernye vizsgálatával Prinz Gy., Lókút és

Kávástet vizsgálatával Kovács L. szerzett hervadhatatlan érdemeket.
Sümeg Böckh J. és Vadász E. munkaterülete volt. Legkevésbé a Noszky
J.-tl feltárt Kisnyergesárok ismert. Valamennyi szelvényben az új gyjtés
rétegrl-rétegre cm-pontossággal történt. A faunás rétegekre vonatkozó ered-

ményeket zónánként összesítettem. Konda J. (1970) monográfiájának meg-
jelenése felment a javarészt klasszikus lelhelyek földtani jellemzése alól.

A Bakony-hegvségben a szinemuri képzdményeket közel egy évszázada
Böckh J. (1874) ismerte fel. Kovács L. (1942) a szinemuri Ammonitesek szá-

mos faját írta le. Noszky J. (1961) szerint a semicostatum és az oxynotum zóna
a Bakonyban a színtjelz faj elfordulásával igazolt.

1 Földtani Közlöny



2 Földtani Közlöny 102. kötet, 1. füzet

I
1 . A bucklandi zóna

Az alsószinemuri Arietites bucklandi zóna Ammoniteseket a lókúti szelvény-

ben tartalmaz. A lókúti-dombon a legalsó szinemuri képzdményeket 1969- !|

ben a Mediterrán Jura Kollokvium kirándulásának elkészítése során tárták

fel. Az ammoniteses réteg az alsóhettangi oolitos, sárgásfehér mészkre tele-

pül, világos rózsaszín, krinoideás mészksorozatba lencseszeren települ.

A mintegy 10 cm vastag réteg a Kávás-hegy irányában már a kfejtben ki-

ékeldik. Az ammoniteses réteg vörös agyagrétegek közé zárt világos rózsa-

szín-vörös krinoideás— ammoniteses mészk, melyet az ammonitico rosso I

mészk nem-tipikus változatának tekintünk.'

Az Ammonitesek általában nagyméretek, rossz megtartásúak, gyakran
kissé összenyomott kbelek:

Geyeroceras cf. cylindricum (Sowerby, 1831)
Trayolytoceras cf. altecinctum (Hauer, 1866)
Tragolytoceras sp.

Adnethiceras ? n. sp. aff ferstli (Hauer, 1854)
Adnethiceras ? sp

.

Canavarites n. sp. aff. li /usticum (Cocchi in Canavari, 1882)
Coroniceras (Metophioceras

)

cf. conybeari (Sowerby, 1816)
Coroniceras (Metophioceras) cf. longidomus (Quenstedt, 1885)
Coroniceras (Metophioceras) n. sp.

Coroniceras (Metophioceras) sp.

Vermiceras sp.

A faunában a Coroniceras (Metophioceras) félék az uralkodók, mellettük a

Tragolytoceras félék jelentsek. A Metophioceras-ok a fauna korát egyértelméi
a bucklandi zóna legalsó részében rögzítik. A Dean W. T., Donovan D. T. éí

Howaeth N. K. (1961. p. 449) szerint a Metophioceras alnem megjelenése a

szinemuri bázisát (= conybeari szubzóna) jelzi. A Déli Bakonyban Böckh J

(1874) az Arnmonites conybeari elfordulását s ezzel kapcsolatban a bitek

landi zónát közel egy évszázaddal elttünk már jelezte. Az északi-bakony

elfordulás alátámasztja a Metophiocerasok elterjedésérl vallott felfogást, ói-

két biosztratigráfiai következtetésre jogosít:

1. A rózsaszín krinoideás összletnek csak az ammoniteses réteg alatti rész

tartozhatik a felshettangi alemeletbe.

2. Az ammonitico rosso fácies els nyomai már a szinemuri kezdetén mutat

koznak.

Jóllehet a kiékeld, vékony, ammoniteses közbetelepülés nem jelent jó

térképezhet fáciesváltozást, mégis az üledékszünet, a faunasrsödés, a ki

oldásos jelenségek fellépése eltérést jelent a korábbi, sok vonásában még ;

felstriász üledókképzdésre emlékeztet hettangi üledékektl. A hettangi

szinemuri határ — bár nem éles — a további üledékképzdés ismeretébl

mégis jelents.

A bucklandi zónában amennyire a kis számú faunából következtetni le

bet — a Phylloceratidaek száma alárendelt (4%), a Juraphyllitidaek hiány

zanak, a Lytoceratidaek a fauna 24%-át alkotják, az Ammonitinák viszont ;

faunának 72%-át képviselik.
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2. A semicostatum s. 1 . zóna

A Kisnyergesárok (Hajag) szelvényében felfelé haladva, a bucklandi zónába
tartozó ammoniteses rétegtl krinoideás rétegekkel elválasztva újabb ammo-
niteses réteg következik ( 1 20. sz. réteg). A lilás rózsaszín — zöldesszürke

mészk kevés és rossz megtartású Ammonites-töredéket tartalmaz (Peltolyto-

ceras-. Ectocentrites- és A rn ioceras-íéléket

)

. Az Arniocerasok jelenléte és az
Asterocerasok hiánya alapján ezt a réteget a s. 1. Arniocerns semicostatum zó-

nába soroltuk: (semicostatum s. str. és Caenisites turneri zónák).

Phylloceras ? sp.

Feltolytoceras altijormis (Bonarelli, 1900)
Ectocentrites cf. altus (Haüer, 1856)
Ectocentrites n. sp. aff. canavarii (Bonarelli, 1900)
Ectocentrites ? sp. aff. contraria (Fucini, 1901)
Arnioceras sp.

Arnioceras? sp.

Paracoroniceras ? sp.

A P. altijormis és az E. ? contraria Kovács L. (1942. p. 207) szerint a Páskom-
tetn Arniocerasok kíséretében szintén elfordul. Valószín tehát, hogy a
páskomteti, korábban felsszinemuriba (liász /?) sorolt képzdmények egy
része az alsószinemuri fels részét képviseli.

A Phylloceratidaek száma a semicostatum zónában kissé nagyobb, mint
korábban (7%). A Juraphvllitidaek továbbra is hiányoznak. A Lytoceratidaek
a fauna 36%-át, az Ammonitinák a fauna 57%-át alkotják.

3. Az obtusum zóna

A felsszinemuri Lókúton, Kávástetn és Csernvén egyaránt Ammonites
faunát tartalmaz. Mindhárom területen a mészksorozatba tzkgumók vagy
padok iktatódnak. Csernvén a zónajelz Asteroceras obtusum egyik példánya
közvetlenül a még faunamentes tzkrétegek fedjébl származik. Kávás-
tetn az obtusum zóna legalsó részébe tartozó Ammonitesek rózsaszín, kri-

noideás — tzkgumós mészkbe ágyazódnak. Az obtusum zóna legfels részé-

be sorolt Ammonitesek beágyazó kzete kissé agyagosabb. Az obtusum zóna
legjobban a lókúti szelvényben vizsgálható. A krinoideás tzköves mészk-
sorozatba iktatódó, mintegy 50 cm vastag ammoniteses szint 4 rétegbl áll

(206— 209. sz. réteg). Az Ammonites kbeleknek gyakran mindkét oldala

részben kioldódott. A három lelhely összesített Ammonites faunája a követ-
kez:

Phylloceras oenotrium (Fucini, 1901)
Phylloceras sp.

Geyeroceras cylindricum (Sowekby, 1831)
Partschiceras sp.

Juraphyllites cf. Innensis (De Stefani, 1886)
Juraphyllites sp

.

Paradasyceras n. sp.

Lytoceras sp.

Ectocentrites ? n. sp. (= E. sp. in Fucini, 1901. 89. T. f. 13, f. 10.)

Angulaticeras dumortieri (Fucini, 1903)
Angulaticeras sp.

Arnioceras arnouldi Dumortier, 1867) ?

1
*
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Arnioceras cf. insigne (Fucini, 1902)
Arnioceras simile (Fucini, 1902)
Arnioceras rejectum (Fucini, 1902)
Arnioceras cf. abjectum (Fucini, 1902)
Arnioceras sp. aff. oppeli (Guérin-Franiatte, 1966)
Arnioceras cf. speciosum (Fucini, 1902)
Arnioceras mendax (Fucini, 1902)
Arnioceras mendax plicatélla (Fucini, 1902)
Arnioceras sp.

Asteroceras obtusum (Sowerby, 1817)
Asteroceras reynesi (Fucini, 1903 n. subsp)
Asteroceras saltriense (Parona, 1896)
Asteroceras suevicum (Quenstedt, 1884)
Asteroceras cf. margarita (Parona, 1896)
Asteroceras sp.

Asteroceras cf. stéllare (Sowerby, 1815)
Eparietites cf. undaries (Quenstedt, 1885)
Eparietites sp.

Aegasteroceras cf. sagittarium (Blake, 1876)
Aegasteroceras sp.

Epophioceras cf. landrioti (d’ORBiGNY, 1850)
Xipheroceras ? sp.

Az obtusum. zóna törmelék-anyagából:

Oxynoticeras cf. soemanni (Dumortier, 1867)
Oxynoticeras sp.

Gleviceras sp.

Az Asterocerasok, Aegasterocerasok és Eparietitesek elfordulása egyértel-

men a fauna obtusum zónába tartozását bizonyítja. Az Eparietitesek a zóna
fels szakaszába tartoznak. Az Aegasterocerasok és Epophiocerasok meghatá-
rozásánál Donovan és Mouterde professzor urak nyújtottak segítséget, amit

ezúton szintén köszönök. Az obtusum zónában a Phylloceratidaek a fauna

24%-át, a Juraphvllitidaek 10% -át, a Lytoceratidaek 7%-át, az Ammonitinák
60%-át alkotják. Az Ammonitinák közül az Arnioceras-ok az uralkodók (63%).
Ezeket az Asteroceras-ok (26%), az Oxynoticeras - félék (8%), majd az Angitla-

ticeras- és Xipheroceras-félék követik (3%).

4 . Az oxynotum s. 1. zóna

A bakonyi szinemuri Ammonites-zónák közül legkevésbé az Oxynoticeras

oxynotum zóna ismert. Lókúton és Kávástetn az oxynotum zónának minden
bizonnyal faunamentes krinoideás — tzköves mészkpadok felelnek meg.

Csernyén az obtusum és a raricostatum zóna között a faunás oxynotum zóna

jelenléte várható, ennek igazolása azonban további feltáró munkát igényel.

Az oxynotum zónáról az egyetlen tájékoztatást az a fauna nyújtja, melyet

Noszky J. 1942-ben Kisnyergesárokból (a Hajag-hegy közelében) gyjtött.

A fauna bezáró kzete vörös, tömött mészk. Az Ammonitesek a többi ammo-
nitico rosso mészk elfordulástól eltéren mind héjasok. A gazdag (példány-

szám: 638) fauna tagjai:

Phylloceras lipoldi (Hauer, 1854)
Phylloccras oenotrium (Fucini, 1901)
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Phylloceras sp.

Geyeroceras cylindricum (Sovvkrby, 1831)
Geyeroceras cylindricum cf. bielzii (Herbich, 1878)
Geyeroceras ? sp.

Partschiceras partschi (Stur, 1851)
Partschiceras costatostriatnm Stur in Geyer, 1886)
Partschiceras sp.

JuraphyllUes sp.

Ectocentrites sp.

Ectocentrites (n. subgen.) n. sp.

Ectocentrites ? n. sp.

Lytoceras paulostomaticum (Rosenberg, 1909)
Lytoceras cf. secernendum (De Stefani, 1886)
Lytoceras n. sp. aff. fuggeri (Geyer, 1893)
Lytoceras sp.

Boucaulticeras etruscum (FUCINI, 1903)
Angulaticeras gexjeri (Hyatt, 1889)
Angulaticeras cf. angustisulcatum (Geyer, 1886)
Angulaticeras sp.

Arnioceras carenatum (Fucini, 1902)
Arnioceras cf. mendax (Fucini, 1902)
Arnioceras sp.

Arnioceras

?

sp.

Echioceratoides cf. prorsum (Buckman, 1914)
Paltech ioceras sp

.

Oxynoticeras cf. lens (Simpson, 1855)
Oxynoticeras cf. lanceolatum (Pia, 1914)
Oxynoticeras sp.

Oxynoticeras s. 1. sp.

Paroxynoticerus salisburgense (Hauer, 1856)
Paroxynoticeras salisburgense (Hauer, 1856)? (kis példányok)
Paroxynoticeras salisburgense pulchellum (Fucini, 1901)
Paroxynoticeras sp.

Paroxynoticeras ? sp.

Gleviceras virgatum (Pia, 1914)
Gleviceras cf. virgatum (Pia, 1914)
Gleviceras subguibálianum (Pia, 1914)
Gleviceras schroederi (Andrusov, 1931) n. subsp.
Gleviceras sp.

Gleviceras ? sp.

Gemmellaroceras sp.

Microderoceras cf. birchiades (Rosenberg, 1909)
Microderoceras? sp.

Epideroceras n. sp. aff. grande (Donovan, 1 958) ?

Epideroceras? sp.

Coeloderoceras n. sp. aff. praecursor (Geyer, 1886)
Coeloderoceras cf. praecursor (Geyer, 1886)
Coeloderoceras ? sp.

A Paltechiocerasok elfordulásából következtetve a Noszky J. gyjtötte
fauna nemcsak a szkebb értelemben vett oxynotum zónát képviseli, hanem a
raricostatum zóna alsó részét is. Ezért az oxynotum zóna fogalmát tágabb
értelemben használjuk. A fauna fiatalabb elemeinek elkülönítése és a zóna
tovább tagolása a jelenleg Konda J. irányításával folyó pontos újragyjtéstl
várható.

A fauna százalékos megoszlása következ:

Phylloceratidcie

Lytoceratidae

Juraphyllitidae
Amrnonitina

= 33,40/0
= 11,3%
= 10 ,6%
= 44,7%
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A Phylloceratidaek körében különösen a Geyeroceras cylindricum gyakori,

mely a Phylloceras faunának közel 60% -át alkotja. A Lytoceratidaek körébl
az új Ectocentrites subgenust keskeny, lándzsa alakú keresztmetszet, sima
„Zetoceras”-ra emlékeztet komprimált kanyarulatok jellemzik.

Az Ammonitinák között példányszám szempontjából az Oxynoticeratidae

család uralkodó (75%). Az Oxynoticeratidaek közül a Paroxynoticeras salis-

burgense a leggyakoribb faj (44%). A Paroxynoticerasokkal ellentétben viszont

az Oxynoticeras és a Gleviceras nemzetségek a faunában csak alárendelt szerepet

játszanak. A zónajelz faj nem került el.

Az Ammonitinák többi csoportja a faunának csak kis töredékét adja:

Eoderoceratidae = 10%
Schlotheimiidae = 6%
Arnioceratinae = 5%
Echioceratidae = 4%

Az Eoderoceratidaek nagyobb arányban a raricostatum zónában fordulnak

el, és a jamesoni zóna alján válnak uralkodókká.

5 . A raricostatum zóna

Az Echioceras raricostatum zóna kedvez feltárási viszonyok mellett Cser-

nyén vizsgálható. A Tzkövesárok alsó részén, az elhagyott kfejttl DDK-i
irányban mintegy 200 m-re Konda J. az eddig ismert pliensbachi képzdmé-
nyeknél idsebb faunás rétegeket tárt fel. A 22 rétegbl álló tzköves mészk
összvastagsága 328 cm. A gumós, sárgásszürke mészk Ammonites faunája

rossz megtartású; a kbelek nagy része kioldódott. A mészk faunája a követ-

kez:

Phylloceras sp.

Geyeroceras cf. cylindricum (Soweeby, 1831)
Partschiceras sp.

Juraphyllites sp.

Lytoceras sp.

Audaxlytoceras ? sp.

Paltechioceras cf. aplanatum (Hyatt, 1889)
Paltechioc.eras sp.

Tmaegophioceras cf. laevis (Geyer, 1886)
Oxynoticeras stenomphalum (Pia, 1914)
Oxynoticeras sp.

Paroxynoticeras cf. tripartitum (Pia, 1914)
Gleviceras sp.

Metoxynoticeras n. sp.

Microderoceras sp. aff. bispinaturn (Geyer, 1886)
Eoderoceras ? sp.

Epideroceras cf. hugi (Donovan, 1958)
Epideroceras cf. lorioli (Húg, 1899)
Goeloderoceras cf. praecursor (Geyer, 1886)
Coeloderoceras sp.

A csernyei rétegsor faunasrsége közepes: Egy m3 mészk átlagos Ammo-
m/e$-tartalma 49 ; s ha a közbeiktatott faunamentes tzkpadokat figyelmen

kívül hagyjuk, 60. Ez a szám alatta marad a Bakony pliensbachi emeletének

stokesi (147 példány) és margaritatum (109 példány) zónájából kapott összesí-
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ett értéknek, és hozzávetleg egyezik a davoei (55 példány) és ibex (54 pél-

lány) zóna srség értékével.

A fauna százalékos megoszlása a vizsgált 242 példány alapján:

Phylloceratidae = 33,6%
Juraphyllitidtie = 24,5%
Lytoceratidae = 5,8%
Amrnonüina = 36,1%

A Phylloceras- és Lytoceras-lélék aránya hasonló a kisnyergesárok beliek -

íez és sokkal nagyobb, mint a magasabb tengeralatti hátságokhoz közeles
.hierlatz ’ típusú területeken (Kericser). A csernyei terület valószínleg nem

i sak medencerész lehetett, hanem a környez kiemeltebb tengeralatti hátságok
||s a krinoideás — brachiopodás övnél mélyebb szintben, a kovaszivacsok övé-

Í

ien helyezkedtek el. Az üledékben tehát a bioklasztikus befolyás helyett az
ítólagos

, ,biokémiai hatás érvényesült a kovaszivacsok Si0 2-anyagának
vándorlásával. Ez adja meg a csernyei felsszinemuri sorozat jellegét, melyet
fekv tzköves összlettl a fed típusos ammonitico rosso mészk felé vezet

ítmenetnek tekintünk.

\ alószínleg a raricostatum zóna fels részébe tartozik Lókúton az a mészk-

Í

>ad, mely a rózsaszín krinoideás, tzköves és posidonomiás mészk tagba
ktatódik (191. sz. réteg). Ebbl a rétegbl kevés és rossza megtartású Arnmo-
lites került el, közöttük a Tropidoceras aff. actaeon ('Orbigny, 1844) is.

\ Tropidocerasok világszerte, így a Bakony-hegységben is, a pliensbachi eme-
í et ibex zónájára jellemzk. Lókúton a szelvény fels részén (439. sz. réteg) a
' iamesoni zóna legfels részébl egyetlen Tropidoceras példány szintén elke-

!

ült. A Kávástetn a jamesoni zóna alsó részében is találtunk néhány példányt.
^ alószín tehát, hogy az actaeon csoport a többi Tropidocerasnál korábban
jelent meg. Langeneckgrat területén a Tropidoceras aff. actüeon a raricosta-

\um zónában is megtalálható (Dongván, 1958. p. 48). Mivel a Donovan leírta

!

íéldánv és a lókúti példány egyaránt inkább a HAUER-tl 1856-ban közölt

.actaeon ’-hoz áll közel, valószínleg mind a kett egy, a raricostatum zónában
negjelen új fajhoz tartozik.

A fauna korát az Echioceratidaek egyértelmen rögzítik; ezek az Ammoniti-
íák között példányszám tekintetében uralkodók (43%). Feltn, hogy a

Paltechiocerasok a szelvény alsó (22. sz. réteg) és fels (2. sz. réteg) részében
íagyobb számban találhatók, a középs rétegekben viszont hiányzanak.
Donovan D. T. (1967, p. 119) szerint az angliai szelvényekben a Paltechio-

•erasok a raricostatum zóna alsó és fels részében (densinodulum subzóna
iplanatum subzóna) egyedül képviselik az Echioceratidae családot: a raricosta-

um zóna középs i’észébl (raricostatum subzóna) hiányzanak. Amíg azonban
ÉXy-Európában a zóna középs szakaszán a Paltechiocerasokat az Echioceras

zenus helyettesíti, addig Csernyén az Echioceras genus ismeretlen. Amennyi-
ben a Paltechiocerasokat az Echiocerasok szorították volna ki eredeti, észak-

íyugat-európai elterjedési területükrl, a mediterrán területeken a raricosta-

urn zóna középs részében is gyakoriak lennének. Ha szabad a csernyei meg-
igvelésekbl általánosítani, valószín, hogy a Paltechiocerasok eltnése a

7.óna középs részébl általánosabb, az Echiocerasok fellépésétl független

elenség. Az Echiocerasok az északnyugat-európai területeken csak kihasznál-

ák, de nem elidézték a Paltechiocerasok eltnését.
A 4. sz. rétegben a Paltechiocerasok egyik közepes méret, de töredékes

léldánya méretarány és bordasrség alapján nagyon közel áll a Páltechioceras
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aplanatum (Hyatt, 1889) fajhoz, mely az északnyugat-európai faunaprovin-
ciában a raricostatum zóna legfels subzónájának alkotója. A típuson idsebb
korban a bordák hajladozókká válnak, ez azonban a csernyei példányon már
megtartása miatt sem figyelhet meg.

Az Echioceratidaek után példányszám szerint az Oxynoticeratidaek követ-

keznek (29%). Közülük az Oxynoticeras stenomphalum és a Paroxynoticeras

tripartitum fajokat eredetileg Pia (1914) Adneth területérl az alsóliász leg-

fels rétegeibl írta le.

Az Eoderoceratidaek az Ammonitinák 28%-át alkotják. Közülük különösen
az Epiderocerasok jelentsek, ezek a faunának a mediterrán langeneckgrati

faunával való rokonságát hangsúlyozzák.

D

11

*

;

A szinemuri—pliensbachi határ

Összefügg, faunás szelvényben a szinemuri — pliensbachi határ eddig nem
volt vizsgálható. A kávásteti szelvény mégis lehetséget nyújt arra, hogy a

faunaváltozás menetérl képet nyerjünk. Kávástetn az alsópliensbachi leg-

alsó részét (Uptonia jamesoni zóna alsó része) ammonitico rosso mészk kép-

viseli. A 81— 86. sz. réteg összvastagsága 119 cm. A rétegek gazdag Ammonite*
faunát tartalmaznak: 1 m3 mészk átlagos Ammonites tartalma 110 példány.

A faunában az Eoderoceratidaek az uralkodók (az Ammonitinák 46,7%-a)
Különösen jellemzk a nagy Apoderocerasok, melyek a taylori szubzónára

utalnak, jóllehet maga a zónajelz Phricodoceras taylori nem került el. A Phri

codocerasok a bakonyi szelvényekben késbb jelennek meg, és szórványosai

az egész carixi emeleten végighúzódnak. Feltn az Oxynoticeratidae csalác

nagy példányszáma (az Ammonitinák 39,3%-a !). Kicsiny, éleshátú formák
melyek valószínleg a Radstockiceras genus kialakulását jelzik. Nagyon alá

rendelten a Paltechiocerasok is megtalálhatók (4,1%), kicsiny, nagyon evolúi

formákkal.

Az Echioceratidae család hanyatlásától és egyes faji eltérésektl eltekintve i l

jamesoni zóna alsó részének faunája sokkal több rokonságot mutat az idsebi

raricostatum zóna faunájával, mint a fiatalabb (a jamesoni zóna fels részéin

tartozó) faunákkal. A két emelet közti határt csak biosztratigráfiai úton, a:

Apoderocerasok fellépése alapján vonhatjuk meg.

Eredmények

A Bakony-hegység alsójura üledékképzdésében két alapvet fáciesválto

zás mutatkozik: az ammonitico rosso mészk és az ammonitico rosso márg;

megjelenése. Alig azonban az ammonitico rosso mészk a szinemuri és pliens

bachi emeleten belül szelvényenként különböz idben lép fel, az ammonitic
rosso márga az alsótoarcitól kezdve egyidejleg általánosan elterjedt. A színe

muri és a pliensbachi emeletek fácies szempontjából sokkal szorosabban kaj

csokidnak egymáshoz, mint akár a fekv hettangi, akár a fed toarci képzd
ménvekhez. A két emelet közt az eltérés inkább fokozati: a szinemuri üledéke

változatosabbak, mint a pliensbachiak, a bioklasztikus anyagbehordás miat

a nem-tipikus ammonitico rosso mészk nagyobb gyakoriságával.

ff

&
JT

^
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A bakonyi alsójura üledékképzdés tehát lényegében három szakaszi’a

bontható. A hettangi képzdmények még a felstriász üledékkel mutatnak
szoros rokonságot. A szinemuri és a pliensbachi emelet az ammonitico rosso
mészk, a toarci az ammonitico rosso márga képzdésének az idszaka. Az
alsójura történetében a toarci emelet nemcsak üledékképzdés, hanem fauna-
összetétel szempontjából is új fejezetet jelent.

A tágabb értelemben vett ammonitico rosso mészk jellegét nem a parttól

való távolság vagy a szárazulat jellege, liánéin a köztes tengeralatti hátságok
közelsége és batimetrikus helyzete szabja meg.
Az ammonitico rosso fácies és az Ammonoideák felvirágzása között össze-

függés mutatkozik. Az ammonitico rosso mészk az alsószinemuriban még szór-

ványos, a felsszinemuriban már jellegzetes, a pliensbachiban általános.

Ezzel párhuzamosan az Ammonitesek taxonszáma n:

Zóna Genus Faj

jamesoni 25 71

raricostatum 16 20
oxynotum s. 1. 18 50
obtusum 16 37

semicoslalum s. 1. 5 8
bucklandi 6 11

angukUa —

A Keleti Mediterrán területet így a Bakony-hegvséget az alsójúra Ammoni-
tesek egyik evolúciós centrumának tekintjük. E centrum kialakulása a fels-

szinemuritól kezdve számítható, és az óceáni keretek mellett a vízmélységgel

és a környezeti feltételek állandósulásával kapcsolatos.

Az ammonitico rosso mészk különböz vízmélységben keletkezhetett.

Erre utal a Phylloceratidaek és Lytoceratidaek százalékos arányának válto-

zása is. Általában azonban nagyobb vízmélységben képzdött. Azok a meg-
figyelések, melyek a fekv kemény felszín sekélytengeri voltát bizonyítják

(stromatolitok, szesszilis Foraminiferák stb. ) ,
az üledékszünet után keletkezett

új üledék (ammonitico rosso) batimetrikus feltételeinek meghatározására nem
használhatók fel. A hosszabb idegység felett képzd, kis rétegvastagságú

ammonitico rosso mészk nagy földrajzi elterjedése az óceáni környezet ki-

egyensúlyozott voltáról tanúskodik.

A szerves élet fejldése szempontjából ezek a tényezk kedvezek, mert

1. a tenger mélyülése elsegíti az Ammoniíe.s-popnlációk vertikális, vagyis

epi- és batipelágikus csoportokra való szétkülönülését;

2. a környezeti feltételek állandósulása elsegíti az egyes csoportok prog-

resszióját, és megengedi más csoportok továbbélését. A neoendemikus és paleo-

endemikus csoportok nagyobb száma, azaz egyes csoportok (Tropidoceras,

Protogrammoceras) korábbi megjelenése, illetve továbbélése (Ectocentrites,

Phricodoceras) ebbl adódik.

A kelet-mediterráni és északnyugat-európai faunaprovinciák Ammonites-

successzióját összehasonlítva általában megállapítható:
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1. Az ÉNY-Európában uralkodó Ammonites-csoportok egyidejleg a medi-

terrán területeken is gyakoriak (Oxynoticeras az oxynotum zónában).

2. Az ÉNY-Európában csak szórványosan elforduló A mmonites-csoportok
a mediterrán területeken egyidejleg nagyobb gyakoriságot érnek el (Angu-
laticeras az oxynotum zónában).

3. Az ÉNY-Európában hiányzó Ammonites-csoportok az egyids mediter-

rán képzdményekben szórványosan megtalálhatók (Angulaticeras a jamesoni

zónában).

Mindez kiemeli a mennyiségi vizsgálatok fontosságát a mediterrán faunák
értékelésénél.
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Zones á Ammonites du Sinémurien dans la Montagne du Bakony

B. Géczy

Dans les coupes différentes de la Montagne du Bakony toutes les zones du Sinémurien
peuvent étre distinguées d’aprés les Ammonites. Les listes de faunes sont énumérées
dans le texte hongrois. La zone á oxynotum a pu étre identifiée sur la base d’une collection

de musée récoltée antérieurement. Cette faune-ci renferme probablement aussi la partié)

basale de la zone á raricostatum.
Dans la sédimentation du Jurassique inférieur de la Montagne du Bakony se mani-l

festent deux ehangements de faciés essentiels: ee sont l’apparition de l’Ammonitico rossoj

calcaire et eelle de l’Ammonitico rosso marneux. Cependant, si dans le cas de l'Ammoni-
tico rosso calcaire, le niveau stratigraphique dans lequel celui-ci se présenle á l’intérieur

des étages sinémurien et toarcien est différent d’une coupe á l’autre, l’Ammonitico rossoj

marneux est répandu partout dans la montagne & partir du Toarcien inférieur. Au point
|

de vue des faciés, les étages sinémurien et pliensbachien sont beaucoup pilis étroitement

en connexion entre eux qu’il n’en est de mérne le cas pár rapport á l’Hettangien sous-

jacent ou au Toarcien superposé. La différence ent re les deux étages est plutt une ques-

tion quant.itative: cn cffet, les sédiments du Sinémurien sont plus variés (hétérogönes) I

que ceux du Pliensbachien, étant caractérisés pár l'abondance plus marquée de l’Ammo-1
nitico rosso calcaire atypique, ce qui est d á des apports bioclastiques.

Pár conséquent, la sédimentation du Jurassique inférieur de la Montagne du Bakony
se divise essentiellement en trois phases. Les formations de l’Hettangien manifestent

encore une affinité nette pár rapport au Trias supérieur. Le Sinémurien et l’Hettangien

sont les périodes de formation de l’Ammonitico rosso calcaire, le Toarcien est eelle <1<‘
j

1

l’Ammonitico rosso marneux. En ce qui concerne le Toarcien, il ouvrit un nouvelle étapeH
dans l’histoire du Jurassique inférieur non seulement au point de vue de la sédimentation. (

mais aussi á célúi de l’assotiation de la fauné.
Le caractéro de 1’Ammonitico rosso calcaire s. 1. ne dépend pás de la distance de la

cóte ou de la structure do la térré fenne, mais il est déterminé pár la proximité et la posi-| >

tion bathymétrique des haut-fonds sousmarins intennéd iái rés.
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Entre le faciés d’Ammonitico rosso et l’épanouissement des Ammonoldes, il v a une

lation. Dans le Sinémurien inférieur l’Ammonitico rosso ealcaire est eneore sporadique,
ans le Sinémurien supérieur il est déjá bien caractéristicjue, étant généralement répandu
ans le Pliensbachien. Parallelemen t & ee développement, augmente le nombre des taxons
es Aminonites:

Zones Genres Espéces

janitsón i 25 71

raricostatum 16 20
oxynotum s. 1. 18 50
obtusum 16 37

semicostatum s. 1. 5 8
bucklandi 6 11

anyulata — —

I

j
Le région mésogéenne orientale, y compris la Montagne du Bakony, est considérée

1 >omnie une des centres de l’évolution des Ammonites jurassiques inférieures. Le déve-
ippement de ce e.entre se date des le Sinémurien supérieur, étant lié, outre les conditions
icéaniques. k celles bathymétriques et A la stabilisát ion du milieu.
L’Ammonitico rosso ealcaire peut déposer dans des conditions bathymétriques diffé-

ntes, ce qui est aussi indiqué pár la variation du pourcentage des Phylloceratidés et
-ytoceratidés. Mais en generál, il se déposait dans la zone des eaux plus profondes. Les
bservations indiquant que le hard-ground du mur s’est fnné dans une mer peu profonde
tromát öli thes, Foraminiféres sessiles, etc.) ne peuvent pás étre utilisées pour la déter-
aination des conditions bathymétriques du nouveau sédiment (Ammonitico rosso) qui
e déposa aprés la lacune. La grande répáit it ion géographique de l’Ammonitico rosso cal-

'aire d’une puissance réduite et d’un intervalle stratigraphique considérable témoigne
our un milieu océanique bien équilibre.
Ces facteurs sont favorables jiour l’évolution biologique,

1.

puisque l’approfondissement de la mer contribue a la différenciation verticale des
•opulations d’Ammonites, c’est-A-dire á la différenciation des groupes épi- et bathy-
lélagiques;

2.

la stabilisation des conditions du milieu contribue au progrés de certains groupes
t permet la survie des autres groupes. Voilá la cause du nombre plus élévé des groupes
jéo- et paléoendémiques (Tropidoceras, Protogrammoceras), resp. de leur persistence
IEetocentrites, Phricodoceras).

I

l
En comparant les successions d’Ammonites des domaines fauniques méditerranéen

riental et nordouest-emopéen, on peut constater en général ce qui suit:

1. Les groupes d’Ammonites prédominant au NW de l’Europe sont fréquents au mérne
.emps dans les régions méditerranéennes (Oxynoticeras dans la zone á oxynotum ).

i
2. Les groupes d’Ammonites sporadiques au NW de l’Europe atteignent simultané-

* nent une abondance plus élevée dans les régions méditerranéennes ( Angulaticeras dans
la zone á oxynotum).

3.

Les groupes d’Ammonites manquant au NW de l’Europe sont sporadiques dans les

ormations du mérne age de la région méditerranéenne ( Angulaticeras dans la zone á ja-

mnesoni)

.

Tout les faits qui viennent d’étre évoqués soulignent l’importance des recherches quan-
itatives pour l’évaluation des faunes méditerranéennes.
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A Villányi-hegység alsó- és középs-
jura képzdményeinek üledékföldtani

vizsgálata

i h

Vörös Attila*

(10 ábrával, 1 táblázattal)

Összefoglalás: A Villányi-hegység K-i részén jelenleg felszínen lev alsó- é

középsjura rétegsoron belül négy képzdmény volt elkülöníthet: 1 . pliensbaehi karbo
nátos összlet, változó terrigén anyagtartalommal, 2 . bath homokos mészk, 3 . alsókalló\

vasooidos mészk, 4 . kallóvi ammoniteses pad. Az egyes képzdmények kzettani és s
lénytani vizsgálata alapján lehetségessé vált a képzdési körülmények megközelítése és

terület fejldésmenetének felvázolása.

fii

'

Az alsó- és középsjura képzdmények, nagy változatosságuk, és egyes szili

tekben igen gazdag smaradványtartalmuk miatt a Villányi-hegység lég

nagyobb érdekldésre számottartó képzdményei. Alapvet földtani ismerte

tésüket Lenz (1872), Hofmann (1876), Till (1906) és Lóczy (1912, 1913

1915) munkái tartalmazzák. Az újabb irodalomból a két nagyvonalú, össze

foglaló munka (Rakusz és Strausz, 1953); (Noszky, 1961) mellett Kasza
(1958, 1959, 1961) dolgozatai emelhetk ki. A liász és dogger rétegek faunáji

jelenleg újravizsgálat alatt áll. A biosztratigráfiai értékelés jobb megalapozás
érdekében a lelhelyek litosztratigráfiai vizsgálata is szükségessé vált.

E munka elvégzésekor szinte köszönettel tartozom Fülöp Józsefnek, aki a Magya
Állami Földtani Intézet múzeumi és újabb gyjtés anyagát az ELTE slénytani Tai
szék rendelkezésére bocsáj tóttá, Földvári Máriának a DTA felvételek elkészítéséért <

kiértékelésükben nyújtott segítségéért, valamint Kaszap Andrásnak, aki saját gyjtés
anyagát adta át. Géczy Barnabás és Galácz András sokat segítettek értékes infonnt
cióikkal.

Vizsgálati módszerek

ifi

ült

ILI

"Ji

A kzettani vizsgálatok elssorban a szabadszemmel végzett és vékom
csiszolat! megfigyelésekre, valamint a sósavban oldhatatlan maradék vizsg;

latára terjedtek ki. A kb. 10% -os sósavban történt oldás után a maradékt
0,06 mm-es lvukbség szitán átmosva, 0,06 mm fölötti ,,homok' és ez alat

,,kzetliszt + agyag” frakcióra bontottam. Ahol a „homok” frakciót tú

nyomórészt kvarc alkotta, célszer volt elvégezni a szemcsenagyságeloszlá .

vizsgálatát. Az agyag frakció esetében ez valószínleg egészen hibás eredm<

nveket adott volna, a sósavas kezelés következtében.
A mikrofauna vizsgálata általában a Foraminiferák mennyiségi viszonyaina

megállapítására korlátozódott a vékonycsiszolatok alapján. A makrofaun
nagy része régi múzeumi anyag, pontosabb származási helyüket csak a köze

anyag azonosítása alapján lehetett meghatározni. A régi gyjtések rendsze

.

•f

Eladta a MFT slénytanl-Rétegtanl Szakosztályának 1070. május Il i eladóülésén.
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slensége miatt a fauna mennyiségi adatai csak nagyvonalú tájékozódásra al-

almasak. így a (5. ábrán, bár a gyjteményi anyag példányszáma ismert,
álszerbb volt az adatokat tágabb intervallumokban kifejezni. A kagylók
létmódjára vonatkozó adatok nagyrészt Stanley (1968) munkájából szár-
íaznak.

Fekv képzdmények

A jura üledékek lerakódása eltt a vizsgált területen felszínen lev kzetek
>ntos anyagszolgáltatók lehettek, ezért áttekint vizsgálatuk lényeges. A jura

i épzdménvek fekvje általában középstriász dolomit, lokálisan (a villányi
emplom-hegven) pedig pontosabban meg nem határozott korú, laza, homokos,

fgyagos összlet.

A középstriász dolomit a hegység legelterjedtebb képzdménye. Tömött,

t

Italában sárgásfehér, vékony rózsaszín erekkel átjárt, szögletes törés kzet,
ósavban oldhatatlan maradéka átlagosan 8%. Vékonycsiszolatban srnarad-
ánymentes, valószínleg ersen átkristályosodott, kb. 5 y átlagos méret
ristályokból álló microsparit.

A bizonytalan korú, laza, agyagos homok csak a villányi Templom-hegyrl
mert. CaC03 tartalma 39%. A 0,06 mm fölötti frakció szemcsenagyság-
ioszlási jellemzibl (1. táblázat) Sahu (1964) 111 . egyenlete alapján kiszámít-
ató Y érték: 4,9007 és — 5,2784 között változik. Ezek szerint képzdése
íkélvtengeri, vagy tavi környezetben történhetett. A kett közül inkább a
ívi képzdés valószínsíthet, mivel a DTA görbe az agyagásványok közül
;ak a kaolinit jelenlétére utal. A képzdménybl smaradvány eddig nem
érült el, így kora biokronológiailag nem állapítható meg. Els leírója Lóczy
1912, 1913) szerint ,,mediterrán” (miocén), vagy pannóniai korú. Noszky
1961) a jura transzgresszió bevezet képzdményének tekintette. Jelenleg
incs jól feltárva. Szabó (1957) leírásából azonban látható, hogy folyamatos
'ledékképzdés nem köti össze sem a triász, sem a jura képzdményekkel.
>s hogy települése megegyezik a fekv és fed településével. A képzdmény
?hát együtt állítódott meredekre a triász és jura rétegekkel, és mivel ez a
réta idszakban történt (Wein, 1967, 1969), az ennél fiatalabb képzdés
izárt. Az összlet tehát a középstriász és a pliensbachi emelet közötti id-
irtamon belül, valószínleg rövid, önálló üledékképzdési szakasz terméke.

Alsó- és középsj ura képzdmények

Pliensbachi karbonátos összlet, változó terrigén anyagtartalommal

Errl az összletrl elször Lenz (1872), majd Hofmann (1876) mint dogger
Hegekrl számolt be. Els részletes leírását Till (1906) adta, megállapítva,
ogy csak Brachiopodákat tartalmaz, Ammoniteseket nem. Lóczy (1912,

915) az összletet Cornbrash, illetve Cornbrash és bradfordi rétegek néven
ta le, a kormegállapítást néhány Brachiopoda fajra és Nautilusokra alapít-

a. Kaszap (1959, 1961) az els, biztosan innen származó Ammonitest Oppelia
f. aspidoides Opp.-nek határozta. Ez egyértelmen bizonyítaná a bath emelet-
e tartozást, köztudott azonban, hogy rossz megtartás esetén az Oppeliidák
ehezen határozhatók meg, és akár a liász Oxynoticeras-félékkel is összetéveszt -

etk. Noszky (1961) az összlet alsó szintjében ,,liász-jelleg Cardinia ma-
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radványt talált, amelyet azonban áthalmozottnak tekintett. A Villány

Belemnites-íaMr\& feldolgozása során (Galácz-Vörös, 1969) ebben a képzd
ményben nem találtunk fajra meghatározható példányt, a Passaloteuthina

alcsalád jelenléte alapján azonban biztosan a kallóvinál idsebb, az addig

bizonyítékok szerint bath kor adódott. Az 1969. évi Mediterrán Jura Kollok

vium villányi kirándulása során, a kirándulást elkészít feltárásokból néhán'

jó megtartású Ammonites került el, amelyek alapján angol kutatók már . :

helyszínen is a pliensbachi emelet jamesoni zónájára következtettek (Ager
Callomon, 1971).

Kzettani vizsgálatok

A képzdmény fekvhöz való viszonya csak kevés helyen, a templom-hegyi ,,A”, ,,C jfl

és ,,E” szelvényben tanulmányozható (1. ábra). Ezeken a pontokon a fekv a „meditei 1
rán” homokos összlet, amelynek laza volta miatt a rátelepiilés jellege nem állapíthat

'

meg egyértelmen.

/. ábra. A pliensbachi összlet elterjedése Vilid ny környékén. J e 1 m a gyár á z a t: l. Középst rldsz dolomit. 2. P<

tosabban meg nem határozott korú, laza. homokos összlet. 3. Pliensbachi meszes homokk. 4. Pliensbachi mes
konglomerátum, ugyagos, homokos mészk. 5. Pliensbachi homokos mészk. 0. Pliensbachi mészk, faunás szinti

7. Középsjura rétegek.

/<’/(/. /. Extension of the Pliensbacbian sequence in the viclnlty of Villány. E x p 1 a n a t i o ns: 1. Middle Trlas

dolomité. 2. Unconsolidated snndy sequence of unspecified age. 3. Pliensbacbian calcareous sandstone. 4. Pliensbacb:

calcareous conglomerate; clayey, sandy limestone. 5. Pliensbachian sandy limestone. 0. Pliensbacbian limcstone w
a fannal horizon. 7. Middle Jurassic beds
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A plienabachi összlet legalsó szintje karbonátos kötanyagú kvarohomokk, amely
friss állapotban sárgásszürke, igen kemény, mállottan sárgásbarna, laza. Néhány kzet-
tani adatát az 1. táb'ázat tartalmazza. A szemesenagyságeloszlási jellemzk alapján
Sahu (1064) szerint elkülöníthet a litoráhs (beach) és a szublitorális képzdés homok-
k. A 8ah u- féle II. egyenlet alapján a pliensbaeín homokkre kiszámítható Y érték
88,3353 és 101,5968 között változik, ami egyértelmen szublitorális keletkezésre utal.

A terrigén törmelékes anyag mennyisége fölfelé haladva csökken, egészen a tiszta (95%
j!CaC0 3 tartalmú) mészkig.

Erre, a templom-hegyi „A” szelvényben 0,5 2 cm-es kvarcit és dolomitkavicsokat
kb. 1 : 1 arányban tartalmazó konglomerátum következik, kb. 80 cm vastagságban,
amelynek kötanyaga egészen alacsony terrigén anyag tartalmú, ersen átkristályosodott
mészk. Vékonycsiszolatban megfigyelhet, hogy a kvarcitkavicsok nagyrésze mozaik-
szerkezet, vagy hullámos kioltási! és így valószínleg metamorf eredet, a dolomit-
kavicsok anyaga pedig a mélyebb fekvben lev középstriász dolomittal egyezik.
Az „A” szelvényben ezután az itt leírt konglomerátum anyagából álló görgetegek követ-

. keznek, agyagos, homokos mészk kötanyaggal, majd ugyanilyen kötanyagú 2—10
cm-es, mészkkavicsokból álló kzet, összesen kb. 1,4 m vastagságban.

Ezután a lokális terrigén törmelékes anyag feldúsulása után a téridét más pont jaihoz

(
hasonlóan az „A” szelvényben is mészktagozat következik, amelynek alsó szintje sok
szempontból eltér a magasabbaktól. Friss állapotban kékesszürke, mállottan sárgásbarna,
rétegzetlen, vagy vastagpados, tömött, kristályos mészk. Sósavban oldhatatlan maradé-
ka 5%, a 0,06 mm fölötti tartomány túlnyomó többségét gömbös kovahalmazok alkot-
ják, amelyek néha smaradványhéjak kalcitanyagát helyettesítik. Ez a, helyettesítés

I vékonycsiszolatban is jól látható (2. ábra), a sugaras kaleedonhalmaz a Belemnites
rosztrum-töredéket középrl kiindulva tölti ki. A kalcedonos helyettesítés a Belemnites

4 és Brachiopoda vázak esetében a leggyakoribb. A helyettesítés mechanizmusáról, és a
í vele kapcsolatos környezeti feltételekrl még keveset tudunk, valószín azonban, hogy
a folyamat szindiagenetikus, azaz a diagenezis korai szakaszában megy végbe (Dapples,
1967). Vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján, a kzet Folk (1959) értelmében biomicros-
paritnak nevezhet. Eredetileg biomicrit lehetett, a diagenezis során azonban a micrit

4 és a biogén, karbonátos szemcsék is, kb. 50 fi átlagos méret kristályokból álló mozaikká
kristályosodtak át. Az eredeti micrit, sötétebb színével elkülönül. Ilyen alapon planimé-

J
teres mérést végezve, a kzetszemcse/micrit aránya 0, 79-nek adódott. Ennek megfelelen

' a Plumley et al. (1962) féle energia index osztályozás II. típusához tartozik, amely az
idszakosan mozgatott vízben képzdött mészköveket foglalja magában. A friss állapotú

mészk sötétszürke színébl pirít és/vagy szervesanyag jelenlétére lehetett gondolni

.

A pirít, apró szemcsék formájában kimutatható a sósavas oldási maradékból. A deriva-
tográfos felvétel (3. ábra) alapján pedig a szervesanyagtartalom valószín, kisebb meny-
nviség pirit mellett. A szervesanyag, esetünkben valószínleg növényi eredet és a
szárazföldrl származott. Emellett szólnak a gyakori kovásodott famaradványok. Szer-

vesanyag és pirit jelenléte az üledékben, nem jelent feltétlenül redukált közegben történt

lerakódást, euxin fáciest. Hacsak nem kivételesen lassú az üledékképzdés, mindig léte-

zik az üledék föls, oxidált zónája alatt egy redukált zóna, ahol a pH megemelkedik, a
íredoxpotenciál pedig negatív lesz a szulfátredukáló baktériumok hatására, amelyek

A Villányi-hegység alsó- és középsjura képzdményeinek néhány kzettani adata
Petrographic data of the Lower and Middle Jurassic. deposits of Villány Mountains, Hungary

I. táblázat — Table I.

Sósav-
ban

oldha-

tatlan

mara-
dék(%>

0,06
mm
alatti

frakció

(%>

0,06
mm

fölötti

frakció

(%)

A 0,06 mm fölötti frak-

ció Fik és Waiíd (1957)
szerinti szemcsenagyság-
eloszlási jellemzi (®)

Mz a
> Skí Kg

Kallóvi ammoniteszes pad 15,7 13,0 2,7
— — —

Alsókallóvi vasooidos mészk 19,2 8,3 10,9 — — — —
Bath homokos mészk 31,3 13,9 17,4 2,1466 0,7564 —0,0345 1,1582

Pliensbachi mészk 3,4 1,3 2,1 — — — —
.Pliensbaclii homokk 55,4 9,6 43,8 1,2612 0,8969 0,2034 0,8484

iBizonytalan korú laza homokk 51,5 25,5 26,0 2,2616 0,8647 —0,1591 1,058T



16 Földtani Közlöny 102. kötet, 1. füzet

emellett, a tengervíz szulfátjából H 2S-t termelnek (ZoBell, 1942). A rendelkezésre álló,

oldatba ment vas a H 2S-nel reagálva FeS-ként kiválik. Ha az üledékképzdés elég gyors,
bizonyos mennyiség szervesanyag is bekerülhet a redukált zónába, mieltt a felszíni

rétegben él szervezetek felhasználhatták volna. A derivatogramból adódó másik ered-
mény a kzet kb. 20%-os dolomittartalma (3. ábra). Ez a dolomit minden valószínség

2. ábra. ítészben kaloedonnal helyettesített Belemnües rosztnun töredék a pliensbachi mészk alsó szintjébl. (+>
(Nagyítás: 14 X)

Fig. 2. Fragment. of a Belemnite rostrum partly replaced by chalcedony, from the lower level of the Pliensbachin 1

limestones. (+ N) Magnification: 14X

100 300 500 700 900 °C
I I I ; I I i I I

DTG

3. ábra. A pliensbachi mészk alsó tagozatának derivatogramja. (P = pirít, O = szerves anyag. I) = dolomit)

Fig. 3. Derlvatogramine of the lower member of the Pliensbachlan limestones (P = pyrite, 0 = organic matt
1) = dolomité)
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szerint nem elsdleges, hanem a mai karbonátos üledékekben megfigyelt módon, a magas
Mg-tartalmú kalcitból keletkezett (Fairbridge, 1967). A magas Mg-tartalmú kalcitot
gerinctelen állatok és fleg az algák váza tartalmazza nagy mennyiségben, ezért els-
sorban a sekólytengeri üledékekben gyakori. (Stehli és Hower, 1961). Rendkívül in-
stabil és így a szindiagenezis során jelents Mg szolgáltató lehet a dolomitképzdéshez.

4. ábra. Szivacst metszet a harsány-hegyi pliensbachi összlet legalsó szintjébl. +N, nagyítás 50X
Fig. 4. Cross-section of a sponge spicule from the lowermost level of the Pliensbachian of the Harsányhill. +N; 50X

A pliensbachi összlet mészktagozatának most tárgyalt alsó szintje megtalálható a
Somsich-hegyen, valamint a templom-hegyi ,,E” szelvényben is. A mészktagozat to-
vábbi, magasabb szintjei csak az „A” szelvényben vannak meg és tanulmányozhatók.
A terrigén anyag mennyisége és a karbonátos szemcsék átlagmérete fölfelé haladva csök-
ken. Ez a vízmélység növekedésére, vagy legalább is parttól távolabbi környezetre utal.
A legföls szinteken a mészk szabálytalan alakit, néhány cm-es kovagumókat tartalmaz.
Ezek létrehozó folyamata valószínleg nem analóg a feljebb tárgyalt kalcedonos helyet-
tesítéssel. Vékonycsiszolatban ugyanis látható, hogy a gumók határa nem éles, és nem
szelektív' helyettesítésrl van szó, hanem az összes elegyrészt érint „metaszomatózis”-
ról.

A Harsány-hegyen több mint 12 m vastagságú karbonátos összlet található, amelynek
kora néhány Spiriferina sp. alapján biztosan liász, valószínleg pliensbachi. Legmélyebb
ismert szintje csak törmelékben van meg, kovaszivacstk felhalmozódásából álló tzk
(4. ábra). Magasabb tagozata barnássárga, tömött, rétegzetlen mészk, vékonycsiszolat-
ban láthatóan ersen átkristályosodott, fleg Eehinodermata és egyéb váztörmelékbl áll.

Sósavban oldhatatlan maradéka átlagosan 12%.
A pliensbachi összletre vonatkozó kzettani vizsgálatokat összefoglalva megállapít-

ható, hogy a tengeri üledékképzdés megindulása nem igazi transzgresszió, azaz lassú
tengerelnyomulás következménye, hanem egy viszonylag nagy kiterjedés terület
gyors tengerszint alá süllyedésével, szubmerziójával kapcsolatos. Ezt támasztja alá a
pliensbachi összlet bázisán lev homokk, és a fekvjében lev bizonytalan korú, homokos
képzdmény azonos elterjedése, valamint, hogy az elbbi kzet jellemzibl nem litorá-

lis, hanem szublitorális keletkezés adódik. A neritikus környezet továbbra is fennmaradt,
és a lokális terrigén anyagforrás megsznésével karbonátos üledékképzdés jutott túl-

súlyra.

slénytani vizsgálatok

A pliensbachi összlet alsó, homokk tagozata gyakorlatilag smaradvónymentes.
A mészktagozat alsó szintjében, vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint a Foramini-

ferák mennyisége 13 példány/cm2
,
ez az érték a magasabb szintekben 9-re csökken.

Ezzel együtt csökken a Foraminiferák átlagmérete is, a perforált/agglutinált fonnák
aránya pedig 1 : 1-rl 6 : 1-re változik. Az alsó szintekben gyakori a liászban igen elter-

'*• Földtani Közlöny
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jedt, jellegzetes nemzetség, az Involutina (5. ábra). Plankton Foraminifera a pliensbachi
üsszletbl nem került el. Ezt nem valamilyen különleges ökológiai körülmény magya-
rázza, hanem az, hogy a Globigerina félék evolúciós fellendülése csak a középsjurában
indult meg (Bandy, 1967). A harsány-hegyi pliensbachi mészk Foraminifera társasága
fbb vonásaiban a villányi alsó szintekhez hasonló.

.5. ábra. Involutina sp. a pliensbachi mészk alsó tagozatából. Nagyítás 14 X
Fig. 5. Involutina sp. Írom the lower inember of the Pliensbachian limestones. 14 X

A makrofauna összetételét a 6. ábra mutatja. A mennyiségi viszonyok vertikális vál-

tozása a Foraminiferákéhoz hasonló. Míg az alsó szinteken gyakoriak a kagylók, csigák,

Nautiloideák, Ammonoideák, Belemnoideák, Brachiopodák és a váztörmelékbl ítélve,

az Eehinodermaták, fölfelé haladva a fauna elszegényedik és néhány kagylóra és Brachi-
opodára korlátozódik az Echinodermata törmelék mellett. Különösen feltn a nekton
faunaelemek szinte teljes kimaradása, amit általában a nyílt tengertl történt elzáródás-
sal szoktak magyarázni. Ez az értelmezés, jelen esetben, egyéb bizonyítékok híján nehe-
zen fogadható el.

A bentosz faunaelemek közül a kagylók túlnyomó többségét (80%) az úszóképes epi-

bentonikus Pectinaceák teszik ki, kizárólag szétesett teknkként fordulnak el. Az in-

ben toszt egyetlen apró Pleuromya képviseli. Az inbentosz hiánya kemény aljzatra is utal-

hat. Esetünkben azonban, már a kzettani vizsgálatok is laza aljzat mellett szóltak. A
kzet rétegzetlen, vagy vastagpados és ez felveti a bioturbáció lehetségét. Valóban, a
friss, sötét kzetfelszínen világosabb foltok láthatók, amelyek, bár köze'ebbi meghatáro-
zásuk nem lehetséges, ásási nyomoknak minsíthetk. A beásódó kagylók hiányának
másik oka a mérgez aljzat i körülmények kialakulása is lehet. A negatív redoxpotenci-
álú II 2S-es zóna föls határa egybeeshetett az üledék- víz határral, vagy e fölé is emelked-
hetett, a kzettani vizsgálatok ennek nem mondanak ellent. Ebben az esetben azonban
az összes bentosz faunaelemet más élettérbl behordottnak kellene tekinteni, és ilyen

közegben az elbb említett bioturbációs jelenségek sem alakulhattak volna ki (Hudson
és I’ai.framan (1969) az Oxford Clay vizsgálata során, a mélybeásódó kagylók ritka el-
fordulását az iszapban kevéssel a felszín alatt fennálló anaerob körülményekkel hozta
kapcsolatba. Ez a magyarázat sem látszik azonban kielégítnek, mivel a beásódó kagyló
az üledékfelszínre nyíló szifón keresztül szerzi az oxigént és a tápanyagot, és így a kör-

nyez iszap anaerob jellege valószínleg kevéssé zavarja.) Esetünkben tehát a beásódó
kagylók hiányából nem lehet sem kemény, sem pangó aljzat i körülményekre következ-
tetni.

A nagyszámú Brachiopoda t úlnyomó többsége Rhynchonéllida, kevesebb, nagytermet
Terebratulida mellett. Az alakok az AoER-tl (1965) körvonalazott élethely-típusok közül

a szublitorális, homokos tengeraljzatra jellemz csoportba tartoznak. Az epibentonikus
kagylókkal ellentétben túlnyomórészt ketts teknvel fosszil izálódtak. Ez az eltérés való-

színleg nem a különböz mérték szállítódással van összefüggésben, hanem az alapvet
anatómiai különbségbl fakad (Ager, 1967). A kagylók ugyanis a ligamentem miatt u

pusztulás után kinyílnak és így könnyebben szétesnek.
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6. ábra. A Villányi-hegység alsó- és középsjura képzdményeinek makrofaunája

Fig. 6. Macrofauna of the Lower and Middle Jurassic deposits of the Villány Mountains

19

Bath homokos mészk

A képzdmény kora a gazdag Ammonites fauna alapján, Galácz A. szóbeli

ízlése szerint felsbath. Korábban nem különítették el a kallóvi ammonite-
es pádtól.

2 *
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Kzettani vizsgálatok

A pliensbachi mészk egyenetlen felszínére mérhet szögeltérés nélkül települ, általában
vasoxidos kéreggel. Fosszilis talaj, a fekv karsztosodása, vagy egyéb olyan jel, ami meg-
elz, hosszú szárazföldi idszakra utalna, nem figyelhet meg.
A képzdmény elterjedése a 7. ábrán látható. Legnagyobb vastagsága a templom-

hegyi ,,A” szelvényben 8 cm. Máshol, pl. a somsich -hegyi szelvényben csak nyomokban van
meg, a fekv egyenetlenségeit tölti ki. A kzet sárgásbarna, sok apró kvarcszemcsét tar-

talmazó mészk. A sósavban oldhatatlan maradék 31,3%, ennek többsége 0,06 mm-nél
nagyobb méret szemcse, amelyek nagyságeloszlási jellemzi nagy hasonlóságot mutat-
nak a jura rétegek fekvjében lev laza homokkéhez (I. táblázat). A gyakoribb nehéz-
ásványok: turmalin, staurolit, dísztén, gránát, epidot, rutil, magnetit, megegyeznek a

pliensbachi homokkben találhatókkal. Vékonycsiszolatban (8. ábra) az ersen átkris-

tályosodott, biomicrosparit (Folk, 1959) alapanyagba ágyazott, nagyon sok szögletes

kvarcszemcsén kívül dolomittörmelék is látható. A magas terrigén törmelékes anyag-
tartalom és az itt felsorolt többi adat alapján valószín, hogy bár a bath homokos mészk
a pliensbachi összlet mészk tagozatára települ, képzdése idején a közelben a középs-
triász dolomit, a „mediterrán” homokk és a pliensbachi összlet mélyebb, homokk tago-

zata is felszínen volt.

slénytani vizsgálatok

A Foraminiferák viszonylag kis számban fordulnak el, vékonycsiszolatban 4 példány
cm2

. Az alacsony plankton: bentosz arány (0,2) valószínleg a víz zavarosságára utal

Funnell (1967) szerint ugyanis a plankton Foraminiferák gyakorisága sem a vízmélység
gél, sem a nyílttengeri jelleggel nincs egyértelmen összefüggésben.
A makrofauna elemek közül (6. ábra) az Ammonoideák mellett a kagylók a leggyako

riabbak. Nagy részük epibentonikus (Limacea) ,
de szép számban szerepelnek a beásod*

formák is (Astarte, Cardium, Pholadomya, Goniomya)

,

amelyek- laza aljzatot igényelnek
A passzív, mélybeásódó Pholadomya -félék jelenléte stabil aljzati körülményekre mutat
Tekintve azonban, hogy a kagylók 97%-a szétesett teknkként ágyazódott be, és hogy i

Pholadomyákat is kizárólag különálló teknk képviselik, biztosra vehet, hogy idnkén
viszonylag vastag, laza üledék dolgozódott fel. A feldolgozódás valószínleg nem, vág.'

csak részben bioturbációs eredet. A mélybeásódott, nagy Pholadomya teknk szétválási

és az élethelyzetbl történt kibillenése ilyen módon nehezen képzelhet el. A függlegesei
beásódó Pholadomyák testük hosszát jóval meghaladó szifóval rendelkeznek, és mivel .

villányi anyagban nem ritkák a 9— 10 cm hosszúságú teknk, ezek számára legalább 2<

cm-es beásódási mélység adódik. így, az egykori üledékvastagság a jelenleg mérheti

8 cm-nek többszöröse lehetett. McAlester és Rhoads (1967) szerint a függlegesei
mélybeásódó formák ma csak a litorális és sekély szublitorális régióban gyakoriak.
A viszonylag kis számú Gastropoda, Brachiopoda és Echinoidea nem szolgáltat a fenti

ekkel ellentétes adatot, így megállapítható, hogy a bath homokos mészk litorális, vág;

sekély szublitorális környezetben képzdött, ahol a vízmozgás idnként elég ers vol

néhány dm vastagságú, konszolidálatlan üledék feldolgozásához.

3. Alsókallóvi vasooidos mészk

Ezt a képzdményt korábban nem különítették el a kallóvi ammonitesze
pádtól. A kzetanyag alapján azonosítható, néhány Macrocephalites sp. alaj

ján, Géczy B. szóbeli közlése szerint, kora alsókallóvi.

Kzettani vizsgálatok

A képzdmény elterjedése a 7. ábrán látható, a villányi Templom-hegyre korlátoz*

dik. A ,,B” és „0” szelvényben 8 — 10 cm vastagságú, az „A” szelvényben csak a bat

homokos mészk felszíni egyenetlenségeit tölti ki. Alsó szintjén, különösen u ,,B” szc

v ényben a bath homokos mészk néhány cm-es nagyságú, limonitkéreggel bevont daral

jai találhatók, egyébként sok limonitooidot, kvarchomokot és dolomittörmeléket ta
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talmazó barnássárga mészk. Sósavban oldhatatlan maradéka csaknem 20%, enne!
többsége 0,06 mm-nél nagyobb méret kvarcszemcse, vagy limonitooid. Vékonycsiszo
latban látható, hogy a limonitooidok központi magva kvarc vagy karbonátszemcse i

lehet.

Hallam (1967) a vasooidok képzdését tárgyalva, állást foglalt az aragonit-ooidok
hoz hasonló, mozgatott vízi keletkezés mellett, a gél-konkréciós származtatással szem

ben. Ez a képzdési mód esetünkben is valószínsíthet, és mivel a réteg alsó szintjén ele

forduló több cm-es mészkdarabok néhány mrn-es vastagságú vasoxidos bekérgezése
analóg, meglehetsen ers vízmozgást kell feltételeznünk. A nagy, tengeri vasérctelepe
esetében a vasat általában a szárazföldrl származtatják, és problémát jelent a nag'
távolságú tenger' szállítódás (Hallam, 1966). A villányi alsókallóvi képzdmény al

dm-es vastagságú, és ez a viszonylag kis mérték vas-feldúsulás a megelz üledékhéza;
gal lehet kapcsolatban. Ennek során, a karbonátos kzetek bizonyos fokú visszaoldódás
után, vasban dús „oldási maradék” maradhatott vissza. A felhalmozódott vas oldatl
kerülése, majd kiválása ooid formájában nem képzelhet el ugyanazon helyen, ugyanazt
idben, a két folyamat eltér kémiai feltételei miatt. Ha azonban szakaszosan ismétli
mobilizációs és kiválási periódusokat, és szintén ismétld üledékáthalmozódási periódi

sokat tételezünk fel, úgy, hogy az áthalmozódási idszak mindig a vaskiválással essi

egybe, (ahogy ez természetes körülmények között várható), elképzelhetvé válik a gy
korlatilag egyidej, és egy területen végbemen vas-oldódás és ooidképzdés. Ez a foly

inat a vizsgált képzdmény esetében valószínsíthet, azzal a kiegészítéssel, hogy 1

létrejött ooidokat késbb normális mésziszapképzdés „hígította” fel.

slénytani vizsgálatok

Vékonycsiszolatban Foraminiferák alig láthatók. Feltn változás azonban az eddi
képzdményekhez képest, a „Paleotrix >,

-ek megjelenése. A vékonycsiszolatban igen fino

szálakként jelentkez, szerves eredet lemezkéket egyes szerzk (többek között Ferasi
1957) algáktól, mások, pl. Peyre (1959), Misik (196(5) vékonyhéjú, esetleg fiatal kagyló
tói származtatták. Jefferies és Minton (1965) kimutatta, hogy a Bositra (= Pot\

donia auct.) kagyló nemzetség a jurában planktonikus életmódot folytatott, és leggy
koribb fajai a toarcitól az oxfordiig éltek. Ez lényegében megegyezik a paleotrixes mikr
fácies idbeli elterjedésével. Mindent összevéve, a ,,Paleolrix” a nyílttengeri élettájék j>

lemzje, ahogy azt az említett szerzk egyönteten hangsúlyozták. Az alsókallóvi vf

ooidos mészk képzdése idején tehát valószínleg sekély, de nyílttengeri körülményi]
uralkodtak.
A makrofauna elemek közül (6. ábra) az Ammonitesek a leggyakoriabbak. Kitl

anyaguk általában a mellékkzettel azonos. A képzdmény alsó szintjén található ba

8. ábra. A bath homokos mészk vékonyesiszolati képe. (Nagyítás: 14X)
Fig. 8. Thin section of sandy limestone, Bathonian. 14 X
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homokos mészkdarabok esetenként Amrnoniteseket is tartalmaznak, amelyek termé-
szetesen át halmozottak. A néhány kagyló egy része epibentonikus, ezek szétesett teknk-
ként fossz ilizálódtak . A sekély (Anisocardia

)

és mélybeásódó (Pholadomya) alakok vi-
szont kétteknvel rzdtek meg, ami arra utal, hogy bár az ooidképzdéskor ers tur-
bulens vízmozgást kell feltételeznünk, a tulajdonképpeni mészk képzdése idején a víz-
mozgás lényegesen gyengébb lehetett.

4. Kallóvi ammoniteszes pad

Ezt a képzdményt a fekv jura rétegekkel együtt, összefoglaló néven Lenz
(1872) mint klausi, Hofmann (187(5) mint felsdogger rétegeket említette.
Elször Pálfy (1901) különítette el, els részletes leírását pedig Till (1906)
adta, aki szerint a mintegy 30 cm vastagságú réteg kallóvi formák mellett bath
Amrnoniteseket is tartalmaz. Till (1910—1 1) az ammoniteszes padot a rnacro-

cephalus, anceps és athleta zónákra tagolta. LÓCZY (1912) vitatta ennek lehet-

i

ségét, késbb azonban (Lóczy, 1915, 421. o.) a niacrocephalus és az anceps
zónát sikerült elkülönítenie. Arkkll (1956) szerint, Lóczy monográfiájának
ábrái alapján az Ammonites fauna többsége középskallóvi, kevés fels-
kallóvi képviselvel. Ugyanakkor a villányi faunában bath alakok jelenlétét

is kimutatta. Kaszap (1959, 1961) egy új lelhelyrl elkerült fauna vizsgálata
kapcsán a klasszikus villányi faunát is újraértékelte kronológiailag. Ennek
eredményeképpen úgy találta, hogy az ammoniteszes pad két bath és öt kallóvi
zónát foglal magában. A vélemények gyakori eltérésének egyik oka múzeumi
anyagkeveredés lehetett (Géczy, 1969). A másik, súlyosabb ok az ammonite-
szes pad túlságosan tág litosztratigráfiai értelmezése volt. Jelenlegi felfogásunk
szerint a felsbath és az alsókallóvi (a bath homokos mészk, illetve az alsó-

. kallóvi vasooidos mészk formájában) elkülöníthet a szorosabb értelemben
I vett ammoniteszes pádtól. Ennek kora Géczy B. szóbeli közlése szerint való-

! színleg a középskallóvi egyetlen zónájára korlátozódik.

Kzettani vizsgálatok

Az alsó- és középsjura képzdmények közül a kalóvi ammoniteszes pad a legnagyobb
elterjedés. A villányi Templom-hegyen (7. ábra) kívül a Harsány-hegyen és a kb. 10
km-re Xy-ra lev Csukma-hegyen (Kaszap, 1958, 1959, 1961) is megtalálható. A közbens
területen valószínleg csak a kis rétegvastagság és a rossz feltártság miatt nem mutatták
ki eddig. Vastagsága egyenletes, Villány környékén 15—40 cm, a Harsány-hegyen kb.
fél méter. Amint Radwanski és Szulczewski "(1965, 1966) megállapították, három, nem
egészen állandó szintre bontható. Az alsó szint kissé rózsaszínes, kevés vasoxidot és stro-

matolitgumókat tartalmazó mészk. A középs szint többé-kevésbé összefügg stroma-
tolitképzdmény, a föls szint sárgásfehér, alsóbb részén stromatolitgumókat és igen sok
Ammonites vázat tartalmazó mészk. Ez a háromosztatúság a Harsány-hegyen is meg-
állapítható. Eredeti állapotában az egész ammoniteszes pad kékesszürke-zöldesszürke,
pirites, amint az a villánvi Templom-hegyet átfúró alagútból („E” szelvény) kikerült
mintákon látható.
A kzet sósavban oldhatatlan maradéka átlagosan kb. 15%, aminek túlnyomó több-

sége vasoxid (90%), a terrigén törmelékes anyag mennyisége elhanyagolható. Vékony -

csiszolatos vizsgálatok alapján a mészk biomicritnek határozható meg (Folk, 1959,
1962 értelmében) (9. ábra). A Plumley et al. (1962) féle energia index osztályozás I.

típusába sorolható, ami nyugodt vízi lerakódásokat foglal magában. Az alacsony energi-

ájú képzdés nem utal egyértelmen mély vízre. Sekély vízben is lerakodhat micrit, de
csak ha a hullámverés, vagy ers áramlatok nem érvényesülhetnek. Ellenkez esetben az
ers vízmozgás kimosná és lebegtetve elszállítaná a finomszemcséj anyagot, míg a
visszamaradó biogén törmelék pórusait kristályos kaiéit töltené ki, biosparitot eredmé-
nyezve. Sparitos alapanyag azonban a kallóvi ammoniteszes padban nem fordul el.
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Az ,,E” szelvénybl származó, redukált állapotban lev stromatolit réteg anyagából
készült DTA felvétel a 10. ábrán látható. A nagyon határozottan jelentkez pirít mellett,
feltn a kb. 10%-os dolomittartalom. Dolomit jelenléte a jelenkori stromatolitképzdés
helyein nem szokatlan, a Perzsa-öböl és a Karib-tenger egyes részein az árapály-övbeli
és szupralitorális algás sznyegeknek evaporitokhoz való kapcsolódását írták le (Kendall
és Skipwith, 1968; Lucia, 1968). Villányban azonban nem található semmi olyan jel,

9. ábra. A kallóvi ammoniteszes pad föls szintjének vékonycsiszolati képe. (Nagyítás: 14 X)
Fig. 9. Thin section of the upper horizon of the Callovian ammonite bed. 14 X

ami árapály övre, vagy szupralitorális környezetre utalna (pl.: iszap-repedések, loferitel

stb.). így valószín, hogy a dolomit, a pliensbachi mészknél tárgyalt módon, itt is mó
sodlagosan keletkezett, a magas Mg-tartalmú kaiéit bomlása után. Ez alátámasztja
Radwanski és Szulczewski (1965, 1966) feltételezését, hogy a kzet micrit anyaga algi

eredet.

slénytani vizsgálatok

A kallóvi ammoniteszes pad viszonylag gazdag Foraminiferákban. Mennyiségük
vékonycs'szolatos vizsgálatok szerint, az alsó szintben 12, a középs szintben 21, a föls

szintben pedig 14 példány/cm2
. A plankton: bentosz arány ugyanebben a sorrendben 2,3

10; és 5,5. A plankton Foraminiferák viszonylag nagy gyakorisága Funnell (1967) azt

rint a normális sótartalmú és jól átvilágított tengerekben bárhol várható, így ez ör

magában nem tekinthet egyértelmen nyílttengeri jellegnek. Vékonycviszolatban azoi

bari feltn, hogy a karbonátszemcsék túlnyomó többségét „Paleotrix”-ek teszik ki (!

ábra). Mint az elz képzdmény tárgyalásánál láttuk, ezek planktonikus kagylókt<

származnak, és így a plankton Foraminiferákkal együtt nyílttengei ólettájékra uta!

nak.
A makrofaunában (6. ábra) az Ammonitesek dominálnak, kzetalkotó jelleggel szert

pelnok. Ez a tény, a „Paleotrix” -ek tömeges fellépésével együtt, újabb adat a két csopoi

gyakorisági viszonyaiban mutatkozó összefüggéshez, amelyre Géczy (1959) hívta fel

figyelmet. (A közvetlen produkciósb’ológiai kapcsolat helyett azonban inkább közt

táplálékforrásra lehet gondolni.) A Cephalopodák közül a Belemnitesek is igen nagy szán

bán szerepelnek. A kagylófaunában domináns Jnoceramus az eddigiekhez hasonlóan p
lágikus szervezetnek tekinthet. Emellett szól, hogy a nemzetség földrajzi elterjedése

jurában nincs fáeieshatárokhoz kötve. A bisszusszal uszadékfára tapadt Inocermm
dubius leletek (Hauff, 1953) e faj esetében kétségtelenné teszik a pszeudoplnnktonikt
életmódot, ami nagy valószínséggel általánosítható a nemzetség legtöbb fajára, legalál

is a jura idszakban. A kagylófauna fennmaradó részét elssorban epibentonikus fo

mák alkotják, fleg sima Entoliurn-félék. Kauffman (1969) szerint a sima Pectinida<

általában kitn úszók, és nyugodt, mélyvízi környezetben is gyakoriak. A beásódó kag
lók kis számban szerepelnek, kizárólag szétesett teknk formájában. Ez nem jelent f(
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étlenül ers vízmozgást, már kismérték bioturbáció is elidézhette. A Brachiopodák
iagy gyakorisága arra utal, hogy legalább is idnként és helyenként stabil aljzati körül-nenyek uralkodtok. A Brachiopodák túlnyomó többsége Terebratulida, mintegy 60%-
,an sulcalt formák, amelyek Aoeb (1965) szerint a mélyebb, vagy nyugodtabb tenger

-

iljzatra jellemzek. A néhány ureguláris Echinoidea a beásódó életmód alapján a laza.
iljzat bizonyítékának tekinthet. 1

100 300 500 700 900 °CL—1 1——1 1— t 1
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10. ábra. A kallóvi ammoniteszes pad stromatolit szintjének derivatogramja. (P = pirít, D = dolomit)
Fig. 10. Derivatogramme of the stromatolithic horizon of the Callovian amnionite bed

A kallóvi ammoniteszes pad alsó és fels szintje között a makrofauna alapján nem
lehet lényeges különbséget tenni. A középs szint, jellegébl következen nem tartalmaz
makrofaunát

.

.Stromatolitok

A villányi stromatolitokról Radwanski és Szulczewski (1965, 1966) kitn, modern
szintézist adott. A morfológiai tárgyaláshoz itt nincs semmi hozzátenni való, a paleo-
ökológiai értékeléshez azonban az újabb irodalmi, valamint vizsgálati adatok alapján
néhány kiegészít megjegyzés kívánkozik.
A jelenkori megfigyelések alapján a stromatolitokat sokáig kizárólag árapály övi,

vagy szupralitorális keletkezéseknek tartották. Újabban azonban, Monty (1967) és
Gebelein (1969) riagykiterjedés, szublitorális (néhány m-es vízmélységben fejld)
alga-sznyegeket írtak le. Ez a régió a villányi stromatolitok képzdési helyéül is elfogad-
ható, mivel árapály övre utaló jelek itt nem találhatók. A kallóvi ammoniteszes pad
középs szintje, a többé-kevésbé összefügg, oszlopos stromatolitokbó 1 álló réteg kétség-
kívül sekélyvízben, de az ers vízmozgástól védett helyen képzdött, mint ahogy ez a mai
stromatolitok esetében is alapfeltétel. Az onkolitokat tartalmazó alsó szint nem lehet
ers hidromechanikai feldolgozódás eredménye, mint Radwanski és Szulczewski vélte,
ilyen körülmények között ugyanis micrit alapanyag lerakódása nem lehetséges. Az on-
kolitok gyakori átfordulása talán inkább bioturbációra vezethet vissza. Az egyenletesen
kis rétegvastagság ellene szól annak a feltételezésnek, hogy az onkolitok magasabban
fekv területrl hordódtak volna be.
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Mindezek után megállapíthatjuk, hogy a kallóvi ammoniteszes pad képz i

dési körülményei meglehetsen problematikusak. A legvalószínbbnek tni
folyamatsor a következ: Az üledékképzdés nagykiterjedés területen l

nyílttengeri, szublitorális régióban indult meg, olyan mélységben, ahol ; I

vízmozgás elég gyenge volt a micrit lerakódásához. Nyílttengerre utal a pe
j

lágikus szervezetek dominanciája, viszonylag mély vízre pedig a Phyllocera.

és Lytoceras féléknek az Ammonites faunához viszonyított arányából (Gécz)

B. szóbeli közlése szerint), valamint a Brachiopoda fauna összetételébl kö
j

vetkeztethetünk. Az onkolitok jelenléte ennek nem mond ellent, stromato l

litgumókat ugyanis már 150 m mélységben is találtak (McMaster és Cox .

nover, 1966), és így képzdési mélységük alsó határa gyakorlatilag az eufo i

tikus régióéval esik egybe. A középs, nagyjából összefügg stromatolitokbó I

álló réteg képzdése viszont csak sekély vízben képzelhet el. Ezért egy vi

szonylag nagy területnek a tenger szintjéhez közel emelkedését kell feltételezni

Ekkor a „platform” szegélyei hullámtörkként biztosíthatták a nyugodt víz

körülményeket a középs területen pedig, arid klíma esetén a nagykiterje '

dés, sekély vízterület párolgása következtében a sótartalom a normális föl<
*

emelkedhetett, ami a bioturbációt okozó szervezetek kiküszöbölésével meg
teremthette az összefügg alga-sznyeg kialakulásának másik feltételét. A föls< i'

szint képzdését, mint Radwanski és Szulczewski (1965, 1966) is. a terüle *

süllyedésével hozhatjuk kapcsolatba. A vízmélység fokozatos növekedéséve *

kimaradnak az onkolitok, és a pad legföls részén nagyjából vízszintesen fekw
smaradványok tanúsága szerint a bioturbációt okozó szervezetek is.

A terület vázlatos fejldésmenete

A Villányi-hegységben a pliensbachitól a kallóviig terjed, viszonylag A

hosszú idszakot kis vastagságú és rendkívül hézagos rétegsor képviseli. Eg; #

terület teljes fejldésmenetét jól lehet körvonalazni, ha az adott idszakba] ;

az üledékképzdés nagyjából folyamatos volt. Esetünkben azonban az üledék »

képzdéssel jellemzett néhány szakasz igen rövid idtartamot képvisel a i

üledékhézagokhoz képest, ezért a földtörténeti rekonstrukció csak egészei j

nagyvonalú lehet. Egyes szerzk az üledékhézagokat egyértelmen szárazr;

emelkedéssel hozzák kapcsolatba. Valóban, egy tengeri üledékgyjt szárazr;

kerülése általában az üledékképzdés megszakadásához vezet. Üledékhéza; f

létrejötte azonban kizárólag a lerakódás és elszállítódás viszonyának függvénye I

és ez tengeri körülmények között is ersen változik. Ezért, ha az üledékhéza;
f

két tengeri lerakódást választ el egymástól, köztes szárazföldi idszakot csak

szárazföldi körülmények konkrét bizonyítéka alapján indokolt feltételezni. 1 1

villányi jura rétegsorban ilyen bizonyíték mindezideig nem került el, ezér

valószín, hogy a terület a pliensbachitól a kallóviig a tenger szintje alatt volt
•

A vizsgált képzdmények mind szublitorális régióra utalnak. Ezen belül a víz

mélység kis mértékben, az üledékképzdés sebessége ersen változhatott.

Irodalom — References

Aoeu, I). V. (1965): The adaptation of Mesozoic Brachiopods to dlfferent environments. PalaeoKeoRr.. Palaeorlimatoi

Palaeoecol., I., 2.

Aoer, I). V. (1967): Brachiopoü palaeoecoloRy. Earth-Sci. Hév., 3.

Aoer, 1). V.; CaI/I.omon, J. il. (1971): Ón tlic Llassic urc of the „Hathonlan" of Villány (Baranya). Ami. Vniv. Sí

Budapest., Sec. (Jeol.. XIV., 5-16.



Vörös: A Villányi-hegység <zlsó- és középsjura képzdményei 27

Arkkll, W. J. (1950): Jurassic geology of the World. London
Bandy, O. L. (1907): Cretaceous planctonic foraminifernl zonation. Micropaleontology, 13 . , ].

DAFPLES. K. C. (1907): Billen as an agent in diaRenesis. In I.arsen, (1.; Chilinc.aK, (í. V. (Ed.): Diagenesis in sediinents.
Klsevier. Amsterdam, London, New York

Fairbripue, 11. W. (1907) Phnses of diaRenesis and authigenesis. In Larsen, (i.; Chilinoar, G. V. (Ed.) DiaRenesis
in sediinents. IClsevier

t’ERASIN, F. (1956): Sulla presenza di supposte alRlie filamentose nel Giurese dél Veneto. Riv. Ital IV I LXII 3
FIK, R. L. (1959): Fractical petroRraphie classification ol limestones. Bull. Alii. Assoc. Petrol, (ieol 43 1

Folk, R. L. (1902): Speetral subdivision of limestone types. In: Ham, W. K. (Ed.): Olassification of carbonate roeks.
Am. Assoc. Petrol. Geol., Mem. 1.

Folk, It. L.; Warp, W. C. (1957): Brazos River bar a study in tlie siRnifieance of Rrain size paramétere. Journ Séd
Petrol., 27., 1.

FUNNELL, R. M. (1967): Foraminilera and Kadiolaria as depth indicatore in the maríné environment. Maríné Geol..
5., 5/0.

( GalAcz A.: VÖRds A. (1909): Belemnite fauna of the ammonite-rich Callovian bed at Villány, Soutii HunRary. Anri.
Unlv. Sei. Budapest., Sec. Geol., XII.

GEBELEIK, C. I). (1909): Distribution, morphology and accretion rate of reeent subtida! alRal stromatolites, Bermuda.
Journ. Séd. Petrol., 39., 1.

I GÉczy B. (1959): Die zeitliehe VerbreituiiR von Paleotrix in dér jurassischen Schichten des Nördlichen Bakony Gebir-
Res. Ann. Unlv. Sei. Budapest., Sec. Geol., 111.

GÉCZY B. (1969). A Villányi ammoniteszes púd kora. Eladás. Med. Jura Roll., Budapest.
Hallam, A. (1900) Depositional environment of British Liassic ironstones, considered in the eontext of their facies

relationships. Natúré. 209., 1300—1809.
Hallam, A. (1967): An environmental study öl tbe Upper Domerianand Lower Toarcian ofGreat Britain. Philos. Trans.

Roy. Soc., ser. B, 252.
Hacfk, B. (1953): Das Holzmadenbuch. öhringen.
Hokmann K. (1876) Aufnahmsbericht. Verb. k. k. rcoI. Reiehsanst. (1870;
HfDSOX, J. I).; Palframas, F. B. (1909) The ecoloRy and preservation of the Oxford Clay fauna at Woodham,

BuckinRbamshire. Quart. J. Geol. Sor. London, 124., 4.

Jefferies, R. P. S.; Minton, R. P. (1905) The mode of lile of two Jurassic species of „Posidonia" (Bivalvia). Palaeon-
tology, 8., 1.

Kaszap, A. (1958): Dogger réteRek újabb feltárása a Villányi-heRységben. Földt. Közi., 88., 1.

Kaszap A. (1959). Dogger rétegek a Villányi hegységben. Földt. Közi., 89., 3.

Kaszap A. (1901): Bath-kallóvi rétegek a Villányi-hegységben. Földt. Int. Évk., XL1X., 2.

KacPFMaN, E. G. (1969): Form, function, and evolution. In: Moore, R. C. (Ed.): Treatise on Invertebrate Paleonto-
logy. (N) (Bivalvia) Kansas.

,• Ke.n PÁLL, C. G. St. C.; Skipwith. P. A. D'E. (1968): Reeent algal mats of a Persian Oulf lagoon. Journ Se<l Petrol
38., 4.

Lesz. 0. (1872): Aus dem Baranyaer Komitate. Verb. k. k. geol. Reiehsanst., (1872)
Lóczy L.. I KJ. (1912): A Villányi és Báni hegység geológiai viszonyai. Földt. Közi., 42.
LÓCZY L„ ifj. (1913): Baranya vármegye déli hegyvidékének földtani viszonyai. Földt. Int. Évi Jel. (1912)
Lóczy L„ ifj. (1915): A villányi Callovien-ammonitesek monográfiája. Geol. Hung., I.. 3— 4.
Lccia, F. J. (1968): Reeent sediment and diagenesis of South Bonaire, Netherlands Antilles. Journ. Séd. Petrol., 38., 3.
McALESTER, A. L.; Rhoads, I). C. (1907) Bivalves as bathymetric indicatore. Maríné Geol., 5., 5/6.
McMastf.r, R. L.; Conkover. J. T. (1960). Reeent algal stromatolites from the C’anary Islands. J. Geol., 74.. 5.
Misik. M. (1960): Microfacies of the Mesozoie and Tertiary limestones ofthe West Carpathians. Bratislava.
Moxty, C. L. V. (1967): Distribution and structure of Reeent stromatolitic algal mats Eastern Andros Island. Bahamas.

Ann. Soc. Geol. Béig., 90., 3.

Noszky J., ifj. (1901) Magyarország jura képzdményei. Földt. Int. Évk., XLIX., 2.
1 PÁLFY M. (1901): Geológiai jegyzetek néhány dunamenti kbányáról. Földt. Közi., 31.
.
PEYRE, Y. (1959): Études sur les organismes du Jurassique présentant en seetion taillée l’aspeet de filaments. Rév.

Mieropal.. 2.. 2.

PLUMLEY, W. J.; Risley, G. A.; GravES, R. W.; Kaley, M. E. (1962): Energy' Index fór limestone interpretation and
I elassifieation. In: Ham, W. E. (Ed.): Classifieation of carbonate roeks. Am. Assoc. Petrol. Geol.. Mem. 1.

Hapwanski, A.; Szulczewski, M. (1965): Stromatolitok a Villányi hegység jura rétegeiben. Földt. Közi., 95., 4.

Radwanski, A.; Szcxczewski, M. (1966): Jurassic stromatolites of the Villány Mountains (Southern Hungary).
Ann. L’niv. Sei. Budapest., Sec. Geol., IX.

Rakusz Gy.: Stkacsz. L. (1953): A Villányi hegység földtana. Földt. Int. Évk.. XLI., 2.
Sahc. B. K. (1964): Depositional meehanisms from the size analysis of clastic sediments. Journ. Séd. Petrol., 34., 1.

• Stanley, S. M. (1968): Post-Paleozoic adaptive radiation of infaunal bivalve molluscs — a consequence of mantle
I fusion and siphon formation. Journ. Paleont., 42., 1.

Stehli. F. G.. Hüwer, J. (1961) Mineralogy and early diagenesis of the carbonate roeks. Journ. Séd. Petrol., 31., 3.
Szabó P. (1957): A klasszikus villányi szelvény üledékföldtani újravizsgálata. Szakdolgozat. Budapest,
Till. A. (1906): Dér fossilführende Dogger von Villány (Südungarn). Verb. k. k. geol. Reiehsanst. (1906)
Till, A. (1910—11): Die Ammonitenfauna des Kelloway von Villány. Beitr. Pál. Öst.-Ung., XXIII—XXIV.
Weix Gy. (1967): Délkelet-Dunántúl hegy'ségszerkezete. Földt. Közi., 97., 4.

Wein Gy. (1969): l’jabb adatok a Villányi-hegység szerkezetéhez. Földt. Közi.. 99., 1.

I ZoBell. C. E. (1942): Changes produced by mieroorganisms in sediments after deposition. Journ. Séd. Petrol.. 12.

Lower and Middle Jurassic formations of the Villány Mountains

A . Vrös

The Lower and Middle Jurassic series of the Villány Mountains may be divided int four
formations:

1. A Pliensbachian carbonate sequence of varying amount of terrigenous materials.
Attaining a maximum of 12 m in thickness and pinching out in somé places this sequence
occurs in the vicinity of Villány and on the Harsány hill. Its lower member is built up
by calcareous sandstones identified on the basis of petrographic data as of sublittoral
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origin. These sandstones grade int unstratified, locally massive pure limestones. Thev
are biomicrites, their grain micrite ratio indicates a deposition in periodically agitated
waters. The lower part of the limestone member contains a rich fauna with gradual
upwards impoverishment. The totál disappearance of the nektonic faunal elements is

especially striking. In the benthos infaunal elements are almost completely absent.
2. A Bathonian sandy limestone series occurs only on Templom hill at Villány as a local

lens of about 8 cm thickness. It contains plenty of angular quartz grains. From among the
Lamellibranchiata frequent in the fauna somé passive, deep burrowing Pholadomya
are all disarticulated, an evidence of redeposition during sedimentation.

2. A Lower Gallovian iron ooid limestone series is alsó limited to the Templom hill

at Villány, attaining a thickness of about 10 cm. It carries a heavy iron oxide crust

on its base and contains a great amount of ferrous ooíds. The high concentration of
iron seems to be due to a preceding break in sedimentation. The appearance of Paleotrix
specimens in the microfauna may be an evidence of pelagic environment.

4. A Callovian Ammonitic layer shows the largest extension from among all the for-

mations discussed. Its thickness varies between 15 and 40 cm. and its most important
characteristícs are the abundance of Ammonites and the occurrence of Stromatolites.

An excellent synthesis of this formation was given by Radwanski and SzulCzevski
(1966). Somé supplementary remarks: Villány Mountains Stromatolites were fonned
probably within the sublittoral zone since no traces of desiccation, characteristic of litto-

ral and supralittoral environments, have been found so far. The nodular limestone level

containing oncolites cannot be the result of heavy hydromechanic action fór, would
this be the case, the mátrix of the rock should be sparite instead of micrite. As suggested
by paleontological data, the major part of the formation must have been deposited in a

comparatively deep quiet water environment.
All members of the Lower and Middle Jurassic series point to sublittoral conditions.

As fór the hiatuses there is no evidence suggesting a subaerial environment. Therefore
it is nt justified to suppose an emergence to have taken piacé during the periods under
consideration.
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Breccsaréteg a mecseki középsliász
foltosmárga összletben

dr. Némedi Varga Zoltán — Hóna József*

(1 ábrával, 1 táblázattal, 2 táblával)

Összefoglalás: A komlói feketekszénterület egyik mélyfúrása a középs-
liász rétegsor alsó szakaszában vékony breccsaréteget harántolt, mely foltosmárga-tör-
melék mellett alárendelten kszéndarabokat, és koptatott aleurolitkavicsokat is tartal-

maz. A breccsa anyagából mikromineralógiai, mikrofauna és palynológiai vizsgálatot
végeztünk. A palynológiai vizsgálat szerint a kszénkavicsok felstriász korúak. A brecs-

esa vizsgálata új adatokkal járul a mecseki liász üledékgyjt fejldésmenetének ismere-
téhez.

A breccsaréteg helye

A Komlói Zobák-aknától É-ra kb. 800 m-re mélyült 1959— 61-ben a Komló-
132. sz. kszénkutató fúrás. 50 métertl talpig (1200 m) állandó magvétellel,

a jó magkihozatallal (átlag 71,80%) mélyített fúrás átharántolta a kszén-
telepes összlet fedképzdményeit, majd a kszénösszletet s végül a fels-

triász fekv rétegsorban állt le. A mélyítés során 140,40 — 142,80 mélységköz-
bl származó, 100%-os magkihozatalú magmintában Honig Gy. 0,21 m va-

lódi vastagságú, a foltosmárga összletben eddig ismeretlen breccsaréteget

talált. A fúrás 141,70— 142,00 mélységközébl származó breccsa uralkodóan

(80 85%) szabálytalan alakú, többnyire szögletes, általában megnyúlt foltos-

márga, kzetlisztes foltosmárga, foltos, ersen meszes aleurolit és márgás
aleurolittörmelékbl áll. A változó nagyságú, osztályozatlan törmelék között

az 5—20 mm-es darabok a leggyakoribbak, de elfordult egy 12 cm-es darab is.

A sötétszürke, kszenes, meszes aleurolit kötanyagban a gyakoriság sorrend-

jében legömbölyített, sötétszürke, csillámos, kissé meszes aleurolit-kavicsok.

kisebb-nagyobb (5 30 mm) feketekszén-darabok, sötétszürke agyagmárga,
márga és szürke finomszemcsés meszes homokktörmelék, valamint vastag-

héjú kagylók {? Liogryphaea sp.) töredékei fordulnak el.
A közepesen cementált breccsát alkotó törmelék-darabok többsége a réteg-

lappal (rétegdlés: 5—10°) párhuzamos elrendezdést mutat.

S. Lédeczy E. kzettani vizsgálatai szerint a foltosmárga, márga és agyag

-

inárga darabok vékonycsiszolatban finomeloszlású szenesedett növényi

maradványokat és kalcitosodott kagylóhéj-metszeteket tartalmaznak.

Származási hely

A breccsaréteg felett és alatt a középsliász foltosmárga-összlet szürke, ill.

világosszürke, kemény, foltos kzetei márgás aleurolit, ersen meszes aleu-

rolit, kzetlisztes márga és kzetlisztes mészmárga — fordulnak el. Túlsúly

-

° Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Szakosztálya 1970. szeptemher 11-i ülésén.
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bán ezek a kzetek alkotják a breccsa törmelékanyagát, alakjuk helyben ma-
radt vagy alig szállítódott keletkezési körülményre utal.

A törmelékanyag mintegy 10— 15% -át a foltos kzeteknél apróbb szemcsé-

j (1— 30 mm), hosszabb szállítottságra utaló, jól lekerekített sötétszürke

aleurolit, kissé meszes aleurolit, agyagmárga — ill. márgakavicsok teszik ki. \

Kzettani analógia alapján az aleurolitok elssorban az alsóliász kszéntelepes i

összletbl, másodsorban a felstriász rétegsorból, a meszes aleurolitok az agyag- J

márga- és márgakavicsok pedig a felsszinemuri (fedhomokk, ill. fedmárga
j

csoport) rétegekbl származtathatók. A néhány darab meszes homokk szár- I

mazási helye legvalószínbben a fedhomokk csoportban jelölhet ki, bár

kisebb súllyal az egész felstriász - alsóliász rétegsor szóba jöhet, noha ott az

ersebben meszes homokkövek meglehetsen ritkák. Itt kell megemlíteni,hogy 1

a breccsarétegben alig van egy-két homokkdarab, bár a felstriász - alsó- 1

liász üledéksorban a homokk gyakorisága 30— 40%. A hiány egyrészt a le-

pusztulási terület kzetösszetételével, másrészt a szállítási körülményekkel
:

függhet össze.

A különösen értékes adatokat szolgáltató feketekszéndarabok, bár az

aleurolitokkal nagyjából azonos helyrl, nagyobb távolságról származtak,

mégis csak kissé vagy egyáltalán nem koptatottak. Ez a kszén kisebb tér- *]

fogatsúlyából a kedvezbb szállíthatóságából következik. A brecesaréteg köt- I

anyagának 0,10—0,20 mm közötti frakciójából Fetterné Vajda P. mikro-
|

mineralógiai vizsgálatokat végzett. A kapott nehézásvány-együttes szembe-

tnen különbözik a foltosmárga-összlet nehézásvány társaságától. Össze-

hasonlításra a brecesaréteg alatt 2, felette pedig 6 mikromineralógiai vizsgálati

eredmény ad lehetséget. Míg a foltosmárgában a nehézásványok százalékos
j

megoszlása a vizsgált frakcióban 3,87— 44,21% között változik s csak két eset-
!j

ben kevesebb 11%-nál, addig a breccsarétegben ez a szám 0,46%. A többi

minta nehézásvány-együttese lényegileg (70— 99%) epigénekbl (uralkodó a

pirit, alárendelt a hematit és limonit) áll, a breccsában mindössze 47%-kal
képviseltek. A breccsa allotigén ásványai: ts ill. lekerekített cirkon, ensztatit, í

szabálytalan alakú, matt, fekete ilmenit és magnetit, kissé töredezett kopta-

tott xenomorf rutil, ersen töredezett epidot, víztiszta és rózsaszín, enyhén
anizotrop gránátok, staurolit és barnaszín, hipidiomorf turmalin. A magmás i

és a metamorf kzetekre jellemz ásványok hasonló gyakorisággal vesznek

részt mind a breccsában mind a foltosmárgában.
Ami az egyes ásványok elfordulását illeti a cirkon (11%) a rutil (12%) és a i

gránátok (21%) gyakorisága sokszorosan meghaladja a foltosmárgában ta-

pasztaltat mégha a nehézásványok egymáshoz viszonyított gyakoriságát néz-
íj

zük akkor is. A breccsaanyag könny frakciójában feltnen sok (52%) a

kzettörmelék. Végeredményben a mikroásványok és az üledékes kzettör- '

melék, ill. a kavicsok alapján üledékes, alárendelten metamorf lehordási

terület képzelhet el. A breccsában a már említett Liogr;/})haea -töredékeken

kívül egyéb makroszkóposán is felismerhet maradványt nem találtunk.

Iszapolási maradékában azonban eléggé jó megtartási állapotú Foraminiferák

és egyéb mikrofauna volt megfigyelhet, amelyek közül a Foraminifera fauna

nagyobbik része nemcsak nemzetségre, hanem fajra is meghatározható. A
breccsa anyaga tehát csupán ezért is jelents, mert a mecseki középsliász

egyébként olyan kzetekbl épül fel, amelyek csak igen nehezen vagy egyáltalán

nem iszapolhatók. A csiszolatból történ Foraminifera határozásnál pedig

csak kisszámú faunát tudunk áttekinteni. Ezeknél általában csak a nemzetsé-
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anyagából Kerneiiné, Sümegi
Foraminifera-együttes került el:

Ammodiscus incertus ü’Orb.

||
Cristellaria (Plán.) crepidula (F.-MI
Dentalina communis cI’Ukb

.

Dentalina aff. subsiliqua Franké
Dentalina vetusitissirna d’ÜRB.
Fnmdicularia aff. dubia Bobnem
Frandiéülaria tenera tenera (Bornem)
Marginulina oolithica (Terqu.)
Marginulina radiata Terqu. (töretlék)

. Marginulina sp.

|
Nodosaria aff. procesa Franké
Textularia sp.

jz a hét nemzetség, mely fenéklakó (bentosz) Foraminiferákat ölel fel nem
i i tiször került el a mecseki liászból (Majzon, I,., Noszky J., Vadász E.,
id M. majd Sümegi Katalin meghatározása alapján Földi M. közölt
tunalistákat). A fajok nagy része azonban újszer és azonosítottak a né-
letországi liász faunaegyüttesek azonos fajaival. A mecseki középsliászból
ülönösen kévés irodalmi adatot lehet említeni. Noszky J. közlése alapján
merünk hat nemzetséget a komlói középsliászból. Ez a fauna azonban,
unt írja is, igen rossz megtartási állapotú, fleg csak átkristályosodott k-
lagckból áll. A fajig történ határozás egyetlen esetben sem volt lehetséges.
idó M. a zengvárkonyi középsliászból 10 Foraminifera nemzetséget muta-
)tt ki. Egyes nemzetségek több fajjal is szerepelnek. A 16 nemzetség több
unt 300 mintából került el. Legnagyobb számmal képviselt a Lagenidae
alád. Ebben a tekintetben megegyezik az itt kimutatott együttessel. A zeng-
irkonyi középsóliászban igen jellemz Falsopalmula deslongchampsi (Ter-
|üem) fajt azonban a komlói középsliászból ezideig nem sikerült kimutatni,
jz itt elkerült fauna nagyobbik része valószínleg autochton. Vannak azon-
m rossz megtartási állapotú koptatott példányok is, amelyek felteheten
thalmozottak. A makroszkoposan felismerhet kzetjellegek ezt nyilván -

.t alóvá is teszik. A fauna éppen ezért csak mint alsó-középsliász fauna érté-

(

plhet. A breccsa anyagából külön kipreparált kzetdarabokból vizsgálat
em készült. így nem lehet pontosabban megállapítani mely formák vannak
ozvetleniil a kötanyagba beágyazva és melyek az idegen, idsebb kzet-
arabokban lev formák. Ennyit a Foraminiferákról, amelyeken kívül még
stracoda-, Crinoidea -töredékek és Eclnnoidea-tüskék voltak az anyagban,
zek korát illeten ugyanazt lehet elmondani, mint a Foraminiferákról meg-
Uapítottunk.

Valamivel többre tudunk következtetni a palynológiai adatokból, amelyek-
éi több vizsgálat is volt. A breccsa anyagát feltárva és ezt követen analizálva

I

p az érdekes kép tárul elénk, hogy a benne lev spóra-pollen flóra lényegében
istriász korú. A domináns elemek mind felstriászra jellemzk, ezeken
ívül néhány szórványos elfordulású szintén felstriász formát találtunk,
többi átfutó forma, amely a felstriászban és alsóliászban egyaránt elfor-

ulhat. Kifejezetten liászban induló formákat nem találtunk. Ez azonban
em jelenti azt, hogy alsóliász kavics nem lehet a breccsában. A spóra-pollen
’iyag egvütt fordul el mikroplankton szervezetekkel és Mikroforaminiferák-
al. Ha a mikroplankton egy része és a Foraminiferák nem lettek volna a k-
dben. meg sem lehetett volna különböztetni az anyagot a mecseki fels-
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A breccsiiból kimutatott spóra-pollen, valamint mikroplankton formák

A feltárt kzetanyag
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triászból ismert együttesektl. E kifejezetten sósvízi szervezetek azonban tel

jesen idegenek volnának abban. Egyébként sem volt probléma a breccs;

középsliász kora, mert helyzeténél fogva azt ismerjük. Az azonban, bog;

melyik kzet milyen pollenflórát hordoz már sokkal érdekesebb témánál

látszott. Kipreparáltunk ezért néhány kszénkavicsot, egy kissé mesze
aleurolitkavicsot és egy foltosmárgakavicsot. Ezekbl külön-külön feltárás

végeztünk. A kszénkavicsból tipikus, jó megtartású és gazdag felstriász polle

flórát kaptunk. Szénülési állapota kb. a komlói kszenekével azonos. A kipre

páráit aleurolitban kevés spóra és pollen mellett néhány Mikroforaminiferá

találtunk, de legfeltnbb a magas térszínrl származó légzsákos fenypolle

nek viszonylagos gyakorisága. Ez a kzet akkor keletkezhetett, amikor
liász tenger véglegesen elárasztotta és elpusztította a lápi-láperdei fáeiesteri

leteket, s a pangó, csendesvíz lagúnákat, sósvízi, foraminiferás sekélytengc

váltotta fel. A kipreparált foltosmárgakavicsban már nem a spóra-polle

anyag, hanem a Foraminifera vázak vannak a legnagyobb tömegben. Spórái

bán és pollenben szegény, de az alsóliászhoz viszonyítva egy-két új elem jelen

kezik benne. A mikroplankton formák közül itt figyeltük meg elször a Crasso.

phaera concinna tengeri mikroplanktont, mely az úrkúti mangánkarbonátr
összletben gyakori planktonforma. Az analitikai eredmények összesítését s

I. sz. táblázaton tüntettük fel.

I

Keletkezési körülmények

A breccsamagon csúszási tükör is megfigyelhet volt, a tektonikus ered

azonban az eddigiek alapján nem valószínsíthet. Az autigén képzdést

kzetösszetétel zárja ki, bár ilyen hatásokkal is számolni kell.

A kszénösszlet paralikus fels telepcsoportjának képzdését követen
fedrétegsor felsszinemuri alomeletbe sorolt alsó tagozatának (fedhomoki
csoport) üledékei rakódtak le (1. ábra). A K-132. sz. fúrásban gryphaeás pad

kát is tartalmaz a világosszürke, meszes homokk és szürke, finomhomok
agyagmáruarétegek váltakozásából álló, az alsó szakaszán crinoideás, fed

r
.v
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Die aus dér Brekzie bestimmten Sporen- Pollen- und Mikroplankton Formen
7. táblázat — Tabelle I.
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homokk csoport. A sekélytengeri, partközeli kifejldés fedhomokk cso-
portot a tenger fokozatos mélyülésével, a törmelékes elegyrészek csökkenésé-
vel, a mésztartalom növekedésével jellemezhet agyagmárgapados márga-
összlet (fedmárga csoport) követi. Mindez jól tükrözdik a karotázsszelvé-
nyeken is.

A fedmárga csoport és a középsliász homokköves tagozata közötti, a
fúrásban 284 m vastag foltos márga-mészmárgaösszlet alsó szakasza (Kovács
L. 1964) az alsóliászba, míg a fels szakasza (Hetényi R. 1966) a középs-
liászba tartozik.

A fedmárga a mésztartalom további növekedésével, a foltosság kezdetben
csak halvány, majd erteljes megjelenésével foltos mészmárgaösszletbe, a
felsszinemuri kszénfed fels tagozatába megy át. Ezt követen (a fúrásban
250 m tájékán) lassú mésztartalom-csökkenés következik be s a foltos mészmár-
gaösszletbl a középsliászba sorolt foltos márgaösszlet fejldik ki. Ez a ten-
dencia a geofizikai görbéken is megfigyelhet. A mésztartalom csökkenésével
az agvagos-kzetlisztes összetevk növekedése, valamint a természetes gamma
szint növekedése a tengerfenék fokozatos emelkedésére utal, tehát a fed-
homokk csoportban induló lassú transzgressziót a foltos mészmárgaösszlet
lerakódását követen fokozatos, alig szembetn regresszió követi s ennek
regressziós jelleg középsliász foltosmárga összletnek fels szakaszában mu-
tatkozik a breccsaréteg, mely bevezeti a középsliász legjellegzetesebb, meszes
homokk és homokos márgarétegek váltakozásából álló ún. homokköves
tagozatát.

A lehordási terület helyzete közvetve valószínsíthet. Üledékföldtani és

keresztrétegzettségi vizsgálatok alapján a felstriász— alsóliász (kszénössz-
let) üledékgyjtt tápláló fszárazulat magmás és metamorf kzetösszetétel
volt s a mecseki területtl É-ra, ÉK-re helyezkedett el (Wéber B. 1965, Ne-
mem Varga Z. 1967, Nagy E. 1968). Ezért a breccsában kimutatott fels-
triász — alsóliász kzetanyag É-ról nem származhatott.
Néhány pécsi fúrás (P-23, P-26, Tettye-1) tanúsága szerint a ladini alján

bekövetkezett regresszió (lábai fázis) hatására az általánosan ismert ladini-

karni-nóri rétegsor heteropikus fácieseként alsó részén anizusi mészkre tele-

*> Földtani Közlöny
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pül konglomerátumösszlet, a fels részén konglomerátumpados aleurolit-

homokkösszlet képzdött. A felstriász mindkét kifejldésében ismeretesek

lápi fáciesü aleurolitok és vékony kszénzsinórok (Nagymányok-12, Komló-
120, Pécs-26, Pécs-28 és Pécs-39 sz. fúrás). A felstriász - alsóliász kzetanyagú
terület lepusztulásának els kzettani bizonyítéka ez a kszénkavicsos breccsa.
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A breccsaréteg helyzete a Komló-132.sz. kutatófúrásban

/. ábra. A breccsaréteg helyzete a Komló-182. az. kutatófúrásban

Fia. 1. Lage dér Brekzienschicht in dér Erforschungsbohxung von Komló No. 132.
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A breccsa képzdését követen még a foltosmárgaösszlet tagjai rakodtak le,

) a fúrásban kb. .10 m vastagságban, majd a homokköves tagozat márgái,
homokkövei. Zengvarkony környékén ezekben a homokkövekben Hetényi
R. (1968) szerint triász es liász kzetek törmelékét tartalmazó finomszemcsés

, breccsa figyelhet meg.
A palynológiai vizsgálat a lepusztulás korábbi megindulását bizonyítja.

.Míg a kszénösszletbl — összhangban az eddigi másirányú vizsgálatokkal -
áthalmozott triász idszaki maradványokat nem tudtunk kimutatni, addig a
felsszinemuri rétegekbl (fedhomokk és fedmárga csoport) már korábban

*
j

is találtunk néhány rossz megtartású, át halmozot t felstriász korú spórát és

Ipollent. A felstriász üledékek újra feldolgozása és áthalmozása tehát már a
liász tenger els nagyobb térhódítása idején (felsszinemuri) megkezddött.
A viszonylag közeli származású breccsaanyag alapján, az elbb elmondottak

szerint, melyben az É-ról való származást kizártuk, a felsszinemuri elején
kiemelked felstriász (alsóliász) kzetanyagú lepusztulási terület az üledék-
gyjttl D-re, DK-re valószínsíthet. Ezt támogatja az a megfigyelés is,

hogy a felstriász rétegsorban a lápi fácies kzetek (alárendelten kszén -

zsinórok) É-ról D-felé haladva gyakoribbak, összhangban van ez a megálla-
pításunk Wkber B. (1905) vizsgálati eredményével is, miszerint a Mecsek-
hegvség D-i elterében felstriász-alsóliász üledékképzdéssel számolni kell.

]— 2 . Jíallosporites hians MÁDLER
3—4. Duplicisporites sp.

b.Corollina meyeriana (Klaus) Venka— Oóczán
0. Singulipollenites csoport — Klaus —
7 . OranulonapiUs punctatus Nilsson

8—9. Stereisporis sp.

1 10— 1 1

.

Conbaculatisporites mesozoicus Klaus
12. Toroisporis (T.) tripinnatifida (Mal.) n. comb.
13. Inaperturopoüenites flavus (Leschik) NLLSSON
14. Cyathidites cf. punctatus (Delc. et Si>r.) Delc., Uettm. et Hughes

iszban jellegzetes szövetmaradvány.

1—2. Kszénkavicsos breccsa. Komló-132. sz. kutató fúrás 140,40—142,80 m
(Nagyítás mértéke 3/4)

3— 4. Mikroforaminifera
I
5—7. Micrhystridiuni div. sp.

8. Crassosphaera concinna Cookson et Manum
9—10. Veryhachium sp.

(Nagyítás mértéke 750/1.)
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Brekzienschicht im mittelliasischen Fleckenmergelkomplex
des Mecsekgebirges

Z. Némedi- Varga und J. Bonn

Eine (lei
1 Tiefbohrungen im Steinkohlenbecken von Komló hat im unteren Abschnitt

dér Mittellias-Schichtenfolge eine dünne Brekzienschicht durchteuft. Das Matériái dér
Brekzie wurde mikromineralogisch, mikrofaunistisch und palynologisch untersucht.
Die Brekzie besteht vorwiegend (80 bis 85%) aus unregelmássig gestalteten, zumeist win-
kiigen, in dér Regei ausgezogenen Trümmern von Fleckenmergel, fleckigem, stark kal-

kigem Aleurolith und mergeligem Aleurolith. Unter den unsortierten Trümmern vari-

ierender Grösse sind die 5- bis 20-mm-Bruchstücke die háufigsten, doch kommt auch
ein 12-cm-Bruchstück vor. Das Bindemittel ist dunkelgrauer, kohlenführender, kalkigei

Aleurolith. Ca. 10 bis 15% des klastischen Materials bestehen aus gut abgerundeten
Geröllen von dunkelgrauem Aleurolith, étwas kalkigem Aleurolith, Tonmergel bzw. Mér-
gei, dérén Korngrösse kleiner (1 — 30 mm) als die dér fleckigen Gesteine ist, was von
einem langeren Transport zeugt. Mikromineralogische Untersuchungen des BindemitteL-
dér Brekzie lassen feststellen, dass seine Schwermineralzusammensetzung von jener det-

Liegenden und Hangenden abweicht. Die Háufigkeit des Zirkons, Rutils und dér Gránát*
ist das Mehrfache dér in den Nebengesteinen nachgewiesenen Háufigkeit. In dér Leicht

fraktion ist dér Anteil dér Gesteinstrümmer auffallend gross. Obwohl die besonders wert
volle Angaben liefernden Steinkohlenfragmente fást von den gleichcn Orten von grossei

Entfernung stammten, wie die Aleurolithe, sind sie trotzdem nur sehr leicht oder über
haupt nicht abgerundet.

In dér Brekzie habén Verfasser nben Bruchstücken von Liogryphaea keine anderen
makroskopisch bestimmbaren Fossilien gefunden. Im Schlámmrüekstand dér Brekzii

waren jedoch ziemlich gut bestimmbare Foraminiferen und andere Mikrofossilien zi

beobachten, von denen dér Grossteil dér Foraminiferen-Fauna nicht nur generisch, són

dern auch spezifisch bcstimmbar ist. In einer grossen Zahl ist die Familie Lagenidae ver

treten. In dieser Beziehung stimmt diese mit dér Foraminiferen-Gemeinschaft dér Mit t cl

lias-Serie von Zengvárkony überein.
Ausser den Foraminiferen waren im Matériái auch noch Ostracoden, Crinoideen

Fragmente und Echinoideennadeln vorhanden. Aus den palynologischen Angaben ergib

sich das interessante Bild, dass die Sporen-Pollen- Flóra im wesentlichen obertriadischei

Alters ist.

Das Sporon- I’ollen-Material kommt zusammen mit den mikroplanktonischcn Organis

mén und den Mikroforaminiferen vor. Wenn ein Teil des Mikroplanktons und die Fora
miniferen nicht im Gestein vorhanden gewesen waren, hátte das Matériái von den au

dér Mécsékor Obertrius bekannten Gemeinschaften überhaupt nicht unterschiodon wer
den können. Diese ausgesprochen Süsswasser-Organismen sind jedoch vollkommen frenv

in jenem Matériái. Auch übrigens bildet das mittelliasische Altér dér Brekzie kein I’roblent

da dieses aufgrund dér Lagerungsverháltnisse schon bekannt war.
Aus dem Kohléngeröll wurde eine typisehe und reiche obertriadische Pollenflora voi

guter Erhaltung gewonnen.
Dieses Gestein konnte damals entstanden sóin, als das Liasmeer die Sumpf- und Sumi

waldfaziesbereiche überschwemmte und die Lagunen mit stillem, stagnantem Wasse
wurden von einer Salzwasser-Flachsee mit Foraminiferen abgelöst. Auf dem Brekzien
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kém lásst sieh auch ciné Gleitfláche beobachten. Dér tektonische Ursprung ist jedoch
unwahrscheinlich. Aufgrund dér Gesteinzusammensetzung ist aber eine authigene Ent-
stehung ausgesehlossen, obwohl mán auch mit einem solchen Mechanismus rechnen
muss.

Uber die wahrecheinliche Posilion des Abtragungsgebietes lassen sich indirekte Rück-
schlüsse ziehen. Aufgrund dér Untersuchungen dér lithologischen Zusammensetzung und
dér Kreuzschichtung war das Hauptfestland

,
welches das Matériái für das obertriadisch-

unterliasische (Steinkohle) Sedimentationsbecken lieferte, von Magmatitén und Meta-
morphiten augebaut und lag N und NO vöm Mécsekor Gebiet. I)iese Brekzie liefert den
ersten lithologischen Beweis für die Abtragung des von Obertrias-Unterlias-Gesteinen
aufgebauten Gebietes.

Es ist zu vermutén, dass im oberen Sinémurien S— S() vöm Sedimentationsbecken
cin Abtragungsgeb'et von obertriadischen (unterliasischen) Gesteinen gelegen war.

Für die Zusammenfassung dér Unteisuchímgsergebnisse werden hiermit 1 Abbildung,
1 statistisehe Tabelle und 2 Tafeln mit Bildern von Fossilien verüffentlicht.
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Az ottnangien faciosztratotípus-szelvényei

a Várpalotai-medencében

Dr. Kókay József*

(2 ábrával, 2 táblával)

Összefoglalás: A Paratethys neogénjének rétegtani revíziója keretében meg-
történt az ottnangien (M 2 )

típusszelvényeinek kijelölése és feldolgozása. Ennek publi-
kálása folyamatban van a Paratethys Munkabizottság irányításával. A várpalotai neogén
üledékgyjt területérl a szerz két fáciestípus-szelvényt írt le, a bántapusztait és a vár-
palotait. A várpalotai medence ottnangi képzdményei igen nagy rétegtani, sföldrajzi
és faunafejldéstani jelentségek. Ezek a gazdag faimájú ottnangi képzdmények hori-

zontálisan összeköt kapcsot jelenthetnek a Tethys és a Paratethys között, vertikálisan
pedig az eggenburgien („burdigalai’)’ és a bádenien („tortonai”) emeletek között.
A külföldön megjelen „ottnangien” kötetben közlésre kerül szelvényeket a szerz

kivonatosan ismerteti a hazai szakemberek tájékoztatására.

Bevezetés

A várpalotai neogén üledékgyjt a Bakony-hegység DK-i peremén helyez-

kedik el, Várpalota város környékén. Az üledékgyjtben jelents vastagságú

(700— 800 m) üledéksor halmozódott fel az alsómiocéntl a pannóniai emelet

végéig. A medencealjzatra 10— 50 m vastagságban szárazföldi, édesvízi, barna-

kszéncsíkos agyag és aleurit települ, Ny-felé vastagodva, kavics- és homok-
padok megjelenésével. Ezt a szárazföldi-édesvízi összletet az eggenburgienbe,

tehát alsómiocénbe sorolom. Ezt részben pollen vizsgálatokkal (Nagy E. 1962)

támasztom alá, másrészt pedig a barnakszéntelepecskék kevésbé szénült.

xilites jellegével. A Bakony-hegység területén ui. az oligocén barnakszén-
telepek sokkal magasabb szénültségi fokúak.

A szárazföldi összletre alapkonglomerátummal, vagy báziskaviccsal transz-

gredál a középsmiocén tenger ottnangi üledékekkel. A várpalotai üledékgyj-
t területén lemélyített számos kszén- és vízkutató mélyfúrás adatai alapján

az ottnangi rétegsor különböz kifejldésekben, részletesen ismert.

Az ottnangi üledékösszletre, diszkordánsan települnek a kárpátion képzdményei a

medence Ny-i és K-i felében. A medence közepén (a mélyvonalában) folyamatosnak kell

tekintenünk az üledékképzdést. A kárpáti rétegsor a Ny-i területen (Bántapuszta) ural-'

kodóan mészk, homokk, kavics és konglomerát um üledékekbl áll. Az összlet részletes

ismertetése már megtörtént (Kókay, 19(>7a).

A kárpátién összletének másik f kifejldése a medence K-i felében márgás- pelitcs

(slir) gazdag makro- és mikrofaunával. Ennek részletes feldolgozása még hátra van.

A medence közepén a kárpát' rétegsor átmeneti kifejldésö, a Ny-i és K-i fácies egymásba
fogazod ik.

!m

T\

' A cikk nemet nyelven Csehszlovákiában Jelenik me# az 1072. év folyamán a ChronostratiKraphie und Neostrato

typen sorozat kötetében.
I)er Berlcht wlrd unter dem Titcl „Typusprofile des Ottna miien von Várpalota” In dér Periodika OhronoRtratlirra

pbic und Neoatratotypen (Tsehechoslowakei) In deutscher Spruclie erscheinen (1072).

a
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A kárpátién tengerének regressziója után a Ny-i területen ers szárazföldi lepusztulás,
níg a terület K i felén néhány m vastag szárazföldi üledék (agyag, aleurit) felhalmozó-
lása történt. Ezután újból elrenyomult a tenger és megindult az alsóbádeni rétegek
•ülepedése, uralkodólag homokos, agyagos képzdményekkel. Ebben az összletben talál-
tató a gazdag és kitn megtartású molluszkafaunájáról híres várpalotai homokbánya
Szalai -Strausz, 1938; Sztrausz, 1954; Kecskemétyné Körmendy, 1960.).
Az alsóbádeni tenger regresszióját ismét kisebb vastagságú szárazföldi lerakódások

övetik. Ezután a bányamvelés alatt álló kszéntelep, majd csökkentsósvízi diatomeás
étegsor, valamint fokozatos medencefeltöltdés után szárazföldi üledékek (Kókay,
967/b, 1968) képviselik a felsbádeni (= felstortonai) rétegsort. Erre transzgredált a
zarmata tenger ingressziós padokkal (Kókay, 1954). A neogén rétegsort alsó- és fels-
»annóniai üledékek zárják le.

Bántapusztai fácies-típusszelvény

A típusszelvény a Bakony-hegység DK-i peremén, Várpalota város Ny-i
•zélétl 4 km-re található Ny-i irányban. Legközelebb van hozzá — mintegy
1 km DDK-felé — a Bántapuszta nev kis telejnilés, állattenyészt gazdaság.
V jellemz kzetkifejldések és kövületlelhelyek egy ,,Csigér-kút” nev gé-

neskút K-i és DK-i szomszédságában találhatók. A ,,locus tipicus” közép-
>ontjában egy homokbánya van Ny-felé néz fallal. A homokbánya eltt egy
iutatófúrás mélyült le ök.2. jelzéssel, hogy a feltárás alatti felszínen nem lát-

tató képzdményeket megismerjük. Ilyenformán tehát ezt a fúrást is a típus-

szelvény részének kell tekintenünk.

Az els korszer értékelés az ottnangien (= helvéti s. s.) elfordulását ille-

leg 1967-ben (Kókay) jelent meg. Ez az értékelés azonban ezekkel a képzd-
ményekkel nem foglalkozott részletesen, csak röviden érintette, mint a kár-

páti rétegsor fekvjét.
Az ottnangi rétegsor felépítése a következ:
Dlése K-KD-i irányú, 10 °-os dlésszöggel. Az ottnangi transzgresszió az

említett Ök.2. sz. fúrás szerint 4,5 m vastag apró és középszemcséj, kvarc-
anyagú báziskaviccsal indult meg. Erre sárgásszürke, közép és finomszemcséj
homok következik, piroklasztikus biotittal. Csak elvétve tartalmaz egy-egv
Foraminiferát, gyakorlatilag kövületmentes. Vastagsága 7,5 m egy közbetele-

pült 0.4 m-es aleurit os, finomszemcséj, biotitos homokk paddal együtt. Erre
1.5 m vastagságban következnek az els kövületes képzdmények, sárga finom-
szemcséj meszes homokk, illetve finomhomokos mészk. Az Ök.2. sz. fúrás

szomszédságában egy kutatóaknában feltártuk ezt a képzdményt és belle
szép faunát határoztunk meg. A molluszkákon kívül Foraminiferákat, köztük

Heterosteginákat tartalmaz. A meghatározott molluszkafaunát ebbl a rétegbl
a faunajegyzék 1. sz. oszlopa tartalmazza. Fontosabb és jellemzbb alakok:

Turritella doublieri Math., Cerithium granulinum Bell. et Mith., Glycymeris

obtusatus Partsch, Venus tauroverrucosa Sacco, Venus haidingeri Horn., Pap-
hia vetula Bast.. Tliracia pubescens Pultn.
Fedjében 6- 8 m vastagságban foraminiferás homok települ alul Heteroste-

gina alakokkal és elszórtan Perten-félék töredékeivel, biotit hintéssel. Fel-

tárta az Ök.2. sz. fúrás — mely erre a szintre települt — és a szomszédságában
egy nagyobb gödör. Molluszkái a faunajegyzék 2. sz. oszlopából olvashatók le.

A Foraminiferákat F. Rögl határozta meg.
A foraminiferás homok fedjében 5—10 cm vastag, ersen limonitos homok

található, melyre közép- és durvaszemcséj homok következik, mintegy 6 m
vastagságban. Ezt tárja fel a már említett homokbánya. A homok nem ke-
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resztrétegzett és gyakorlatilag kövületmentes, legfeljebb ritkán féregjáratok

figyelhetk meg benne. Megjelenése, gyors leülepedésre, valószínleg egy kis-

mérték regresszióra, oszcillációra utal.

Ennek a kövületmentes homoknak a közvetlen fedje nem látható a ho-

mokbányában feltárva, mivel a magasabb fedvel egy kb. 4— 6 m-es elvetési

magasságú vetdés mentén érintkezik. Tekintve azonban, hogy a vetdés és a |
rétegek csapása nem pontosan egyezik, így kissé északabbra a homokbányától I

megállapítható, hogy a homokra 4 m vastag ostreás- pectenes aprószem
konglomerátum, illetve kavicsos homokk következik. Faunáját a faunajegy I

zék 3. sz. oszlopa tünteti fel.

Egyes padjaiban a Chlamys submalvinae Blanck. faj gyakori Anin iát 1

kíséretében, másokra az Ostrea lamellosa Brocc. és a Chlamys tournali de Sere fi

alakok gyakorisága a jellemz, ismét másokra pedig a Pitaria erycinoidet I

Lamk. és Paphia fajok uralma.

A meszes durvatörmelékes összlet felett néhány deciméter vastag, márgá? I

kötött durva homok települ Echinidákkal. Pederi-félék és egyéb molluszkáf )

is találhatók a rétegben, melyeket a faunajegyzék 4. sz. oszlopában találha i

tünk meg.
A homokpad fedjében van az ottnangi összlet molluszkákban leggazdagabb J

képzdménye, közép- és finomszemcséj, meszes kötés homokk. Kb. 5 ( I

dm vastag. A molluszkák héja a Pederi-félék kivételével kioldódott, lenyoma fi

taik többnyire jó megtartásúak és így meghatározhatók. A kzet molluszka ;

fajokban nagyon gazdag. A faunára jellemz a Pederi, Laevicardium, Pitaric I

erycinoides Lamk. és a Turritella fajok (leginkább a Turritella doublieri Math. 1
gyakorisága. Ritkán Balanus sp., Bryozoa- és Spatangus-félék is gyjthetk I

A molluszkás homokk faunáját a jegyzék 5. sz. oszlopa tartalmazza.

A kövületdús réteg felfelé fokozatosan elszegényedik és a mészalga csomók I

megjelenése egyre gyakoribbá válik, majd tipikus mészalgás (lithothamniu fi

mos) mészkbe megy át a kzet. A homokbányától K-re az összlet alsó 8 1(1

m-es része tiszta mészk, míg felette mintegy 12 m vastagságban lithotham |

niumos homokkpadokkal váltakozik, st mészalgás homokrétegek is talál I

hatók benne.

Az összlet molluszkafaunában szegény, melyet a faunajegyzék 6. sz. oszlo :fl

pában láthatunk. Az alsó mészk zónában Echinida töredékeket is megfigyel
;

hetünk. A fels, homokos részében gyakoriak a Heterosteginálc és a Brvozoák
$

Itt ritkán Pederi-féléket is lehet gyjteni, valamint Echinidákat.
A lithothamniumos sorozat D-i irányban a vonulat vége felé jelentsei I

kivastagszik. Az itt lev — már a rómaiak által is termelt — nagy kfejti
alapján mintegy 40 m lehet a vastagság. Csupán egy Olycymeris pilosa deshay |

esi May., egy Pitaria sp. és néhány Balanus sp. került el.

Az otthangi lithothamniumos sorozatra a kárpátién bryozoás-balanuszof c

összlete következik. Az ottnangi vonulat D-i végén egy kis kfejtben jól lát

ható a két összlet érintkezése. Itt az ottnangi lithothamniumos mészk fel

színe ersen, egyenltlenül lepusztult (erodált, vagy abradált), melyre a fekvi
mészk törmelékét tartalmazó 2 3 dm-es kavics települ. Ez a kavics felfele

fokozatosan megy át a kárpátién bryozoás-balanuszos, kavicsos homokkbe
Ezzel a rétegtani határral hivatkozott munkámban (Kókay, 1967a) már rész

letesen foglalkoztam és fényképpel is dokumentáltam.
Az ottnangi emeletnek ez a meszes, homokos, kavicsos mészk, homokk esi

konglomerátum kifejldése csak a várpalotai medence Nv-i felébl ismert
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V medence középs és K-i részében legfeljebb egy-egy pad ismeretes kutató-
úrásokból. Magyarország területén más hasonló formációt ezideig nem is-

neríink ebben a rétegtani szintben.

1 makrofauna értékelése

Az ottnangien rétegsorából 99 molluszkafajt, illetve alfajt határoztunk meg.
’lz a szám azonban még jelentsen növekedhet a késbbi gyjtések és a már
>egyjtött kzettömbök preparálása után. Teljességre csak a fauna gerincét
;ópez Pectea-féléknél törekedtünk. A molluszkák között 73 kagylófaj, 25
sigafaj és egy Scaphopoda-iu] került el.

i Sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, hogy feldolgozott faunánkat össze-
hasonlíthassuk más hasonló érték ottnangi faunákkal. Ugyanis hasonló
jácies biztos ottnangi rétegeket hasonló gazdagságban és azonos faunatarto-
piányban nem ismerünk. Az ottnangi típusszelvény faunája sem felel így meg
z összehasonlításra. Ezért „alulról és „felülrl próbáljuk megközelíteni.
Elvileg ugyanis egy ottnangi fauna jellege röviden a következ: Tartalmaz: 1.

Idsebb (eggenburgi), 2. fiatalabb (kárpáti és bádeni) alakokat, 3. a szintre

I ellemz, csak abból ismert formákat, 4. a Kárpáti— Bécsi-medencébl ezideig
smeretlen fajokat, 5. a hosszú fajöltj tömegalakokat.
Nos faunánk nagyon megfelel ezeknek a kritériumoknak. Legszembetnbb

z a Pecten-íéldk esetében. Jól ismerjük a Kárpáti— Bécsi-medencékben az
ggenburgi szint jellegzetes Pecten-együtteseit (Schaffer 1910; Csepreghy
íIeznerics 1960). Ugyancsak van fogalmunk a kárpátién Pectenjeirl (Kó-
:ay 1967a), valamint a bádeni (tortonai) együttesekrl is (Csepreghy
úeznerics 1960). 32 fajt illetve alfajt tudtam megkülönböztetni, ami ön-
nagában is szokatlan mennyiség. Ez a gazdag együttes ugyanakkor egészen
nás, a megszokott és ismert alakoktól ersen eltér elemekbl tevdik össze.

A Pceten beudanti ezideig a Kárpáti— Bécsi-medencék területérl csak a budapesti
ggenburgi (burdigál) rétegekbl ismert. A mi példányaink kissé eltérnek ettl (L. a faj-
eírást!). Egyébként az irodalom a helvéti rétegekbl is említi. A Ghlamys submálvinae
s elfordul a Budapest környéki eggenburgienben, de a mi példányaink ettl némileg
ltérnek és a típushoz közelebb állnak. Egyébként is a D-i mediterránban a helvéti rétegek-
en elterjedtebb alak. A Chlamys pavonacea ezideig csak a Rhne-völgyi és provencei
mrdigalai üledékekbl ismert. A Pecten convexior fajt az észak-afrikai és ibériai burdi-
:alianoból, valamint a langhianoból jelzi az irodalom. Ugyancsak ismeretlen formák
oltak eddig a Paratethys miocénjébl a Pecten marvilensis, Flabellipecten fraterculus,

1hlamys catalaunica, Ch. gentoni és egyes Ch. seabrella alfajok. Ezek (14 alak) ezideig a
)-i és Ny-' mediterrán burdigalai és helvéti képzdményeibl ismertek. A Pecten fotensis
ajt és a Chlamys seabrella hungarica-t Csepreghy—Meznerics (1960) írta le Budapest
nelll, ugyancsak ottnangi rétegekbl. Valószínleg hasonló rétegtani érték az észak-
lasz Chlamys holgeri regularior alak is. Fiatalabb képzdményekbl ismeretes a, Chlamys
mgelonii. A Pecten egvüttesünkben egyébként a hosszú fajöltj fajok is megtalálhatók
pl. Ch. multistriata}

Láthatjuk tehát, hogy az elvileg felállított kor-kritériumoknak igen jól megfelel
Pecten-együttesünk és alaposan indokolttá teszi, hogy a tárgyalt bántapusztai

étegösszletet a fed kárpátientl és a jól ismert eggenburglentl elkülönítsük.

Egyúttal természetesen kitnen alátámasztja az együttes az ottnangi emelet lét-

jogosultságát is.

Ha a molluszkafauna többi részét vizsgáljuk, akkor hasonló eredményre
utunk, csak több a hosszú fajöltj alak.
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Ezideig csak az eggenburgi szintbl ismert formák: Pitaria islandicoides elongata,
P . erycionoides subtriangula, Paphia benoisti praecedens.

Fiatalabb fajok és alfajok: Gibbula buchi, Turritella dertonensis, T. erronea, Cerühium
granulinum, Phos polygonus, Fusus hössi, Cancellaria exwestiana compressa, Pholadomya
böckhi, Paphia taurelliptica, Spondylus crassicosta taurinensis. Valószínleg eddig nagyjá-
ból erre a szintre jellemz alakok: Protoma cathedralis funiculata, Xenophora peront,]
Clavatula concatenata turritacuta, Paphia ex gr. zbyszewskii, Laevicardium taurovatum éí

természetesen az új alakok.
A Kárpáti— Bécsi-medencék területén ezideig csak az eggenburgi szintbl ismeretes 8

Turritella doublieri.

A Pecteneken kívül 11 — összesen 25 — alak ezideig nem ismert a középsc
Paratethys miocénjébl. A többi faj és alfaj' közepes és hosszabb fajöltj
alakokból tevdik össze.

A 99 molluszkafaj közül 20 ezideig csak az olasz, illetve a D-i mediterrár

faunatartomány területérl ismert. Ezek alapján ersen feltételezhet a

Tethyssel való kapcsolat.

Várpalotai fácies-típusszelvény

A típusszelvény Várpalota mellett lemélyített két kutatófúrás mintaanya
gára alapozódik. A V.133. számú fúrás 1956-ban, míg a V. 219. számú 1961-ben

mélyült. Pontosabb helymegjelölésük: A város DNy-i szélén, a Budapest
Szombathely— Graz -i mút közelében. A V.133. sz. fúrást vízmnek képeztél

ki. Ez kb. 10 cm átmérj fúrómagokat produkált, mintegy 70%-os mag
nyereséggel. A V.219. sz. fúrást a korábbitól 30 m távolságban É-ÉNy-i irány ‘i

bán mélyítették. Ennek magátmérje 20 cm és 90% -os magkihozatalú a;

ottnangi rétegsorból. A két fúrás rétegsora között nincs lényeges eltérés sem <

vastagsági adatok sem a harántolt kzetek tekintetében. Az összlet a dlés r

viszonyoknak megfelelen, a V.219. sz. fúrásban 3 m-el magasabban van
mint a V. 133.-ban.

Típusszelvénynek a V.219. jelzés fúi’ást kell tekintenünk, figyelemmel i

|
nagyobb és kielégít magnyereségre, valamint a nagy átmérre. El kell azon

bán fogadnunk a V.133. számú fúrást is a típusszelvény kiegészítjeként

egyrészt a kis távolság, másrészt pedig a teljesen azonos fácies miatt.

Jelen típusszelvény faunáját nagyobbrészt a V.133. számú fúrásból hatá

roztam meg, mivel már elkészített anyag volt. A V.219. sz. fúrás teljes fel

dolgozása után azonban még a faunalista jelents bvülésére számíthatunk
akárcsak a bántapusztai szelvény esetében.

A fácies els korszer értékelése 1967-ben (Kókay) történt. Az értékeié

azonban nem foglalkozott részletesen az ottnangi (helvéti s.s.) üledékekkel.

Az ottnangi rétegsor felépítése a következ:

Az ottnangi transzgressziós sorozat 3,2 m vastag báziskaviccsal, kavioso

agyaggal kezddik. A kvarc és fillit alapanyagú kavics 0,5 3,0 cm szemnagv
ságú. Benne ritkán molluszkatöredékek is találhatók: Protoma rotifera, Te

rebralia sp., Pirenella borsodensis. A fauna alapján, némi csökkentsósvízi be

hatolás is feltételezhet.

A báziskavicsra 7,5 m vastagsági! homok települ. Az alsó 5 m kissé agyago.-

középszemcséj, kissé biotitos. Feljebb vékony homokkpadok és -lencsék i

közbeiktatódnak. Uralkodóan szürke szín, kissé zöldes árnyalattal. Ez
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<épzdmény a V.219. sz. fúrás szerint a 194,5 202,0 m közötti mélységköz-
ben volt. Gyér molluszkafaunájából a következ fajokat említjük meg: Hinia
hörnesi ,

Andiin glandiformis conoidea, Nucula nucleus, N. laevigata, Phacoides
•olumbella , Dosinia lupinua. Leggyakoribb faj a Ph. columbelln.

A homok fedjében szürke, ersen molluszkás, meszes kötanyagú közép-
es finomszemcséj homokk van (194,0—194,5 m-ig). Faunája: Turritella sp..

Varas rotundatus (a leggyakoribb), Cardium paucicostatum var., fíingicardium
»p., Solenocurtus antiquatus vindobonensis, Clavagella bacillum.

A homokkközbetelepülés felett félméteres szürke, molluszkahéj töredékes
lomokpad következik. Fedjében szürke, márgás kötés, biotitos, tufitos,

inomhomokos aleurit van a 187,3 193,5 m-ig terjed mélységben. A kzet
molluszkás, jómegtartású kövületekkel. A fauna gazdag és figyelemre méltó,
melyet a faunajegyzék 7. sz. oszlopában tüntettünk fel.

Az ottnangi összlet legfels rétegét a 172,6—187,3 m közötti mélységközben
homok képviseli. A közel 15 m vastag homok szürke, közép- és finomszemcsé-
|, kissé agyagos, fleg a fels harmadában biotitos, kissé tufahintéses. A ho-
mokösszlet ersen molluszkás, kitn megtartású faunaelemekkel. Az ottnan-
Aen összletben itt található a leggazdagabb faunaegyüttes, melyet a fauna-
jegyzék 8. sz. oszlopában tanulmányozhatunk.
E homokréteg fedjét, 172,6 m fölött már a kárpáti emeletbe soroltam.

\ közvetlen fedt agyagos homokk-, homokos agyagmárga- és homokrétegek
ilkotják.

A medence K-i felében lev 1.87. sz. fúrásban a hasonló vastagságú agyagos, homokos
átnangi összletben a Y.133. és V.219. sz. fúrásokéval egyez, de szegényebb fauna volt.
\ kzetre uralkodóan a szürke szín jellemz. Az ottnangi sorozat legfels rétege sötétebb
szürke agyagos homok volt. Erre éles határral, 0,4 m vastagságú zöldesszürke kavicsos
és molluszkás homokk következett, amely felfelé jelents vastagságú aleuritos agyag-
márga (slir)-összletbe ment át. Ez heteropikus fáciese a bántapusztai bryozoás-balanu-
szos kifejldésnek, tehát a kárpátienbe tartozik. A kárpátién slirsorozatának fleg az
alsó harmada élénk zöldes szín (szemben az ottnangi szürkével), mely az sföldrajzi
viszonyok, a lepusztítási terület, illetve a fiziko-kémiai viszonyok megváltozásával in-

lokolható. A kárpátién rétegei a medence DK-i és DNy-i felében az ottnangi rétegeken
ersen túlterjednek, ami a vázoltakkal kitnen összhangban van.
A tárgyalt típusszelvényben a kárpáti emeletbeli összlet átmeneti helyzet a Ny-i

bántapusztai brvozoás-balanuszos és a K-i slirfácies között, de élénkebb zöldes színével,
márgás homokk és agyagmárga képzdményeivel és hasonló faunaelemek megjelenésé-
vel élesen elüt az ottnangitól. Annak ellenére, hogy a kzet színe, jellege és a fauna ersen
megváltozik, típusszelvényünkben az üledékképzdést mégis folyamatosnak kell felté-

teleznünk, mivel az ottnangi homokra márgás homokk települ, arra pedig homokos
agyagmárga.

Itt tehát az üledékképzdésben semmiféle megszakadás nincs, hiányzik az

újbóli transzgressziót jelz durvatörmelékes alapkzet is, amit a bántapusz-
tai szelvényben és a I. 87. sz. fúrásban észlelhetünk. Ennek a területnek réteg-

sora fokozódó kimélyülésre utal.

-4 makrofauna értékelése

Ebbl az összletbl 87 molluszkafajt határoztam meg. Ez a szám azonban
még jelentsen növekedni fog a még fel nem dolgozott fúrási mintaanyagok-
ból. A molluszkák közül 39 a csiga, 2 Scaphopoda és 46 a kagyló. Tehát a fauna
összetételben a csigák és kagylók aránya közel áll egymáshoz.
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A várpalotai homokos, tufitos, aleuritos kifejldés faunáját a korkérdés el-

döntésénél ugyanazon kritériumok szempontjából vizsgáltuk meg, mint a

bántapusztait.

Faunánkban eddig a Paratethys területérl, csak az eggenburgi szintbl ismert ala
kok a következk: Turritella eryna rotundata, Katica epiglottina moldensis, Pecten beudanti
Chlamys varia, Pitaria islandicoides elongata, Angulus planatus lamellosus, Angulus niti

dús, Macoma leognanensis

.

Eddig csak az ottnanginál fiatalabb képzdményekbl ismertek, legalábbis a Para
tethysben: Turritella erronea, Aporrhais pespelicani alatus, Hinia dujardini, H. edlauen
H. senilis, Mangelia submarginata, Turbonilla pseudocostellata hörnesiana, Léda emargi
nata, L. ernarginata undata, Myrtea spinifera, Loripes dujardini, Cardium paucicostatum
Laevicar lium spondyloides herculeum, Phóladomya böckhi.

Azt sajnos nem tudjuk eldönteni, hogy mely alakok jellemzk az ottnangienre, vag\
ezideig kizárólag az ottnangienbl ismertek, mivel számos olyan van, amelynek az eredet
elfordulása bizonytalan rétegtani helyzet. Ilyenek pl. Sacco által az ,,elveziano”-bó
leírt alakok. Az ,,elveziano” mai ismereteink szerint több emeletet is felölelhet.

Ezideig a Kárpáti — Bécsi-medencék miocénjébl nem ismert alakok: Teinostotm
rnicrodiscus nov ssp., Bullia nodosocostata uniseriata, Hinia senilis, H. proavia plun
costata, Clavatula concatenata turritacuta, C. gothica, Dentalium cfr. simplex, Léda fragih
deltoidea, L. fragilis seguenzae, Arca turoniensis taurangulosa, Cardium kunstleri, Angulii.

nitidu-s, Macoma leognanensis.

A felsorolt smaradványok túlnyomó része ezideig az olasz, illetve a dél

mediterrán területérl ismert. Ez ersen alátámasztja a Balatontól D-re fel'

tételezett ftengerág Tethysel való összeköttetését.

Faunaegyüttesünk lényegesen különbözik a fed kárpátién faunájátó

(Kókay 1967a), mert abban lényegesen több a fiatal, illetve az arra az emeletn

jellemz elem. Egyébként újabb kutatófúrások kárpátién korú, az ottnang
szelvényünkével izopikus fácies faunái szintén hasonló értelemben külön

böznek

.

A várpalotai típusszelvény faunájának elemzése is azt eredményezi

amit már a bántapusztai szelvény vizsgálatánál megállapítottunk: A faunt
j

alapján indokolt, hogy a vizsgált összlelet a fed kárpáti emelettl és az eggenbur

gientl elkülönítsük és így az ottnangi emeletet létjogosultnak tartsuk.

A bántapusztai és a várpalotai típusszelvények összefoglalása

A bántapusztai fáeies-típusszelvény a partközeli meszes, durvatörmeléke:

kifejldés típusa. Ugyanakkor a várpalotai fácies típusszelvény az üledék

gyjt középi homokos, tufitos, aleuritos kifejldés típusa. Egymás mell

helyezve a két típusszelvényt, megállapíthatjuk, hogy a paleökológiai vizsga

latok alapján oszcillogrammjuk hasonló lefutású. A bántapusztai szelvény

ben a lithothamniumos mészkösszlet a legmélyebb vízbl leülepedett (kö

zéps-szublitorális régióban). Ennek megfelel a várpalotai szelvényben

hasonló régióban keletkezett márgás, tufitos aleuritösszlet. Ezen üledékei

alatt és felett a sekély-szublitorális képzdmények találhatók. Az osszcillog

rammok lefutásának értelmezése szintén megersíti azt a véleményünket, bog

a várpalotai szelvényben jól jelöltük ki az ottnangien - kárpátién határt.

A két fáciesszelvénybl összesen 161 molluszkafajt határoztunk meg, mely

bi 56 csiga, 2 Scaphopoda és 103 faj a kagylók közül került ki. A fed, kárpá

tien sorozattal 49 molluszkafaj a közös, míg az alsóbádeni (,, homokbányái'

rétegsorral 51 alak egyezik meg. Érdekes, hogy ugyanakkor a két fáciesszel
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énv faunájában a közös csupán 25, melybl 8 a csiga, 1 Scaphopoda és 16 a
agyló. hímek magyarázata az, hogy egyrészt az ilyen összehasonlítási ará-
yok („szazalekolasok

)
rendkívül megtévesztek lehetnek, ha nem hasonló

íennyiség faunákat hasonlítunk össze egymással (Kókay 1966, p. 103.).
lásrészt a várpalotai szelvény fáciese és faunája eléggé eltér a többitl. Az
rtékelés csak akkor fog teljes képet mutatni, ha a várpalotai medence emele-
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teinek különböz kifejldés összleteinek azonos módszer feldolgozása be-

fejezdik és az izopikus fáciesek faunáinak összehasonlító vizsgálata elkészül.

A koraitokat Hegeds Gyula, a Foraminiferákat F. Rögl (Bécs) határozta

meg, közöttük a Heterosteginákat A. Papp (Bécs). A Foraminiferák vizsgála-

tának eredménye az, hogy a plankton fajok az ottnangienre, a benths alakok

inkább a kárpátienre, míg az Ostracoda fauna szintén a kárpátienre (K. Koll-

mann szerint) utal. Tekintettel arra, hogy a plankton alakok rétegtani érték<

nagyobb, másrészt a benthos mikrofaunák ottnangi szerepe nem kellen is

mert, nincs ellentét a szerz rétegtani megállapításaival szemben.

Táblamagyarázat

I. tábla

1. Pitaria islandicoides elongata Schaff. Várpalota 133. sz. fúrás N = IX
2. Turrilella eryna Totundata Schaff. Várpalota 133. sz. fúrás N = 2,5 X
3. Clavatula gothica May. Várpalota 133. sz. fúrás N = 1,5X
4. Pitaria erycinoides subtriangula SACCO Bántapuszta N = 1 X
5. Laevicardium (Trachycardium) bantuén se n. sp. Holotypus, Bántapuszta N = 1,0

X

(!. Macoma leognanensis Cossm. et Peyr. Várpalota 133. sz. fúrás N = 2X
7. Pirenella borsodensis Schrét. var. Várpalota 133. sz. fúrás N = 1,7 X
8. liullia (üorsanum) baccata Bast. Várpalota 219. sz. fúrás N = 2X
9. liullia (Dorsanum) nodosocostata uniseriata n. ssp., Hoiotypus, Várpalota 133. sz. fúrás \ = I 5X

10. Natica epiglottina moldensis Schaff. Várpalota 133. sz. fúrás N = 2X
1 1. Léda sublaevis seguenzae Bell. Várpalota 219. sz. fúrás N = 5 X
12. Léda fragilis deUoidea RlSSO Várpalota 133. sz. fúrás N = 3X

IT. tábla

1 . Pederi fótensis subplanus nov. ssp. Holotypus, Bántapuszta N = 1 X
2. Prntoma rotifera Lamk. Várpalota 13.3. sz. fúrás N = IX
3. Clamys gentoni Font. Bántapuszta N = 1,5

X

4. Chlamys scabrella subambigua Ai,m. et BOF. Bántapuszta N = 1 X
5. Turrilella miotaurina SACCO Várpalota 133. sz. fúrás N — 1.5X
(1. Chlamys scabrella hungarica Mezn. Bántapuszta N = 1,5 X
7. Chlamys scabrella hungarica MEZN. Kisalay N = 1,5

X

8. Chlamys opercularis hevesetisis Schrét. Bántapuszta N = 1,5X
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Faunajegyzék

Gastropoda

1 .Gibbula (ForskaUna) bttchi DUB.
2. Teinostoma (Solariorbis) microdiscus BOETTG. nov. ssp.

3. Theodoxus pictus FÉR.
4. Protoma proto Bast.

5. Protoma rotifera LAMK.
6. Protoma cathedralis funicu lata Bors.

7. TurriteUa terebralis gradata MENKE
8. TurriteUa (Uaustator) eryna D’ORB.

9. TurriteUa ( Uaustator) eryna rotundata SGHAFF.

10. TurriteUa (llaustator) subtriplicata D'ORB.

11. TurriteUa (Uaustator) doublieri MATH.
1*2. TurriteUa (Uaustator) vermicularis BROCC. nov. 8sp.

13. TurriteUa (Zaria) aquitaniensis TOURN.
14. TurriteUa (ArchimedieUa) miotaurina SACCO
15. TurriteUa (ArchimedieUa) thetis erronea COS8M.

16. TurriteUa (ArchimedieUa) cír. bicarinata percingulellata SACCO

17. Solarium simplex BRONN
18. Pirenella borsodensis SCURÉT. var.

19. Cerithium (Ptychocerithium) granulinum BELL. et MlCHT.

2

0.

Calyptraea ( Bicaiillus) cfr. deformis LAMK.
21. Xenophora peroni LOCARD
2*2. Aporrhais pespelicani alatus ElCHW.
23. Xatica miUepunctata LAMK.
24. Xatica epiglottina moldensis SCHAFF.

25. Polinices catena helicina BROCC.
26. Erato cypraeotu gallica SCUILD.

27. Pyrula condita BRONGT.
28. Pyrula cfr. cingulata BROMN
29. yiurex (Chicoreus) cír. aquitanicus GRAT.
30. Uadriania craticulata BROCC. juv.

31. Babylonia (Peridipsaccus) cfr. ebumoUles Math.
32. Phos plygonus BROCC.
33 . Bullia ( Dorsanum) ternodosa HlLB. var.^

34. Bullia (Dorsanum) nodosocostata uniseriata nov. ssp.

35. Bullia (Dorsanum) baccata BAST.

36. Uinia dujardini DESH.
37. Uinia edlaueri Beer.
38. Uinia senilis DÓD.
39

.

Uinia (Ueita) hornesi May.
40. Uinia (Uzita) proavia pluricostata SACCO
41. Fusas hössi PARTSCH var.

42. Eutriofusus burdigalensis DEFR.
43. Ancilla glandiformis conoidea DESH.
44. Tudicla rusticula BAST.
45. Cancellaria (Trigonostoma) puschi HOKRN.et AUTNG.

46. Canceüaria ( Ventrilia) exioestiana compressa SACCO
47. DriUia ex gr. postulata BROCC.
48. Clavatula concatenata turritacuta SACCO
49. Clavatula gothica May.
50. Oenota ramosa Bast.
51. Mangelia submarginata BON.
52. Conus (Conolithus) dujardini DESH.
53. Turbonilla pseudocostellata hoernesiana SACCO
54. Pyramidella plicosa BRONN
55. Actaeon semistriatus burdigalensis D’ORB.
56. Ringicula auriculata paulucciae Morlet

Scaphopoda

57. Dentalium cfr. simplex MlCHT.
58. Dentalium cfr. badense PARTSCH

Bitalyia

59. Nucula nucleus l.

6ü. Xucula laei igata Sow.
61. Léda fragilis CHEMN.
62. Léda fragilis deltoidea RISSO
63

.

Léda sublaevis seguenzae Bell.
64

.

Léda emarginata Lamk.
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Faunajegyzék

Bántapuszta . Vár-
palota

i 2 3 4 5 6 7 8

65. Léda emarginaía undata DEFR. +
66. Léda bonellii BELL. O
67. Arca (Anadara) diluvii Lamk.
68. Arca (Anadara) turoniensis DUJ.

o
+

+ o

69. Arca (Anadara) turoniensis taurangulosa SACCO
70. Arca (Anadara) fichteli DESH. o

o

71. Glycymeris pilosa deshayesi May.
72. Glycymeris obtusatus PARTSCH o +

o o

73. Pederi fuchsi styriacns HILB. o
74. Pecten beudanti Bast. O o o o
75. Pecten eonvexior ALM. et BOFF. o
76. Pecten blanckenhorni Dep. et Bm. o
77. Pecten marvilensis V. FERREIRA var. o
78. Pecten fotensis MEZN. o o + o
79. Pecten fotensis subplanus nov. ssp. o o
80. Flabellipecten fraterculus Sow. o
81. Amussium sp.

82. Chlamys tournali DE SERR.
o

+ o o
83. Chlamys albina VON TEPPNER o o
84. Chlamys holgeri cfr. regularior SACCO o
85. Chlamys cfr. camaretensis FONT. o
86. Chlamys scabrella Lamk. o + + o
87. Chlamys scabrella hungarica MEZN. o
88. Chlamys scabrella elongatula SACCO o
89. Chlamys scabrella girondica COSSM. et PEYR. o
90. Chlamys scabrella subambigua Alm. et Boff. o
91. Chlamys scabrella subSarmenticia Alm. et BOFF. o
92. Chlamys scabrella tarraconensis ALM. et Boff.

93. Chlamys macrotis SOW. o
o

o o
94. Chlamys submalvinae Blanck. X o o
95. Chlamys catalaunica ALM. et BOFF. var.

96. Chlamys opercularis hevesensis SCHRÉT. o
o

97. Chlamys angelonii Menegh. o o o
98. Chlamys pavonacea Font. o o o
99. Chlamys gentoni FONT. o o o o o o

100. Chlamys málvinae DUB.
101. Chlamys varia L.

102. Chlamys costai FONT. o

o
o

103. Chlamys multistriata Poli
104. Chlamys brussoni leofroyi DE SERR. o

o o

105. Spondylus cfr. deshayesi MiCHT. o
106. Spondylus crassicosta taurinensis SACCO o o
107. Anomia ephippium rugulosostriata Brocc.
108. Anomia ephippium costata BROCC.

X o o
o

109. Ostrea lamellosa Brocc. X
110. Ostrea frondosa DE Serr.
111. Cardita (Cyclocardia) scalaris SOW* o
112. Tárás rotundatus MONT. o o
113. Phacoides (Linga) columbella Lamk. o o o
114. Myrtea spinifera MONTH. 0
115. Loripes dentatus Defr. o
116 . Loripes dujardini DESH.
117 . Laevicardium taurovatum SACCO o

X

118. Laevicardium (Discors) spondyloides VON HAUER o X
119. Laevicardium (Discors) spondyloides herculeum o X

D. C. et G.

120. Laevicardium (Discors) sp.

121 .Laevicardium (Trachycardium) multicostalum aff. miorotundatum SACCO o +
o

122. Laevicardium (Trachycardium) multico.stalum cír. mioangulatum SACCO o
123. Laevicardium (Trachycardium) aff. polycolpatum COSSM. et PEYR. o
124. Laevicardium) bantaense nov. sp.

125. Cardium (Acanthocardia) paucicostatum Sow. var.

o o
+

126. Cardium (Ringicardium) iunstlcri Coss.m. et PEYR. o
127. Pitaria islandicoides elongata SCHAFF. o o o
128. Pitaria erycinoides Lamk. + X o
129. Pitaria erycinoides subtriangula SACCO o o
130.Pitaria (Paradione) cfr. lilacinoides SCHAFF. o
131. Dosinia lupinus L. o 0
132. Ven us tauroverrucosa SACCO + o
133. Venus (Venlricola) multilamella Lamk.
134. I cnus (Circomphalus) haidingeri HORN. o o

X
o

135. Venus (Circomphalus) subplicata D’ORB. o o
136. Venus (Clausinella) basteroti DESH.
137. Paphia vetula Bast. o +

o
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Faunajegyzék

Bántapuszta Vár-
palota

1 2 3 4 5 6 7 8

S. Paphia benoisti COSSM. et PBYR. n
F9. Paphia benoisti praecendens Kait. n O
Jk). Paphia sallomacensis Fischer O
,1. Paphia ex gr. zbyszetcskii FRENEIX O O
2. Paphia taurelliptica SACCO O

J.3. Macira (Spisaki) subtruncata trinognia REN.
4. Psammobia affinis DUJ. O O
p, Solenocurtus camtidus REN. O
6. Solenocurtus antiquaius vindobonensis Mezn. X +

ji7. Gastrana fragilis persinuosa Cossm. et PEYR. 0
h. Angulus (Peronidia) planatus lamellosus D. C. et 0. 0
(

9 . Angulus (Peronidia) nitidus POLI O
• 1). Angulus (Peronidia) sacgi COSSM. et PEYR. O

lil. Capsa lacunosa CHEMN. O
•2. Jíacoma elliptica BROOC. 0

|«3. Macoma elliptica ottnangensis HOERN. O
4. Macoma Uognanensis COSSM. et PEYR. 0 O

* 5. Panopea menardi Desh. O O
>6. Panopea faujasi truncata CONTI O
*7. Corbula ( Varicorbula) gibba Ouvi O 0 +
8. Phaloilomya h. böckhi PÁVAI O O
•9. Thracia pubescens Pul.TN. O O

jiO. Cuspidaria cuspidata OUVI 0
1 . Clavagella (Stirpulina) bacillum BROCC. 0 O

AXTHOZOA

•2. Ceratotrochus (Edicardsotrochus) duodecimcoslatus GOLDF. O
3. Trochocyathus (Aplocyathus) armatus MICHT. O
4. tíalanophyllia (Eupsammia) cplindrica MICHT. +

, Echinoidea
-

5. Clypeaster latirostris centiencis TOURN. 0

Magyarázat: O = elfordul, 4- = közepes gyakoriság, x = gyakori vagy tömeges
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Molluszkahéjak elemzése derivatográfiás

fingerprint módszerrel

Ször Gyula

(19 ábrával, 3 táblázattal)

összefoglalás: Szerz recens és fosszilis molluszkum héjakat összehasonlító derivatográfiás módszerrel e

mezte. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megfelel programmal és érzékenységgel készített felvétel reprodukálhatóan tü

rözi a héjak taxonómiai specifitást hordozó tulajdonságait. A héjstruktúrákat alkotó szerves és szervetlen összetev'

heterogén voltából adódóan a termoanalítikai részfolyamatok nehezen értelmezhetk külön-külön, de összességükli

jellegzetes ,,fingerprint”-et szolgáltatnak. A derivatográfiás fingerprintek elemzését szolgálja a DTG-, Ttt-viszony.

koordináta-rendszerben történ összehasonlítása. A molluszkum héjak ilyen jelleg elemzésével mód nyílhat rece

fajok evolúciós-filogenetikai vonatkozású értékelésére, illetve fosszilis fajok töredékanyagának határozására.

I. A probléma felvetése

A kagylók és csigák lágy részeit (eltekintve néhány specializált csoporttól) szerves i,

szervetlen anyagokból felépül szilárd váz borítja. Ebbl a szerves és szervetlen összle

bi válasszunk ki egy alkotót, a héjakban található fehérje anyagot a konchiolint.

A molekuláris-biológiai, komparatív-biokémiai kutatás utolsó évtizedekben lejátszói:

rohamos fejldése magával hozta e biokémiai képzdmény végleges tisztázását. Roch
et al. (1951), Tanaka et Hatano (1953), Tanaka et al. (Í.960), Gregoire et al. (1955
Heedham (1958), Piez (1961), Hare (1962, 1963, 1965), Hare et Abelson (1964, 196.

1967) Hare et Mitterer (1966), Degens et Lve (1965), Degens et Parker (196.

változatos mintaanyagon tisztázták a héj szilárd anyagába zárt konchiolin felépítésé

Az általuk használt módszer, a fehérje molekulákat felépít aminosavak kvantitatív <

kvalitatív összehasonlítása — az aminosav-spektrum elemzés — az eddig ismert vá

fehérjéktl eltér, a rendszertani egységen belül jelentkez specifitást hordozó anvagr<
számol be. Ezt a rendszertani specifitást indikáló tulajdonságot más módszerekkel
bizonyították. Wilbtjr és Watable (1963) röntgen diffrakciós elemzéssel vizsgált ki
chiolin izolátumai fajonkénti karakterisztikus jelleggel bírtak. Gregoire (1957, 1

95'

1959, 1960) a dekalcifikált konchiolin elektronmikroszkópos vizsgálatával tárta fel

szubmikroszkópos szöveti felépítést és utalt arra, hogy ez rendszertani egységenkéi
jellemz képet ad.
A kutatáshoz csatlakozott a molluszkumliéj általános fiziológiai vizsgálata. Sognnab

(1960, 1964) összefoglaló tanulmányaiban ismerteti a biológiai rendszerek kalcifikácic

folyamatait a héjképzést és regenerációt.

így alakulhatott ki a héjra vonatkozó gondolatsor: a héjprotein genetikailag vezére

egység, mint templát szabad savas és bázikus végcsoportjaival gondoskodik a szerveik

anionok és kationok kötési pozícióiról, kialakítva így számtalan variációban a héjaki

felépít struktúrákat, megszabva az egész váz szemünk elé táruló morfológiáját. Térhú
szetes, hogy napjainkban egyre gyakoribbá válnak azok a törekvések, hogy az evolúcic

szisztematikai problémákat, az egyes fejldési viszonyok eldöntését ne a küls morfok
[

giai elemzéssel közelítsék meg, hanem elsdlegesen a konchiolint vizsgálják. Degens >

Sohmit (1966), Degens, Spenoer et Parker (1967), Ghiselin et al. (1967) a héj amim
sav-spektrum elemzés legújabb módszerével a komputeres faktorelemzéssel számos esc

ben tisztázott vagy éppen revidiált egy-egy fejldési sort.

Mint minden neoszisztematikai evolúciós ismeret mely a paleoszisztematfkában g \<

kerezik és abból táplálkozik, a molekuláris evolúciónak is paleobiokéiniai ismeretekk

adhat lényeges támpontot. Az elz gondolatokkal párhuzamosan vetdött fel, a vi/

gálatok fosszilis mintaanyagra való kiterjesztésének igénye. A konchiolin úttör palo

biokémiai kutatása P. H. Abelson (1954a, b, 1955, 1956, 1957a, b, 1959, 1962) névéin

fzdik, aki elsnek bizonyította, hogy a fehérje bomlástermékek oligopeptidek, pept

dek, aminosavak nyomon követhetk, az át nein kristályosodott, fel nem oldódott, te
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malis vagy baktériumos lebontást nem szenvedett fosszilis héjakban. Az itt felsorolt
kutatók szinte valamennyien a recens mintaanyaggal párhuzamosan fosszilis minta-
anyagon is felmérték a lehetségeket. Mérlegelve az általuk használt módszerek komplex
jellegét, az egyes vizsgálatok nagy munkaigényét, felmerült egy olyan módszer kiválasz-
tásának, és kidolgozásának szükségessége, amelynek segítségével mód nyílna a határo-
zás! folyamat leegyszersítésére.
Az ismeretes, hogy egy szerves és szervetlen komponensekbl álló heterogén rendszer

|

tsrmoanalitikai vizsgálata a rendszer kémiai és fizikai tulajdonságairól h képet nyújt.
! (Jó példa erre Herényi [1967] vizsgálata, ki urológiai kövek mint b'ogén heterogén
rendszerek derivatográfiás elemzését dolgozta ki.) (A Paulik és Erdey (1958, 1960,
1968) nevéhez fzd termogravimetriát (TG), derivatívtermogravimetriát (DTG), dif-

;
ferenciális termoanalitikát (DTA) és termd ilatometriát (TD) egyesít hazai mszer és

I derivatográfiás módszerrel elért eredmények tanulmányozása késztetett az alapfeltétele-
zésre: A molluszkuinhéjról, megfelel programmal és érzékenységgel készített derivato-

,

gráfiás felvétel a héj bonyolult specifikus-heterogén voltából ereden, ha részfolyamatai-
ban nem is elkülöníthet, de összképében jellegzetes DTA, DTG, TG, TI) viszonyokat fog

; szolgáltatni.

J I. A módszer kidolgozása, recens és fosszilis Mollusca fajok vizsgálata

A vizsgálati anyag kiválasztása

A mintaanyagot a Mollusca törzs, Lamellibranrhiala osztályból választottam ki, bár
néhány recens Gastropoda héj elemzésére is sor került. Ezt a döntést a következk indo-

1 kolták:

a) a kagylók kisebb fajszámú rendszere
b) a nagyobb tömeg, így általában jobb megtartású héjanyag
c) az egyszerbb strukturális felépítés,

és az a tény, hogy a héjak mikroszkópos struktúraelemzését már többen összefoglalták.
(Boggild Í930, Oberling 1964, Taylor et al. 1969). A kísérlet során 26 recens és 34
fosszilis fajt vizsgáltam meg, az ismétlés és az átlagmintákból történ kiindulás a vizs-
galat számát 250 db-ra növelte. A vizsgálat tájékozódó jellegének és a kitzött kutatási
célnak megfelelen változatos rendszertani besorolású, különböz korokból és lelhelyek-
rl származó fajokat jelöltem ki. A vizsgált fajok megnevezését, id és lelhelyi-adatait a
megfelel ábrák magyarázójában közlöm.

. A módszer ismertetése

A fosszilis minták vizsgálata során csak jó megtartású, át nem kristályosodott, vasas
vagy kovás oldatokkal át nem itatott mintákat elemeztem. Ennek érdekében és azért,

hogy a strukturális felépítést észleljem a héjak harántmetszetét mikroszkóppal vizsgál-
tam, ásványos összetételt infravörös spektroszkópiás módszerrel elemeztem (Ször,
1969). A szerveskémiai felépítést aminosav-spektrum analízissel (Ször, 1967), a nyom-
elemtartalom törvényszerségeit kvarc-spektrográfiás módszerrel (Ször, 1968) vizsgál-

tam.
A derivatográfiás vizsgálathoz a héjakat „spektrográfiás tisztaság” figyelembevételé-

vel készítettem el. 6 n NaOH-os áztatással, 2 n HCl-as mosással majd bséges desztillált-

vizes öblítéssel távolítottam el a héjakra tapadó üledéket és a periosztrakum réteget.

A periosztrakum eltávolítása lényeges. A tájékozódó derivatográfiás felvételek azt mu-
tatták, hogy a héjakon maradt periosztrakumréteg bizonytalanná teszi egy faj több egye-
dének egybehangzó derivatográfiás képét. A periosztrakumréteg vastagsága és kémiai
állapota, egy él faj egyedeit tekintve különböz. Függ az életkortól és a biotóp mecha-
nikai, fiziko-kémiai ráhatásaitól. Elpusztult jelenkori, de a fosszilizáció útján elindult

héj esetében a környezet hatásai egyedekre nézve teljesen kiszámíthatatlan változékony-
sággal felersödnek, csupán a véletlen szabja meg a partra dobott és a múzeum minta-
anyagába került egyedek periosztrakum állapotát. Ez a tény és az, hogy az idsebb ré-

tegsorokból származó fossziliák héján csak a legritkább esetben találtam periosztrakum
réteget — a recens fajok összehasonlító modellanyag szerepét töltötték be — indokolta a
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réteg maradéktalan eltávolítását. A desztilláltv’zes mosást 60 C°-os leveg áramban majd
exszikkátorban történ szárítás követte. Az anyagot 0,06 mm 0 alatti szemcseméret-
tartományra röltem aehát rlkészülékben (Fritsch típus, melegedés 1 C°/l óra).

Egy-egy derivatográfiás felvételhez az egész héjanyagot feldolgoztam és ennek átlagolt
j

C°
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1. ábra. A DTA-görbe alakulása változó órzókeuységek függvónyóben. J elmagyarázat szaggatott vonal = i

mintatartóban Al aO a , mszeralapgfirbe; folytonos vonal = Tridaena elongata (L.) héjrlemóny

Fig. 1. I)TA curve versus variable sensitivities. Explanation of signs: Dotted llne — AljO> in the sampl
holder, original curve of apparátus. Continuous line — grinding product of Tridactui elongata (L.) shell

mintáját használtam. Számos programlehetséget és érzékenységi viszonyt kipróbálvt
a minták derivatográfiás felvételét rendre a következ „programmal” oldottam meg:

Bemérés: a vizsgált minták bemért súlya 1,5— 2,0 g között változott, többségbei
1,85 g közópérték között ingadozott. Az inért A1 20 3 bemért súlya 1,85 g volt. (Ezzel i

mennyiséggel vettem fel a mszer alapgörbét is, mind a két mintatartóban Ál 203 -a

használva).
A mérések során az inért A1 20 3 térfogata és tömörítése megegyezett a vizsgálund<

anyagéval. Tégely: II. sz. platina tégely. Érzékenységek: T = 900 C° (a mintában mér
ve), TG = 100 mg, DTG = 1/2 érzékenység, DTA = 1/2 érzékenység. Ftés: 1. számi

|

kemencében. Kezd feszültség 90 V. Orsó 0 : 15 mm, nagy tárcsa. Szegek helyzete: 3-a
szegsor. Sebességváltó helyzete: 100’. Dobsebességváltó helyzete: 100’. Kemence atmosz
féra: leveg atmoszféra, elszívás nélkül, kvarcpohár alatt. Felftés sebessége: 10 C°/min
A T skálát a Si0 2 /? Si0 2 átalakulással hitelesítettem.
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A vizsgálatok folyamán gondosan ügyeltein arra, hogy minden egyes minta elkészí-
'se és derivatográfiás felvétele a legapróbb részletekben is megegyezzék. így, azonos
olt a szemcseméret a tömörítés, a tégely, a kemence, a kvarcpohár alkalmazása, a prog-
un és érzékenységi viszonyok, a laboratóriumi helyiség hmérséklete. Ezek során derült

xlOO C°
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*100 C°

. ábra. Cardium edule (L.) kagylóhój különböz lelhelyrl származó egyedeinek derivatográfiás fingerprintje. Jel-
magyarázat: a = Várna, b = Galata, c = Burgasz, d = Rijeka, e = Dubrovnik

F’ig. 2. Derivatographic fingerprint of bldividual Cardium edule (L.) shells originating from various occurrences. E x-
planation of signs:a — Varrni, b — Galata, e — Burgas, d — Rijeka, e — Dubrovnik

d, hogy a nagy érzékenységnek megfelelen a mszer DTA-alapgörbéjében számottev
íajlat tapasztalliató. Viszont 1/2-ed DTA-érzékenységet választva a burkolt termoanali-
ikai folyamatok is szemünk elé tárulnak. Ezt a jelenséget az 1. ábra szemlélteti. Az ábrán
i mszer DTA-alapgörbe változást hasonlítom össze a recens Tridacna elongata (l.)

-cagylóhéj DTA-görbe alakulásával, változó DTA-érzékenységek függvényében. Jól lát-

tató a kemence aszimmetrikus viszonyaiból adódó alapvonal torzulás, viszont a héj
^setében látszik, hogy az általában használatos 1/20, 1/15, 1/10 DTA-érzékenységek
használatakor nem észlelhet, viszont nagyobb érzékenység esetén jelentkezik egy 450 C°
hmérsékleti értéknél jelentkez endoterm minimum.
A módszer kialakítása során elsdlegesen azt kell tisztázni, hogy egy faj különböz

lelhelyekrl származó egyedeinek héjrleményei nem különböznek-e egymástól. A 2.

íbra a recens Cardium edule (l.) kagylófaj öt különböz lelhelyrl származó egyedének
derivatogramját ábrázolja. Az a) minta Várna, b) minta Galata, c) minta Burgasz térsé-

gébl a bolgár tengerpartról, illetve a d) minta Rijeka és az ej minta Dubrovnik térségé-
bl az Adriai-tenger partjáról származott. A mintákat nem egyidben gyjtötték, tehát
életkoruk, fosszilizációs múltjuk más-más volt. Ezt alátámasztja az is, hogy a héjakon
található periosztrakum-réteg más-más vastagságú volt és a teknk nagysága különbö-
zött egymástól. Ennek ellenére a periosztrakumtól elzleg megszabadított héjak deriva-
tográfiás képe közel megegyezett. (Hasonló összehasonlítást végeztem Anodonta cygnea.
Unió pictorum, Mytilus edulis egyedeivel az eredmény minden esetben közel azonos volt.

(A felvételeket elemezve a DTA-, DTG-görbe minimum és maximum értékei ± 5 C°-kal
tértek el.)
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A továbbiakban azt bizonyítottam, hogy a héjakat felépít struktúra egységeit nem
csak optikai (Boggild 1930, Oberling 1964, Taylor et al. 1969) vagy aminosav spek
trum (Piez 1961, Hare 1963) módszerrel lehet érzékelni, de derivatográfiás módszerre
is. A kísérlet során, e célra modellanyagként azon genuszok héját használtam, amelyek
nél az egyes rétegek nem fonódnak össze, mechanikai úton (pattintással) szétválaszt

hatók. (Unió, Anodonta, Meleagrina, Mytilus). Példaként a Mytilus edulis (l.) héji

periosztraktum, homogén-kalcit és hoinogén-aragonit rétegekbl épül fel (3. ábra). A tel

1. ábrii. Mytilus edulis (L.) recens kagylóhéj harántmetszetének mikroszkópos képe (nagyítás 21 X). J e 1 m agyar,
z a t: a = periosztrakum réteg, b = oszlopos réteg, homogén kaleit-struktúra, c = gyöngyházréteg, homogén aragon

struktúra

Fig. 3. Microscopic view of a cross section of recent Mytilus edulis (l.) shells. 21X. Exp la na t ion o f s i g n

a — periostraeum layer, b — columned layer, homogeneous calcitic structure, c — mother of pearl layer, homogeneoi
aragonitic structure

jes héjról (4. ábra) és szétválasztott struktúraegységekrl 5. és 6. ábra) készített deriva

togramok jól szemléltetik az eltér fiziko-kémiai felépítésbl adódó különbségeket.
Ezek után számos recens Mollusm héjrlemény derivatogramját összehasonlítva alti

kult ki az a vélemény, hogy a felvételek jól érzékeltetik a taxon-specifitást species-szil

tig, illetve ha mód van az egyes struktúra-egységek szétválasztására és külön-külö

elemzésére, szubspecies-szintig (SzÖr, 1969.).

Itt nincs mód arra, hogy a vizsgált összes recens faj derivatogramját bemutassam, d

néhány példa jól szemlélteti ezt a megállapítást. A 7, 8, 9. ábra a Taxodonta rendbt

Arcidae családba tartozó fajok derivatogramját szemlélteti. A 10. és 11. ábra a Taxi

donta rend Pectinidae, illetve a 12. ábra az Ostreidae családokat képvisel fajok derivt

togramját ábrázolja. A 13. ábra egy Murex sp. képét adja. Valamennyi faj a jugoszlá

tengerpart térségébl homokos tengerparti üledékbl származott és a self cönózisába tai

toznak. Eltekintve itt a termoanalitikai viszonyok részletes elemzésétl, az egyes ábrr

kát összehasonlítva szembetnik, hogy minden faj derivatogramja más és más, az aze

nos genuszba tartozó fajok termoanalitikai karaktere hasonló de merben különbözi

más genuszokat képvisel fajokétól. Ez a hasonlóság és különbség fokozatosabban érve

nyesül magasabb taxonokat szemlélve. Hasonlítsuk össze a fleg kalcitból felépül, lu

sonló alapstruktúrát hordozó Ostrea és Pecten fajok képeit. Ez a példa nemcsak a héja

ilyen jelleg diagnosztizálási lehetségét szemlélteti, de felhívja a figyelmet, hogy
különbségek nemcsak a szervetlen struktúrák változatosságából adódik, de a szervo

anyag különbségeibl is ered.

A termoanalitikai folyamatok értékelése

A pirolízis során lejátszódó termoanalitikai reakciók igen bonyolultak, az egyes íolyi

matok nehezen differenciálhatók. Ez elssorban a héj bonyolult szerves-szervetlen heti

rogón összetételébl adódik, illetve a következ módszertani megfontolásból is küvetki
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l
zik- a minták hevítését platinatégelyben ers tömörítéssel végeztem, ilyen körülmények
közt szerves anyag nem ég el gyorsan, mintegy krakkolódik.
BerÉNYI (1969) az általam megvizsgált mintákat más készüléken platinatégelyben

' izzítva azonos eredményeket kapott (bizonyítva az eljárás reprodukálhatóságát DTA

,

I l)T(jr-viszonyokra), de tányérkás mintatartót alkalmazva a DTA-viszonyok lényegesen
I leegyszersödtek és igen sok kisebb effektus nem játszódott le. E sorok írása közben
1 korund tégellyel végzett mérések azt látszanak igazolni, hogy platinatégelyt használva,

C°
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1 4. ábra. Mytilus edulis (L.) perioszt rakumot is tartal-
mazó héjörleményének derivatogramja

Fig. 4. Derivatogramme of grinding product of Mytilus
edulis (L.) shell containing periostracum as well
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5. ábra. Mytilus edulis (L.) kagylóhéj oszlopos rétegének
derivatogramja

Fig. -5. Derivatogramme of columnal layer of a Mytilus
edulis (l.) shell

I számolni kell a platina mintatartó katalikus hatásával is. Az elmondottakból kiderül,
hogy a pirolízis során lejátszódó változások tényleges értelmezése egy hosszabb, csupán

j

e problémát megoldó kísérletsorozat nyomán valósulhat meg, ennek ellenére szükséges-
nek láttam az eddigi elképzeléseket rögzíteni. Több recens és fosszilis puhatest deriva-

i togramos fingerprintjét elemezve az adott kísérleti feltételek közt a következ term-
analitikai folyamatokkal számolhatunk (SzöR, 1969).

a) Súlyvesztéssel járó endoterm reakciók
1 . Adszorbtív víz leadása, 20 C°— 200 C° hmérsékleti tartományban. A vizsgált-

minták mindegyikénél tapasztalható.
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2. Kolloidálisan, a szerves makromolekulák felületéhez kötött víz leadása. Bekényi
(19G9) szerint feltételezhet, hogy a tartományba es bomlási pontú „szabad” amino-
savak (glutaminsav = 177 C°, aszparaginsav = 212 C°, glicin = 185 C°, etc.) dekarbo-
szilizációja és dezaminációja ;s kapcsolódik, ami az Arcidae, Cardiidae, Veneridae csalá-

dok és egyes Gastropoda fajok esetében érzékelhet.
3. Az aragonitlemezek közé befogott víz, „trapped water” (Hudson, 1967) leadása

tág hmérsékleti határok között, 300 C°— 500 C°-ig. Minden aragonittartalmú Lamelli-
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<5. ábra. Mytüus edulis (L.) kagytóhéj gyöngyházrétegé-
nek derivatogramja

Fig. fí. Derivatogramme of tlie motlier of pcarl layer of

a Mytilus edu lis (L.) shell

7. ábra. A recens Qlycymeris -pilosus (L.) kagylóhéj deri-

vatogramja

Fig. 7. Derivatogramme of a recent Qlycymeris pilosus

(L.) shell

branchiata esetében észlelhet. Ez a folyamat minden esetben egybeesik az aragonit -*

kaiéit irreverzibilis átalakulást jelz DTA-görbe endoterm minimuméri ékkel.

1

.

Ismeretlen endoterm súlyvesztéssel járó változások 500 C°— 600 C° hmérséklet

tartományban. Ersen jelentkezik az Arca genusz esetében.

b

)

Súlyvesztéssel járó exoterm folyamatok
1. 340 C°— 375 C°-os hmérsékleti tartományban a szerves anyag szétesésébl eredé

lassú égési folyamat.
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2. Az 500 (P — 700 (J’-os hmérsékleti tartományban a szerves anyag mennyiségétl
függen esetenként éles (Ostreidae, Pinnidae, Mytüidae családok), egyébként fokozatos
exoterm változás.

3. Alig észrevehet de reprodukálható exoterm változások, amelyeknek ered oka nem
tisztázott; lehetséges, hogy a héj anyagába beépült szerves festékek kiégését jelöli. Pl.
Murex sp, Mytilus sp, Pecten sp, esetében észlelhet.

C°
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S. ábra. A recens Arca noae (L.) kagylóhéj derivato-
gramja

Fig. S. Derivatogramme of a recent Arca noae Cl.)

shell
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9. ábra. A recens Arca barbata (L.) kagylóhéj derivato-
gramja

Fig. 9. Derivatogramme of a recent Arca barbata (L.)

shell

c) Szerkezeti változás. Az aragonit — kaiéit irreverzibilis átalakulás Faust (1950)
és Subba Ra et Yoganarasimhau (1965) szerint 400 C°— 500 C° között játszódik le a
szennyez kationok jelenlétének függvényében.
Az összes megvizsgált puhatest fajnál az aragonit —>- kaiéit átalakulás ebben a h-

mérsékleti tartományban játszódott le.

d) 700 C°-tól a héj kalciumkarbonát tartalma bomlik, C0 2
távozik el.

Ezeknek a változásoknak egymáshoz viszonyított jellege az egyes folyamatok jelen-

léte, vagy hiánya, erssége, vagy rejtett volta eredményezi a fajok eltér derivatogram-
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jait. Ezeket a derivatogramokat mivel részfolyamataikban csak hozzávetlegesen értel-

mezhetjük, de összképükben reprodukálhatóak és jellemzk a héjanyagra, derivatográ-
fiás ,,fingerprint”-eknek nevezhetjük.

A DTG—TG-adatok koordináta-rendszerben történ összehasonlítása

Az eddig elmondottakat igazolja, illetve módot ad a taxon-vonatkozású csoport-
összehasonlításra a DTG- és TG-adatoknak a következ megfontolás szerint történ
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10. ábra. A recens Pecten jacobeus (L.) kagylóhéj deri-

vatogramja

Fig. 10. Derivatogramme of a récén

1

Pecten jacobeus (L.)

shell

11. ábra. Pecten irradians (I,am.) recens kagylóhéj dér

vatogramja

Fig. 11. Derivatogramni of a recent Pecten irradians

(Lám.) shell

elemzése. A pirolízist a 20 C°— 900 C°-os hmérsékleti tartományban végeztem el. Ebbl
a tartományból a legspecifikusabb jelzéseket a 200 C°- 700 C°-ig terjed intervallum
adja. Hiszen 20 C° — 200 C°-ig a héjrleménybl az adszorbeált nedvességtartalom
(jelzést' = Va) távozik el, amely mintánként a küls környezettl és elélettl függen
változik. 700 C° után a CaC0 3 bomlik, CaO-ra és CO

s
-ra. A 200 C°-tól 700 C° tartomány-

ban játszódik le a specifikus fehórjeanyag és általa megszabott specifikus struktúraele-
mek szétbomlása.
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A TG-görbe ntg-értékeit súly % értékekre számítottam át és úgy csoportosítottam,

>gy a DT( í-görbe minimumértékei által megszabott alábbi hmérsékleti tartományok-
ra rendelt cm (XzöR, L969). Ezek az intervallumok 200 C°— 300 C°-ig, jelzése = C,

ly%, 300 400 C° jelzése = C, súly%, 300 400 C° jelzése = ü, súly%, 500— 700C 0

jlzése = ()
2
súly%. így a C, -f- C 2 -f (), -+- (), = IÁ - Va súly% érték a 200 C° —

i0 C° htartományra jellemz összes kötött anyag leadást jelöli. (Példaként szolgáljon

itt bemutatott derivatogramok ilyen megfontolásban történ elemzése, az I. táblá-

t tban feltüntetve.) A részfolyamatok súly%-os anyagvesztés értékeit úgy hasonlítot-

i m össze, hogy két vált ozás függvényében az abszcisszára az O, + ö 2 sly% értékeket
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2. ábra. Ostrea edulis (L.) recens kagylóhéj derivato-

gramja
píg. 12. Derivatogramme of a recent Ostrea edulis (L.)

shell

13. ábra. Murex sp. recens csigahéj derivato-

gramja

Fia. 13. Derivatogramme of a recent Murex sp.

shell

z ordinátára a C x C 2 súly% értékeket vittem fel. Lényegében a kis hmérsékleten
játszódó anyagvesztést és a nagy hmérsékleten történ anyagvesztést, a vízleadást,

rakkolódást és égést hasonlítottam össze. Az ordinátáról és abszcisszáról merlegeseket
úzva az eredk metszéspontjait összekötve a koordináta-rendszerben elhelyezked

ontok törvény’szeren helyezkedtek el. A 14. ábra 23 recens kagylófaj koordináta-rend-
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Recens Lamellibranchiáták DTG, TG fingerprintjei

Ordo Família
Minták
Samples

va DTGnjin. oa imw
súly % c° súly % C°

Glycymeris pilosus (L.) 0,054 100 1,094 300
TAXOLONTA Arcidae Arca noae (L.) 0,443 130 0,990 250

Arca barbata (L.) 0,345 90 0,938 260

Pectinidae Pecten jacobeus (L.) 0,287 97

AN'ISOMYARIA Pecten irradians (LÁM.) 0,254 98
Ostreidae Ostrea edulis (L.) 0,348 120

r

szerben történ elhelyezkedését mutatja be. Az egyes famíliákat képvisel fajok koordi
náta-pontjai egymás közelébe esnek, a vizsgált minták számszer korlátainak megfeleléi I

jól elhatárolható mezk válnak el. (A jelen munkába még be nem épített új eredményei •

ezt a képet maradéktalanul megersítik).
Ezzel a módszerrel a familia-taxon specifitás jól érzékelhet, egyben jó összehasonli

tási lehetséget nyújt a fajok hájéba zárt organikus anyag tulajdonságáról és mennyisé
gérl, valamint az organikus anyaghoz kötött struktúrába zárt víztartalom viszonyáról 1

14. ábra. Recens Lamellibranchiata fajok C, + Ct/O, + 0 2 koordináta-rendszerben történ elemzése (Ft = Földkör

tenger, Fkt = Fekete-tenger, Ét - Északi-tenger, É = Édesvíz). Vetületi pontok: 1. Olycymeris pilosus (l

Ft; 2. Arca noae (L.), Ft.; 3. Arca barbata (L.). Ft.; 4. Meleagrina (= Ibéria = Pinctada) margaritifera (L.), Fert-

bl; 5 Pinna nobilis (t.), Ft.; ö. Mytilus edulis (l.), Fkt.; 7. Pírlen jacobeus (L.), Ft.; 8. Pecten maximat (L.), Ét

9. Chlamys opercularis (l.), Ét.; 10. Pecten irradians (Lám.), Ft.; 11. st reá edulis (L.), Ft.; 12. ünio pictorum (l.), É
13. Unió tumidus (Retz.), É.; 14 Anodonta cygnea (l.). É.; 15. Pseudanodonta (= Anodonta) complanata (Rossm.), F

lö. Maryaritana (= Margaritifera) margaritifera (L.), É.; 17. Cardium tubsrculatwn (L.), Ft.; 18. Cardium edule (L.), Ft

10. Tridacna elongata (L.), Vörös-tenger; 20. Venus verrucosa (L.), Fkt.; 21. Ven us gallina (L.), Ft.; 22. üonax anatiu t
(Lám.), Ft.; 23. Teliina tenuis (!,.), Ft.

Fig. 14. Analysis of recent Lamellibranchiata species in Ci -f C a/0, + O, coordinate system (Ft = Medlterraneai :

Fkt = Black sea, Ét = North sea, É = fresli water) Projection points: 1. Olycymeris pilosus (t.), F 1 1

2. Arca noae (L.), Ft; 3. Arca barbata (L.), Ft; 4. Meleagrina (= Ptcria = Pinctada) margaritifera (L.), l’ersian gul

5. Pinna nobilis (i,.), Ft; 6. Mytilus edulis (L.), Fkt; 7. Perien jacobeus (L.), Ft; 8. Pecten maximus (L.), Ét; 9. Chlam
opercularis (I,.), Ét; 10. Pecten irradians (Lám.). Ft; 11. Ostrca edulis (I..), Ft: 12. Unió pictorum (L.), É: 13. Unió tm t

d us (Retz.), É; 14. Anodonta cygnea (L.), É; 15. Pseudoanodonta (= Anodonta) complanata (Rossm.), É; 16. Margót •

tana (= Margaritifera) margaritifera (L.), É; 17. Cardium tuberculatum (L.), Ft; 18. Cardium edule (L.), Ft; 19. Tridaci

elongata (L.), Red sea; 20. Venus verrticosa (L.), Fkt; 21. Ven us gallina (L.), Ft; 22. Donax anatium (Lám.), Ft; 23. Tt
,

linó tenuis (L.), Ft.
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DTG, TG fingérprlnts of recent I.ainellibranrhiata species

I. táblázat — TabU I.

c. DTGmin, o, DTGmiI1 . o, DTGmi„, 27A ZA—

Y

a

súly % c° súly % C° súly % .
C° súly % súly %

0,218 420 1,366 1,312
0,081 410 0,595 530 2,109 1,666
0,086 415 0,287 515 1,656 1,311

0,805 340 0,431 560 1,523 1.236
0,636 340 0,382 600 1,272 1,018
1,224 380 ny 470 1,011 590 2,583 2,235

Ili. Fosszilis Mollusca fajok vizsgálata

Miután recens mintaanyagon bizonyítást nyert, hogy a derivatográfiás fingerprintek
• segítségével a taxonspecifitás nyomonkövethet, fosszilis mintaanyagra is kiterjesztettem

Í

:)i vizsgálatokat. Itt a rendszertani-specifikumok felderítése volt a fszempont, de tájé-

kozódni kívántam a héjanyag fosszilizáció során végbemen változásairól is.

Az itt megvizsgált fosszilis fajok jó megtartásúak voltak. A héjstruktúrák a fosszili-

'áció során nem oldódtak fel, illetve nem kristályosodtak át. Az áttekinthetség kedvéért
U fosszilis fajok derivatogramjait csoportokba foglaltam.
A többségben pliocén (egyetlen pleisztocén) fossziliák fingerprintjeit bemutató 15.

íbrát és I. táblázatot áttekintve, szembetnik a DTA-, DTG-, TG-viszonyok változatos-
sága. Az 1 — 8. minták Unió sp-k, a 9., 10. minták Congeria sp.-k, all. minta egy Glycy-

* yneris sp. héját képviseli. Az Unió genuszra jellemz termoanalitikai folyamatok a követ-
kezkben foglalhatók össze. 20 C°— 200 C°-ig fleg adszorbeált nedvességtartalom leadása
Va), 800 C° — 400 C°-ig az aragonit-gyöngyáz struktúrába fogott víz leadása (C 2 ), 400 C°
>00 C°-ig aragonit — kaiéit átalakulás és szerves anyag kiégés ((),). A TG-viszonyokra a
\ szakaszhoz kapcsolt súlyvesztés uralkodó volta a jellemz. A Congeria sp.-k DTA-,

IpTG-viszonyai eltérnek az elz csoporttól. Bár a Congeria ungula caprae DTA-görbe
ípusa hasonlít a 7. és 8. minta Unió sp.-k DTA-görbe típusához, de ez esetben is a DTG-,
TG-viszonyok merben eltérnek. A Congeria sp.-k esetében adszorbeált nedvességtar -

alom (Va) és egy 825 C°, 365 C° hmérsékleti értékkel jelzett anyagleadás tapasztal-
lató (C 2 ). A fílycymeris sp. (11. minta) derivatográfiás fingerprintje mind az Unió sp.-

‘k, mind a Congeria sp.-ek képétl eltér. Ezt az eltérést fképpen a C 2
tartományban

örtén anvagleadás szemlélteti.
(A C, -f- C^O, -j- 0 2 koordináta-rendszer szerinti összehasonlítás a pliocén esetében

VO, összehasonlításra szkül) (16. ábra). Az Unió sp.-ek koordináta-pontjai egymás
közelébe esnek (kivéve a 7., 8 mintát) elkülönítve a két Congreria sp. és Glycymeris sp.

pontjaitól.

A 17. ábra és II. táblázat a miocén kagylók derivatográfiás fingerprintjeit elemzi. Az
1. és 2. minta speciesre különböz, de azonos lelhelyrl származó Venus sp. képét szem-
lélteti a 3. és 4. minta a Megaxinus incrassatus kagyló két különböz lelhelyrl származó
"gyedének fingerprintjét közli. A lelhelyi adottságoktól függetlenül a Venus genusz
két faja hasonlít egymáshoz és különbözik a Megaxinus incrassatus képétl. A két Mega-
xinus increassatus DTA-viszonyai szinte teljesen azonosak a különböz lelhelyek elle-

nére. Az 1., 2., 3. mintaszámmal jelölt különböz fajok azonos lelhelyrl származnak,
le derivatográfiás fingerprintjük különbözik. Ugyanez vonatkozik a 4. mintaszámmal

!

jelölt M . incrassatus és 5. -el jelölt Arca diliivii azonos lelhelyrl gyjtött, azonos fácies-

bl megvizsgált mintákra. A 7., 8., 9. minták különböz lelhelyekrl, és különböz eme-
letekbl gyjtött kalcitvázú fajokat mutatnak be. Ez esetben a hasonlítás elz értelem-
ben nem történhet meg. A II. táblázat tanúskodik arról, hogy a mintákat két csoportra
lehet osztani. A Veneridae, Lucinidae, Arcidae famíliák esetében C x

és ! termoanalitikai
folyamatok jellemzek. Az Ostreidae és Pectinidae famíliák esetében csupán 0 2 típusú
ínyagvesztés észlelhet. (Ezek alapján a C

t + C 2/0, -f 0 2
koordináta-rendszer szerint

történ összehasonlítás itt 0 2/0 ,
és 0 2 összehasonlítási rendszerré módosult.) A 18. ábrán

feltüntetett koordináta-rendszerben két csoport válik el. Az egyik mez az 1.— 5. mintá-
kat a másik 6— 9. mintákat foglalja magába. A miocén fajokat elemz koordináta-rend-
szert összehasonlítva a recens illetve pliocén fajokat elemz koordináta-rendszerekkel

5 Földtani Közlöny
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(14. és 16. ábrák) a következ tanulságok vonhatók le. A fosszilizációval és idvel egyenes
arányban a vetületi pontok srsödése következik be. Míg a recens és pliocén minták
esetében a famíliák jól elkülönültek a miocén minták esetében már alig. A Veneridae,

Lucinidae, Arcidae család képviseli szorosan egymásmelleit az Ostreidae és Pectinidae

DTA
C o DTG

ÓTA C° DTG

15. ábra. Pliocén Lamellibranchiata fajok DTA-, DTG-fingerprintjei. Magyarázat: 1. ünio gp., pleisztocén, mezt

zombori terasz, 2. Unió haevneri (Penk), levantei, Malino, Jugoszlávia, 3. Unió thalatsimus (BrüS.), levantei. Maliin

Jugoszlávia, 4. Unió pavlovichi (Partsch), levantei, Malino, Jugoszlávia, 5. Unió michalovichi (Brus.), alsópannéi
Hadmanesti, ltománia, 0. Unió sp., alsópannón, Vösendorf, Bécsi-medence, 7. Unió icetzleri (Dünkl.), felsópannói
Kisbér, 8. Unió atapu

*

(Partsoh), felsöpannón, Köttse, 9. Congeria ungula caprae (PARTSOH), felsöpannón, Tihnn;

Fehérpart, 10. Congeria subglobosa (Partsoh), alsópannón, Vösendorf, Bécsi-medence, 11. Qlycymeris bimaculata (Pol
astl, Torino, Olaszország

Fig. 15. DTA, DTG flngerprints of Pliocene Lamellibranchiata species. E x p 1 a n a t i o n: 1. Unió sp., Pleistocen

Mezózombor terrace, 2. Unió haevneri (PENK), Levantian, Malino, Yugoslavia, 3. Unió thalaseimus (BRUS.), Levantiai

Malino, Yugoslavia, 4. Unió pavlovichi (Partsch), Levantian, Malino, Yugoslavia, 5. Unió michalovichi (ÜRl'S.), Low
Pannonian, Hadmanesti, llumania, 6. Unió sp., Lower Pannonian, Vösendorf, Vienna-bnsln, 7. ünio uetzleri (DUNKL
Dpper Pannonian, Kisbér, Hungary, 8. ünio atavus (Partsoh), Upper Pannonian, Köttse, Hungary, 9. Congori
ungula caprae (Partsoh), Upper Pannonian, Tihany, Fehérpart, Hungary, 10. Congeria subglobota (Partsch), Low

Pannonian, Vösendorf, Vienna-basin, 11. Olycgmeris bimaculata (POLI), Astian, Torino, Italy
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család egy másik csoportban helyezkednek el. A miocén héjak esetében ezzel az össze-
hasonlítási móddal csak a nagy-alapstruktúrából ered különbségek észlelhetk. Rész-
letezve) a kalcitvázu Ostrea, Perien sp.-t a szerves anyag dúsabb jelenléte; és a víztar-
talom csökkenése, az aragonitos héjakat (a Venus, Lucina, Arca sp.-t) a víztartalom
dúsabb volta és szerény organikus anyagtartalma jellemzi.

IV. Eredmények megbeszélése, általános következtetések

A recens Mollusca héjak derivatográfiás fingerprint módszerrel történ vizsgálata
mint új vizsgálati módszer alkalmassá tehet a filogenezis során kialakult rendszertan
változatosság nyomonkövetésére. A termoanalitikai elemzés során igazolódott, hogy a
fajonként változó derivatográfiás fingerprint egyedekre vonatkoztatva is reprodukál-
hatóan jelentkezik. A taxon-specifikus jelzések a héjak evolúció során kialakult eltér
biokémiai, strukturális felépítésbl következnek. A C, + C 2/Oi -f- 0 2 koordináta-rend-
szerben történ ábrázolás igazolta, hogy a jelenlegi morfológiai szisztematikai besorolás-
nak megfelelen a héjanyag kémiai, fiziko-kémiai felépítése is tükrözi a filogenetikai ro-
konsági kapcsolatokat. A recens mintaanyag elemzése, mint modell, már alapjában biz-
tosítja, a fosszilis mintaanyag rendszertani azonosításának ílymódon történ elemzését,
azokban az esetekben, amikor a héjanyag mélyreható változást nem szenvedett a fosszi-
lizáció során. Ennek közvetlen bizonyítására hoz példákat a fosszilis mintaanyag elem-
zése. A pliocén különböz emeleteibl, litofácieseibl gyjtött Cj/Oj viszonyai egymás-
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16 . ábra. Pliocén LameUibranchiata fajok C 2/0, koordináta rendszerben történ elemzése (a vetületi pontok jelöli se
megegyezik a 15. ábra minta-számaival)

fig. 16. Analysis of Pliocene LameUibranchiata species in Cj/O, coordinate system (Signs of projection points corres-
pond to signs of samples of Fig. 15.)
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hoz hasonlóak, de élesen különböznek a megfelel korból és litofáciesbl gyjtött más
Lamellibranchiata genuszok termoanalitikai viszonyaitól. Ezt a tényt úgy érzékelhetjük,
hogy pbocén puhatest anyag esetében genusztaxon szintig azonosíthatjuk az elkerül
töredékanyagot.

(A módszert tökéletesítve esetleg faj-taxonok megállapítása is lehetséges.)

DTA co DTG
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800
1 1 1 1 1 1

1
I

T
i i

1 1 T 1 1 1 1
1

DTA C ° DTG

17. ábra. Miocén Lamellibranchiata fajok DTA-, DTG-fingerprintjei. Magyaráz a t t. Venus muUilamclla (I,am.

törtön, Lapugy, Románia, 2. Venus clathrata (Dubois), törtön, Lapugy, Románia, 3. Megaxinus incrassata (DUBOIS) a
törtön, Lapugy, Románia, 4. Meqaxinue incrassata (Dubois), törtön, Bujtur, Románia, 5. Arca diluvii (Lám.), törtön
Bujtur, Románia, 6. Ostrea crassissima (Lám.), törtön. Várpalota, 7. Petiten pruebenedictus (Toürn.), törtön, Dévényúj I

falu, Szlovákia, 8. Chlamys scabrella burdigalai, Mogyoród, 9. Ostrea sp., burdigalai, Budafok

Fin. 17. DTA, DTG fingerprints of Miocéné Lamellibranchiata species. Explanation: 1. Venus muUilamclla (Lám.
Tortonian, Lapugy, Rumania, 2 . Venus chlatrata (DUBOIS), Tortonian, Lapugy, Rumania, 3. Megaxinus incrassah 1

1

(Dubois), Tortonian, Lapugy, Rumania, 4. Megaxinus incrassata (Dubois), Tortonian, Bujtur, Rumania, 5. A rn I
diluvii (Lám.), Tortonian, Bujtur, Rumania, 0. Ostrea crassissima (Lám.). Tortonian, Várpalota, Hungary, 7. Petit*) I
praebenedictus (ToüRN.), Tortonian, Dévényújfalu, Slovakia, 8. Chlamys scabrella, Burdigalian, Mogyoród, Hungary

j

i
9. Ostrea sp., Burdigalian, Budafok, Hungary.
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18. ábra. Miocén Lamellibranchiata fajok Cí/O, + 0 2 koordináta rendszerben történ elemzése (a vetületi pontok jelö-

lése megegyezik a 17. ábra minta-számaival)

Fig. 18. Analysis of Miocéné Lamellibranchiata species in C s/0| -j- O, coordinate system (Signs of projection points

correspond to singns of samples of Fig. 17.)
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7.9. ábra. Paleogén Lamellibranchiata fajok DTA-, DTG-fingerprintjei. Magyarázat: l.Cardium cingulatum (Goldf.

ollgocén, katti emelet, Eger, 2.Cardita planicosta (Lám.), eocén, lutécl emelet. Origón, Párizsi-medence, 8. Cytherca sémi-

sulcata (LÁM.), eocén, lutéci emelet, Origón, Párizsi-medence, 4. Axinea pulvinata (DBPH.), eocén, lutécl emelet, Origón

Párizsi-medence, 5. Gryphaea obliqua (GOLDF.), Jura, alsóllász, Pécs

Fig. 10. DTA, DTG fingerprints of Paleogeno Lamellibranchiata species. Explanation: 1. Cardinm angolaiam

(Goldf.), Oligocene, Chattian, Eger, Hungary, 2. Cardita planicosta (Lám.), Eocéné, Lutctian, Origón, Parls-basln,

8. Cgtlicrea semisuleata (LÁM.), Eocéné, Lutctian, Origón, Paris-hasin, 4. Axinea pulvinata (Dkph.), Eocéné, Lutctian.

Origón, Paris-hasin, 5. Qryphuea obliqua (OOM)F.), Jurassic, Lower Lias, Pécs, Hungary.
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A miocén tortonai emelet homokos litorális fácieseibl származó Lamellibranchiata
íintaanyag vizsgálata biztató eredményt hozott. Jelents megállapítás, hogy a Megaxi-
us incrassatus különböz lelhelyekrl származó egyedeinek dorivatográfiás finger-

rintje azonosnak tekinthet. A jelenség fajtaxon szintig történ azonosítás lehetségét
éti fel, amit megersít az a korábbi megállapítás (SzöR, 1968.), hogy a minták nyom-
lem-spektruma is azonos. Azonos fáciesen belül a plioeén mintákkal megegyezve genusz-
axon szintig történ azonosítás bizonyított itt is. Ezt igazolja az itt nem közölt, korábban
lemzett (SzöR, 1969a) Oastropoda anyagon végzett vizsgálat is, amely egyben felhívja

figyelmet, hogy a rendszertani azonosítás szigorúan csak azon litofácies mintaanyagán
égezhet el, a derivatográfiát aminosav-spektrum és nyomelem-spektrum elemzéssel
gyüttesen alkalmazva.
A kísérlet során számos paleogón mintát is megvizsgáltam. A héjak annak ellenére,

ogy jó mogtartásúaknak látszottak organikus maradványt nem vagy csak nyomokban
artalmaztak. Ezzel ellentétben a miocén fajok héjában még az aminosavak spektrum-
Ikotó mennyiségekben kimutathatók (Szöör, 1967). A derivatográfiás elemzés azt a
íeglep eredményt hozta, hogy az azonos lelhelyrl gyjtött lényegesen eltér rend-
zertani besorolású fajok termoanalitikai sajátosságai megegyeznek. Jól szemlélteti ezt

19. ábrán látható, azonos korból és litofáciesbl gyjtött Cardita planicosta, Cytherea
misulcata és Axinea pulvinata közel azonosnak mondható DTA-, DTG-fingerprintje.

t paleogén fajok esetében a rendszertani azonosítás derivatográfiás fingerprint módszer-
ei nem végezhet el.

Ezek alapján feltételezhet, hogy a derivatográfiás módszerrel történ azonosítás
íredékanyag-diagnosztizálás csak akkor végezhet el, ha a héjaminosavak spektrum-
lkotó mennyiségben vannak jelen, tehát a holocénben, pleisztocénben, pliocénben és a
íiocén fiatalabb emeleteiben. A filogenetikai kapcsolatok feltárásának vagy eldöntésének
áloga pedig az, hogy a konchiolin fehérje állomány viszonylag ép, le nem bomlott álla-

potban legyen jelen. Az aminosav illetve fehérje mintegy indikátor szerepét tölti be,

íely jelenlétével bizonyítja a struktúrák kedvez fosszilizációs állapotát.

A fosszilis mintaanyagra vonatkozó eredményeket értelmezve ki kell hangsúlyozni,
ogy az itt közölt adatok a rendszertani azonosításnak csak a lehetségét vetik fel.

v fosszilis töredékanyag rendszertani azonosítását szolgáló derivatográfiás analitika

ifejlesztése körültekint, hosszas kutatási sor nyomán alakulhat ki..

Els lépésként a recens összehasonlító mintaanyag kibvített vizsgálatára és az alap-

et termoanalitikai folyamatok tisztázására kell törekedni.
Második lépésként „fel kell térképezni” korról-korra a kontroll-fáciesek fosszilis anya-

át. Az így kapott adatokat össze kell hasonlítani egymással minden esetben mérlegelve
beágyazó közeg diagenetikus múltját és ellenrizve az eredményeket a már kidolgozott

)iokémiai, optikai rutin módszerekkel.
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Derivatographic analysis of Molluscan shells by fingerprint methoc

Gy. Ször

Recent and fossil shells of Mollusks liave been investigated in a series of expeiiments

by a new thermoanalytical method. The equipment applied was the “Derivatograph'-
System constructed by F. Paulik, J. Paulik and L. Erdey.

The essentials of the new method may be given as follows.

The high differential thermal analysis (DTA), derivativethermogravimetry (DTG
and themiogravimetry (TG) sensitivities, carried out by suitably programmed deriva

tographic method, will give a characteristic pieture of the Molluscan shells.

The DTA, DTG cónditions, the Chemical puocesses involving exothermic and endo
thermic losses of weight, as well as the irreversible aragonite calcite polymorphú
inversion overlap one anot.her, and cannot be separated int their partial proccsses

However, being reproducible, as founded on the taxonomie specificity of the shell, the\

may rendr a characteristic derivatographic fingerprint. The method resembles in cha

racter the “fingerprint” — “peptide-mapping” methods, widely used in investigation*

on proteins.
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The derivatographic fingerprint analysis can essentially he regarded as a comparative
derivatographic analysis. The derivatographic fingerprints taken írom different taxonó-
mia nnits by identical programmes and sensitivities arc suitable to indicate the similari-

ties and diversities of the taxonomic units. The integrál part of the analysis, i.e. compa-
rison, is secnred by the correlation of the maxima and minima of the DTA, DTG eurves,
as well as by the comparison according to the System of eo-ordinata, C, + C^/O, + (),,

(G,, C, weight °ó originates from combined water and (),, O, vveight % from decomposi-
;tion of organic matériái), calculated tlirougli the analysis of DTG, TG eurves and the
differences in the ZA—

V

a values (ZA weight % = totál loss, Va weight % = adsorbtion
water).

Investigations on recent and fossd Molluscan shells gave the following results.

Derivatographic imalysis is convenient fór the evolutional phylogenetie-taxonomic
analysis of recent Lamellibrnnchiata. Analysis of the various structures composing the
shell, and a further improvement of the method and working up a great number of sam-
ples will give a generallv accepted means of unveiling the debated evolutional relations.

Present investigations prove the possibility of the specification of the species.

The establishment of phylogenetie evolutional relations of fossd species by comparison
with recent species is possible within certain taxonomic units only, or at the initial stage
of fossilization during the Holocene, l’leistocene or Pliocene epochs. Fór the specification

of the evolutionary phylogenetie relations a prerequisite condition is required, i.e. the
conchioline content of the shell must be present in its original undissolved form. Fór
fossd shells the derivatographic fingerprint method can afford an opportunity fór taxo-
tiomic identification within a given geological epoch and facies. This result implies iden-

tification possibilities fór fragmentary fossd matériái too.

Taxonomic identification is applicable from the Holocene to the Oligocene. The con-
dition of applieability, however, is the requirement that the structural units building
up the shell should nt be dissolved and recrystallized and that the “free” amino acids

boimd to the shell structures should be present in a quantity suitable fór yielding a spec-
tnim.
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Id. Lóczy Lajos kutatásai a Magas-Himalayában

dr. Jugovics Lajos — dr. Szentes Ferenc

(4 ábrával)

A négyévenként megrendezett Nemzetközi Földtani Kongresszust 1964. évben Indiá-

ban New-Delhiben tartották. A szokatlanul népes kongresszuson a kínai szakemberek
osztották szót a mellékelt levelezlapot ( 1 . ábra) . A panoráma képen megnevezik a Mount-
Everesttl keletre és nyugatra emelked hatalmas hegycsúcsokat. A csúcsok között
szerepel a Lhotse-csúcs, mely alatt — a kínai geológusok magyarázata szerint — a Lóczy-
csúcs értend a kínai írásmóddal.
A Himalaya 2500 km hosszú és 200— 250 km széles lánchegység, mely tekintélyes része

annak a hatalmas aequatoriális gyrthegység-sorozatnak, mely földünkön a Pireneusok-
tól, a Nyugati- és Keleti Alpokon, a Kárpátokon, a Kaukázuson keresztül hátsó Indiáig
New-Zeelandig követhet. Természetesen nem egységes hegységszerkezetek ezek és a

mezozóos — harmadidszaki beltengerek, a Tethys nagy vastagságú üledékei adták azt a

változatos kzetanyagot, mely ezen hegysógvonulatok felgyrdésére alkalmas.
A Himalaya vonulatának átlag 6000 m és ennél magasabb csúcsai együttesen adják a

Magas Himalaya csoportját, melytl északra terül el a 4500— 5000 méteres Tibeti-Magas-

föld. A Magas-Himalayától délre emelked alacsonyabb csúcsok, egészen 1850 m magassá-
gig alkotják az Alacsony-Himalaya csoportját.
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1. ábra. A Himalaya heKyltíneolata délrl nézve
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The Himalaya rangé seen from the South
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Széchenyi Béla, atyja Széchenyi István nyomdokait kívánta követni és nemzete
tolgálatában, annak szellemében élni, alkotni. Nagy utazások megvalósítása nyomán
ildünk ismeretlen részeinek felkutatásával, megismerésével kívánt eredményeket él-

ni. Bels-Ázsia, a titokzatos „Mennyei Birodalom” és Tibet ismeretlen részeinek bejá-

isét, felkutatását határozta el. maga nem volt tudós, vagy szakember, tehát a külön-

öz tudományos vizsgálatok végzésére szakembereket keresett útitársul. Felkérte

2. ábra. A Magas Hiraalaya hegycsúcsainak térbeli helyzete

Fig. 2. Position of the High Himalaya’s peaks

iÓczy Lajost a geológiára-földrajzra, Bálint Gábort a nyelvészetre és Kreitzer Gusz-

|áv fhadnagyot, mint térképez geográfust, az expedícióban való részvételre. Ö maga a

adászattal kapcsolatban gondolta a bejárt területek megismerését, jellemzését szolgálni.

Az expedíció eredeti terve az volt, hogy Bels-Ázsiát, a Kínai birodalmat és Tibetet,

életrl nyugatra átszelik. De a turkesztáni zavaros ál'apotok és egyéb váratlan nehéz-

égek következtében terveiket csak részben valósíthatták meg. A Tibeti Magasföldre,

-asszába a fvárosba nem tudtak eljutni, bár azt három irányból is megkísérelték A ti-

eti próbálkozások során azonban sikerült Lóczynak a Tibeti Magasfö'det, EK-K-DK-\ környez hegyláncokat bejárni és így ezt a magas hegység-csoportot geológiai—
eográfiai szempontból tanulmányozhatta. Darjeelingbl feljutott a Dselep-hágó 4483 ni

lagas glecser taváig és sikerült a Bhután— Shikkim—Tibet közötti úgynevezett „Trip-

‘x”-nek geológiai térképét elkészíteni. A geológiai térképezés nyomán, tisztán elméleti

tón földerítette Lóczy, hogy a Himalaya nagy vonulata mögött egy másik hatalmas

egylánc húzódik, melyet Transhimalayának nevezett, de ahova k akkor nem juthat-

ok el. Ezt a hegyvonulatot elször 1905 — 1907 években, a svéd Azsia-kutató Sven
Iedin, Lóczy tanácsára átkutatta és igazolta annak létezését, st a Lóczytól adott

I ranshimalaya elnevezést is megtartotta.

Í

Lóczy 'egnagyobb érdeme, hogy már 1878-ban, elsnek mutatta ki a Himalaya cso-

>ortjában az áttolódásos hegységszerkezetet. Munkájában hatalmas fekvredket áb-

ázol, melyre északról újabb, idegen hegységsor tolódott fel.

Az újabb nemzetközi jelleg részletkutatások Lóczy felfogását és megállapításait

I
mindenben igazolták és részleteiben finomították. Az 1964. évi Nemzetközi Földtani

|

kongresszus éppen a pikkelyes és takaros hegységszerkezettel foglalkozott, melyek Dar-

eeling környékén tanulmányozhatók. A különböz felfogású tektonikusok megállapí-

ották, hogy a Himalavában a gyrdéses-takaros hegységszerkezet uralkodó úgy, ahogy

I .zt 92 évvel ezeltt Lóczy megfigyelte és leírta.

Az expedíció tudományos eredményei három hatalmas kötetben magyarul 1890-ben,

léméiül 1899-ben jelentek meg. A kínai geográfusok és geológusok ezt ma is alapvet

nunkának tekintik és Lóczy nevét ma is nagyra értékelik.
.

' Errl a munkáról Richthofen a berlini egyetem professzora, Kína egyik kiváló ís-

nerje megállapította, hogy a „geológiai munkák remekmve’ amelynek a földtani es

slénytani megállapításai és adatai alapul szolgálnak az ázsiai földtani kérdések megalla-

ntásaiban.
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3. ábra. A Shikkim-Himalaya földtani szelvénye. Id. LóCzy Lajos szer-

kesztése az 1878. évbl. Jelmagyarázat: 1. Negyedkor, 2. Mio-
cén (sivalik), 3. Kréta-harmadkor (Tibet), 4. Jura (Tibet), 5. Permokar-
bon Gondwana (Himalaya alján), 6. Trias (Tibet), 7. Algonki-ópaleozoi,

8. Gneisz és gránit

Fig. 3. Geological section of the Shikkim Himalaya, by L. LÓCZY Sen.

(1878). L e g e n d: 1. Quaternary, 2. Miocéné (Siwalik), 3. Cretaceous-
Tertiary (Tibet), 4. Jurassic (Tibet), 5. Permo-Carboniferous (Gondwa-
na), 5. Triassic (Tibet), 7. Algonkium-Lower Paleozoic, 8. Gneiss and

gránité

0 SO 100—=3— — - - fa I I— I

Alap mértéke 1.2oooooo.

Magasság mértéké t.toooooo

4. ábra. A Shikkim-Himalaya, Kandiénjunga földtani szelvénye, ifj. LÓCZY Lajos szerint (1968). J elmagyarázni
1. Alluviuin, 2. Harmadkor (sivalik), 3. Mezozoikum (chumbi széria), 4. Permokarbon gondwana (danuda széria), .

Algonkium, Darjeeling gneisz és daling rétegek, (>. Prekambri gránitgneisz és szemes gneisz, 7. Prekambri alaphegysé

Fi'j. 4. Geological section öl tbe Shikkim Himalaya, Kauchenjunga by L. LÓCZY Junior, 111(18. L e g e n d: 1. Alluviun

2. Tertiary (Siwalik), 3. Mesozoic (Chumbian Series), 4. Permo-Carboniferous (Danudian Series), 5. Algonkium: Dat

jeeling gneiss and Daling lleds, (1. Precambrian gránité gneiss and ocular gneiss, 7. Precambrlan basement

viHHn/nm
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Miként azt Gansser A. az 19(i4-ben megjelent grandiózus Himalaya monográfiá-
im kiemelte, LÓCZY Lajos volt az els, aki kimutat ta a Himalaya áttolódásos szerke-

zetét, — mint írja — csaknem 100 évvel ezeltt, amikor még az Alpok takaros szerkezete
in volt ismeretes. A svájci geológusok megítélése szerint is tulajdonképpen ez volt

f j-ÓCZY Lajosnak egyik legfontosabb érdeme: volt az els, aki egy takaró szerkezetét
'

i [elismerte.

Id. Lóczy Lajos 1878-ban készítette el Shikkun Himalaya eis geológiai térképét,
ia, ifj. Lóczy Lajos 1967-ben négy hetes terepmunkával reambulálta és kiegészítette

/.t a területet (1968). Ezen vizsgálatok, felvételek is teljes mértékben igazolták id. Lóczy
llektonikai felfogását. A Kauchenjunga-hegyóriás prekambriumi kristályos tömege dél felé

an áttolódva az autochton, nem metamorfkarbon korú és harmadidszaki rétegekre.

I

A csatolt 3. sz. ábrán az I. — II. 111. sz. geológiai szelvények id. Lóczy Lajosnak a
hikkim Himalayában 1878-ban tanulmányozott és megfigyelt szerkezeti viszonyokat
öntetik fel. Ezeket a megfigyeléseket itthon az 1907-ben megjelent „Megfigyelések a
.eleti-Himaláyában” cím dolgozatában is közölte.

A 4. sz. ábrán a IV. sz. geológiai szelvény ifj. Lóczy Lajosnak 1967-ben, tehát 89 évvel
esbb, édesatyjának egykori vizsgálati területén, a Shikkim-H imalayában végzett
cambuláló felvétele nyomán észlelt szerkezeti viszonyokat tünteti fel.

Újabban nemcsak a Shikkim-Himalaya, hanem az egész Nepál-H imalaya, tehát föl-

lünk legmagasabb hegységének összefoglaló fotogrametriás felvételei is elkészültek.
V térkép a Himalaya f gerincének vad, magas csúcsait, eisen elgleccseresedett szakadé-
ait ábrázolva, a Makulu (8475 m) Lhótse (8501 m) Mount- Everest (8848 m)-en át a Cho

(

)ya (8153 m) és a legvadabb Nepál Tibeti Mang La (5716 m) hegyvidékeit ábrázolja.
A térképeken és ezen a panoráma fényképen szerepl Lhótse-Lóczy csúcs elnevezés

tulajdonképpen Sven Hedintl származik, akit Lóczy, mint a Földrajzi Társaság elnöke
(908-ban meghívott Budapestre és megkérte, hogy tartson eladást a Transh imalayában
í-s Transt ienschanban tett kutató útjáról, melyet Lóczy javaslatára vrezetett. Sven
Iedin eladása folyamán kifejtette, hogy Lóczy régebbi megállapításai mindenben
helytállóak. Bejelentette, hogy az tiszteletére, a fcsúcs, a Mount Everest közelében
melked 27.923 láb magas hegyóriást Lóczy-csúcsnak nevezte el. Errl az eladásról

Í

ikkor itthon csak bejelentés történt és nem publikálták, így ennek a névadásnak körül-
ményeirl, valamint a Nuptse — Nopcsa csúcs elnevezésérl részleteket nem közöltek.
Klegál'apítható, hogy azóta mindkét hegycsúcs-elnevezés szerepel az indiai térképeken.
f További felvilágosításért ifj. Lóczyhoz fordult Jugovics, aki a következket közölte
ele. Sven Hédin a Londoni Földrajzi Társaságban tett javaslatot, hogy a Himalayában

t pgy hegyláncot Lóczyról nevezzenek el. A Társaság ugyanekkor Lóczy véleményét kérte
1 a Hédin által átkutatott hegylánc „Transhimalaya” elnevezése ügyében, aki azt termé-
szetesen megersítette, hiszen az elnevezés tle származott. Lóczy 1911. év május—
lúnius havában Londonban részt vett a Londoni Földrajzi Társaság ünnepélyein, amikor
íz elnöknek Lord Ccrson volt indiai alkirálynak volt a vendége. Az ünnepélyes gylésen

• ’urson Lord nyújtotta át Lóczynak a Royal Geographical Society tiszteleti tagsági ok-
l eveiét és a Nagy-britanniai Geográfusok jubiláns érmét.

Ugyanekkor Xopcsa Ferenc paleontológusunk is Londonba jött és a British Múzeum-
iak átadta az erdélyi Dinosaurus leleteinek egyrészét.

Ifj. Lóczy 1967-ben, amikor reambulálta édesatyja shikkim-himalayai területét, mint
levelében közölte Darjeelingben az ottani „Mountaneering Institution” igazgatójánál
rdekldött, hogy az indiai térképeken szerepl „Lhótse” és „Noptse” csúcsok elnevezése
honnan származik? Csak annyit tudott, hogy régebbi angol térképekrl vették át, de a
[származásukról nem tudott semmit mondani. Lóczy közlése szerint ezen elnevezéseket,
illetleg Sven Hédin összes munkáiban és a Lóczy— Sven Hédin levelezéseiben lehet

adatokat találni.

A Magas Himalája hatalmas hegyóriásait az utolsó évtizedekben számos nemzetközi
(alpinista csoport ostromolja, igyekszik megmászni. Sajnos e merész vállalkozók közül

• [igen sokan vesztették életüket ezen hóval, jéggel borított és állandóan viharos hegycsú-
csok között. Igen érdekes és csodálatos véletlen, a Neueste Nachrichten cím újság, 1970.

március 18-i számának az a híre, hogy a „világ legyzetlen nyolcezresei” közül a 8363 m
magas Lhotse-Shar (Lóczy csúcs) megmászására éppen most vállalkozott hét osztrák
firista, a tiroli Siegfried Aaberli (Obsteigbl), vezetésével. A hírek szerint 1970. március
17-én indultak meg Katmanduból Larao Sanghu felé. Kb. 28 napi hegymászás után
akarják az Ilju-glecseren, 5500 m magasságban a ftábort kialakítani. Az expedíciót

* [6 sherpa és 100 podgyász-hordozó kíséri. Ezt a hegyóriást az eddig még sohasem járt déli

oldalon akarják megmászni.
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Louis Lóczy Senior’s Stuclies on the High Himalaya Moimtaint

L. Jugovics—F. Szentes

South of the 4500 to 5000 m high Tibetian Highlands rises the rangé of the High Hi

malaya to heights over 6000 m. Farther to the south, there is another rangé, that of tht

Low Himalaya, which is only up to 1850 m high.

Louis Lóczy Senior investigated the High Himalaya rangé in 1878— 1880, as a membei
(geologist-geographer) of Count Béla Széchenyi’s Asia expedition.

The original aim of this expedition was to explore Inner Asia and the mysterious Tibet

However, they have nt suceeeded to reach the Tibetian Higlands and the town ol

Lhassa, in spite of repeated attacks from three sides. Nevertheless, during these attemph
Lóczy had an excellent opportunity to study the geological setting and tectonics of somi

portioné of the Himalaya rangé.
He observed and stated the overthrust structures: the cristalline masses of the Kan

ehenjungga Precambrian has benn transferred to the south, upon the autochthonous
nt motamorphosed Carboniferous and Tertiary deposits. He mapped geologieally tht

Sikkim-Himalaya. Theoretically he postulated that behind the big Himalaya rangé then

must be another rangé called by him Transhimalaya, which he could nt visít himself

A fow years later, in 1899 1902, Svon Hédin explorat that particular region and veri

fied the anticipated statements of Lóczy; he even accepted Lóczy’s denominatior
“Transhimalaya”.

More rccent explorations completely verified Lóczy’s eoncept, adding, of couree, nu
inorous dotails. Particularly the Swiss geologists emphasize Lóczy’s merít in conceivinf
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he overthrust strueture at a tinié when I he nappe structure of the Alps has nt been es-

ablished yet.

Sven Hédin reported about his explorations in the Transhimalaya and the Trans-
ienshan ranges in the Geographieal Society in London. On this occasion, he proposed tn

idopt tlie Transhimalaya name and to give Lóczy’s family name to one of the Himalava’s
>eaks.

Lóczy was awarded an honour memberehip diploma of the Royal Geographieal Society

ind a jubilary gold medál at the May *26th 1911 General Assembly of the aforesaid Soc-

ety.

One 8501 m liigh peak of the Himalaya earries the “Lothse” name even today, as to

le seen on Indián maps.
L. Lóczy Sen. drafted in 1878— 1880 the first geological map of the Sikkim-Himalaya.

lis són, L. Lóczy Junior, in 1907 carried out field reambulation work, addig new
letails. His survey completely verified the tectonie concept of L. Lóczy Senior.
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Néhány észrevétel az sföldrajzi térképek
szerkesztésével kapcsolatban

dr. Boda Jen

(4 ábrával)

Az sföldrajzi térképek egy-egy terület Földfejldés-történetének bizonyos idszaké
bán elssorban a tengerek és a szárazulatok eloszlását tükrözik vissza. Pontosságuk rész 1

ben attól függ, hogy az illet területen azt a bizonyos idszakot képvisel üledékek —
felszíni elterjedés pontos rögzítésén kívül — mennyire ismertek a mélyben, tehát milyei £
fokú a felszínalatti elterjedésre vonatkozó ismeretünk. Ebbl a szemszögbl nézve: a
sföldrajzi térkép pontosságának egyik feltétele, illetve jellemzje a feltártsági fok. Ezei 1
a téren az sföldrajzi térképek szerkesztésénél, pontosságánál igen nagyok az eltérések: v

A szerkesztk „nagyvonalúsága” szerint, az ábrázolt id, valamint a terület nagyság . e
alapján az ersen elnagyolt, szinte csak a feltételezéseken alapuló térképektl a földtan
történéseket jóformán kilométer pontossággal ábrázoló térképekig minden változat
megtalálható.
A valóságos ismereteken kívül azonban igen fontos a szemlélet is, az alapos átgondolás

az üledékek késbbi sorsának figyelembevétele.
1. Egyik elengedhetetlen feltétel az, hogy a lepusztulással számolnunk kell. Kétség )

télén, hogy az üledékek könnyen pusztulnak, különösen a laza, törmelékes fajták. Altalá

bán minél idsebb az ábrázolt kor, annál nagyobb lepusztulást lehet és kell is figyelemb
venni. Igen nehéz azonban azokra a területekre következtetni, amelyeken a teljes le

pusztulást, tehát az üledékek egykori jelenlétét feltételezhetjük. De mindenképpen kel !

ezzel is foglalkoznunk. Ha a meglev üledékek alapján szerkesztjük térképünket, az nen ,

sföldrajzi térkép, hanem csak a jelenleg meglev üledékek elterjedési térképe. Éppen :

földtani gondolati elem, a természeti erk hatásának játéka hiányzik a megfogalmazásból I

2. A hajdani tengerpartok nyomozásában biztos jelnek tekinthetk a kétségtelené
partközeli üledékek, melyek gyakorlatunkban általában durvaszemcséj, törmeléke
jellegek. Ennek megtalálása, felismerése már körvonalazza a térbeli határt. De idbei !<

csak egy adott „pillanatra” vonatkozik és nem azonosítható egy teljes földtani idegyl
séggel. Hogy az illet idegységben, egy ponthoz viszonyulva, a tenger partvonala hogyai
változott, arra egy teljes érték fúrásszelvénybl felvilágosítást nyerhetünk. Minden

képpcn a legnagyobb térbeli elterjedést kell megállapítanunk és ezt vonatkoztathatja
az illet idegységre.

3.

A késbbi földkéregszerkezeti mozgások a rétegsort az eredeti, elvileg vízszinte, ^
helyzetbl kimozdíthatják. E kimozdított rétegsorok fúrásokkal történ harántolásáná
azonban olyan esetek is elfordulhatnak, amelyek teljesen hamis képet alakíthatnak k

az egykori partvonal megállapításában. Az 1. ábrán transzgressziót, illetve transzgresszi •

ós rétegsort mutatunk be az immáron klasszikus megfogalmazásban.
Az ábrázolásból kitnik, hogy az ún. alupkonglomerátiim lerakodása nem egyidbei

történt. A transzgresszió elrehaladásának irányában mind késbb kerül sor az üledékei 4

képzdésére. Az alapkonglomerátum nemcsak a függleges irányban mutat idkülönb ,

'

Heget, hanem vízszintesen is. Tehát idkülönbség nemcsak, az egymás feletti , hanem az egy I

más melletti üledékekben, az azonos kzettani jelleg rétegekben is van.
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A transzgresszió irányában haladva fokozatosan mind fiatalabb lesz az üledék. Ezt a
jelenséget az angolnyelv irodalom „tomporai transgression” néven jelöli. Ha késbbiek-
ben a rétegsor kimozdul a vízszintesbl és letárolást szenved (2a, b ábra), akkor a fel-

színen lev üledékek alapján szerkesztett földtani térképen szépen kirajzolódik a parti
lurva törmelék, a sekélyvízi finomabbszem, majd a mélyebbvízi, finomszem üledék.

2. ábra. Kimozdított és letarolt transzgressziós rétegsor

Vagyon szép üledékfolytonosságot látunk a térben és ezeket minden bizonnyal egyide-
\ íínek tételezzük fel, különösen akkor, amikor rétegdlést nem mérhetünk, vagy ha a
i ' érképen jelölt rétegdlóst nem vesszük figyelembe. Márpedig az ábra világosan mutatja,
Vogy az alapkonglomerátum, a homok és az agyag nem egyidej. A legidsebb alap-
vonglomerátum és a legfiatalabb agyag közt az idkülönbség annyi, amennyi idre volt
;zükség a két üledék közti rétegek keletkezéséhez (3. ábra). Nyilvánvaló az is, hogy ezt a

3. ábra. Látszólagos folyamatos rétegsor

>arti üledéket nem tekinthetjük az illet kor tengerpartjaként. Éppen a dlések figyel-

. neztetnek arra, hogy az üledékek jelenlegi térbeli helyzete és az egyidejség közt disz-

íarmónia van. Ha az azonos anyagú üledékeket összekötjük, akkor olyan ábrát kapunk,
mely azonos egy folyótorkolatnál elhelyezked üledékekkel (4. ábra). A part mentén a

4. ábra. Áldelta rétegzettség

I
lurva, beljebb a finomabb, még távolabb a parttól a finomszemü üledékek helyezkednek
•1. Ebben a szelvényben is érvényesül az, hogy alulról felfelé haladva mind fiatalabb ré-

geket kapunk és a szelvény egy adott vízszintes síkjában a durva- és finomszemcséj
iledékek közt egyidejség áll fenn, míg az egyenl jelleg üledékek különböz magasságú
észei közt nincs egyidejség.

6 Földtani Közlöny
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Oligonit Nagybörzsönybl

dr. Nagy Béla

(2 táblázattal)

Néhány évvel ezeltt egy börzsöny-hegységi földtani kirándulás alkalmával a nagy t

börzsönyi altáró hányóján érdekes fekete, fémfény ásványt gyjtöttünk, melynek meg j

határozására csak késbb, 1968-ban került sor, amikor a Magyar Állami Földtani Inté

zet Geokémiai osztályán, a Börzsöny-hegység földtani képzdményeinek áttekint geo
kémiai vizsgálatát megkezdtük. Akkor az anyagról elször röntgendiffraktogramot kér

tünk az Intézet röntgen laboratóriumától. Ennek elkészültével az ásványt oligonitnal

határoztuk meg. Az ásvány jellemz röntgen d/hk|/

—
értékeit irodalmi közléssel össze

hasonlítva az I. sz. táblázatban mutatjuk be.

A nagybörzsönyi oligonit jellemz röntgen ibsin értkéi
Characteristic X-ray dhki values of the Nagybörzsöny oligonite

I. táblázat — Table I

Oligonit (Fe, Mn) CO s

Mihejev (1957) Nagybörzsöny

d I hkl d I (mért)

3,933 1 110B; 001
3,603 6 110 3,605 10

(3,080) 6 112B —
2,798 10 112 2,797 100
2,568

•
1 222 —

2,354 7 011 2,352 8

2,138 8 102 2,136 10

1,961 8 002 1,969 7

(1,915) 4 313B —
(1,905) 4 323B —
1,802 5 202 1,804 5

1,741 10 213; 323 1,737 25

1,617 1

1,532 3 012

1,513 6 112 1,510 4

1,433 6 103

Az oligonit röntgendiffrakciós vizsgálata után, mivel ez az ásvány a hazai ásványtál 1

sulásokból — szakirodalmunk tanúsága szerint — ismeretlen, behatóbban is foglalko; *

tünk.
Röntgendiffrakciós vizsgálataink igazolására, kérésünkre az ásványból az Intézi

Kémiai osztályán teljes és részleges kémiai elemzés készült. Ezek eredményeit a II. s

táblázat tartalmazza.
Az ásvány fajsúlya Csajághy G. mérései szerint: 3,717; ami jól egyezik Mayo. E. I

and O’Lkary, Wm. J. (1934) 3,722-es, korábban megadott oligonit fajsúlyértekével.

A nagybörzsönyi oligonit kémiai összetételének vizsgálatával egyidben Zentai 1

az ásvány nyomelem összetételét is meghatározta. Ezek szerint az ásvány a felemeké
kívül 6 g/t Ag-t, 100 g/t Cu-t, 60 g/t Li-t, 1000 g/t Pb-t 25 g/t, Sr-t és sok Zn-t tartalma

Mivel optikai vizsgálataink során az ásványban zárványként sok hematitot, szíaleriti

és kevés galonitet határoztunk meg, minden valószínség szerint ezek a zárványok oko
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A nagybörzsönyi oligonit kémiai összetétele
Chemical composition of the Nagybörzsöny oligonite

II. táblázat - TabU II,

1 2

SiO, 0,33%
TiO, nyom
Al.O, 0,22

Fe,Os 8,14
FeO 38,77 31,21%
MgO 0,46 0,62
MnO 11,40 12,57
CaO 2,58 2,58
ZnO 1.06

Na.O 0,08
K.O 0,06
—H.O 0,39
•+H.O 1,03

P,O s nyom
CO, 35',65 29,24
s 0,45

100,62
S-re le 0,23

Összesen: 100,39

elemzk CsajAghy O. (1) és TolnaY V. (2)
A kémiai elemzésekbl — nyilvánvalóan nem karbonátalakban lev komponensek elhagyásával — az ásvány átla-

os összetételét a következ képlettel lehet megadni (Fe 0,68, Mn 0,24, Ca 0,06, Mg 0,02) C0 3 .

ák a kémiai elemzésben jelentkez nagyobb Fe 20 3 és ZnO mennyiségeket, illetve a szín-
képelemzéssel kimutatott magasabb Pb koncentrációt.
A nagybörzsönyi oligonit keletkezési viszonyaira — mivel az ásványt kizárólag hányó-

ól ismerjük — az anyagvizsgálatok figyelembevételével csak következtetni tudunk,
éleményünk szerint — mivel az ásványban hintve jelents mennyiség marmatitos
zfalerit van — a keletkezési körülménye mezotermális hmérséklet lehetett. Ez a
eltevésünk jól egyezik az eddigi megfigyelésekkel, mivel az összes ismert lelhelyén
z oligonit ásvány-paragenezise kata-mezotermális eredet.

Irodalom — References

vOCH S. (1966): Magyarország ásványai. Akadémiai Kiadó Budapest
lOCH S. — SztróKAY K. (1967): Ásványtan. Tankönyvkiadó, Budapest
Liro, E. B. and O’Leary, Wm, J. (1934): Oligonite, a manganosiderite írom Leadville, Colorado: The Ameri-
can Mineralogist, Vol. 19. No-7.

Iihejev, V. I. (1957): Rentgenometricseszky opregyelityel mineralov. Moszkva

Oligonite írom Nagybörzsöny, Börzsöny Mts, Hungary

B. Nagy

An interesting black mineral substance of metallic lustre was collected a few years
go on the spoil-bank of the Nagj-börzsöny adit. X-ray analyses have shown it to be
ligonite (Tahié I). S

r
o far this mineral has been unknown in Hungárián mineral associa-

ions, therefore it had to be analysed in fuller detail, alsó fór Chemical composition (Table
I). Consequentlv, the formula:

(Fe 0.68, Mn 0.24, Ca 0.06, Mg 0.02) C0 3

as established. The specific weight of the mineral is 3.717 as measured by G. Csajaghy.
Beside the principal elements, 6 ppm of Ag, 100 ppm of Cu, 60 ppm of Li, 1000 ppm of

’b, 25 ppm of Sr and a high amount of Zn were detected in the mineral by spectral ana-
vsis (P. Zentai).

Sinc-e the mineral was found on a spoil-bank, the author must content himself with a
vpothesis concerning the conditions of its genesis. On account of the numerous mag-
íatitic sphalerite inclusions it is supposed to have formed at mesothermal temperature.

G*
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Kampili fauna Balatonizfröl

Detre Csaba

(3 ábrával, 1 táblázattal)

összefoglalás: Szerz Balatonfzftl É-ra, egy ideiglenes feltárásból (gázvezeték árka) 1969. októberében
gyjtött, a középskampili tiroliteses márgára jellemz faunát mutat be.

1969 októberében a MAFI Építés és Vízföldtani Osztályának megbízásából Székely
Ferenc kollégámmal együtt Litér és Balatonfzf környékén triász smaradványokat
gyjtöttünk.
A balatonfzfi Nitrokémiai üzemtl D-re, az országúttal (72. sz. út) párhuzamosan,

mintegy 1 km hosszúságban kiásott gázvezeték árkának feltárásából jelents mennyi-
ség smaradványt sikerült gyjtenünk. Ez a fauna azért is érdekes, mert ideiglenes fel-

tárásból került el. A lelhely a Balatonalmádi, ill. a Veszprém felé vezet út elágazásától,

400 m-re volt (Veszprém irányában haladva) az út baloldalán. Az árok mintegy 30 m-es| ,

szakaszából gyjtött fauna a középskampili tiroliteses márgára jellemz:

Lamellibranchiata :

Claraia aurita (Hau.)
Gervilleia costata (Schloth.)
Velopecten cf. albertii (Goldf.)
Myophoria laevigata (Zieth.)
Eumorphotis squamosa (Frech)
Eumorphotis telleri (Bittn.)
Anodontophora canalensis (Cat.)

/. ábra. Claraia aurita (H AUER) kbél,
nagyítás: 2X

Fig. 1. Claraia aurita (HáUER) Kern,
Vergrösserung: 2X

2. ábra. Velopecten cf. albertii (GOLDF.) héj foszlányt

kbél, nagyítás: 2X
Fia. 2. Velopecten cf. albertii (Goldf.) Kern,

Vergrösserung: 2X
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Ammonoidea:

Dinarites aff. nudus Mojs.
Aspidites sp.

Brachiopoda:

Lingula tenuissima Bronn

A fenti fajok kronológiai elterjedését lásd az I. táblázaton.

A balatonfzfói gázvezeték árkából elkerült fajok kronológiai elterjedése

I. táblázat — Tabelle I.

SZEIZI
KAMPILI

alsó
j

középs
|

fels

AKI-
ZUSI

LA-
DINI

KAR-
NI NÓRI

Lamel-
libran-

chiata

Myophoria laevigata

(ZlETH.)
AMMr

V—V—V—V—

V

-WWV- JVWIAr oooo

Eumorphotis squamosa
(Frech) _ 9

V—V—V—V—

V

v—v—
o-o-o-o

Eumorphotis telleri (BITTN.)
?

V—V—v—V—

V

o-o-o-o
V—V—V ? v—

V

Anodontophora canatense

(CAT.)

JVwv
—V—V—

V

o-o-o-o
v-v—

Claraia aurita (Hauer) ? -vmíir xxxxxxxxxx o-o-o-o

Oervilteia costata

(SCHIjOTH.) ?

V—V—v—V—

V

OOOOOO

Velopecten cf. atbertii

(GOLDP.)
V—V—V—V—

V

Ammo-
noidea

Dinarites aif. nudus MOJS.

Aspidites sp.

Brachio-

poda Lingula tenuissima BRONX

Magyarországi topochronocönózis.

Jelmagyarázat: fajöltó

xxxxxxxxxx Szentkirályszabadja
v—v—v—v—v Csopak

Balatonalmádi

"VWV Lovas
• • • • Felsörs

O—O—0-0 Iszkahegy
OOOOOO Mecsek

A/\MI\r Bükk

A közel vízszintes település márga, mészmárga, homokos márga vékonypados, he-
b lyenként tömegesen, lumasellaszeren tartalmaz smaradványokat. Az ilyen tömeges

elfordulások smaradványainak nagy része meghatározhatatlan volt. Az egyes fajok
mennyiségi eloszlását jelöl diagramon (3. ábra), csak az elkülöníthet és biztosan meg-
határozható példányokat tüntettük fel.

A Bálátonfzftl É-ra es sík terület alsótriász képzdményeirl eddig még keveset
tudtunk. Lóczy (1913) 1 : 75 000 méretarányú térképén ezen a területen még pannon

: van jelölve, a tiroliteses márgafoltok ettl E-ra vannak feltüntetve. Ebbl arra lehet
következtetni, hogy a Balatonfzftl közvetlenül E-ra es területen az alsótriász réte-
geket csak egészen vékony pannon takaró fedi.

Balatonfzf környékérl ezideig még nem írtak le, és nem is gyjtöttek faunát.
A középskampili tiroliteses márgaszintet különösen az Eumorphotis squamosa, E

.

íelleri, Anodontophora canalensis kagylók jelzik. Az egyébként nagy vertikális elterjedés
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3. ábra. A balatonfzfi gázvezeték árkából elkerült fajok mennyiségi eloszlása

Fig. 3. Die quantitative Verteilung dér in dem Graben dér Gasleitung von Balatonfüzf gefundenen Arten

Myophoria laevigata a Balatonfelvidéken fleg a tiroliteses márgában található. A Clarat

aurita a kampili alemelet mélyebb szintjeire, valamint a szeizi alemelot felsó szintjeir

míg a Gervilleia costata pedig a kampili felsbb szintjeire jellemz.

Myophoria

laevigata

Cl a raia
aurita

Lingula

tenuissima

Eumorphotis
te lleri

Eumorphotis squamosa

Gervilleia costata

Anodont canalense
Velopecten cf albertii

Dinarites aff.

JF nudus
A cmdd »c C. r-\

Irodalom — Literatur

Lóczy L. (1013): A Balaton környékének geológiája és morfológiája. A Balaton Tud. Tanulni. Kredrn. I. 1.

Campil-Fauna bei Balatonfüzf ( Bakonvgebirge)

Cs. Detre

lm Aufschluss einer 1969 ausgebauten Gasleitung wurde eine nne, aber leider n

provisorische Faunonlokulitiit N von Balatonfüzf, im Balatonhochland entdeokt. I)

aus dem 90 rn Abschnitt dós ea. 1 km lángon Grabons gosammolte Fauna ist für den 1

rolitenrnergol des Mittel-Cumpils charakteristisch.
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Az Ugod környéki karni mészkrétegek
111 £ikrofauna vizsgálata

Delre Csaba

(l táblázattal, 1 táblával)

összefoglalás: Szerz új felsknrni fírachiopoda -lelhely faunáját ismerteti az Ugodtól K re lev Kisdi*
najor környékérl. Ez az els ismert gazdag karni BraeAiopoda-lelhely az Északi Bakonyban.

Bevezetés

1969. elején dr. Nagy E. hívta fel figyelmemet az ugodi Kis Diósmajor-környéki karni
vövületes lelhelyekre. A lelhelyet ifj. tlr. Noszky J. 1969. áprilisában — utolsó terepi
ászállása alkalmával - megmutatta nekem, amiért külön hálával adózom emlékének.
Özekrl a lelhelyekrl 1969. folyamán többször nyílt alkalmam smaradványok gyjt-
iére.

v utatástörténét i elzmények

Legelször Taeger, H. (1915, p. 340) említi ezt a brachiopodás lelhelyet, azonban
•smaradványokat nem gyjtött innen. Ezekután Noszky J. jr. (195, p. 29) tesz említést
óla. Noszky J. a gyorsütem térképezési munkák miatt csak egy db Brachiopodákkal
éli mészkdarabot gyjtött.

''öldtani viszonyok

A Kis Diósmajori kibúvás tulajdonképpen a Bakony ENy-i végzdésén van. Ez a
:arni képzdményeknek egy teljesen elszigetelt kibúvása, a közelebbi környéken a nóri
dolomit az általános.
Területünkön a karni képzdmények két tagozatra oszthatók (I. táblázat).

. Alsókarni meszes és agyagos márga

Sárgásfehér, piszkosfehér szín, területünkön lev kisebb kibúvásaiból makrofaunát
lem sikerült gyjtenünk. Az Oraveczné Scheffeh A. által talált Variostoma nemzetség-
hez tartozó Foraminiferák alapján korát a karni emelet legaljában állapíthatjuk meg.

I. Felskarni brachiopodás mészk

A márgarétegek felett, a rossz feltárási viszonyok miatt nem tisztázható módon kö-
etkezik a gazdag smaradványtartalmú, barnaszín mészkösszlet, mely négy kisebb
dbúvásban nyomozható.

1. A két EÉNy-DDK irányú patakmeder közül a DNy-i meder mellett közvetlenül,
íz egykori borospince oldalfalainál lev kibúvás. A borospincét az ötvenes években le-

lontották, majd a pincegödröt törmelékkel féltltötték, így a lelhely csak nagyon
>ehezen hozzáférhet. Errl a lelhelyrl került el a leggazdagabb fauna, különösen a
nészkrétegek közé települt márgás lencsék lumasellaszer faunás fészkeibl.
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Az ugodi alsókami Brachiopodák elterjedése és gyakorisága
Verbreitung und Haufigkeit dér unterkarnischen Brachiopoden von Ugod

I. táblázat — Tabella /.

Alsókarni Felskami

San Cas-
siano Raibl

Balatonfelvidék

Nézsa
dachsteini

mészk
Ugod

„felsinárga”
„sándor-
hegyi

mészk”

Rhyn-
chonel-

lida

Veghirhynchia arpadica

(Bittner) ///////////
9

///////////

Levirhynchia tricostata

(MÜNSTER) /////////// ///////////

Spiri-

ferida

Tereb-

ratu-

lida

Dioristella indistincta

(Beyrich) /////////// /////////// /////////// ///////////

Bálátonispira lipoldi

(BITTNER) /////////// /////////// ///////////

Spirifervna cf. fortis Bittner 1 példány

? Oxycolpella sp. 1 példány

Rhaetina piriformis (SUESS) /////////// /////////// lllllllllll'

? Rhaetina triangularis

DETRE

Julithyris julica (BITTNER)
/////////// ///////////

Aulacothyris zirlensis

(WÖHRMANN) /////////// ///////////

? Aulacothyris sp. /////»

Cruratula sp. 1 példány

Illllllll
gyakori elfordul ritka

Itt az alábbi faunát találtuk:

Brachiopoda:

Veghirhynchia arpadica (Bittner)
Dioristella indistincta (Beyrich)
Bálatonospira lipoldi (Bittner)
Levvrhynchia tricostata (Münster)
?Oxycolpella sp.

Aulacothyris zirlensis (Wöhrmann)
?Aulacothyris sp.

Julithyris julica (Bittner)
Rhaetina piriformis (Suess)
fRhaetina triangularis Detre

Lamellibranchiata :

„Pecíen” subaltcrnicostatus Bittner
Megalodon sp. (ex gr. hoernesi Frech)
Myophoria Bp.
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Echinoidea:

Cidaris sp. (tüskék)

Ezenkívül nagyszámú Mollusca és Echinodermata törmelék.

2. Az elbbi lelhelytl mintegy 40 m-re K-re, a legelre levezet bozótos kis lejtbl
kibukkanó kis rögök. Innen csak rossz megtartású kagylómaradványok kerültek el.
Meghatározható volt:

Mysidioptera sp.

3. Az elbbi lelhelytl kb. 20 — 30 m-re K felé, a legeln lev kisebb kiálló mészk-
-ögök; Innen

Veghirhynchia a rpadira (Bittner)
Julithyris julira (Bittner)
Rhaetina pirifonnis (Suess)
?Aulacothyris sp.

drachiopodák kerültek el.

4. A legelt átszel ÉK-i ÉÉNy—DDK irányú patakvölgyön túl (amely egyébként
,
raz< 1agMegálodon és Dicerocardium tartalmú nóri dachsteini mészkövet tár fel, és vékony
•síkban való elfordulása a felskiírni mészkösszletben szerkezetileg nagyon érdekes,

1 le a rossz feltárt sági viszonyok miatt nem tisztázható) K-felé, a lejt lábánál lev kisebb
dbúvások. Innen az alábbi Brachiopodákat gyjtöttük:

Spiriferina cf. fortis Bittner
Julithyris julica (Bittner)
Rhaetina piriformis (Suess)
Cruratula sp.

A faunás mészk litológiailag nagyon hasonló a balatonfelvidéki legfelskarni „sán-
lorhegyi mészk”-höz, mely a „felsmárga” sorozat zárótagjának tekinthet. Faunáját
ekintve is több e képzdményben is gyakori Brachiopoda-fa

j
került el. Azonban kerül-

ek el olyan fajok is, melyek a Balatonfelvidéken csak az idsebb „felsmárga” (fleg
'i „veszprémi márga”) sorozatból ismeretesek.
Az ugodi fauna fajra meghatározható Brachiopodái alpi vonatkozásban mind jelleg-

etes raibli (juli alemelet) alakok.
A további kutatások elengedhetetlen feltétele mesterséges feltárások (kutatóárkok,

odrok) létesítése. Az újabb faunagyjtések szempontjából különösen jelents volna az
. feltárás (a hajdani borospince gödrének) kitisztítása, melynek fels padjaiból került
l a leggazdagabb fauna, és alsó padjai ma teljesen hozzáférhetetlenek.

Irodalom — Literatur

lITTXER, A. (1912): Bakonyi triász Brachiopodái*. — A Balaton Tud. Tanaim; Eredm. 1. 1. Függ.: A Bal. paleont. II. 1.
1900. Brachiopoden aus dér Trias des Bakonyer Waldes. — Rés. Wiss. Erforsch. des Balatonsees. Bd. I., Teil I.,

Anhang: Pál. d.Jt'mg. d. Bal. II., 1.

>etke Cs. (1970): slénytani és üledékföldtani vizsgálatok a Csvár, Nézsa és Keszeg környéki triász rögökön. —
(Paláontologische und sedimentologische üntersuchungen über die Triasschollen in dér Umgebung von Csvár,
Nézsa und Keszeg.) Földt. Közi. 100. k., 2. f.

‘CZY L. jr. (1913): A Balaton környékének geológiája és morfológiája. A Balaton Tud. Tanúim. Eredm. I., 1.

.'oszky J. jr. 1951. Jelentés az 1950. évben az É-Bakony középs és nyugati részén Alsópere — Zirc — Bakonybél és
Bakonyjákó térségében végzett bauxitkutató munkálatokról. — Kézirat, MÁFI Adattár

aeger H. (1915); jabb megfigyelések a tulajdonképpeni Bakony nyugati végérl és középs részébl. (Jelentés az
1914. évi részletes felvételrl.) M. kir. Földt. Int. Évi Jel. 1914.-rl

Táblamagyarázat — Tafelerklárung

a,b. Veghirhynchia arpadica (Bittner)
a,b. Balatonospira lipoldi (Bittner)

. a,b. Aulacothyris zirlensis (WÖHRSLiNN)
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Makrofaunauntersuchungen dér karnischen Kalksteinschichten aus

dér Umgebung von Ugod (Bakonygebirge)

Cs. Detre

Am NW-Ende des Bakonygebirges, in einem isolierten Ausbiss von oberkarnischem
Ivalkstein fand Verfasser eine reiche Brachiopoden-Fauna (Tabelle I). Dies ist die erste

bekannt gewordene karnische Fauna im nördlichen Bakony. Die Fauna konzentriert
sieh lumachellenartig hauptsáchlich in den, zwisehen die Kalksteinschichten eingeschal-
teten Kalkmergellinsen. Die Begleitsfauna der Brachiopoden besteht vor allém aus La-
mellibranchiaten und Crinoideen.

Die Brachiopodenfauna ist durch typische südalpine Oberkarn-Formen vertreten, die

auch in den klassischen Lokalitáten des Balatonhochlandes anzutreffen sind.
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Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1972) 102. 92-95

Az Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Haueri
originálisának revíziója

Scholz Gábor

(1 ábrával, 1 táblával)

összefoglalás: Hauer bakonynánai típusának most láthatóvá vált lóbavonalára a következk jellemzk
az E kétcsúcsú és kisebb, mint az L, az U és az L kétcsúcsú és közel egyforma nagyságú, az I háromcsücsú és jóvá
kisebb, mint az U.

Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Hauer)

1862 Hamites (Anisoceras) Nanaensis v. Hauer 647— 48. o., I. T., 11 — 12. á. (nem a 13—14. á.)

1968 Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Hauer)—Wiedmann 68—69. o. 8. T. I, 10. á., 44, 45. szöveg ábra.

A fajt Hauer a nánai (Bakonynána) árok (Gaja-áttörés) nánai-rétegébl (felsulba
glaukonitos márga) írta le. Az általa ábrázolt két töredék közül, csak az I. T. 11 — 12

ábráján bemutatott fogadható el új fajnak, a 13— 14. ábrán az A. (Anisoceras) pseudo
elegáns Pict. & Camp. látható (Wiedmann 1968, 68. o.). Hauer leírása morfológiai szem
pontból teljesen helytálló, és a következkben foglalható össze: A ház jelentsen maga
sabb mint amilyen széles, a keresztmetszet ovális. Laterális csomók nincsenek. A marg.
nális csomókba három borda fut össze, melyek a két csomósor közt is folytatódnak. .-"I

bordák mind a ventrális, mind a dorzális oldalon megszakítatlanul húzódnak. A leíró

egyetlen hiányossága, hogy a lóbavonalról csak annyit közöl, hogy az nagyon bonyolult
Wiedmann (1968) Szardínia felsalbai képzdményeiben két újabb idetartozó tre

dékefc talált, és az általa lektotípusnak javasolt Hauer féle ábra, (I. t. 11— 12. á.), vala

1. ábra. Az Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Haukr) lóbavonala. J e 1 m a gyár á z a t : A = Wiedmann (1 90'

szardíniái példányé, B, C = A lektotfpus (MÁÉI múzeum K. 367) lóbavonala

Fig. 1. Le lobé d'Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Hauer). Légende: A = le lobé de l’individu de Sardalgr

dcrit pár Wiedmann (1968), B et 0 = le lobé du lectotype (No. K. 367., Muséum de l’Institut Géologique de Hongrii
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v

. Hauer) . . .

nint a két új példány alapján a fajt újra leírta. Hauer leírását azzal egészítette ki, hogy
v hármas fbordakötegek dudorszeren kiemelkednek, s köztük 1,2 csomó nélküli köz-
esborda húzódik. E köztesbordák az originálison nem látszanak, Hauer sem említi
)ket, de különben a két leírás teljesen megegyez. (További részletes leírást a fajról 1.

\\ iedmann 1968, 68 69. o.) Wiedmann az általa adott diagnózisban az egyik szardíniái
béldány lóbavonalát ismerteti, a típus eddig ismeretlen lóbavonala helyett. E szardíniái
jéldány lóbavonalára a következk jellemzk: a lóbavonal ersen szétnyílt, az I nagy és
íáromcsúcsú, az U valamivel kisebb mint az L és enyhén aszimmetrikus kétcsúcsú.
Hauer eredetijének (mely a MAFI múzeumában Ív.367. 1. sz. alatt található) tovább-

treparálása után a lóbavonal jól láthatóvá vált. Ez, bár lényeges vonásaiban meg-
gyezik Wiedmann szardíniái példányának lóbavonalával (1. id. m. 69. o., 45. á.), -

vttól, fleg az egyes elemek egymáshoz való eltér arányával, némileg különbözik. E Icü-

inbségek a következk: A kétcsúcsú E az originálisán kisebb mint az L, míg a szardíniái
vlakon kb. egyformák. Az U és az L viszont egyforma nagyok

, míg Wiedmann ábráján az
[J kisebb mint az L, és végül az eredeti I jóval kisebb mint az U, míg a szardíniái példányon
két lóba közel azonos nagyságú (1. ábra). E különbségek nem érintik a lényeges bélye-
eket és a két lóbavonal alapjában véve jól összeegyeztethet. A faj diagnózisába azön-
>an az eredeti példány lóbavonalának bélyegeit kell típusként megadni.

Táblamagyarázat - Explication de la Planele

I. tábla — Planele T.

||— 3. A. (Anisoceras ) nanaense (v. HAUER)-lektotípus, természetes nagyság
á 3. Lectotype d’Anisoceras (Anisoceras ) nanaense (v. Haver); grandeur naturelle

! — 5. Ugyanaz 2X-es nagyítással
á 5. Mémes, grossissement de 2X

Irodalom — Bibliographie

[AUKR, F. v. (1862): Über die Petrefakten dér Kreideformation des Bakonyer Waldes. Sitz.-ber. k. k. Akad. Wiss.
Math. Naturw. KI. 44 (1861) 631-659. Wien

Viedmann, J. (1968): Die Kreide Sardiniens und ibre Cephalopoden. Palaeontographica Ital. Vol. LXIV., (n. ser. Vol
XXXIV) 1-171. Pisa

vision de Tholotype d’Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Hauer)

Gábor Scholz

Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Haver)

1862. Hamites (Anisoceras) Xanaensis v. Haver, p. 647—648., T. I., Fig. 11—12. (non Fig. 13—14.)
1968. Anisoceras (Anisoceras) nanaense (v. Haver)— Wiedmann, 0. 68—69., T. I., Fig. 10., Textfig. 44—45.

C'est la „couche de Nána” (marne a glauconie de l’Albien supérieur), dans le ,,Graben

Í

e Nána” (Bakonynána, gorge du ruisseau Gaja, Montagne du Bakony, en Hongrie), d’oú
rovenait 1’espéce décrite pár Hauer. Panni les deux fragments, figurás pár lui, c’est

'eulement célúi, illustré sur les figures 11 á 12 de la Planche I, cjue l’on peut accepter
omme nouvelle espéce. Cependant, célúi représenté sur les figures 13 á 14 n’est d’autre
ue A. (Anisoceras) pseudoelegans Pict. et Camp. (Wiedmann, 1968, p. 68.) Du point de
ne morphologique, la deseription de Hauer est complétement correcte, et on la pour-
ait résumer en ce qui suit. Coquille considérablement plus haute que large, section ovale.
’as de varices latérales. Trois cötes réunissent dans chaque varice marginale, qui prolon-

(f 3nt également entre les deux lignes de varices. Les etes traversent, et la région ventrale
* t celle dorsale, sans discontinuité. La seule imperfection de la deseription ne concerne

ue le lobé, ne donnant sur lui qu’une seule indication qu’il „sóit compliqué”.
iedmann (1968) a trouvé, dans les formations albien supérieur de la Sardaigne, deux

ouveaux fragments, appartenant á l’espéce, et il l’a décrit de nouveau, sur la, base des
gures données pár Hauer (T. I.. Fi.g 11— 12.), — et proposées pár lui comme lectotype,—

* rt des deux nouveaux individus. II a complété la deseription de Hauer pár ce fait, que
:s faisceaux tripartites des cötes primaires s’élévent en fonnes des tubercules, et entre
iux se situent 1 ou 2 cötes intercalaires. Ces cötes intercalaires ne sont pás visibles sur
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l’holotype, et mérne Haixer ne les mentionne pás. D'ailleurs, les deux description sont
complétement identiques. (Voir description détaillée in: Wiedmann. 1968., p. 68— 69.)

Dans la diagnose, au lieu du lobé de l’holotype jusqu’ici inconnu, Wiedmann fait conna-
itre le lobé de l’un des individus de Sardaigne. Pour celui-ci, les caractéristiques: le lobé

est fortement écarté, I est grand, possédant trois pointes, U est un peu plus petit que L
et il est légerement asymétrique, á deux pointes.

La préparation ultérieure de l’holotype, décrit pár Hauer (No K. 367., Muséum de
l'Institut Géologique de Hongrie) a rend bien visible le lobé de celui-ci. Quoiqu’il est

conforme, dans les caractéres essentiels, au lobé de l’individu décrit pár Wiedman, de la

Sardaigne, il en difiére légerement, surtout concernant les rapports des éléments d’orne-

mentation, entre eux (1. c., p. 69., Textfig. 45.). Les différences: sur l holotype E, á deux
pointes, est plus petit que L, cependant sur la forme de Sardaigne, ils sont environ les

mémes. Pár contre, U et L sont, égaux tandis que U est plus petit que L sur la figure

donnée pár Wiedmann. Enfin, sur l'holotype I est beaucoup plus petit que U, pár contre

ces deux lobes sont presque de la mérne grandeur sur le spécimen de Sardaigne (Fig. 1.).

Ces différences ne concernent pás les cachets essentiels, et les deux lobes, sont bien identi-

fiables, en essentiel. Or, dans la diagnose de l’espéce, on dóit préciser. comme caractéres

typiques, les cachets du lobé de l’holotype.
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HÍREK, ISMERTETÉSEK

140 esztends a modern geológia

Megemlékezés nélkül mentünk el egy
-a geotudományokat érint jelents évfor-

duló mellett. Ezeltt 140 esztendvel
1830-ban jelent meg Charles Lyell (1797—
1875) angol geológus korszakalkotó nagy
mve, a „Principles of Geology”. Lyell
neve lezárt egy régi korszakot, mve
pedig új korszakot nyitott az egyetemes
földtan történetében, a tudományos, a
modern geológia korszakát épp úgy, mint
például Newton, Linné, Darwin, Liebig
neve a természettudományok többi ágai-

ban.
Az 1830. eltti idkben egyrészt a nep-

tunisták és vulkanisták harca kötötte le

a földtannal foglalkozók figyelmét, más-
részt Cuvier katasztrófa elmélete, felállí-

tójának minden ellenvéleményt elnyomó
tekintélye mellett, szinte egyeduralomnak
örvendett. Ennek a mindenképpen bizarr

és tarthatatlan felfogásnak adta meg a
kegyelemdöfést a „Principles of Geology”.
A kataklizma helyébe lépett a végtelen id,
állandóan, észrevétlenül mköd erivel.

Lyell fellépése jelölte meg a földtai

fejldésének helyes hányát, a maiság elvé

nek alkalmazását. Az aktuálizmus a dialek

tikus materializmus értékelésében ma i

nélkülözhetetlen vizsgálati módszer, mer
egységes földtani szemlélet kiindulási alap

ját képezi. Lyell felfogása rövid id alat

utat tört magának. Gyors sikerének ma
gyarázata az volt, hogy maga számo
megfigyeléssel támasztotta alá elméletétr

így többek közt bebizonyította Skandi
návia fokozatos lassú emelkedését, meg
magyarázta a Niagara vízesés keletkezése,

a folyam hátráló eróziójával.

Az eltelt 140 esztend a maiság elvéne

igazolása jegyében telt el. „Egyre világé

sabban kiderült — írta Walther J. —

1

hogy a régmúlt idk nagy geológiai folys

matait ugyanazok a hatások jellemzi!

mint a jelenkor hasonló jelenségeit’

Végül ne feledkezzünk meg arról, hog
Darwin is Lyell tanítványa volt, mei
hiszen a származástan a fejldéstan talajt

ból sarjadzott ki.

Dr. Osíky Gábc

A Magyar Természettudományi Társulat megalakulásának 130. éve

Az 1840-es évek nagy nemzeti fellendü-
lésének idszaka megkövetelte a magyar
ipar fejlesztését. A gazdasági önállóságra
való törekvésnek eleve feltétele volt a ter-

mészettudományok hazai mvelése, az
ország természeti kincseinek megismerése
és megismertetése. Külföldön akkor már
nagyhír természettudományi társaságok
mködtek. Ezekre gondolt 1781-ben Bes-
senyei Gy., 1790-ben pedig Aranka Gy.,
majd fleg Kitaibel Pál 1802-ben, amikor
a magyar nyelv és tudomány mvelését,
ill. természettudományi, ismeretterjeszt
társaság megalakítását javasolták és azok
létrehozásával próbálkoztak. A kiváló
úttör eldök álmai azonban csak a reform-
korban valósulhattak meg.
A Bene Ferenc orvos által 1840 júliusá-

ban kezdeményezett Magyar Orvosok és

Természetvizsgálók vándorgylése els Bi

dapesten tartott ülése ismerkedési estélyé

1841. május 28-án Bugát Pál, Bene Ferer

orvos tanártársa felhívta a jelenlevket eg

magyar természettudományi társaság mej
alakítására. „A társulat magát tudományt
társaságnak képzelje, melynek mindé
egyes tagja tanul és tanít egyszersmind'

foglalta össze a programot. Az egybegy
tek nagy lelkesedéssel fogadták a javaslr

tót és csakhamar 134 aláíróval, jelentkezt

vei megalakult a Magyar Természettudc

mányi Társulat. Bugát Pál a Társulat alt

pítója és els elnöke a következ gondolt

jegyében hívta az akkori magyar érteim

ség színe-javát a Társulat zászlója alá .

„hazánkat, az imádott, a semmi oldalr

nem méltányolt, a sok oldalról fenyegett

a minden oldalról kizsákmányolt házi;
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•Idegre saját magunk vegyük gondjaink
is pártolásunk alá”. Önzetlensége és agitá-

iós munkássága alig marad el Kazinczy
Ferenc irodalmi apostoli munkája mögött.
Az alapítókban sok volt az akkori idk

IEmberének rajongásából. Nemcsak a ter-

nészettudományokat akarták mvelni ál-

alában, hanem az ország termószettudo-
nányos felkutatását, folyóirat kiadását,

könyvtár és múzeum alapítását is program-
úkba vették. Az els alapszabály a követ-
íezképpen határozta meg a Társulat cél-

át: ,,A természeti tudományokat mívelni,
vülönösen hazánkat termószettudományi-
ag megvizsgálni és minél nagyobb mér-
kben részeltetni hazánk fiait a természet-
udományok jótékonyságában.”
Az ország azonban gyámság alatt állt,

iTársulat jellegének, rangjának és jogainak
Elismertetése nem ment simán. Bugát
’ilék István fherceget, József nádor
iát kérték fel pártfogónak, aki vállalta is

szerepet. így is csak 1844-ben jött meg
lcsbl a királyi engedély. A Társulatot
ázás buzgalommal végzett tevékenysége
úizben lepték meg az F848 — 49- i esemé-
nyek és az országon végigzúgó vihar szét-

szórta annak tagjait. A Társulat is közel
olt ahhoz, hogy „mint oldott kéve” telje-

:
un széthulljon és csak nagy nehezen verd-
‘k újra össze a hívek.
A szabadságharcot követ esztendkben

’i Természettudományi Társulat sokáig
< hem jutott elre népszersít folyóiratá-

nak ügyében. A Társulat újjászervezjének,
második megalapítójának, Szily Kálmán-
lak az érdeme lett a megoldás: A Termé-
szettudományi Közlöny megindítása 1869.
anuár havában. Ettl kezdve nagy lendü-
•ettel indult meg a fejldés. A Társulat
udományos vitái és folyóirata egyre

nagyobb sikerrel ismertették és terjesztet-
ték a hazai és a külföldi természettudomá-
nyos kutatások eredményeit s a modern,
haladó tudományos elméleteket.
A század végének és a századfordulónak

,lagy politikai és népi mozgalmai nem egy
tudósunkra voltak termékenyít hatással.
Közülük kiemelkedik Hermán Ottó, aki
nemcsak kiváló természettudós, de a haladó
társadalmi eszméknek is lelkes híve volt.
Ekkor érleldött meg a Társulat vezeti-
ben és tagságában az a gondolat, hogy a
Társulatot s ezzel a tudományt még köze-
lebb kell vinni a néphez és terjeszteni kell
a természettudományos mveltséget. 1902-
ben létrejött a szabadegyetem se és meg-
kezddtek a népszer természettudományi
estélyek eladásai. Ezt a nemes munkát
szakította félbe az els világháború, majd
élénkítette fel egy kis idre a Magyar
Tanácsköztársaság idszaka.
A felszabadulással meginduló kulturális

forradalom során átszervezték a régi Ter-
mészettudományi Társulatot és ezzel egy-
idben, ezeltt 25 évvel, 1946. decemberé-
ben megindult a megújult Társulat új
lapja, az Élet és Tudomány, mely átvette
és továbbfejlesztette a hazai népszersítést
ill. ismeretterjesztést. 1953-ban az isme-
retterjesztés és a népmvelés területén már
szkké vált a természettudományos kön-
tös — a dolgozó nép további ismeretekre
'ágyott. Megalakult a nagymúltú Magyar
Természettudományi Társulatból a mai
Tudományos Ismeretterjeszt Társulat. —
A Társulat 130 esztends múltjához, hagyo-
mányaihoz híven helytállt az elmúlt idk
nehéz napjaiban s helyt kíván állani a
továbbiakban is, amihez sok sikert és jó
munkát kívánunk.

Dr. Osíky Gábor

Elhalálozások

1971. május 13-án, életének 85. eszten-
lejében, türelmesen viselt hosszas beteg-

ég után húnvt el Székelyudvarhelyen
Dr. Bányai János geológus, tanár, a
Jagyarhoni Földtani Társulat díszoklevél-
éi kitüntetett volt rendes tagja, a volt Hid-
ológiai Szakosztály választmányi tagja,

az erdélyi magyar geológus társadalom
nesztora, a Székelyföld legkiválóbb isme-
rje és kutatója. Dr. Bányai Jánost május
15-én általános nagy részvét mellett helyez-
ték örök nyugalomra a székelyudvarhelyi
református temetben.

dr. Osíky Gábor

Beszámoló
íz 1971. június 13—19 között Moszkvában megrendezett VIII. Kolaj

Világkongresszusról

Napjainkban a kolaj és a földgáz
>riási szerepet játszik az emberiség életé-
len, érthet tehát, hogy a különböz orszá-
gok kolaj szakembereiben állandóan meg-

van az az igény, hogy a szénhidrogénekkel
kapcsolatos legújabb tudományos és m-
szaki eredményeket megismerjék, illetve

egymással megismertessék. Ezt a célt szol-

< Földtani Közlöny
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gálja a különféle szakfolyóiratokban meg-
jelen közlemények áradata. A szénh'dro-
gén kutatással, termeléssel, szállítással és

feldolgozással foglalkozó tudósok és szak-

emberek közvetlen kapcsolata és a leg-

frissebb kutatási eredmények gyors kicse-

rélése azonban csak kongresszusok meg-
rendezésével válik lehetvé.

A kolaj szakemberek els ízben 1900-ban Párizs-

ban,majd 1905-ben Németországban, késbb Bukarestben
gyltek össze, ahol egy többé-kevésbé állandó szerveze-

tet is (Nemzetközi Kolaj Bizottság) létrehoztak.
Az els nagyszabású nemzetközi összejövetelt, az I.

Kolaj Világkongresszust 1933-ban Londonban rendez-
ték meg, 23 országból összegylt 1250 résztvevvel.
Itt határozták el, hogy a késbbiek során minden negye-
dik évben megrendezik a világkongresszust.

A következ, 1937-ben Párizsban megrendezett II.

Kolaj Világkongresszuson 33 országból 1630 küldött
vett részt. A kongresszuson 392 közlemény hangzott el.

Ezután a második világháború miatt 14 éves szünet
következett. A III. Kolaj Világkongresszust Hágában
rendezték meg 1951-ben. Ennek 40 országból 2753
résztvevje volt. A kongresszuson elhangzott közlemé-
nyek száma 289 volt.

Az 1955-ben Rómában megrendezett IV. Kolaj
Világkongresszuson a résztvevk száma 45 országból

3250 f, az elhangzott eladások száma pedig 320 volt.

Az V. Kolaj Világkongresszust New Yorkban ren-

dezték meg 1959-ben 5329 résztvevvel. Az 53 országból
összesereglett küldöttek itt 278 eladást hallgathattak
meg.

A minden idk legnépesebb, sorrendben a VI. -ik

Kolaj Világkongresszus megrendezésére 1903-ban
Frankfurt am Mainban került sor, 64 országból 7542
résztvevvel. Az elhangzott eladások száma Itt 263 volt.

A VII. Kolaj Világkongresszust 1967-ben Mexico-
ban tartották meg 65 országból összegylt 4844 fnyi
résztvev jelenlétében. A bemutatott eladások száma
itt 376 volt.

A második világkongresszuson Hágában szervezték
meg a Kolaj Világkongresszusok Állandó Tanácsát
(Permanent Council of the World Petroleum Congresses).
Fnnek jelenlegi elnöke F. D. Rossini (USA), akit elször
1967-ben Mexicoban választottak elnökké. A Tanácsnak
négy alelnöke, pénztárosa és ftitkára van.

A Kolaj Világkongresszusok Állandó Tanácsának
székhelye London. A Tanácsnak 17 országból (Algéria,

Argentína, Ausztria, Belgium, Kanada, Franciaország,
NSzK, Irán, Olaszország, Japán, Mexikó, Hollandia,
Románia, Nagy-Britannia, USA, SzU, Venezuela) 37
tagja van.

Az Állandó Tanácsnak 14 ország képviselibl álló

17 tagú Végrehajtó Bizottsága és 7 ország képviselibl
álló 9 tagú Tudományos Program Bizottsága van.

Az Állandó Tanácsnak a mexikói világ-

kongresszuson megtartott ülésén a Szov-
jetunió küldöttsége azt a javaslatot ter-

jesztette el, hogy a következ világkong-
resszust Moszkvában rendezzék meg. A
javaslatot az ülés elfogadta és a következ,
Londonban és Cannesban megtartott ülések
jóváhagyták. A szovjet kormány támogat-
ta a szovjet Nemzeti Bizottság javaslatát
s 1968-ban, február 15-én megalakult a
VIII. Kolaj Világkongresszus szovjet-

unióbeli Szervez Bizottsága.
A Szervez Bizottság tagjaivá magas

beosztású államférfiakat, a szovjet kolaj-
ipar legkülönbözbb ágazatainak az irá-

nyítóit, tudományos kutatókat és kiváló
szakembereket választottak. A Bizottság

ehiöke V. D. Sasin kolajipari miniszter
lett.

A VIII. Kolaj Világkongresszus meg-
rendezésére 1971. június 13—19. között
került sor, Moszkvában. A kongresszus
résztvevinek száma 60 különböz Ország-
ból 5286 f volt. Az USA-t például 424, j

Franciaországot 402, a NSZK-t 223, ]

Nagy-Britanniát 186, Magyarországot 185,
Jugoszláviát 180, Japánt 179, Iránt 169,
Lengyelországot 135, Csehszlovákiát 115
személy képviselte.
A kongresszus tudományos programja

a szénhidrogén kutatástól a kolajtenné-
j

kék hasznosításáig a legkülönbözbb kér-
désekre kiterjedt. Az eladások fbb témái

(

az alábbiak voltak: a kolaj és földgáz
eredetének és migrálásának a problémája;
a szénhidrogén-telepek földtani módsze-

j

rekkel történ kutatása; a geofizikai kuta- 1

tási módszerek; a fúrási eszközökkel, a
fúrás-technikával kapcsolatos kérdések; a
szénhidrogéntelepek kitermelése; a kolaj
és földgáz szállítása és feldolgozása; a
szénhidrogénekbl elállított termékek fel-

használása és átalakítása (például táplál-

kozásra alkalmas anyagokká) stb. stb.

A kongresszus jelszava: ,,a kolaj szol- ,

gálja az emberiség jólétét” (petróleum fór
|

the welfare of mankind) volt.

A kongresszus technikai lebonyolítását i

röviden az alábbiakban lehet jellemezni:

Az 1971. június 14 — 18. között, öt nap <

alatt elhangzott 177 eladást három szek-

cióba csoportosítva, naponta 9—13 és I

15 — 1

7

30 óra között párhuzamosan, a

Rosszija nagyszálló három termében ren-

dezték meg.
A kongresszusok hivatalos nyelve a/,

angol és a francia, valamint a vendéglátó
ország nyelve. Az eladások tehát angolul,

franciául, vagy oroszul hangzottak el; a
tolmács-berendezések segítségével azonban
minden eladást és hozzászólást mind a

|

három nyelven meg lehetett hallgatni.

Az els ,,A” szekcióhoz fleg a szénhid-

rogének kutatásaival és termelésével, u !

második ,,B” szekcióhoz a szénhidrogének
feldolgozásával és átalakításával, a har-

madik ,,C” szekcióhoz pedig fleg a külön-

féle mszaki kérdésekkel foglalkozó el-
j

adásokat sorolták.

Minden szekción belül három eladás-
típus szerepelt msoron.

1. Bevezetésként naponta 9 00 — 1000 óra

között az összefoglaló jelleg, úgynevezett 1

„áttekint eladások (Revievv PapersRl’)”
hangzottak el. Ilyen összesen 16 volt. Ezek

az eladások a szénhidrogénekkel kapcso-

latos tudományos és technológiai ismeretek

jelenlegi állásáról tájékoztattak.

2. Áz áttekint eladások után az úgy- i
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nevezett ,, keret vit ik (Panel Discussions
Pl))” következtek.
A 25 keretvita mindegyikén ti ti eladás

(tehát összesen 150 eladás) hangzott el.

Ezek az eladások különféle tudom invos
és technolgiai részlet -kérdésekkel foglal-

koztak.
3. Az egyedi témájú „speciális eladá-

sokon (Speeial Papers SP)”, melyeknek
száma összesen 11 volt, a legújabb elméle-
tekkel, a legutóbbi idkben felfedezett

lelhelyek leírásával és a különféle mszaki
újítások ismertetésével foglalkoztak.

A kongresszuson elhangzott eladások
száma tehát, a kisebb-nagyobb hozzászólá-
sokat nem tekintve, összesen 177 volt.

Az eladásokon kívül különféle kolajjal
kapcsolatos témákkal foglalkozó, igen
érdekes rövid-filmek vetítésére is sor
került.

A magyar résztvevk közül RÁcz |). és
Doi.kschall S., valamint Vajta L. tartott

a keretviták során egy-egy eladást.
A Vili. Kolaj Világkongresszus ünne-

péi vés megnyitására 1971. június 13-án
12 uo órakor került sor a Kreml-ben lev
Kongresszusi Palota 6000 személyt befo-

gadó nagy-termében. A kongresszus rész-

vevit a szovjet szervez bizottság és a
szovjet olajipari dolgozók nevében V. D.
Sasin, a Szovjetunió kolajipari minisztere
üdvözölte. A Szovjetunió Minisztertanácsa
elnökének, A. N. KoszioiN-nek üzenetét
M. G. Jefremov, a minisztertanács alel-

nöke olvasta fel.

Ezután F. D. Rossini, a Kolaj Világ-
kongresszusok Állandó Tanácsának elnöke
mondta el megnyitó beszédét.
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-

jának üdvözletét M. L). Millionscsikov,
az akadémia alelnöke tolmácsolta a kong-
resszus résztvevinek.

Ezután elhangzott az els áttekint
eladás. V. D. Sasin kolajipari miniszter
a Szovjetunió kolajiparának jelenlegi
helyzetérl és perspektíváiról nyújtott
áttekintést.

A megnyitás után a vezetk részére a
Kongresszusi Palotában, a többi résztvevk
számára az Arbat szálló termeiben nagy-
szabású fogadást rendeztek.

Június 14— 18. között a kongresszus
résztvevi a három szekció különböz típusú
eladásait hallgathatták, szabad óráik
idején pedig megtekinthették Moszkva
különféle nevezetességeit s a Moszkva köze-
lében lev történelmi nevezetesség helye-
ket és memlékeket (például Zagorszk,
' lagyimir, Szuzdal, Jasznaja Poljana, Kiin
stb.).

A kongresszus tartama alatt csoportos
kirándulások keretében a résztvevk külön-

féle moszkvai kutatóintézetekbe és egyéb
intézményekbe is ellátogathattak, így pél-
dául az összszövet ségi Kolaj és Gáz-kutató
Intézetbe, a Gubkinrl elnevezett Petro-
kémiai és Gázkutató Intézetbe, a Fersman-
ról elnevezett Ásványtani Múzeumba stb.
stb.

A Y III. Kolaj Világkongresszus záró-
ünnepélye 1971. június 18-án zajlott le a
Kreml-i Kongresszusi Palotában.

V. 1). Sasin és F. D. Rossini záróbeszé-
déi után nyilvánosságra hozták a Kolaj
\ ilágkongresszusok Állandó Tanácsa 1971.
június 16-án újra választott vezetségének
névsorát s bejelentették, hogy a legköze-
lebbi IX. Kolaj Világkongresszust 1975-
ben Tokióban fogják megrendezni.

Az Állandó Tanács elnöke ismét F. D.
Rossini (USA).

Az általános vélemény szerint a VIII.
Kolaj \' ilágkongresszus technikai lebonyo-
lítását a szovjet szervezbizottság kifogás-
talanul megoldotta, az elhangzott eladá-
sok színvonala általában igen magas volt.
A résztvevk tapasztalatokban és kellemes
benyomásokban gazdagodva távozhattak
a kongresszusról. Az elhangzott eladások-
ból az tnt ki, hogy a legutóbbi években
különösen a tengeralatti szénhidrogén-
telepek feltárása, továbbá a szénhidrogén-
feldolgozó ipar területén zajlott le rohamos
fejldés.
A kongresszus után sorrakerül több-

napos túrák során, a kongresszus részt-

vevi a Szovjetunió idegenforgalmi neve-
zetességeivel, a legnagyobb városokkal, a
történelmileg és mvészettörténet ileg leg-

híresebb helységekkel, továbbá néhány
híres szénhidrogénterülettel is megismer-
kedhettek. A leghosszabb túrista út (Moszk-
va Socsi— Baku —Taskent Buhara —
Számárkand— Moszkva) 13 napos volt.

Szepesházy Kálmán

Kumjiel, B., Teichert, C.: Stratigraphic
Boundarv Problems: Permian and Triassic

of West Pakistan. (Rétegtani határprob-
lémák: nyugat-pakisztáni perm és triász)

Depart. Geol. Univ. Kansas Spec. Publ.
4. Kansas, 1970.

A rétegtani határkérdések mindig is a
nemzetközi sztratigráfiai kutatások hom-
lokterében állottak. Azokon a területeken,

ahol a szárazföldi permi képzdményekre
triász idszakiak kü%*etkeznek, a lithosztra-

tigráfiai határ látványos ugyan, mégis
biosztratigráfiai és általános szempontbó'
értéktelen. Ezért fordult a figyelem azok
felé a „teljes” szelvények felé, ahol a perm-

7 *
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ben és a triász idszakban nagy vastag-

ságú, kövületgazdag, megegyez település
tengeri képzdmények keletkeztek.

Nyugat-Pakisztánban a permi képzd-
mények vastagsága mintegy 700 m, az

alsótriász 300 m. A kedvez földtani adott-

ságok kiaknázása 10 kutató 10 évre terjed
munkáját vette igénybe. A Kummeltl
és Te’cherttl szerkesztett, 474 oldalas

kötet monografikusán ismerteti az egyes
növény- és állatcsoportok evolúciós jele-

geit a perm/triász határon.
A részletes kzettani és slénytani vizs-

gálatok szerint a terület rétegsora csak
látszólag folyamatos. A legfelspermbl
egy emelet hiányzik. Az üledékszünet való-

szín a terület rövid kiemelkedésével kap-
csolatos. Az Ammonitesek alapján a perm

/

triász határ jól kijelölhet. A palynologiai

adatok is a flóraváltozásról tanúskodnak.
A többi szervezet viszont (Brachiopodák,
Nautiloideák, Ostracodák, Conodonták)
változatlanul lépik át a perm-triász határt

!

A különböz szervezetek eltér evolúciós

tempója elgondolkoztató lehet a katasztrófa
elméletet felújító diasztrofikus sztratigrá-

fusok számára.
Géczy B.

Burns, R. G.: Mineralogical applications

of crystal field theory. (A kristálytér-elmé-

let ásványtani alkalmazásai.) Üniversity
Press, Cambridge. 1970.

A kristálytér-elmélet a kémiai kötés
elméletének egy ága. E század '20-as évei-

ben alakult ki, de ásványtani és geokémiai
alkalmazására csak az utóbbi idben került

sor. Burns könyve az els ilyen tárgyú
összefoglalás.

A könyv az elméletet az ún. átmeneti
elemekre alkalmazza (átmeneti elemek 1.

sorozata: Se, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu).

A kristálytér-elmélet a kémiai kötéselmé-
letek közül az egyszerbbek közé tartozik,

az elektrosztatikus elmélet továbbfejlesz-

tésének tekinthet. Az átmeneti elemekre
való alkalmazásának lényege az, hogy egy
átmeneti elemnek öt 3d jel elektronpályája
lehet, amelyeknek mágneses és elektromos
tér hiánya esetén, ha az atom izolálva van,
azonos energiaszintjük van. A kristály-

rácsban viszont a koordinációtól függen
a negatív töltések hatására az elektron-

pályák ötféleképp degenerálódhatnak, és

az egységes energiaszint felhasad. Ez a fel-

hasadás különböz módon mérhet. A szi-

likátok és oxidok tárgyalására általában
elég az elmélet nyújtotta közelítés, míg a
szuífidok esetében, amelyeknél a kovalens
kötés dominál, a bonyolultabb molekula-

pálya-elmélet szükséges (ez utóbbira rövi-
den az utolsó fejezet tér ki).

Az átmeneti elemek szerkezeti vizsgá-
lata általában több olyan kísérleti eljárást
igényel, amelyeket különben ritkábban al-

kalmaznak az ásványtanban. Ilyenek a
mágneses szuszceptibilitás mérése, elekt-

ron-abszorpciós spektroszkópia, elektron-
spin-rezonancia-meghatározás és a Moss-

'

bauer-spektroszkópia. A könyv az elméleti
alapok lehetség szerint nem-matematikai
tárgyalása után e vizsgálati módszereket,
fleg az abszorpciós spektroszkópiai ered-
ményeket ismerteti. A legtöbb adat a
kzetalkotó színes szipkátokra (olivin,

gránátok, piroxének, amfibolok) vonatko-
zik. Ezek segítségével szerkezetileg értel-

mezhet az ásványok színe és pleokroiz-
musa is.

Az elmélet kristálykémiai alkalmazásai
elssorban a kationhely-betöltési eloszlá-

sokat értelmezik. A termodinamikai alkal-

mazás során magyarázatot nyer az átme-
neti elemeket tartalmazó izomorf elegy-
kristályoknak az ideális oldatok tulajdon-
ságaitól való eltérése, és az átmeneti ele-

mek megoszlása koegzisztens szipkátok,
illetve a szilikátok és a magma között
(fleg Fe—Mg megoszlás).
A következ, geokémiai fejezet az átme- )

neti elemek nyomelemként való viselke-
;

dését tárgyalja. Itt a kristálytér-elmélet
megvilágít olyan jelenségeket is, amelyek
a hagyományosan figyelembe vett ténye-

zkkel (pl. ionrádiusz, vegyérték stb.) nem
magyarázhatók. Az üledékes geokémia
keretében szerkezetileg írja le a vastartalmú
szilikátok hidrolízisének mechanizmusát i

és rámutat az oxidációs állapot változásá-

nak jelentségére a mállás és a leülepedés
(

során.
Végül a könyv a kristálytér-elméletnek

a földköpeny szerkezetére vonatkozó kö-

vetkezményeivel foglalkozik.

dr. Viczián István

HAYMOB, T. E., PblWEHKO, G. H., XOflA-

KOBCKHfl, H. Jl.: CnpaBomuiK TepMO.uinaMii-

MecKnx BejiHMiiH (ajih reojioroB).

(Naumov, G. B., Rüzsenko, B. N.,

Hodakovszkij, I. L.: Termodinamikai
táblázatok geológusok számára.) Atomiz-
dat, Moszkva. 1971.

A termodinamika igen értékes eszközt

ad a geológus kezébe, hogy elméleteit

egzakt módon fogalmazhassa meg és ellen-

rizhesse. Ehhez az elméleten kívül meg- ,

bízható kísérleti adatok is kellenek. A há-

rom szovjet szerz által összeállított adat-
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gyjtemény, amely talán a leggazdagabb
a megjelent hasonló tárgyú munkák
között, ebbl a szempontból jelents.
A könyv nagyobb része táblázat, de a

használt fogalmakat rövid szöveges rósz

vezeti be. Az adatokhoz fzött megjegyzé-
seket az egyes táblázatok után találjuk.

Az irodalomjegyzék 1550 munkát sorol fel,

az adatok kiterjednek nemcsak a termé-
szetben elforduló vegyületek és ionok
jelents részére, hanem más szervetlen
anyagokra is.

A könyv 31 táblázata közül a loggazda-
gabb a szervetlen vegyületek következ
termodinamikai tu.újdonságait sorolja fel:

halmazállapot, atom- (molekula-)súly, az
anyag képzdési entalpiája és (!ibbs-fóle

szabad energiája standard körülmények
között 298,15 K°-on, ill. az anyag entrópi-
ája és fajhje ugyanezen a hmérsékleten,
valamint a fajh hmérséklettl való füg-

gésének együtthatói és ez utóbbiak érvé-
nyességének hmérsékleti tartománya. A
szilárd anyagokra vonatkozó adatokon
kívül fontos szerepet kapnak az oldatokra,
elektrolitokra, gázokra, valamint a fázis-

átmenetekre vonatkozó adatok.
A szerzk érdeme, hogy a nagyrészt

fizikai-kémiai folyóiratokban megjelent mé-
rési eredményeket geológusok számára
hozzáférhetvé tették, és különösen figye-

lemmel voltak a földtanban jelents szere-

pet játszó körülményekre (pl. nagy hmér-
sékletek, hidrotermális körülmények), bár
az adatok hiányossága éppen a legfonto-
sabb kzetalkotó ásványok esetében még
mindig észrevehet.

dr. Viczián István

Soliman, S. H.—El Fetouh, M. A.: Car-
boniferous of Egypt. Isopach and litho-

facies maps. (Egyiptom karbon idszaki
képzdményei. Vastagság és kzetfácies
térképek.) Bull. AAPG. 1970. v. 54.
1918-1930. o.

Egyiptom karbon idszaki képzdmé-
nyei többnyire csak kis kiterjedés kibú-
jásokban tanulmányozhatók: noha az
ország területén a karbon a legjobban fel-

tárt paleozóos idszak, a kibúvások felszí-

nének összege Egyiptom területének mind-
össze 0,14%-át teszi ki. Lényegesen több
adat ismert mélyfúrásokból. Ezért a szer-
zk — akik az Ain Shains Egyetem föld-
tani tanszékének munkatársai — fleg
mélyfúrási adatokra támaszkodva regioná-
lis térképeket szerkesztettek, és ilymódon
fényt próbáltak deríteni a karbon képzd-
mények vastagság- és fácies ingadozásaira,
az sföldrajzi viszonyokra. A vastagság
tértékeket ábrázoló térképeken két maxi-

mum mutatkozik: az egyik egy keskeny,
a Szuezi-öböllel párhuzamos, ÉNy—DK
csapásirányú, 700 m-es üledékvastagság-
gal jellemzett medence a Sinai-félszigeten;
a másik egy széles, EK— DNy csapásirányú
400 500 m vastag karbon üledékanyaggal
kitöltött medence a Nyugati Sivatagban.
A két medencét egy fi— 1) irányú alap-
hegység vonulat választja el egymástól.
Ami a kzetkifejldést illeti, kisebb

mészk- és agyag betelepülésekkel tarkí-

tott homokk az uralkodó kzettípus.
A küzbetelepülések északi irányban általá-

ban gyakoribbá válnak. Ugyancsak meg-
figyelhet, hogy a Sinai-félsziget karbonja
karbonátosabb kifejldés, mint a Nyugati
Sivatagé. A mészk betelepülések tengeri
eredetek, a homokk rétegek a tengeri és

a szárazföldi közti valamennyi átmeneti
kifejldést képviselik.
A szerzk véleménye szerint a karbon

képzdmények kzettani jellegzetességeit

és vastagság viszonyait az üledékképzdés
alatt fennállt szerkezeti adottságok és a
leülepedést követ geológiai történések
egyaránt befolyásolták. A két medencét
elválasztó, kiterjedt alaphegységvonulat
egyben szerkezeti választóvonal is, amely
tektonikailag aktív (Szuezi-öböl) és tekto-

nikailag nyugodtabb (Nyugati Sivatag)
területekre osztja a karbon kifejldéseket.
A karbon során fokozatosan süllyed
északi self résznek a késbbi többszörös
lepusztulást „túlél” maradványai végig
fellelhetk a mai Egyiptom legészakibb
részén.

A karbon képzdmények jelents ter-

mészeti kincseket rejtenek magukban. Ed-
dig a középstriász ércesedéssel kapcsola-

tos, hidrotermális mangán- és rézérc kifej-

ldést, oolitos mangán- és vasérc telepeket

sikerült feltárniok az egyiptomi szakembe-
reknek. A Mn és Fe telepek a fels, a rézérc

telepek az alsó homokk szintben talál-

hatók. A Sinai-félsziget fels homokk
sorozata kszéntelepekben gazdag, míg a

medd homokkövet üveghomokként hasz-

nosítják. Kolajtároló homokkszintek a

Szuezi-öböl nyugati partján ismeretesek

Ras Gharib, Bakr, Hurghada környékén.

A szerzk szerint a karbon képzdmények
kolaj -anyakzetként nem jöhetnek szá-

mításba, ellenben jó porozitásúk és per-

meabilitásuk révén kitn tárolókzetek

s egyszersrmind kitn mgiációs útvonalak

is a szénhidrogének számára. Különös
paradoxon, de a szerzk éppen ezért nem
látnak perspektívát a karbon képzdmé-
nyekben való kolajkutatást illeten, mivel
feltételezik, hogy a migráló szénhidrogé-

nek éppen azokban a kitn kzetfizikai

tulajdonságokkal rendelkez kifejldések-

ben halmozódtak fel, amelyek az erteljes
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lepusztulási folyamatok „áldozataivá” vál-

tak.

Bérczi István

Treatise on Invertebrate. Palaeontology.
Part R Arthropoda 4. (Crustacea excl. of
Ostracoda, Myriapoda) XXXVI. + 651 p
1762 fig. 1969.

A „The Geological Society of America”
gondozásában megjelent kötet a ma már
a modern paleontológus számára nélkülöz-
hetetlen sorozat újabb tagja. A kézhez
kapott 1 és 2-es kötet a rákokkal és a sok-

lábúakkal foglalkozik. A rákok közül az
Ostracodákat — gyakorlati okokból —
külön kötet tárgyalja. (Part Q, 1961.).

A kötet els fejezetei a tárgyalt csoportok
nagyrendszertanát, korai törzsfejldési sza-

kaszait és kapcsolatai tárgyalják, minden
esetben kitérve a megismerés történetére.

A kötet legnagyobb része a rákokat
ismerteti, a fosszilisan ismert csoportoknál
a genusokig terjedve, de minden csoportnál
a célkitzésnek megfelel részletességgel
tárgyalja a rendszertanon túlmenen a bio-

lógiai kérdéseket is. Számunkra legérdeke-
sebb az M. F. Glaessner tollából származó
rész, a Decapoda rend ismertetése, melyben
srn találkozunk Lrenthey nevével.
Ez a rész is bséges morfológiai, egyén- és

törzsfejldési, ökológiai fejezeteket tartal-

maz.
A többihez hasonló elvek szerint, de az

anyag szkebb mivolta miatt természete-
sen kis terjedelemben dolgozza fel a kötet
a Myriapoda csoportot.
A paleontológus számára igen értékes

annak az alapelvnek a betartása, hogy a
nagyobb rendszertani egységeket akkor is

ismertetik a szerzk, ha azok fosszilis kép-
viselje még nem ismert, st olyan genu-
sokat is leírnak, melyek mai gyakorisá-
gukból ítélve elbb-utóbb fosszilisan is

elkerülhetnek.
A rendkívül jól átgondolt, áttekinthet

szerkezet, a szigorúan betartott szerkesz-
tési alapelvek és nem utolsó sorban a szo-
katlanul bséges illusztrációs anyag a
könyv hasznosságát és kezelhetségét nagy-
ban emelik.

Müller Pál

„Remote sensing” módszerek az ásvány
telepek kutatásában. (Remote sensing in

exploration fór mineral deposits. Lyon,
R. J. P. — Keenan, L.; Economic Geology,
1970. v. 65. 785-800. o.)

Az angol nyelv szakirodalomból át-

vett „remote sensing” névvel foglaljuk
össze a legkülönféle légi kutatási módszere-

ket, tekintet nélkül az alkalmazott módszer
technikai megoldásaira. A légi felderítés

olyan rohamosan vált a nagy, eddig fel-

derítetlen területeken való nyersanyag-
kutatás uralkodó módszerévé, hogy az

egyes eljárások módszertani ismertetései,

értelmezési metódusai alig is kapnak helyet
az irodalomban a gyakorlati alkalmazások
eredményei és azok technikai részleteinek

taglalása mellett. A szerzk ezeket a hiá-

nyosságokat pótlandó — amennyire ez egy
cikk szkreszabott keretein belül lehetsé-

ges — az egyes eljárások (repülgéprl és

rhajóból készített színes- és fekete-fehér-,

normál- és infravörös fényképfelvételek,

alacsony napállásnál készített (low sün
angle) felvételek, domborzat-kiemel légi

radar (SLAR: side-looking airborne radar)

felvételek stb., különböz nyersanyagok
kutatásában való felhasználhatóságát vizs-

gálják bséges példákkal illusztrálva. Meg-
állapításaikat az alábbiakban foglalhatjuk

össze:

1. A különböz eljárásokkal készült légi-

fényképek még sokáig a légi kutatási mód-
szerek leginkább favorizált változatát fog-

ják jelenteni, mivel ezek szolgáltatják a

leginkább vizuális képanyagot. Különösen
nagy lehetségek rejlenek az alacsony

napállásnál (azaz súrlófényben) készített

fényképfelvételek felhasználása terén. U-

gyanez áll a radar felvételekre.

2. Ugyancsak sokoldalúan alkalmaz-

hatók a különböz infravörös fényképezési

eljárások, amelyek segítségével a vizsgált

területek heloszlását lehet felderíteni.

Kitörni készül vulkánok, hforrások, oxi-

dálódó érctömzsök, a talajvíz elhelyezke-

dése, a talaj — kzet határfelület ,
az állandó

fagy határa és egyéb geotermikus anomá-

liák, valamint a hfluxus változást el-

idéz szerkezeti vonalak egyaránt kimu-

tathatók. A fenti jelenségek tanulmányo-

zására szolgáló felvételeket kis magasság-

ban haladó repülgéprl (300 — 1500 in)

kell készíteni; a napos, hónapos periódus

idej hfluxus ingadozások megbízható

felderítése azonban csak szinkronpályán

kering mholdakról lehetséges.

A jöv felteheten új módszerek beve-

zetését, az eddig használatosak tovább-

fejlesztését hozza magával. Az optikai-

mechanikai letapogat ó eljárások szélesebi

hullámhossz tartományokat felölelve, egy-

idejleg több csatornán készít enek majc

felvételeket. A hosszabb hullámhosszú

nagyobb behatolókópesség radar hulla

mok alkalmazásával a geotermikus térke

pezés megbízhatóbbá és szélesebb körbei

alkalmazhatóvá válik.
Bérezi Istvái



TÁRSULATI ÜGYEK

Magyarhoni Földtani Társulat 1971 tavaszi ülésszakán elhangzott eladások

prilis 22 — 23. slénytan - Rétegtan i Szak-
ztály kollokviuma ,,A rétegtani korreláció

osztályozás módszerei” címmel
E 1 n ö k: Fülöp József
Géczy Barnabás: Az slénytani réteg-

onosítás alapjai

Hámor Géza: A rétegtani korreláció
edékföldtani alapjai

Báldi Tamás: A rétegtani osztályozás és

•vezéktan elvei

Az eladásokat élénk vita követte, mely-
en szinte valamennyi szakember részt

itt.

Résztvevk száma: 62 f

r prilis 26. Agyagásványtani Szakosztály
'adóülése

Elnök: Székyné Fux Vilma
Nájray Szabó István: Magyarországi
lajok ásványtani összetétele

Vita: Székyné Fux V
r

., Reményiné,
ántó F., Nemecz E., Náray Szabó I.

Szendrei Géza: Talaj -vékonycsiszolatok
•szítése és mikroszkópos vizsgálata
Vita: Varjú Gy., Székyné Fux V.,

ántó F., Szendrei G.
Résztvevk száma: 25 f

ájus 3. Gazdaságföldtani Szakosztály el-
óülése

Elnök: Varjú Gyula
Fejér Leontin: Szénültség, gázkitörés-
szély, koksz-széntermelés
Résztvevk száma: 12 f

ájus 4. Mémökgeológia-Epitésföldtani
akosztály munkahelyi látogatása a Föld-
’r és Talajvizsgáló Vállalatnál
A munkahelyi bemutató alkalmával
vbos György igazgató köszöntje után
arácsonyi Sándor osztályvezet adott
jékoztatást a vállalatnál készült építés-
Idtani, vízföldtani és építanyagipari
tárások dokumentálásáról, a mérnök-
ológiai képzésrl, valamint az alkalmazott
lszerekrl. Az eredményes tapasztalat

-

“re résztvevinek száma 72 f volt

Május S. Szlovák FöldtaniTársulat tanulmá-
nyi látogatása Tatán
A bratislavai társulat Jan Senes veze-

tésével egynapos földtani kirándulás kere-
tében Társulatunk szervezésében megláto-
gatta a tatai Fényes-fürdt, a vértesszöl-
lsi sember telepet és a Kálvária-domb
mezozóos rögének természetvédelmi terü-

letét. A bemutatást Fülöp József, Hámor
Géza és Vigh Gusztáv tagtársaink vezették-

Résztvevk száma: 57 f

Május 10. slénytan— Rétegtani Szakosz-
tály eladóülése
E Inök: Géczy Barnabás
Boda Jen —Monosotri Miklós: Ada-

tok a budai márga képzdési körülményei-
hez

Vita: Sztrákos K., Báldi T., Boda J.,

Vitálisné Zilahy L., Géczy B., Monostori M.
Orsovai Imre: Alsópannon fauna a

Cserhát-hegységbl
Vita: Báldi T., Jankovich I., Oraveczné

Scheffer A., Rumiiné Szentai M., Boda J.,

Nagyné Nagy E., Orsovai I., Géczy B.
Knauerné Gellai Mária: Holothuroidea

scleritek az úrkúti albai mészkbl (beje-

lentés)

Vita: Géczy B., K. Gellai M.
Báldi Tamás— Borza Tibor— Horváth

Mária: Egerien fauna Budapest, Károlyi
kertbl, (bejelentés)

Vita: Boda J., Borza T., Géczy B.
Résztvevk száma: 33

Május 11. Mémökgeológia-Epitésföldtani
Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1971. els félévi rendezvé-

nyek és második félévi programterv.
Résztvevk száma: 8

Május 12. Matematikai Földtani Szakcso-

port kerekasztal megbeszélése ,,Geológia és

matematika — a szibériai iskola eredményei'
’

címmel
Vitavezet: Dienes István
Résztvevk száma: 7



104 Földtani Közlöny 102. kötet, 1. füzet

Május 19. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály

eladóülése
Elnök: Sztrókay Kálmán
Balázs Endre: A dunántúli harmadid-

szaki medence vulkáni képzdményeinek
vizsgálata

Csongrádi Bélámé: A dunántúli szén-

hidrogénkutató fúrásokban feltárt alsó-

kréta képzdmények kzettani vizsgálata
Juhász Árpád: A Nagyalföld kréta

képzdményeinek kzettani vizsgálata
Matyók Ilona: A tiszántúli miocén vul-

kánosság
Résztvevk száma: 26

Május 19. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése a Magyar Földrajzi Társaság
Természeti- Földrajzi Szakosztályával közös
rendezésben
Elnök: Szálát Tibor
Székely András: Vulkanológiai és vul-

kán-geomorfológiai megfigyelések az olasz-

országi vulkánokon
Vita: Szalai T., Székyné Fux V., Pécsi

M., Székely Á.
Résztvevk száma: 44

Május 24. Földtani Közlöny Szerkeszt-
bizottságának ülése

Elnök: Nemecz Ern
Napirend: Az 1971/4 és 1972/1 Földtani

Közlöny füzetek összeállítása

Résztvevk száma: 7

Május 24. Ifjúsági Bizottság vezetségi
ülése

Elnök: Bérczi István
Napirend: 1 . A geológus-továbbképzési

igényeket felmér kérdívek kiértékelése.

2. Külföldi munkára vállalkozó geológus-
nyilvántartás tervezete. 3. Tanfolyamok
elkészítése

Résztvevk száma: 6

Május 26. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály ankétja ,,Mérnökgeológiai fel-

tárások mszaki és gazdasági kérdései”
tárgykörben

E 1 n ö k: Juhász József
Herczog Henrik: A kiskörei vízlépcs

mérnökgeológiai feltárási rendszere
Szilvássy Zoltán: Árvédelmi töltések

feltárása

Mantuano Jen: Beszámoló a Sió-tor-
kolati m mérnökgeológiai feltárásáról

Paál Tamás: Talajmechanikai feltárá-
sok mérnökgeológiai vonatkozásai

Szilvágyi Imre: A felszínközeli mozgá-
sok mérnökgeológiai feltárása

Greschik Gyula: A budapesti földalatti
vasút mérnökgeológiai feltárásai

Délutáni ülésszak:
Elnök: Rónai András
Moldvay Loránd: A Balatonfelvidók

építésföldtani feltárási munkáinak tapas
talatai

Wallacher László: Beszámoló a m
kolci építésföldtani térképezés feltárási

f

ról

Karácsonyi Sándor: Budapest építi

földtani térképezésének problémái
Török Endre: Feltárási adatok értél

lése az építésföldtani térképezés és térke

szerkesztés munkálatai során
Kriván Pál: A fvárosi építésföldtt

térképezést elkészít földtani felvé

feladatai domborzatos és síksági részek
Vita: Greschik Gy., Herzog H., Rói

A., Paál T., Juhász J.

Résztvevk száma: 49

Május 31. slénytan-Rétegtani Szakoszt

<

eladóülése
Elnök: Géczy Barnabás
Végh Sándorné: Új Megalodonti

fajok a magyar felstriászban
Szabó Imre: A balatonfelvidéki trii

összlet rétegtani osztályozása
Detre Csaba: Biosztratigráfiai és b

eztratinómiai vizsgálatok a Villányi-heg
ség triász képzdményein

Oraveczné Scheffer Anna: Echinodi
mata maradványok triász képzdmény
mikrofaunájában (bejelentés)

Knauerné Gellai Mária: Stromatolitol i

halimbai triászból (bejelentés)

Bércziné Makk Anikó: Meandrosp
iulia (PREMOLI-SILVA) (Foraminife
elfordulása az Iszka-hegy karnpili tin

teszes összletében (bejelentés)

Vita: Detre Cs., Szabó I., Végh Sné., 1

logh K., Scholz G., Oraveczné Scheffer

Bércziné Makk A., Knauerné Gellai

Boda J., Tóth Á., Sidó M., Géczy B.

Résztvevk száma: 34

Június 7 . slénytan-Rétegtani Szakoszt i

eladóülése
E 1 n ö k: Géczy Barnabás
Jánossy Dénes: Középspliocén gei

ces fauna az osztramosi kfejt 1. sz. 1<

helyérl.
Monostori Miklós: A szabadbatty u

karbon mikrofaunája
Vita: Mihály S., Krolopp E., Bogsch ,

Jánossy D., Kecskeméti T., Géczy B. 1

Résztvevk száma: 18

Június 15. Mérnökgeológia-Építésföldt I

Szakosztály munkahelyi látogatása a .V1 1

Földtan-Teleptan- és Ásvány-Kzettani Tj-

székén
Elnök: Földvári Aladár
Szabó Imre Hornyai László: A sz<

péter-kapui építkezés
Juhász József: A miskolci építés

tani térképezés feladata és végrehajtás®
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Wallacher László: A földtani térképe-
! s

Szlabóczky Pál: A geomorfológiai tér-

bpezés
Juhász András: A hidrogeológiai térké-

.‘zés

Szabó Imre: A kzet fizikai térképezés

,
Vita: Földvári A., Pécsi M.
Az eladássorozat után a résztvevk

[égtékintették az avasi agglomerátum fel-

írását, majd ellátogattak a „Miskolc
[65— 1975 Városfejlesztési Kiállít ás”-ra.

A látogatás során a Földtan-Teleptani
inszéket Földvári Aladár, az Ásvány

-

zettani Tanszéket Pojják Tibor mutat t a

[•

A tanszéki munkák közül a tufavizsgá-

mkat Pojják Tibor, a termoluminisz-
ncia vizsgálatokat Csordás István, az
ídókkzettani vizsgálatokat Földvári
adár, a szivárgási vizsgálatokat Simló

,
ma, az agyagvizsgálatokat Szabó Imre,
pzenes anyag kutatását üledékes kzetben
jssuth Gáborné ismertette.

I A munkahelyi látogatás a laboratóriu-

és gyjtemények megtekintésével ért

get.

Résztvevk száma: 30

I nius 24—26. A Társulat ,,.4 Tiszántúl

Í

dtana” tárgykör vándorgylése

nius 24. Eladóülés a Kossuth Lajos
idományegyetemen

:

(Nemecz Érn: Megnyitó
Dank Viktor: Magyarországi szénhid-

igénkutatások perspektívái és a negyedik
4 éves terv
Rónai András: Az Alföld-térképezés víz-

idtani és építésföldtani eredményei
Szepesházy Kálmán: A hajdúszobosz-

1 HA-2 és a debrecen' Da-1 jel kincstári

Magyarhoni Földtani Társulat
tavaszi ülésszakán

í nius 4. Eladóülés Szolnokon
,E 1 n ö k: Vándorfy Róbert
Völgyi László—Gajdos István: Az

Igyi szerkezet tektonikai jellemzése.
Völgyi László— Dikó Ferenc: Az alsó-

|
nnóniai üledékképzdés egyenetlenségei
Résztvevk száma: 27

>-nius 11 — 13. Bakonyi tanulmányéit
Els nap a Csór községtl Ny-ra lev

1
rebbi homokbánya feltárásait nézték

*‘g a résztvevk, ahol a felspannóniai
i „balatonicás” szint jól látható. A máso-
fk megálló Várpalota Ny-i végében volt

kutatófúrások kzetmintáinak újravizs-
gálata

Franyó Frigyes: Jelentés a mindszenti
és a csongrádi mélyfúrásokról

Június 2ö. Eladóülés a Hajdúszoboszlói
Mveldési Házban:

Komjáti János: A Tiszántúl kolaj-
földtani viszonyai és a további kutatások
perspektívája
Vándorfy Róbert: Hajdúszoboszló és

környékének szénhidrogénföldtani viszo-
nyai

Üzemlátogatás a Nagyalföldi Kolaj- és
Földgáztermel Vállalat hajdúszoboszlói
üzemében.

Délután a résztvevk az Atommagkuta-
tó Intézetet tekintették meg Szalay
Sándor igazgató vezetésével.

Június 26. A kiskörére vezetett tanulmányéit
alkalmával a Hortobágy földtani képzd-
ményeit Franyó Frigyes, a Tiszavölgy
földtani képzdményeit Rónai András
ismertette. A kiskörei vízlépcs mszaki-
földtani kérdéseirl Herzog Henrik tartott
eladást s vezette a helyszíni bemutatót.

Résztvevk száma: 82

Augusztus 9. Matematikai Földtani Szak-
csoport eladóülése
Elnök: Dienes István
Adler R.: Gyakorlati tektonikai analí-

zis és szintézis

Résztvevk száma: 21 f
Augusztus 30. Ifjéisági Bizottság vezetségi
ülése

E 1 n ö k: Bérczi István
Napirend: 1971. november havi aerofoto-

geológiai tanfolyam; 1972 évi tanfolyamok
terve.

Résztvevk száma: 5 f

Alföldi Területi Szakosztályának
elhangzott eladások

a „Szabó-féle” homokbányában, mely ma
természetvédelmi terület, ahol az alsó-

bádeni sekélytengeri, szublitorális homok
igen gazdag kitn megtartású mollusca
faunában. Ezután került sor a bántapusz-
tai ottnangi és kárpáti rétegsor bemutatá-
sára, ahol homok, molluskás homokk,
pectenes konglomerátum, lithothamniumos
mészk és homokk van feltárva. Az itteni

elfordulásban fleg a Pecten fauna igen

tanulságos.
Második napon az Iszkaszentgyörgv

környéki bauxitfeltárások bemutatására
került sor, ahol is a fekv karsztos karni
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dolomit, valamint az eocén fedsorozat jól

látható. Alkalmunk volt ezenkívül a fehér-

várcsurgói alsópannóniai kvarchomokbá-
nyát is megtekinteni. Délután került sor

az úrkúti mangánérc elfordulás megte-
kintésére. Itt a karbonátos mangántelepe-
ken kívül megnéztük az oxidos, valamint
a Csárda-hegy ; vasas mangántelepeket.
A harmadik napon a Balatonfelvidék

idsebb képzdményei közül bemutatásra

került a szilur fillitösszlet a kvareporfirri
felsperm konglomerátumos homokk, ;

alsótriász és perm érintkezése Csopakra
felskampili likacsos dolomit, valamint
megyehegyi dolomit.

Az elre kiadott, térkép- és szelvén
vázlatokkal ellátott kirándulásvezett B
logh Kálmán, Kókay József, Mez
József és Szabó Zoltán állították össze.

Résztvevk száma: 32 f

Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztályának 197

tavaszi ülésszakán elhangzott eladások

Április 29. Klubdélután
Elnök: Barabás Andor
Molnár Béla: Egyiptomi úti élmény -

beszámoló
Résztvevk száma: 25

Május 7. Eladóülés az OMBKE Mecseki
Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Kovács Endre
Lipi Imre: Hegységszerkezeti megfigye-

lések Kossuth-bányaüzem területén
Pólai György: Hegységszerkezeti moz-

gások idtörténeti sorrendje a Pécs-komlói
kszénmedencében

Vita: Szilágyi A., Némedi V. Z., Kiss J.,

Lipi I., Pólai Gy.
Résztvevk száma: 20

Május 20. Klubdélután
Elnök: Barabás Andor
Bóna József: Conodonták a mecseki

villányi hegvségi anizusi mészkbl
Eld Szaniszló: Tektonikus övék

mecseki perm képzdményekben (MÉV.
üzem területén)

Vita: Barabás A., Némedi V. Z., Hi '

Gy., Mach P., Bóna J.

Résztvevk száma: 21

l

Május 28. Kerekasztal megbeszélés
„Az ásványkutatás és bányaföldtan”

könyv megvitatása
Vitavezet: Kassai Miklós
Résztvevk száma: 21

Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szakosztályán
1971 tavaszi ülésszakán elhangzott eladások

Május 19. Ankét ,,Miskolc fürdváros”
címmel a Magyar Hidrológiai Társaság
Borsodi Csoportja, a Magyar Geofizikusok
Egyesülete Alföldi Csoportja és a Miskolci
Vízmvek, Fürdk és Csatornázási Válla-

lattal közös rendezésben, a Borsodi Mszaki
Hetek keretében

Elnök: Gerhard Kálmán
Delneky Miklós: Miskolci fürdk kiala-

kulása, mködése és fejlesztési irányai

Juhász András: Miskolc melegkarsztvíz
földtani viszonyai

I’álfy József: A melegvíztermelés m-
szaki és gazdaságföldtani tényezi

Bársonyos Jen: Miskolci fürdk köz-

egészségügyi vonatkozásai
Az eladásokat élénk vita követte, majd

a délutáni program keretében a diósgyr-
tapolcai strandnál Juhász András a diós-

gyri karsztkutatások vízföldtani jelent-
ségét ismertette, Delneky Miklós a mis-

kolci Augusztus 20. fürdt mutatta be.

Miskolc-Tapolcán Szlabóczky Pál Na;
kmázsa környékének karszt-vízföldt i

viszonyairól számolt be, majd a Neh *

ipari Mszaki Egyetem Geofizikai Ti-

száké részérl Csókás János, Tak.‘

Ern és Steiner Ferenc a karsztvízkuta <

geofizikai kutatómódszereit ismertettél i

helyszínen. A Miskolc-tapolcai barla

fürd vízellátásáról Delneky Miklós t
•

tott beszámolót. A barlangfürd megtel •

t ésével és fürdzéssel ért véget az égi •

napos ankét.
Résztvevk száma: 49

Május 26. Ifjúsági klubdélután a Ke) -J

ipari Mszaki Egyetem Bányamém i <

Kara, a Magyar Geofizikusok Egyesit

Alföldi Csoportja és a Magyar Hidrolót *)

Társaság Borsodi Csoportjával közös rét.

zésben
E

1

n ö k: Csókás János
Richtkr Richárd: Megnyitó
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Mészáros Károly: Korrelációszámítás
lkalmazása a gyöngyösoroszi Malombérc
elérre

, Vita: Benk F., Kovács L., Steiner E.,

> lolnár P., Szlabóczky P.
Herédi Pál: Geoelektromos agyagpala-

• utatás Kisgyrben
Vita: Szlabóczky P., Csókás J.

Szaxay Árpád: A délalföldi metamorfi-
>k genetikai vizsgálata

Vita: Kovács L., Pojják T.
Résztvevk száma: 57

Június 10. Eladóülés
E 1 n ö k: Pojják Tibor
Harnos János Hernyá.k Gábor— Ká-

ló János: Telekesi völgy (Ördöggát) kör-
nyékén végzett földtani térképezés ered-
ményei

Vita: Csordás J., Hernyók G., Pojják T.
Csordás István: Karbonátkzetek elekt-

romikroszkópos vizsgálata (II.)

Vita: Pojják T., Csordás I.

Résztvevk száma: 17

Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi Szakosztályának
1971. tavaszi ülésszakán elhangzott eladások

I t'ájus 25. Beszámoló ülés a Magyar Állami
. öidtani Intézettel közös rendezésbot,

Elnök: Szantner Ferenc
Korpás László: A MAFI Középhegységi

1 sztály 1970. évi tevékenysége
I Mészáros József: A Padragkút— Cseh-
inya— Szentgál közötti terület fiatal

> lezozóos szerkezetalakulásának problémái
Knauerné Gellai Mária: A zsófiapusz-

K i (D-i Bakony) albai mészkrétegsor
vizsgálata

Korpás László: A Bakony-hegység oli-

>cén üledékei

Knauer József— Solti Gábor: Az 1969-
ji. évi vértes-hegységi célkutatás földtani
edménvei
Tóth Kálmán: A Vértes-hegység D-i

literének földtani felépítése

Krolopp Endre: A vértes-hegységi
sz-képzdmények Mollusca faunája
Vita: Hámor G., Szantner F., Boda J.,

í phn P., Szabadváry L., Szabó E., Knauer

}

, Korpás L., Mészáros J.,
r
Góczán F.,

abó Z., Tóth Á., T. Gecse E., Bubics I.,

. Gellai M., Vörös Z., Tóth K., Marczis J.,

rolopp E.
Résztvevk száma: 47

>Áius 13. Eladóülés a Magyar Geofizikusok
iiyesülete Mélyfúrási Geofizikai Szakosz-
i'yával közös rendezésben.
Elnök: Barlay Zoltán és Szantner
renc
Müller Pál: Bevezet
Sebestyén Károly—Morvái László—

'óla Balázs: Üj módszerek és perspek-

tívák az érc-, szén- és vízkarottázsban, kü-
lönös tekintettel a Dunántúli Középhegy-
ségre

Lakatos Sándor: Vízadó szintek filtrá-

ciós sajátosságainak komplex vizsgálata
karottázs módszerekkel
Lantos Miklósné Dorogi József: Mély-

fúrási geofizikai vizsgálatok karsztvíz-
kutató fúrásokban
Tatár János— Siklós András: Automa-

tikus bauxitelemz berendezés továbbfej-
lesztése

Salamon Batur Karas Gyula: ELGI
karottázs mszerfejlesztése a szilárd ásvá-
nyi nyersanyagok és a vízkutatás céljaira

Szabó János

—

Szalay Mihály: Gépi
értelmezés lehetségei a szilárd ásványi
nyersanyagok kutatásában

Fábiáncsics László—Gyovai László

:

Mélyfúrási geofizikai mérések alkalmazha-
tósága a dunántúli nyersanyag-területeken
és a mérési eredmények felhasználása az

OFKFV földtani jelentéseiben
Makrai László— Molnár, István: A

kszénkutató mélyfúrási geofizika értéke-

lése és gazdasági hatékonysága
Török Kálmán—Egerszegi Pál: Karot-

tázs mérések értékelése a bauxitkutatás
szempontjából; gazdaságossági kérdések
Az eladóülés felkért hozzászólói Baráth

I., Hursán L., Böcker T., Lakatos S.,

Mészáros F., Szabó Z., Barabás A., Fábián-
csics L., Morvái L., Iván L. voltak. Az ülés

szünetében a résztvevk mszerkiállítást
tekintettek meg.

Résztvevk száma: 61
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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny. Bull. o/ the Hungárián Geol. Soc. (1972) 102. 109 121

Adatok a magyarországi Clavulinoides

fajokhoz

Dr. Majzon László

*

( 1 ábrával, 2 táblával)

Szükséges, hogy a Clavulinoides szabói faj földrajzi és rétegtani elterjedé-

sével foglalkozzunk, mivel errl még nálunk is mind a múltban, mind jelenleg

is eltér véleményeket találunk. (Pl. ennek volt köszönhet a Bakony- és

Vértes-hegységben a Clavulinoides szabói-1 tartalmazó idsebb rétegeknek a
..kiscelli agyaggal” való párhuzamosítása.) De ezenkívül — mint az ország

legkülönbözbb területeirl vizsgált óharmadidszaki lerakódásainak újra-

yizsgálatából kitnt — a Clavulinoides szabói (Hantken) név alatt a külföldi

nomenklatúra alapján három fajt tudunk megkülönböztetni. Végezetül a
harmadik indok, hogy a fajjal kapcsolatos LRENTHEY-féle tarthatatlan meg-
dlapítást helyesbítsük.

Hantken M. 1862-ben az általa kiscelli agyag néven, alsóoligocénnek
minsített budavidéki agyagmárga összletbl egy Rhabdotjonium nemzetségbe
sorolt fajt említ közelebbi faj megjelölés nélkül és ez az els adatunk a kérdéses

.alakra vonatkozóan. A fajt 1866-ban leírás és ábra nélkül R. szabói névvel
jelölte. Ezután 1868-ban két egymáshoz közel igen hasonló fajt írt le és

ábrázolt, melyek közül az egyik R. szabói, míg a másik Clavulina Szabói néven
került az irodalomba. Itt meg kell említenünk Hantken éles megfigyel
képességét, mely már akkor észrevette a különbségeket, de ennek sem ,
majd 1892-ben a romhányi anyagát vizsgálva Franzenau sem tulajdonított

faji megkülönböztet jelleget. Hantken munkáiban (1871, 1872, 1875) reá-

mutat, hogy a R. szabói -n a kamrák a ház alsó részén nem figyelhetk meg,
míg a C . szabói, melynek alakja lehet karcsúbb vagy szélesebb, a ház idsebb
szakaszán a kamrák elhelyezkedése Tritaxia-szer és ami a fontos a meg-
figyelésnél: e faj felülete kevéssé érdes (vagyis finomabb homokszemekbl
épül fel) és brnem** kinézés. Az érclesebb héjakat (a Rhabdogoniumokat)
1871-ben Münchenben ScHWAGER-nél megcsiszoltatta és ezeket megvizsgálva
kitnt az alsó rész kamráinak több soros elhelyezkedése. Tehát ,,a R. Szabói
és a C. Szabói bels szerkezetükben nem különböznek egymástól ... A Rhabdo-
gonium neméhez úgy is a kovagos minsége miatt nem sorolható”. Ettl
kezdve azután az eddig két nemzetséghez tartozó alakok Clavulinának min-
sültek. Hantken megfigyelte még, hogy egyes R}iabdogonium-tí\msú példá-
nyokon az utolsó, legfiatalabb kamra kivételesen gömb alakú is lehet. Ugyan-
akkor Hantken (1872) vette észre — éppen a C. szabói-n —

,
hogy homokos

liázú fajok, melyeket eddig Imperforátáknak tartottak és pórusai vannak

* Eladta a Társulat 1971. március 1-én tartott szakülésén.
** Vizsgálataink szerint az utóbbiak C. alpina Cushman fajnak bizonyultak.

1 Földtani Közlöny
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(II. táb. 19). így tehát nem fogadható el Moebius (1880) prioritása, melyei

több külföldi közleményben olvashatunk (Wood, 1949, Sigal, 1952).

Lrenthey 1909-ben írja, hogy a Foraminiferidáknak a megváltozó élet

körülményekhez való alkalmazkodó képessége a rétegtani értéküket csökkent

,,s dacára ennek Hantken Miksa éles szeme a Foraminiferák alapján külö

nítette el a . . .Clavulina szabói rétegeket”. Majd felsorolva a HANTKEN-nel
a kiscelli agyagra jellemz fajait, folytatja: „A késbbi vizsgálatok kiderí

tették e fajok legtöbbjérl, hogy azok sokkal hosszabb életek, mint azi

Hantken Hitte. A CHALLENGER-expedíció eredményeit ismertetve BRAD^
több fajról kimutatta, hogy ma is él.” Ezután a felsorolt fajok között a C
szabói-ról, Schubert dalmáciai és Vadász bakonycsernyei megfigyelései alap

ján igen helyesen kimutatja, hogy a faj középseocén N. perforalus-tüxtaAnw

rétegekben is megtalálható, vagyis hosszabb élet, mint eddig gondolták

így azután a HANTKEN-féle C. szabói rétegek földtani idtartama az idsebi

lerakódások felé meghosszabbodik. Ezzel szemben nem elfogadható Lrent
HEY-nek az a felfogása, hogy a C . szabói a fiatalabb üledékekben, st min
változat jelenkori tengerekben is megtalálható. Ennek a véleménynek követ

keztében 1912-ben id. Noszky Recsk és Mátraderecske környékének rupél

korú foraminiferidadús agyagmárgáit kattinak veszi, bár ezekrl éppen ;

bellük elkerült Foraminiferidák alapján Franzenau már 1896-ban kimu'

tatta, hogy a C. szabói rétegekkel egyérték szintbe tartoznak. Egyébkém
id. Noszky másutt is hivatkozik Lrenthey véleményére és ezzel kapcso,

latban az elbb említett Brady monográfiára. Telegdi Roth K. így ír

„Lrenthey a kiscelli agyag több fontos alakjáról kimutatta, hogy nag\

függleges elterjedések.” Hojnos R. is Lrenthey véleményét fogadja el

E kutatók LRENTHEY-nek a felfogását követték, aki pedig mások adatain

támaszkodva idsebb vagy fiatalabb, esetleg jelenleg is él példányoka
igyekezett az irodalmi adatok között kimutatni.

Lrenthey a C. szabói-t mindenütt, mint a C. angularis D’Orbigny varietá

sát említi.

Schubert (1908) a C. szabói-t egy fejldési sorozat középs tágjánál

tekinti, mely így halad:

Tritaxia tricarinata — Clavulina szabói — Clavulina angularis.

Brady, bár az „angol iskola” híve, ugyancsak nem tartja a szabóit a:

angularis változatának, mert fajunkat, mint esetleg hasonlót meg sem említi

pedig jól ismerte Hantken idevonatkozó munkáit. A C. angularis példánya

karcsúak, igen finoman agglutináltak és a felszín teljesen sima, házánál

keresztmetszete egyenlszárú háromszög. A f különbség a nyílás szerkeze

tében figyelhet meg. A C. szabói nyílása kihúzott cs végén lev kör alaki

lyuk, míg az angularis-é az utolsó kamra felszínén bemélyed kerek udvarbó
a héj felszínébl alig kiemelked csökevényes kidudorodás, melyen a nyila:

a Miliolinákhoz hasonlóan fogazott. Ilyen bélyegeket egyetlen C. szabói példa

nyon sem mi, sem a külföldi kutatók nem figyeltek meg. L)e az angulari

méretei is jóval kisebbek, hossza 1,5 mm, míg a szabói-nál a 4— 4,5mm-ei

példányok sem ritkák, st Hantken talált 7 mm hosszú egyedeket is.

Egyébként Cushman a C. szabói-t 1937-ben a Clavulinoides nemzetségi t

sorolja, míg az angularis típusos Clavulina maradt.
Amint az elzkbl láttuk a C. szabói faj az úgy nevezett „Clavulina szabói

rétegek”-ben szerepet játszik és ezért nem érdektelen, bogy a formának
magyarországin kívül a külföldi lelhelyeit, a bezáró réteg korát ismertessük
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Alkalmam volt Szakáll V. és Kaptarenko Csernouszgya, valamint Hagn
küldeménye alapján az európai legnyugatibb (Biarritz) és eddig ismert leg-

keletibb lelhelyeirl (Rosztov), ezenkívül a Garda-tó melletti Mte Brione-ról

származó példányokat vizsgálnom és a hazaiakkal összehasonlítanom. Szük-

séges volt ez a földtani és földrajzi elterjedés tanulmányozásához annál is

inkább, mivel Cushman 1937-ben az óbudai régi Budaújlakí Téglagyár agyag-

fejtjébl származó, tlem kapott rupéli 4. foraminiferidás szintbl vizsgált

Clavulinoides szabói leírásához a következ megjegyzést fzi: „Ezen fajta

típusai a magyarországi Budapest közelében az alsóoligocénbl, valószínleg

az eocénbl származnak.”
A rendelkezésünkre álló irodalom szerint újabb és újabb helyeken találják

meg a C. szabói- 1. A lelhelyek Ny-ról K felé haladva a következk:

1 . É.-Marokkó, hantkeninás felseocén és alsóoligocén (Rey, Ostrowsky); 2 . Algéria,

,szaharai Atlasz, oligocén (Gvtllemot, Iíepai,); 3. Pyreneusok, felseocén (Ruiz és

Colom); 4 . „Baszk-part, Peyrehorade, felseocén, lutecien-stampien (Liebus, Cuvillier
és Sacal); t/a. legészakibb lelhely: Hollandia, középseocén; 5. Nizza, felseocén
i

H

antken); 6 . E-Olaszországi lelhelyek, eocén, felseocén, alsóoligocén (Cita, Gümbel,
Hantken, Liebus, Martinetti, Schubert, Villa); 7 . Istria, felseocén (Schubert);
S’. Jugoszlávia, Szlovénia sotzka rétegek fedje a rupélien (Hamrla, Kuscer, Majzon,
Papp A.); 9. Észak- Dalmácia, középseocén, helyenkint hantkeninás márga (Liebus,
Schubert); 10 . Ausztria, felseocén (Grill, Gümbel, Liebus); 11 . Csehszlovákiában
Mórává, 12 . Magyarország, a Buzsák 8. sz. fúrástól a Rudabányai fúrásig középs-
eocén — rupéli (Hantken, Franzenau, Majzon, Schréter stb. a tlem kapott anyag
révén még Cushman is); 13 . Románia, Erdély rupéli (Majzon), Tintea alsóoligocén

iProtescu); 14 . Lengyelország, alsóoligocén (Wojcik); 15 . Szovjetunió, Krím-félsziget,

priabonai (Vogt); 16 . Donyeci-medence (Kaptarenko Csernouszova); 17 . Fekete-
tenger mellett; 18 . Rosztov, középseocén (az utóbbi helyekrl saját vizsgálat; 19 . Jáva,

t i lelhely kora kérdéses és a faj rosszul határozott (Boomoahrt); 20 . legkeletibb el-
li Ifordulás: Ausztrália, oligocén (Cushman). Megemlítjük, hogy C. aff. szabói szerepel

Ény-Németország és K-Friesland alsóeocénjében, melyeknek házfelépítése Gaudryina-
ajra utal (Staesche, Hiltermann

,
Bettenstaedt).
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A magyarországi lelhelyek és a faj ezekrl elkerült példányainak részlete;

tanulmányozása szükséges volt a rétegek korának meghatározása szempont
jából, mivel a külföldi kutatók nagyon eltér adatokat közölnek ezzel kap
csolatban. Hagn pl. így ír, mikor az észak-olaszországi priabonai üledékei

vizsgálatáról beszámol: „Amikor a priaboni emelet párhuzamosítható lerakó

dásait keressük, akkor elssorban a magyarországi ,,Clavulina; Szabói-rété

gek”-re figyeltünk fel, melyek Foraminifera-faunájának révén váltak híressi

(Hantken, 1875.). Mivel pedig az itt leírt HANTKEN-fajok nemcsak az alp

területek és Dél Európa eocénjében és oligocénjében nagy mértékben elter

jedtek, hanem azok közül egyeseket az európánkívüli óharmadidszak üledé

keiben is megtalálták, Hantken monográfiája még ma is a harmadidszak
Foraminiferákról szóló legfontosabb munkák közé tartozik.” Hagn kifogásolja

hogy még a legújabb idben is milyen kevéssé ismert a magyarországi lel

helyek rétegtani helyzete. Még a jelenlegi mikropaleontológiai irodalom i

tele van eléggé bizonytalan adatokkal, bár a 30-as évek elején Majzon mim
GüBLER-t (Rabat), mind CusHMAN-t részletesen tájékoztatta a ,,Clavulin

Szabói rétegek” földtani koráról. így pl. amikor Cushman ebben az idbe
az óbudai kiscelli agyag és budai márga nagyobb mennyiség (kiscelli agya

gából 26 kg) iszapolási maradékát megkapta és megfigyelési eredményei
különböz munkáiban ismertette, a földtani kor tekintetében, bár ugvanazo
rétegrl volt szó, ellentmond saját magának is. így a Virgulina halkyard

,

az összes HANTKEN-féle Bolivina-k (budensis, elnyata, semistriata, nobili

reticulata, beyrichi var. carinata) ismertetésénél a kiscelli agyagot, melyik

ezek elkerültek, mint felseocént említi. Ezzel szemben a Liebusella hantket,

(Clavulina cylindrica), mely pedig a kiscelli agyagból hiányzik és a búd;

márga, a hantkeninás agyagmárga közönséges formája, Cushman szerint alsc

oligocén korú. Az Uvigerina hantkeni lelhelyét pontosan, ahogy mi jeleztél

„Egyesült Tégla és Cementgyár R. T. Buda, téglavet” közli, de a kor m;í

nem a megadott rupéli emelet, hanem „eocén”. Még érdekesebb a helyzet

FRANZENAU-féle romhányi Bulimina triquetra és B. parvula fajoknál, melye

Franzenau szerint a C. szabói rétegekbl valók, azonban Cushman és Parké
a romhányi, egyébként rupéli lelhely korát miocénnak mondja (Cushma
1032, 1037; Cushman—Parker, 1047).

Thalmann helyesen jegyzi meg, hogy a C. szabói rétegek egy része esetit

idsebb, mint azt Hantken feltételezte.

Hantken a ,,Clavulina szabói rétegek” elnevezést az irodalomba bevezett

azt hitte, hogy a C. szabói faj a rétegcsoport (fleg a budai márga és kisce

agyag) megbízható vezérlkövületét jelenti. Vizsgálataink kimutatták, hot. i

a faj nagyobb függleges elterjedés, semhogy egyedül az óharmadidsza
fels szakaszának egy részében a finomabb rétegtani tagolásra felhasznélh ti

volna. Nálunk a Clavulinoides szabói (Hantken) fajt az alsóeocéntl a rup<

emelet fels részének aljáig ki lehet mutatni. Ezekben a rétegekben azut;

gyakoribb, vagy gyérebb megjelenés. Mindenesetre a C. szabói-rétegek al.

osztályát, ahová az orbitoideses és a budai bryozoás márgarétegek tartozt;

az apró Nummulitesek, Orbitoidesek (Discocyrlina, Asterocyrlina), Opercu

nák, Bryozoák és a Tubulostium (Serpula) spirulaeum jellemzik, melyek a fels

kiscelli agyagnak megfelel osztályból már teljesen hiányoznak. Ezeket a rét

geket Hantken az alsóoligocénba helyezte, bár az alsó osztályzatba a Búd;

hegység budai bryozoás márgán küvül a Bakony-hegvségben az ennél idsei

hantkeninás és glaukonitos agyagmárga, valamint a középseocén, N. strial
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j
és per/ora/fí-s-tartalmú rétegek is a C. .szabói faj jelenléte szerint beletartoz-

Í

nak.

Hantken felfogását, hogy a budai márga alsóoligocén korú, mások (Uhlig,

,
Gümbel, Vacek, Rozlozsnik stb.) is elfogadták. De még egyszer ki kell mon-

I

dánunk, hogy e vélemény ellen szól az elbbiekben már említetteken kívül a
Dyscocyelinák és Asterocyclinák és más nemzetségekbe tartozó fajok gyakori
fellépése, melyek sehol sem lépik át az oligocén határát. Ezzel szemben a kis-

•elli agyag biztosan a középsoligocénbe tartozik.

Hazánkban a C. szabói földtani elterjedése szempontjából, de mint láttuk

|| i C. alpina fajjal való összetévesztése miatt is, behatóan átvizsgáltuk az iro-

lalomból is már ismert lelhelyek rétegeit. Az eddigi megfigyeléseink szerint

' hazánkban a faj legnyugatibb lelhelye a buzsáki fúrás rupéli 4. szint, míg leg-

1 keletibb a rudabányai fúrás rupéli (1. szint) agyagmárga rétegei. Ezen DNv
ÉK-i irányba fekv lelhelyek között Középhegységünk területén eleinte kes-

I
kenyebb, körülbelül 15 km, majd mindjobban kiszélesedve, Balassagyarmat

' [Tóalmás között 68 km szélesség övben volt a faj megfigyelhet.
A faj legidsebb lelhelye lehet a kisgyóni frésztelepnél mélyített szénkutató

áró sárga velateses márgája, mely így az alsóeocén fels részébe tartozik.

\z anyagot Szts E. gyjtötte, benne a faj igen ritka s érdekes, hogy az igen

észletes faunajegyzékeket közl eocén-monográfiájában e lelhelyrl nem
“ínlékezik meg. Egyébként más velateses lelhelyek (pl. Dudar) rétegei telje-

t 'en egyezk a kisgyóni faunával, csupán a C. szabói hiányzik. Éppen ezért

||iz alsóeocént nem jelzem a mellékelt táblázatunkon, mivel csak egy sziget

-

.zer, talán egyetlen, mindenesetre a faj els megjelenési helyérl lehet itt szó.

A középeocénben megtaláltuk a fajt Bakonycsernvén, ahol a falutól D-re
i 244 m-es magassági pont alatt a patakmederben kibukkanó N . perforafus-

Iriatns -rétegek közé települt sárgás puha agyag és az alatta fekv élénksárga
homok tartalmazza.

A felseocénbe (lédi) tartozó rétegekbl aC. szabói már sok helyrl ismeretes,

gy a bakonv-hegvségi glaukonitos homokos agyagmárgából, a felette fekv
hantken inás-globigerinás agyagmárgából, valamint a Hantkenina-nélküli
dobigerinás agyagmárgából, mely utóbbi, a budai bryozoás rétegekkel
hagy az ezzel párhuzamosítható foraminiferidás 6. számú szinttel (priabonai)

, Egyezhetik meg, került el, néhol igen gvakori egvedszámban (Majzon,
960).

Az alsóoligocénbl (lattorfi) csupán a Romhánytól D-re húzódó Disznóárok

Í

inomszem hárshegyi homokkövének legfels, a rupéli határán lev szakaszá-
éin találtuk meg e fajt.

A rupéli agyagmárgái- és homokos agyagmárgáiból ismét igen sok helyrl,
Balatontól D-re fekv Buzsák 8. sz. fúrástól egészen a rudabányai fúrásig

nind a felszín, mind a fúrások különböz számú foraminiferidás-szintbe tar-

ozó üledékeibl ismertük a C. szabói- 1 és a vele összetévesztett fajokat. Fel-

zíni, lelhelyek, melyeket alkalmunk volt vizsgálni: a Budai-hegység, Buda-
>est környéki mélyfúrások összes középsoligocén rétegeiben, a Pilis, a Szent-
ndre- Visegrádi-hegység, Cserhát-, Mátra- és Bükk-hegységek valamennyi
felszíni, és fúrásokkal feltárt rupéli lerakódásából gyakori vagy ritkább el-
[ordulásban ismeretes.

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a ,,Clavulina Szabói rétegek” sztratig-

jáfiai kategóxúája bvült, mivel az alsóeocén részétl csaknem a rupélien végig
prakódott üledékeket kell idesorolnunk a nevezett faj alapján.
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slénytani függelék

Szükséges, hogy a Clavulinoides szabói (Hantken) faj körüli, nemcsak a külföldi
irodalomban fennálló, bizonytalanságok miatt, a Clavulinoidesek egyes fajaival is foglal-
kozzunk. Összeállítottuk a C. szabói néven eddig megjelent ábrákat (lásd I. és II. táblát),
lábjegyzetben megjegyezve, hogy ezek közül melyek e fajt ábrázolók. A faj leírásánál
a szinonimák között csak ténylegesen a fajnak megfelel adatokat közöljük. Meg-
jegyezzük még azt is, hogy eredményeinket nagy mennyiség külföldi, de fleg hazai
anyag vizsgálatával igyekeztünk igazolni. Ezek a megfigyelések nem a példányokon
esetleg látható aprólékos különbözségekre „bélyegekre” alapozódnak, mivel az agglu-
tinált fajoknál bizonyos eltérések mindig megfigyelhetk már a kamrák, illetve a ház
idegen anyagrészecskékbl adódó felépítése miatt is.

Nemzetség: Clavulinoides Cushman, 1936

Clavulinoides szabói (Hantken)
(I. tábla 3 — 9., 11 — 16., 18—19., 21 — 23. ábra; II. tábla 1 — 8., 14— 20. ábra)

1868. Khabdogonium Szabói Hantken; Hantken; Magyar Földt. Társ. Mnk. IV. p. 9. I. táb. 18. ábr.
1868. Khabdogonium haeringense Gümbel; Gümbel: Abhandl. bayer. Akad. Wiss. X. p. 631. I. táb. 55a, b. ábra
1875. Clavulina Szabói Hantken; Hantken: Földt. Int. Évk. IV. p. 13. I. táb. 9a— 9d ábr.

1903. Clavulina Szabói Hantken; Wojcik; Rospr. Akad. Umiej. ser. III. tóm. 3. p. 498. VI. táb. 20. ábr.
1932.Clavulina Szabói Hantken; Protescü: Publ. Soc. Nat. Románia. Nr. 11. p. 88. táb. 1—2. ábr.
1937. Clavulinoides szabói (Hantken) Cushman: Labor. Foram. Rés. Spec. Publ. No. 7. p. 133. 18. táb. 33a. b. 34. ábr
1937. Clavulinoides szabói Hantken var. vicloriensis Cushman; Cushman: Ibid. No. 7. p. 134. 18. táb. 35a. b. :i<;

19 44. Clavulina szabói Hantken; Majzon: Vitaülés Beszámoló, VI. 4. fz. p. 165. 5. ábr.
1946. Clavulina szabói Hantken; Kaptarenko—Csernouszova: Ukrán SSR Tud. Akad. Geol. Közi. VIII. p. 229

II. táb. 10. ábr.
1946. Clavulinoides szabói (Hantken); Van Bellen: Med. Geol. Sticht. ser. C. V. No. 4. p. 86. tab. 13. fig. 16.

1949. Clavulinoides szabói (Hantken) Cuvillier— Szakáll: Soc. Nat. Pétr. Aquit. p. 24. 10. táb. 4. ábr.
1950. Clavulinoides szabói (Hantken); Cita: Riv. Ital-Pal. Strat. 56. p. 85. tab. 6. fig. 8.

1953. Clavulinoides szabói (Hantken); Hagn: Micropaleontologist. VII. p. 39. 2. ábr.
1956. Clavulinoides szabói (Hantken); Hagn: Palaeontographica, 107. p. 116. 10. táb. 1. ábr.
1956.Clavulina szabói Hantken; Kartarenko- Csernouszova, Akad. Nauk Ykrain III. táb. 7, 9. ábr.

A ház alakja megnyúlt és a két végén kicsúcsosodó háromoldalú hasábot képez
A kezdeti házrész triszeriális, majd uniszeriális felépítés lesz. A háromsoros szakasz
kamrái a felszínen csak ritkán tanulmányozhatók, míg az egysoros részen a kamrák
kissé hajlott bemélyedt varratok által jól megkülönböztethetk. A mikroszférás forma
egyedeinek háza nagyobb és az idsebb rész felé kicsúcsosodó (lándzsahegy alakú), míg a

makroszférás példányok kisebb termetek és az oldalak majdnem végig párhuzamosak
(oszlop alak). A ház oldalai mindkét formán kissé konkávak, az élek kiugrók. A felszír

legtöbbször durván homokos, a cementáló anyag meszes. A nyílás terminális helyzet
kis nyakon lev kerek lyuk. A nagyobb termet mikroszférás házak hossza eléri a 4

mm-t, szélessége pedig 1,3 mm. A megaloszférásak hossza 2 — 2,5 mm, szélessége 0,6— 0.1

mm. Hantken a budai régi Balassi-féle szllökbl (a Fogaskerek Orgonás nev megáik
közelében lev rész) említ 7 mm-es példányt is. Mi eddig leghosszabbnak 5 mm-es pél

dányokat találtunk, melyek mikroszférás alakok az óbudai rupélibl kerültek el.
Az eocén és a rupéli C. szabói között nem figyelhet meg különbség. Egyes „budai'

márgarétegekben a megaloszférás alak aránytalanul nagyobb számban található.

Meg kell jegyeznünk, hogy a fajról Cushman (1937) így ír: „E faj típusai az „alsó

oligocénbl”, valószínleg az eocénbl Budapest (Magyarország) közelébl származnak'
De Cushman itt összezavarja a faj lelhelyei szerinti rétegtani adatokat, mikor itt Hant
keninára hivatkozik.* Ugyanis ez ideig a fváros környékérl nem került el o nem
zetségbo tartozó alak, amit egyébként, is észrevehett t az 1932-ben innen bségesei
rendelkezésére bocsátott anyagunk vizsgálata közben.
A magyarországi, bátran mondhatjuk, kimeríthetetlenül gazdag anyagból mindá

kerül el néhány rendellenes felépítés példány is. Ilyenek mind a rupéli, mind a fels

eocén rétegekbl elkerültek (II. tábla 16 18. ábra). Eddig a rendellenes házak csal

a rupéli 4. szintbl és a felseocén üledékekbl ismeretesek. Ez azt jelenti, hogy a (

szabói-iuí\ az elbb megjegyzettek miatt nem gondolhatunk valami „elöregedés”-bó
származó házfelépítésre, hiszen a faj a rupéli 4. szint felett még több száz méter vastat:

ságban a felsrupéli üledékekig bven található. Egyébként is nálunk ezen ház-, .fonnák

közül a II. tábla 16. ábráján bemutatott a rendellenesek között a gyakrabban meg

0 Valószínleg n Ilantkenina új nemzetség leírásánál említett (1924) porvai C. szabói t is tartalmazó réteget vett

itt figyelembe.
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igyelhet. Cushman (19.iT) írja a Clavuhnoides nemzetség ismertetésénél, hogy egyes
iatal kamrák kerekdeci, vagyis nem a szabályszer háromszög alakú keresztmetszetek,
mint ezt már Hantken 1875-ben egyes példányain megfigyelte. Majdnem egyez az
ralített ábránkhoz (II. tábla 4. ábra) 1‘LUMMER-nek (Foraminifera of the Midway
ormation in Texas. Univ. Texas Bull. No. 2ti44. 192(i.) a Midway formációból (alsó-
océn) ismertetett C. angularis fajnak szintén megaloszferás alakja, melyet Cushman,
ánt szinonimát a C. mvdwayensis-hez sorolt. Plummer a leírásban nem említi az igen
llegzetes eltérést a megalo- és mikroszférás alak között, de annál inkább kitnik ez
két ábráján, l'.zek közül az 5b. ábra megfelel a mi, utolsó gömbhöz közel álló kamrát
épez alakunknak, míg Plummer 5a. ábráján az utolsó két legfiatalabb kamra már
ljesen gömb alakú. Mi Hantken, Cushman és Plummer megfigyeléseit, éppen a G.
ibói-T& vonatkoztatva értékeljük, kiemelve azt, hogy a rendellenességek csak megalo-

dérás, a keskeny oszlopot képez formák fiatal kamráin jelentkeznek.
Megfigyelhet, hogy a hosszabb-rövidebb rendes felépítés házon ellenkez él-, vagy

amraképzdésu, szintén egysoros, de összenyomott, lapos kamrák figyelhetk meg
II. tábla 17., 18). Ezek igen ritkák és szerintünk a házat, annak különböz részén elért
ljes sérülések miatt keletkeztek, amikor is az oszlopos ház kettétört és az idsebb
szletben maradt protoplazma már nem tudta a jellegzetes háromoldalú házat képezni,
anem a legegyszerbb egysoros, lapos formájú kamrasort építette. Ezeknek a karó-
iknak élsíkja teljesen összefüggéstelen a háromhasábos Clavulinoides típustól és fel-

inen idegen házrészként jelentkezik.
A C . szabói igen gyakori és általánosan elterjedt faj a magyarországi fleg felseocén
középsoligocén korú üledékekben. Megfigyeléseink szerint a 0,0 5,8% homok- és

S— 36% karbonát tartalmú kzetekben, vagyis az agyagmárgákban gyakori meg-
ilenés.

Clavulinoides alpina Cushman
(I. tábla 1., 2., 10., 17., 20. ábra; II. tábla 11—13. ábra)

68. Clarulina Szabói HANTKEN; HANTKEN: Mauy. Föld. Társ. Mnk. IV. p. 83. I. táb. 4, 6, 7. ábr.
il. Clavulina szabói Hantken; LIEBüS Jahrbuch geol. Bundesanst. 97. p. 349. XII. tab. fig. la— c.
36. Clavulinoides alpina Cushman; CUSHMAN: Cushman Labor. Foram. Rés. Speo. Publ. No. 6. p. 22. 3. táb. 16. ábr.
37. Clavulinoides alpina Cushman: Ibid. No. 7. p. 127. 18. táb. 13— 15. ábr.
37. Clavulinoides havanensis Cushman et Bermudez; Cushman és Bermudez, Cushman Labor. Foram. Rés. 18. p.

3. 1. táb. 12-13. ábr.
37. Clavulinoides havanensis Cushman et Bermudez; Cushman Cushman Labor. Foram. Rés. Spec. Publ. No. 7.

p. 132. 18. táb. 25, 26. ábr.
38. Clavulinoides Szabói (Hantken); Ostrowskv, Bull. Soc. Geol. Francé, 5. ser. tóm. 8. p. 347. XXIV. táb.

7. ábr.
48

.

Clavulinoides havanensis Cushman et Bermudez; Cushman és Renz: Cushman Labor. Foram. Rés. Spec.
Publ. No. 24. p. 14. 3. táb. 8. ábr.

49

.

Clavulinoides havanensis Cushman et Bermudez; Bermudez: Ibid. No. 25. p. 72. 3. táb. 31, 32. ábr
•49.Clavulinoides havanensis Cushman et Bermudez; Cushman és Stone: Cushman Labor. Foram. Rés. 25. p.

77. 13. táb. 20. ábr.
49. Clavulinoides alpina Cushman; Pokorny: Záklády zoolog. mikropal. p. 130. 115. ábr.

A kamrák elhelyezkedése a fiatal példányokon (II. tábla 11. ábra) tritaxia-szer és
a jelleg, mint az ábráinkon jól kivehet, még a teljesen kifejlett példányokon is (II.

bla 12. és 13. ábra) a peremvonal többé-kevésbá hullámos lefutása révén megfigyelhet.
’Shman (1937) 15a ábráján ez szinte rendellenes példányt mutat, melyhez hasonló
ldányok nálunk a rupéli rétegekben nem ritkák. Cushman és Bermudez C. havanensis
ja szerintünk vagy megegyez, vagy igen közel áll a G. alpina tritaxia-szer fiatal
Hányáihoz (II. tábla 12. és 13. ábra). Véleményünk annál is inkább helytálló, mivel
shman (1937) és Bermudez (1949) ,,havanensis" ábrái eltérek, viszont teljesen
jegyeznek a mi C. alpina fiatal példányaink képével. Ilyesmit vehetett észre Hant-
in, mikor 1868-ban a C. szabói ismertetésnél így ír: „Néha a héj oldalai lassanként
skenyedvén fel- és lefelé, oldallapjai deltoidalakot öltenek.” (I. tábla 1. és II. tábla
ábra). A kifejlett példányokon a háromszögmetszet, egysoros felépítés kamrák

Ama 2—4, ritkán 5. A varratok enyhén hajlottak és a fels szakaszon bemélyedk.
meszes kötanyagú ház kissé konkáv fala igen finoman homokos, sima, Hantken

' Tint „kissé érdes és némileg brnem kinézés.” A terminális helyzet nyílás kerek,
‘ly nem, mint a C. szabói -nál kihúzódó nyakon, hanem a kifejlett példányokon a
-skenyed utolsó kamra szinte lemetszett végén található. Hossza 1,4— 1,6, néha 2,
ig szélessége 0,7 — 0,8 mm, de a fiatalabb példányoknál a hosszúság és a szélesség
Dgegvez és 0,7 mm körül mozog.
Külföldön csak az eocénbl ismeretes, nálunk inkább a rupéli rétegekben gyakori,

' a felseocén korú „budai” márgából és a hantkeninás lerakódásokból is elkerült.
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A kifejlett példányok mellett fleg a középsoligocén üledékekben mindenütt megfigyeltük
a fiatalabb C. havanensis-szer házakat is.

Clavulinoides dimidiatus Bermudez
1949. Clavulinoides dimidiatus Bermudez; Bermudez: Cushman, Labor. Foram. lles. Spec. Publ. No. 25 p. 71. i

tábl. 33., 34. ábr.

Apró, megnyúlt, háromszög-keresztmetszet háza háromszor olyan hosszú, mint
amilyen széles. Az oldalak sík lapot képeznek, néha egyes példányokon az oldalél bemé-
lyedése elkülöníti a háromsoros kamrarészt a 3—4 kamrából álló egysoros szakasztól.

A nyílás terminális, kör alakú és a boltozatos végzdés kamrán foglal helyet. A varratok
nehezen különböztethetk meg. A ház fala igen finoman homokos. Példányaink meg-
egyezk a Bermudez közölte fajéval. A kifejldött ház legnagyobb hossza 0,8, szélessége

0,3 mm.
Eddig csupán néhány példánya ismeretes a Demjén— Szomolya 4. és 7. számú fúrásnak

rupéli 3. és 4. foraminiferidás szintjébl.

Clavulinoides haeringensis Cushman
1927. Clavulina ungularis D’Orbigny; Plumner: Univ. Texas Bull. 2644. p. 70. III. tab. 4. ábr.
1937.Clavulinoides miduayensis Cushman; Cushman: Spec. Publ. 7. p. 126. 18. táb. 8, 9. ;ibr.

1937. Clavulinoides haeringensis Cushman; Cushman: Cushman Labor. Foram. lles. Spec. Publ. No. 7. p. 130. 18.

táb. 16, 17. ábr.

A porvai Sas-árok felseocén hantkeninás, a budai Farkasréti temetbl néhány,
valamint a szécsényi és két bükkszéki fúrás rupéli agyagmárgájából elkerült pár példány.
Sajnos, csupán mindenütt a mikroszférás alakot sikerült megtalálnunk. A durva homok-
szemekbl cementált héj a háromágú, központi rész nélküli csillag alakú keresztmetszete,

ami az oldalak ers konkávságának következménye: az alaptól kiinduló hirtelen kiszé-

lesedése igen jól megkülönbözteti a többi Clavulinoidestl. A példányaink többségén
a nyílás rés alakú; ez a különbség a C. haeringensis és a példányaink között.

Clavulinoides excurrens Cushman et Bermudez
(II. tábla, 9— 10. ábra)

1937 . Clavulinoides excurrens Cushman et Bermudez; Cushman és Bermudez: Contr. Cushman Labor. Foram. Ke-

13. p. 1. tab. 14-15. ábr.
1 937. Clavulinoides excurrens Cushman et Bermudez; Cushman: Spec. Publ. 7. p. 132. 18. táb. 21—22. ábr.

1949. Clavulinoides excurrens Cushman et Bermudez; Bermudez: Spec. Publ. 25. p. 71. 3 táb. 29—30. ábr.

A ház kifejletten rövid háromoldalú hasáb, melynek végei kicsúcsosodók; a ház lég

szélesebb a tritaxiás rész végén; az utolsó kamra fokozatosan elkeskenyed, csszer
végén van a nyílás; a hasáb alakú ház élei kiemelkedk; a kamrák szuturái elmosódottak
csupán a kifejlett példányok uniseriális részén egy-kett látható; a fal finoman homokos
igen sima felület; a nyílás terminális helyzet, kör alakú lyuk; hossza: 1,4 1,5 mm
szélessége: 0,8— 1,0 mm, a fiatal tritaxiás-stádiumban a méretek egyenlek. Elfordulás
egyes bükkszéki fúrások és a felszínen a Penc környéki rupéli rétegek.

Itt említjük meg, hogy a tardi I. számú állami fúrás 1205 m mélységben feltárt rupél

4. számú foraminiferidás szintbe, valamint a demjéni 4. sz. sekély és a sályi 1. sz. fúrá

3. szintjébe tartozó agyagmárgából a G . alpina-hoz hasonló házfalú, egy-egy ház kerül

el. Ezeknek egysoros kamrái érdekes négyoldalas hasábformát képeznek. Lehet, hog

a Triplania — Centenarina nemzetségekhez hasonlóan új házformáról van szó. E/

egyenlre nehéz eldönteni, mivel minden példány csak töredékben került el. Ami
épebb példányra találunk a Quadratoclavulinoid.es elnevezést hozom javaslatba. Egyel

ként Majzon a tardi formát, mint rendellenességet már 1936-ban ábrázolta (Földt. Ko/

LXVI. p. 296. 6. ábra).

Táblamagyarázat — Tafelerklárung

I. tábla — Tafel T.

/ ('hindiim Szabói HANTKEN— HANTKEN (1868) után, C. szabói rétegekbl, Magyarország
L Uhabdogonium Szabói Hantkkn—Hantkkn (1868) után, C. szabói rétegekbl. Magyarország
l. Khabdtigonium haeringense GUmiiel— Gümhf.i, (1868) után, Alsóoligocén, Haering (Tirol)

/ -8. Clavulina Szabói Hantken— Hantken (1875) után. K ülnböz fejlettség alakok (5. vékonycsiszolat),

sz'ibói rétegek, Magyarország
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9 -9a. Clavulina Szabói Hantkkn— Wojcik (1903.) után (9a vékonycsiszolat), alsóoligocén, Kruhel maly Przemysl-
nél (Lengyelország)

10. Clavulina szabói HANTKEN— LiebI'S (1927) után, eocén. Krappfeld (Karintia)

11. Clavulina szabói Kapterenko—Csernouszoya (1940) után, kievi rétegek (felseocén), Dnyepropetrovszk (Donyeci-
medence)

11. Clavulina szabói HANTKEN— KAPTARBNKO—CSERNOUSZOVA (1900)

13. Clavulinoid.es szabói (Hantkkn) var. victoriense Cushman—Cushman (19:17) után, oligocén (balcombian), Morning-
ton (Victoria állam, Ausztrália)

14. Clavulinoides szabói Hantkkn—Cuvillier és Sacal (1949) után, lutéciai— bartoni, l’eyrehorade (D.-Francia-
ország)

15. Clavulina Szabói llANTKEN—

M

aktinottI (1923) után (vékonycsiszolat), alsóoligocén, Varano (É. -Olaszország)

16.

Clavulinoides szabói (Hantken) Haon (1953) után (vékonycsiszolat), lattorfi, Monté llrione (É.-Olaszország)

17.

Clavulinoides Szabói HANTKEN—Ostrowsky (1938) után, alsóoligocén, Prérif (Marokkó)
IS. Clavulinoides szabói (Hantken) Haiin (1950) után, lédéi (globigerinás felseocén), Varignano (É.-Olaszország)
19. elavulóul Szabói Hantken— Martinotti (1923) után, alsóoligocén. Varano (É.-Olaszország)
10. Clavulinoides szabói (Hantkkn) — Cita (1950) után, középseocén, CJarda-tó Ny-i partja
11 . Clavulinoides szabói (Hantkkn) Van Hellkn (1940) után, középseocén, Limburg (Hollandia)
11. Clavulina szabói Hantkkn— Majzon (1944) után megaloszférás alak. rupéli, Hollómez (É. -Erdély, ltománia)
13. Clavulina Szabói HANTKKN—PROTESCU (1932) után. fiatal példány, alsóoligocén, Tin(ea, Ko nánia

Megjegyzés :

1, 2, 10, 17. 20. ábra Clavulinoides alpina Cl sHMAN, 4,5 8, II, 13, 10, 18, 21. ábra Clavulinoides szabói (H ANTKKNi
mikroszférás (lándzsahegy) alak, 3, 9, 12. 15, 19, 22. 23. ábra Clavulinoides szabói (Hantkkn) megaloszférás (ha-

sáb) alak.

11. Tábla - Tafel II.

1. Clavulinoides szabói (Hantken) megaloszférás alak, rupéli 4. szint, Óbuda, Nagybátony— Újlaki fejt (eredeti
felvétel, 40 X)

, 1. Clavulinoides szabói mikroszférás alak, rupéli 4. szint. Óbuda, Nagybátony— Újlaki fejt (eredeti felvétel, 30X)
j

3. Clavulinoides szabói vékonycsiszolat, rupéli 1. szint. Csillag hegy, Péter-Iiegy (eredeti felvétel, 25X)
4. Clavulinoides szabói mikroszférás alak, felseocén Bakonycsernye, Lencsés-gödör (eredeti felvétel, 30X)

1 5. Clavulinoides szabói mikroszférás alak. Rupéli 4. szint. Óbuda, Nagybátony— Újlaki fejt. (Eredeti felvétel. 30X)
6.Clavuliiu)ides szabói — Cushman (1937) után, mikroszférás alak, oligocén, Buda

f 7. Clavulinoides szabói — CUSHMAN (1937) után. megaloszférás alak, oligocén, Buda
8. Clavulinoides szabói megaloszférás alak, felseocén, hantkeninás agyagmárga, Porva (eredeti felvétel, 40 X)
9. Clavulinoides excurrens CUSHMAN és Bermüdez triszeriális stádiumból kilép alak, rupéli 2. szint, Bükkszék 8 2. sz.

232 — 230 m (eredeti felvétel, 40 X)

10.

Clavulinoides excurrens középalak, rupéli, Penc, Hánnashatárdomb (eredeti felvétel, 40 X)
11. Clavulinoides alpina Cushman triszeriális, tritaxia-stádium. rupéli 4. szint, Deinjén 1. sz. 450 m (eredeti felvétel,

40X

)

12. Clavulinoides alpina a közepesnél fejlettebb alak, rupéli 4. szint. Deinjén 1. sz. 450 in (eredeti felvétel, 40X)
13. Clavulinoides alpina teljesen kifejldött alak, rupéli 4. szint, Deinjén 1. sz. 450 m (eredeti felvétel, 40X)
14. Clavulinoides szabói (Hantkkn) megaloszférás alak, lutéciai, l’eyrehorade, Daxtól K-re, Dél-Franciaország (ere-

deti felvétel, 40 X)
15. Clavulinoides szabói mikroszférás alak, rupéli, Monté Brione (eredeti felvétel, 35 X)
16. Clavulinoides szabói megaloszférás, rendellenes, közel gömb alakú utolsó kamrás alak. rupéli 4. szint, Eger 5. sz.

60 m (eredeti felvétel, 40x)
17. Clavulinoides szabói rendellenes alak, felseocén, Bakonycsernye (eredeti felvétel, 40X)

18.

Clavulóu>ides szabói rendellenes alak, Pomáz. Kisváci út (eredeti felvétel, 40 X)
,
19. Clavulinoides szabói vékonycsiszolat. a ház fels részének másfél kamrája a pórusos agglutinált fallal. Óbuda,

Nagybátony-Üjlaki fejt, rupéli 4. szint (eredeti felvétel. 04 X)
í
20. Clavulinoides szabói vékonycsiszolat, mikroszférás alak, rupéli 1. szint. Cinkota 1. sz. sekély fúrás, 422 m (eredeti

felvétel. 30 X)
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Anmerkungen zr ungarischen Clavulinoides-Arten

Dr. L. Majzon

M. Hantken hat die Formen von tri- und uniserialem Aufbau bereits in 1868 bemerkt
und unterschieden. Von diesen benannte er die deltoidén Formen mit etwas rauher
,,lederartiger” Oberfláche Clavulina, die lángén, prismatischen, grob agglutinierten aber
1Ihabdoyonium Szabói. Spáter als er diese in Anschbffen untersuchte, beobachtete er

bei den beiden Arten das tritaxiaartige Anfangsstadium. So erwáhnte er die beiden

Foi’men als C. szabói (1875). Gleichzeitig beobachtete er auch die Porositát dér sand-

schaligen Form, was er noch vor Moebius (1880), in 1872 auch publizierte.

Cushman (1937) reihte die Art in die Gattung Clavulinoides ein. Hagn (1956) machte
darauf aufmerksam, dass sogar in jüng3ter Zeit die Position dér UZaauZmowíes-führenden
Sedimente von Ungarn den auslándischen Forschern wenig bekannt war. Die Meinung
von Hagn muss mán anerkennen, da selbst Cushman, dér das Matériái dér Typen-
lokalitát untersucht. hat, für ein und dieselbe Schicht bald eozánes, bald oligozánes, ja

sogar miozánes Altér angibt obwohl er vöm Verfasser sein stratigraphisches Gliederungs-

schema erhielt. Das ist umso mehr zu bedauern, weil Majzon die stratigraphische Lage
dieser Schichten schon in 1939 geklárt hat.

Unserer Meinung nach gehört die im altén Sinnc untersehiedene Form C. szabói

(Hantken) drei Arten an. C. szabói ist eine schlanke, an dér Oberfláche rauhe Art mit

langem Prisma; an dér Art C. alpina Cushman lásst sich das Anfangsstadium von Tritaxia

wohl beobachtcn, die Oberfláche des Geháuses ist glatt, da die Oberfláche fein agglutiniert.

ist; C. excurrens Cushman et Bermudez ist eine stámmigere Art, ebenfalls feiner

agglutiniert, von glatter Oberfláche. Dabei werden die unter dem Natnen C. havanensts

und C. cubensis beschriebenen Arten für Svnonvrnen und verschiedcne Entwicklungs-
stadien dér in Európa vorkommenden Art C. alpina geha.lten. In Tafel I reiht. Verfasser

die von Hantken (1868), Liebus (1927), Ostrowski (1938) und Cita (1950) als C.

szabói (Hantken) bosehriebene Form in die Art C. alpina Cushman ein.

Dér Typ von C. szabói (Hantken) ist in Ungarn vöm Top des unteren Eozáns bis

zum oberen Abschnitt des Rupels zu beobachten, aber im MAJZON’schen (1960, 1962)

Disrorbis ambiguus- 1 1 orizont fehlt er schon. Dementsprechend gehören den Hantken •

seben ,,C. S2«5(5i-Schichten” (1871, 1875) nicht nur obereozán^ Rupel-Ablagerungen,
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Bondem auch altere Schichten un. C. nlpinu kornmt in dér I’riabona- und Rupel-Stufe

vor, in dér letzteren hie und da sogar huniig. (lm Lattorf fehlt sie.)

Hier sei es erwahnt, dass in manchen, im Südteil des Bükk-Gebirges niedergebrachten
Bohrungen, in verschiedenen forajniniferenführenden Horizontén des Rupels einzelne

Exeinplare mit einer, dér C . nlpina ahnlichen Sehalenwand angetroffen wurden. Die
uniserialen Kammern dieser Formen bibién interessante, viei-seitige Prismen. Wahr-
soheinlich handelt es sich um eine neue Gattung, vvofür Verfasser den Namen Qucvlro-

clavulinoides v'oi-schlágt. Übrigens eine Form fiavon hal er 1936 (Földt. Közi. LXVI,
p. 296, fig. 6) als eine Unregelmassigkeit bereits dargestellt.
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A bakony-hegységi jura fejldéstörténeti vázlati

a fbb ti led ékföldtani jelenségek kiértékelése

alapján

Galácz András— Vörös Attila

(2 ábrával)

Összefoglalás: A bakony-hegységi jura fácieseinek és üledékföldtani jelei

ségeinek értelmezésével egységes fejldésmeneti modell állítható fel. E szerint a legaL
jurában nagy kiterjedés sekélyvízi platón gyors mészkképzdés folyt. A liászban i

'

aljzat süllyedésével és feldarabolódásával az üledékképzdés menete és jellege megvá
tozott, az aljzat ersen tagolttá vált. A mélyebb területeken folyamatos, a kiemeltet
tenger alatti részeken üledékhézagos rétegsorok képzdtek. A két aljzat-morfológi i

egység átmeneti zónájában szinszediment breccsák és hierlatz mészk rakódott 1 1

A felsdoggerben az üledékgyjt maximális kimélyülését radiolarit egységes lerakódé.'

jelzi. A felsjura fáciesek újabb aljzat emelkedést mutatnak. Az alsókréta sekélytenge
képzdmények megjelenése az üledékciklus befejezdését jelzi. A bakony-hegységi ju

képzdmények pelágikus jellegek, tengerpart és szigetek közelségének nyomait nej
mutatják.

Bevezetés

A bakony-hegységi jura képzdmények nagy változatosságuk ellené:

üledékföldtani és slénytani szempontból egységesen kezelhetk. A terül

mintegy száz éves földtani kutatása során, a legutóbbi idkig, szinte mind<

szerz a mai kontinentális self területek vizsgálata alapján nyert szedimetológi

modelleket próbálta alkalmazni az üledékképzdési jelenségek értelmezéseké

Ezt a törekvést az indokolta, hogy ezek a modellek jól használhatók hazái

szinte minden üledékes képzdménye esetében, így a magyarországi jura m
kifejldési területein is. Ezek a kísérletek meglehetsen ellentmondásos m
gyarázatokat szolgáltattak. A nézeteket részletes kritikával legutóbb Konda
(1970) összegezte és két csoportba foglalta. A két ellentétes magyarázat-e?

i

port közötti különbség a jura idszaki tenger partvonal elhelyezkedése k<

désében csúcsosodott ki. Az egyik vélemény szerint a jura tenger partja

Középhegység területén kívül, esetleg az országhatáron túl, a másik szeri

a Középhegység mai területén belül húzódott.

A kérdés eldöntésének elvi jelentségén túl fontos gyakorlati vonatkozás

vannak. Nyersanyagkutatási szempontból jelents tisztázni a liász mangánt
keletkezése idején uralkodott sföldrajzi viszonyokat. Fülöp J. alsókréta sz

tézisében (1964) felhívta a figyelmet a jura idszaki képzdményeknek >j

bauxitképzdés és -felhalmozódás tekintetében jelents szerepére.

A kérdés újbóli felvetését az a tény is indokolja, hogy a környez terület tJ

jura idszaki képzdményei az utóbbi években újból fokozott ütemben kér,--

tok vizsgálatra. Errl jó áttekintést adott az 1969, szén Budapesten tartó

Mediterrán Jura Kollokvium eladásainak anyaga. A középhegységi — kii

nsen a bakonyi jura képzdmények vizsgálata is egyre több adattal jáil
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hozzá egy késbbi kialakítható szintézishez. Ezek a kutatási eredmények is

megersítik, hogy a középhegységi jura üledékképzdési körülményei jelenleg

úgy közelíthetk meg a legjobban, ha a hasonló kifejldés, viszonylag közeli,

külföldi területeket vesszük alapul, és az ott kialakított üledékföldtani model-

leket próbáljuk kell kritikával alkalmazni hazai viszonyokra.

E dolgozat keretében nem volt célunk egyes lelhelyek, vagy képzdmények
pontos, adatszer ismertetése, vagy konkrét problémák megoldása. Áttekint-

het jelleg fejldéstörténeti vázlatunk csupán azt a keretet jelenti, amelyet
további (elssorban slénytani) vizsgálataink beillesztésével szándékozunk
megszilárdítani.

A bakony-hegységi fbb jura fáéiesek iiledékföldtani kiértékelése

A Bakony-hegység — és az egész Dunántúli Középhegység jurája faunisz-

tikai alapon a mediterrán provinciába tartozik. Különösen határozottnak tnik
a kapcsolat a középs mediterrán területtel, ami nagyjából a K-i Alpok, az
Appenninek, Szicília és Ny-Görögország területét foglalja magában. Az itt

végzett modern üledékföldtani vizsgálatok (Fabricius 1968, Jurgan 1969,

Garrison Fischer 1969, Bernoulli 1971, Jenkyns Torrens 1971, stb.)

alapján látható, hogy a középs mediterrán terület és a Középhegység juráját

ugyanazok a sajátságos képzdmények jellemzik: dachsteini típusú alsóliász

i mészk, szinszediment breccsák hierlatz-típusú mészk, kondenzált vörös
nészko, radiolarit stb. A jura idszaki tektonikai fejldésmenet is nagyon
íasonló vonásokat mutat.
Ezeket az általánosításokat elfogadva, a következkben a fbb bakonyi

ura fácieseket tárgyaljuk. Tényanyag tekintetében — saját megfigyeléseink

nellett — elssorban Konda munkájára (1970), a jelenségek értelmezésében
>edig a fentebb említett külföldi területeken végzett vizsgálatok eredményeire
ámaszkodunk.
Konda (1967, 1970) a Bakony-hegység jurájának több évtizedes kutatása

s saját vizsgálatai alapján két f kifejldési típust ismertetett. Az egyik az

iledékhézagos szelvények csoportja, a másik típusba a folyamatos, vagy csak
.pró faunisztikai hézagokat tartalmazó rétegsorokkal jellemzett lelhelyek
artoznak. A két típus közötti kapcsolat abban nyilvánul meg legjellemzbb
lódon, hogy a jurán belül elrehaladva, egyre több üledékhézagos sorozat

álik folyamatossá; vagyis idben a folyamatos üledékképzdés területek

hézagosak rovására nnek. Egyes kzetfáciesek egyaránt elfordulnak a két
ifejldési típusban, mások csak az egyikre jellemzk.

'achsteini típusú alsóliász mészk

Ez a Bakony-hegységben általános elterjedési! kzettípus a folyamatos és üledék^
izagos szelvényekben egyaránt elfordul. Konda vizsgálatai alapján röviden min
istagpados, gyakran oohtos-pseudoolitos, szinte kizárólag mikrofaunát tartalmazó,
lágos szín mészk jellemezhet. Biogén vagy egyéb karbonát-törmelékbl és ooidokból
1, kristályos kaiéit kötanyaggal (biosparit, intrasparit, oosparit). A makrofaunát az
kább csak fészkekben található Brachiopodák és helyenként reguláris sünök, valamint
agányos korallok képviselik. A triász és jura idszakok határát e raeti emeletbl
húzódó fáciesen belül húzzák meg; Ammonitesek hiányában gyakorlatilag a Brachio-
ódák, vagy az oolitok, pseudoolitok megjelenésével.
A dachsteini típusú mészk képzdésének megsznése nem rögzíthet pontosan,
nnek oka az, hogy a folyamatos szelvényekben a fed vörös mészk alsó rétegei rend-
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szerint fauna-mentesek, az üledékhézagos szelvényekben pedig a dachsteini mészk
felszínére idhézaggal következnek a fiatalabb képzdmények.
A mediterrán területeken ez a kzettípus széles elterjedésben ismert; helyi elnevezés

változatai alapvet jellegeikben megegyeznek a bakonyival. Ilyen az alpi dachsteini
mészk, a középs Áppenninek „Calcare Massicio” és Ny-Görögország „Pantokrator
mészk” összlete (Bernotjlli 1971, Bernoueli —Renz 1970), valamint a szicíliai

,,Dolomia Principale” fels néhány száz méteres mészk rétegsora (Jenkyns—Tqrrens
1971) stb.

A dachsteini típusú mészk képzdésének körülményeit és folyamatát a leg-

újabb szedimentológiai munkák mai analógiák alapján jól megközelítették.

Ezek szerint a képzdmény a sekély-szublitorális és az árapály zónában kelet-

kezett, a Bahama pad mai nagy kiterjedés karbonát-platformjához hasonlóan.

Hatalmas területen, nagy relief-energiájú szárazföldtl távol, a vízfelszínhez

igen közel, hullámzással ersen mozgatott, jól átvilágított meleg tengerben
zajlott le a meszes üledék képzdése, lépést tartva az aljzat egyenletes, lassú

süllyedésével. Ez az üledékképzdési mód helyenként már a jura legelejéi

végétért, máshol viszont még a pliensbachi emeletben is tartott (pd. Szicilia

Jenkyns 1970).

A Bakony-hegységben az eddig részletesen vizsgált szelvényekben a dach
steini típusú mészk képzdésének befejezdését nem lehetett pontosan id
ben rögzíteni. Az erre alkalmas folyamatos rétegsorokban a fed vörös mészki

alsó része rendszerint nem tartalmaz Ammonitest. Lókúton például a legide,,

sebb, alsószinemuri, bucJclandi zónába tartozó Ammonites-egvüttes a dachstein

mészktl számított 100. rétegbl került el (Géczy 1970a).

A Bahama-típusú üledékképzdés megsznésének magyarázataként töbH

lehetség is felmerült. Fabricius (1970) az északi Alpokban a jura elején né

hány C°-os hmérsékletcsökkenést mutatott ki, mely alapján feltételezte, hog;

a kedveztlen hmérsékletalakulás vetett véget a dachsteini mészk képzdése
nek. Ezzel azonban nincs összhangban, hogy viszonylag nem nagy távolságba

(Szicilia) a fácies még több millió éven át kitartott.

Sokkal valószínbb az a magyarázat, mely szerint a legalsó jura során az al

zat abszolút vagy relatív süllyedésével az üledékképzdés nem tudott lépés

tartani; a dachsteini típusú mészk képzdéséhez szükséges körülmények me;

sznésével leállt az üledékképzdés. Maga az aljzat süllyedése is meggyorsu
hatott, de figyelemre méltó, hogy az egész világon, így Európában is, a szín*

muri emelet transzgresszív jelleg (Hallam 1969), mely transzgresszió tenge
|

rel elöntött területeken vízmélység növekedést idézhetett el.

Harmadik lehetség, mely a két elznek nem mond ellent, inkább mindkét'

közös oka lehet, az hogy a karbonátos platform a legalsó jurában blokk-te j

tonika által feldarabolódott. A vertikálisan ersen tagolttá vált aljzaton ne

folyhatott továbbra is azonos típusú üledékképzdés, és a tagolódás utat nyi

hatott az eddig elzárt, esetleg hvösebb víztömegek beáramlásának is.

A feldarabolódás okaként már korábban is húzásos kéreg-igénybevéti <

tételeztek fel, amely a terület egységes süllyedésével jár együtt. A Bakon

hegység területén a jurán belüli „iniciális feldarabolódás” a hettangi emeli-

ben zajlott le, az üledékgyjt süllyedésének gyorsabb menetet, az iilede

képzdésnek pedig a korábbitól ersen eltér jelleget adva.

Szinszediment brcccsa

A/, eddig csak üledékhézagos rétegsorokban talált breccsák üledékföldtani jelen •

ségét a hazai irodalomban Konda ismerte fel (1970). A kzetet fleg, vagy kizáró ;

I

dachsteini típusú mészk szögletes, vagy alig koptatott törmeléke alkotja, általában v <
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i II. úbrii . Vázlat a tenger alatti magaslatok, átmeneti területek és részmedencék üledékeirl és a bennük felhalmozódó
biogén vázanyag eloszlási viszonyáról. Jelmagyarázat: l

.

Dachsteini típusú mészk, 2. Dachsteini típusú
mészk vas- mangán bevonatos, felszíne repedésekkel. 3. Hierlatz típusú mészk szinszediment breccsával, 4. Vörös,
krinoideás, ammoniteses mészk, 5. Vörös, ammoniteses mészk, 6. Tengeráramlás iránya, 7. Biogén törmelék elhor-
dási iránya, 8. Törés, az elmozdulás irányával: a = Xannojdankton vázelemek, b = Nekton vázelemek, c = behor-

dódott benthos vázelemek, d = Helyben élt benthos vázelemek

Fig. I. Sketch of the sediments of seamounts, transitional zones and interclamonats and of the distribution pattern
of the biogenic matériái accumulated theretin. tegend: 1. Limestone of Dachsteinkalk type, 2. Limestone of
Dachsteinkalk type with ferromanganese-coated joints, 3. Limestone of Hierlatz type with synsedimentary breccia,
4. Red, crinoidal, ammonitic limestone, 5. Red ammonitic limestone, 6. Sea current direetion, 7. Direction of transpor-
tation of biogenic materials, 8. Fault with indication of the direction of dislocation; a = Nannoplanctonic tests,

b = Nectonic tests, c = Imported benthonic tests. d = Tests of benthos that lived in situ

(mészk alapanyaggal. A rétegsorokban felfelé haladva a törmelékanyag mennyisége
egyre csökken, majd fokozatosan kimarad. Az osztályozatlan törmelék darabok mérete
változó, néha blokk-nagyságot is elérhet. A kericseri szelvény alsó vörös mészkövében
például méteres átmérj dachsteini mészk darabok is vannak (Géczy 1970).
A breccsák megjelenése mindig az üledékhézag utáni alapréteghez kötött. Idben

különböz megjelenések lehetnek, ismeretesek liász, hajóéi és kimmeridgei üledékes
breccsák.
A mediterrán jurában máshol is találhatók hasonló rétegtani és üledékföldtani hely-

zetben ilyen törmelékes kzetek (TrÜmpy 1900, Garrison— Fischer 19G9, Jurgan 1969,
Httdson’—Jenkyns 1969, Bernoulli 1971 stb.).

A vörös mészk alapanyagban található breccsiák keletkezésének helyes

megállapításához egy általános gondolat szem eltt tartása szükséges. Eszerint

2 Földtani Közlöny
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egy durva törmelék — ez esetben breccsa — képzdésére elssorban a köt-
anyag jellegébl kiindulva kell következtetnünk. Ez, mint a törmeléket be-

fogadó anyag jellemzi ugyanis a breccsia képzdési helyét. Ez esetben az alap-

anyag pelágikus mészk, néhol még Ammoniteseket is tartalmaz. Tehát mé-
lyebb viz nyílt tengerben lerakodott üledék, amibe idegen — fleg daehsteini

mészkbl származó — anyag csak törések mentén, magasabbról kerülhetett.

Az aljzat feldarabolódásakor az alsóliász mészkbl lemorzsolódott, nem kop-

tatott, változatos méret darabok a vörös mésziszapba ágyazódtak. Az alap-

rétegekbe kezdetben nagyobb mennyiség, majd az utánhullás csökkenése
következtében egyre kevesebb idsebb kzettörmelék került.

A mediterrán jurában más területeken talál szinszediment breccsák és

,,megabreccsák” értelmezése hasonló (Trümpy 1960, Garrison—Fischer
1969, Jurgan 1969, Hudson—Jenkyns 1970).

A szinszediment breccsák tehát az üledékképzdési folyamat alatti törések-

hez kapcsolódnak. A törések mentén lezajlott függleges elmozdulások miatt

az aljzat különböz helyzet blokkok és köztes területek rendszerévé vált.

mely részterületek üledékföldtani arculata további egyéni vonásokat hordoz.

Hierlatz-típusú mészk és kondenzált vörös mészk

A hierlatz-típusú mészk sajátságos megjelenés kzet, mely a Bakony-hegységben
elssorban a liászban jellemz. Pontos definícióját adni nehéz, mivel számos altípusa,

változata lehet. Elssorban Ammonites és Brachiopoda vázak, valamint Echinodermata
vázelemek tömeges felhalmozódásából álló, helyenként sok Gastropodát és Bivalviát
tartalmazó kzet. Kötanyaga alárendelt mennyiség (vörös) mikrit mellett fleg kris-

(

tályos kaiéit. Úledékhézagos szelvényekben gyakoribb, hasadékkitöltésként, vagy alap-

rétegek fi-májában. A folyamatos rétegsorokban inkább csak a krinoideás mészk felé
1

mutató átmenetei jelentkeznek. Legjobban tanulmányozott a bakonyi hierlatz mészk
sorozat a kericseri liász rétegsor (Konda 1970, Géczy 1971). Hierlatz-típusú mészk
megjelenhet fiatalabb jura összletekben is: Gyenespusztán például a bajóei emeletbl
ismeretes (Galácz 1970).

A klasszikus alpi területeken kívül a hierlatz mészk és változati az egész mediterrán
területen elterjedtek.

A bakony-hegységi jura legjellemzbb fáeiese a mediterrán területeken igen sok helyen
megtalálható vörös ammoniteses mészk. A kondenzációt jól jellemzi, hogy például a
pliensbachi emeletet 6 millió év) a Bakonyban átlag 4,35 m vastag mészk képviseli

(Géczy 1970a). A vörös mészk a Bakony-hegységben az alsóliászban jelenik meg, a

felsdoggerben folytonosságát radiolarit-képzdés szakítja meg, majd a felsjurában
újra megjelenik, és helyenként a titonig kitart. Kzettan ilag több változata lehet, melyek
a szerves maradványok mennyisége és minsége szerint különíthetk el (krinoideás-,

kovaszivacsts- stb. mészk (Konda 1970)). Közös jellemzjük a terrigén anyag hiánya
mellett a vörös mikrites alapanyag. A mikritrl újabb vizsgálatok kimutatták, hogy
azt Nannoplankton szervezetek submikroszkopikus vázelemei alkotják (Bkrnoulli
Jenkyns 1970).

A mészk faunájában — alárendelt benthos mellett — a plankton és nekton szer-

vezetek maradványai vannak túlsúlyban. A leggazdagabb smaradvány-csoport a/

Ammonitesek társasága. Az Ammonites-favrnák mennyiségi kiértékelése ahhoz a felis-

meréshez vezetett, hogy a középsjura radiolarit felé haladva a vörös mészkben a Phyllo-

ceras-ok és Lytocercts-ok aránya n (Géczy 1961, 1971a). Ez nemcsak a folyamatos,
hanem az üledékhézagos sorozatokban is nyomozható. Az Ammonitesek legtöbbször

diagenetikus kioldódás következtében csak kbélként találhatók, melyek fels része'

visszaoldódás következtében korrodálódott. Különösen gyakori ez a jelenség a reteg-

felszíneken, ahol oldódás egyéb nyomai is láthatók (vas-inangán kérgek, sztilolitosodás

stb.).

A folyamatos és hézagos szelvényekben jelentkez vörös ammoniteses mészkövek
elkülönít betk egymástól

:

a) A folyamatos sorozatokban a vörös mészk a daehsteini típusú mészk közvetlen

fedje lehet. A mészksorozatok csak kisebb, faunisztikailag kimutatható hézagokat

tartalmaznak, melyeket vas-mangánkérges rétegfelszínek jeleznek. Az egyenetlen réteg-



O ni á c z — V ö r ö s : A bakony-hegység i jura 127

felszínek mellett a kzet szerkezetileg ersen gumós, agyagtartalma néhol nagy, így a
toarciban vörös ammoniteses márga is elfordul. A liászban gyakoriak a kovaszivacsok
vázanyagából diagonef ikusan képzdött kovagumók és tzkrétegek, melyek a mész-
kben közbetelepüléseket alkotnak.

b) Az üledékhézagos szelvényekben a vörös ammoniteses mészkövek dachsteini
mészk, vagy hierlatz-típusú mészk korrodált felszínére, sokszor jelents idhézaggal,

, de mindig azonos dléssel települnek. Rétegfelszínei igen egyenetlenek, vastag vas-
mangános bevonattal. Maga a kzet nem gumós, hanem „Flaserkalk” jelleg. Gyakoriak
a nagyméret, sokszor 10 cm átmért is meghaladó mangángumók; kovaszivacsból
származtatható tzk azonban nem fordul el. A kzet barnásvörös színe arra enged
következtetni, hogy a diszperz vas-mangán mennyisége nagyobb, mint a folyamatos
szelvények mészkövében. Ezzel úgy tnik a középhegységi jura mészkövek néhány
leinzési adata (Szabónk Drubina 1962) is összhangban van.
A bakony-hegységi vörös ammoniteses mészkövek az alpi és középs mediterrán

ainmonitico rosso mészkvel azonosak. Ennek idbeni és térbeni elterjedését, valamint
faunisztikai és földtani jellegeit Aubouin (1965) részletesen tárgyalta.

A hierlatz mészk és a különböz vörös mészk típusok képzdési körül-

ményeinek megközelítéséhez szükséges az egykori tengeraljzat batimetrikus
viszonyainak pontosabb felvázolása. A legalsó jurában kialakult törésrendszer
következtében létrejött aljzat-morfológiai elemek két nagy csoportra oszthatók.

A törések mentén mélybe zökkent területrészek mélyvízi medencerészekké
váltak, míg a törések másik oldalán lev blokkok a vízfelszín közelében marad-
tak. A két típus szolgáltat genetikai alapot a mai rétegsorok folyamatos és

(

hézagos sorozatokra történt felosztásához.

A mélyebb vízi területek mellett, törésekkel határolt, kiemelt helyzet
tenger alatti magaslatok helyezkedtek el. Az újabb tengerkutatások az óceá-

nok területén sok, az aljzatból kiemelked magaslatot derítettek fel. Ezek
lehetnek tengeralatti kialakult vulkánok, vagy egykori self-területek magasan
maradt részei. Közös jellemzjük, hogy felszínük bár a tenyerszintet néhány
tíz méterre is megközelítheti üledék lerakódására nem alkalmas, a gyakori
áramlások elsöpr hatása miatt. A helyben élt éllények és a behulló szerves

anyag elszállítódik, s a környez mélyebb területeken halmozódik fel. Ilyen

tengeralatti magaslatokat ismertettek a Csendes-Óceánból
(
Budinger 1967),

az Atlanti-Óceánból (Pratt 1968. Black et al. 1964) stb. Jellemz a ,,sea-

mount”-nak nevezett magaslatok felszínén a vas-mangános gumók és bevona-
tok képzdése.
A mediterrán területek üledékhézagos jura ammonitio rosso sorozatait a

legújabb szedimentológiai irodalom a mai ,,seamount”-ok üledékeivel azono-
sítja (Jenkyns 1967, Bernoulli Jenkyns 1970, Bernoulli 1971 stb.). Ez
az analógia érvényes a középhegységi jura hézagos rétegsoraira is. A magas-
fokú kondenzáció, mely szélsséges esetben vas - mangán bevonatos kemény-
felszíneket formálva teljes üledékhiányba megy át, az áramlások hatása miatt
lecsökkent üledéklerakódás eredménye. A magaslatokon élt. faunára felvilá-

gosítással szolgálhatnak a hasadékkitöltések és az esetleges kisebb mélyedések-
ben megmaradt autochton faunák. Elbbire igen sok példa ismert a Bakony-
hegységbl (Konda 1970), a faunában Ammonitesek mellett Brachiopodák,
lastropodák és Bivalviák benthonikus társasága jellemz. Hasonló smarad-
vány-együttes került el Gyenespusztán, üledékhézagos sorozatban, a dach-
steini mészk egyenetlen felszínére települt néhány cm vastag toarci mangá-
íosodott mészkbl (Galácz 1970).

Ezekbl a faunákból nem következtethetünk arra, hogy a tenger alatti ma-
gaslatok felszíne mennyire közelítette meg az egykori tenger vízszintjét. Köz-
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vetett bizonyítékok alapján azonban kizárható a fotikus zóna (fels kb. 150

m). Szicíliában, hasonló tenger alatti magaslatokon stromatolitos képzdménye-
ket találtak (Jenkyns—Torrens 1971), ami az átvilágított zóna sekélyebb
részére utal. A Bakonv-hegységbl eddig ilyen nyomok nem ismeretesek, tehát

feltételezhet, hogy a területen lev ,,seamount”-ok felszíne nem emelkedett
az algák életmködésére alkalmas fotikus i’égióig.

A tenger alatti magaslatok felszínérl áramlásokkal elsodrodó üledékanyag
a magaslatok közötti területekre szállítódott. A magaslatok és medence-részek
közötti törések által formált lépcss átmenetek gyjthelyeivé váltak a dur- :

vább biogén törmeléknek, míg a finomabb szemcséj biogén anyag távolabbra

is szállítódhatott. A szerkezetileg még a ,,seamount”-okhoz tartozó, üledék-

hézagos szelvényekkel jellemzett lépcss leszakadások területén rakódott

le a hierlatz-típusú mészk. A kericseri hierlatz mészk sorozat smaradványai-
j

nak kiértékelése alapján jól kimutatható volt, hogy a fauna autochton és al-

lochton, magasabb tenger alatti területekrl behordódott elemek keveréke

(Géczy 1970, 1971; Vörös 1970).

A kzettani jellegek értelmezésében nehézséget jelent az, hogy a részben

töredékes biogén anyag hézagait kristályos kaiéit („pátit”) tölti ki. A karboná-

tos szedimentológiában általánosan elfogadott, hogy a kalcitos kötanyag ers)
vízmozgásra utal: a mikrites anyag kimosódik a durvább szemcsék közül,

s a fennmaradó hézagokban késbb kaiéit válik ki (Folk 1962). Az itt tárgyalt

hierlatz-jelleg mészk esetében nehezen lenne feltételezhet ers vízmozgás.

Ez ellen szól a fauna megtartási állapota, a tökéletesen ép Ammonites-példá-J
nyok nagy gyakorisága, valamint az is, hogy a Brachiopoda-íaxinábiin (például

Kericseren) a viszonylag mélyebb, nyugodt vízre utaló formák dominálnak
(Vörös 1970). Hogy a kötanyagban mégiscsak kevés mikrit szerepel (fleg

geopetális hézag-kitöltésként), legvalószínbben úgy magyarázható, ha fel-

tételezzük, hogy a tenger alatti magaslatról mélyebbre kerül, nagyobb mennyi-

ség vázanyag lokálisan háttérbe szorította (felhígította) a vörös mikrit fel-

halmozódását. Ezt a feltételezést alátámasztják a kericseri hierlatz-mészk <

vastagsági adatai is. Géczy megállapítása szerint (1970a) Kericseren pliens- i

bachi emeletben tarotó, hierlatz fáciesben meglev három zóna osszvastagsága

4 m, ami nagyobb, mint ugyanennek a három zónának ammonitico rossóbó) !

nyert átlagos vastagsága.

Míg a tenger alatti magaslatokon lecsökkent üledékképzdés folyt, vagy egy- 1

általán nem képzdött üledék, és a leszakadásos peremi területeken a hierlatz
|

mészk különböz változatai rakódtak le, addig a részmedencékben folyama

tos üledékképzdés zajlott le (1. ábra). Az itt képzdött rétegsorokban a dach

steini mészkre közvetlenül települnek a vörös mészkrétegek. A két képzd
mény határa a lókúti liász szelvényben jól látható. A vörös ammoniteses réteg

sorok képzdési helyén uralkodott mélyvízi viszonyokat a fauna alapján jó

lehet rögzíteni. Az uralkodó smaradványok a túlnyomórészt plankton eleme

két tartalmazó mikrofauna mellett a nekton Cephalopodák és a Bositra, vala ,

mint az Inoceramus kagylók. Utóbbi két forma plankton és pseudoplanktoi !

alak (Jefferies Minton 1962, Ziegler 1971). A benthos faunaelemek alá

rendelt szerepet játszanak. Néhány tengeri sün és Gastropoda mellett suleál

Brachiopodák fordulnak el. Ezekrl Acer (1965, 1967) elterjedésük és fór

májuk alapján nyílt tengeri mélyvízi életmódot feltételezett. A kovasziva I

csk liász mészkben nagy mennyiségben elforduló vázelemük alapját
]

valószínleg gyakori formák lehettek tíz egykori tengeraljzaton.
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A folyamatos rétegsorokban gyakoriak a vörös ammoniteses mészk krinoi-

deás változatai. A krinoidea vázrészek valószínleg szintén behordódott, al-

lochton elemek ebben az esetben, s a tenger alatti magaslatokról elszállítódó

biogén törmelék finomabb éppen ezért messzebbre eljutó frakcióját

jelentik.

A medence-területeken a mélyüléses tendencia jól kimutatható, ezek vizs-

gálata alapján ismert már régen a középhegységi jura üledékgvüjt általános

süllyedése. A Phylloceras-ok. és Lytocera.s-ok fokozatos túlsó Ivra jutása szolgál-

tatott ehhez paleobiológiai alátámasztást, 1'jabban ezen faunaelemek feldúsu-

lását külföldi szerzk (Bernoulli Renz 1970) postmortális szállítódással

magyarázzák. Az Ammonoidea-vá,zak elhalás utáni szállítódását azonban bio-

lógiai megfontolások alapján már korábban cáfolták (GÉczv 1957).

Radiolarit

A Bakony-hegyaégben általános kiterjedés radiolarit a mediterrán területeken
jellemz középs- és felsjura radioláriás képzdmények csoportjába tartozik. Az összes
folyamatos szelvényben megvan, a hézagos szelvényekben viszont néha hiányzik. A leg-

több üledékfolytonos sorozatban a fekv ammonitico rossoból fokozatosan fejldik ki,

fels határa élesebb. A radiolarit fellépése nem egyidej, a felsliászon és középsjurán
belül ersen változó (Géczy 1968, Galácz 1970). A kzet magasötét szín, szürkésen
málló, rideg tzk, vagy szürkés szín, porózus szilit; lényegében Radiolaria vázak
felhalmozódásából származik.

Ammonitico rossóhoz kapcsolódó radiolarit ismeretes sok dél-európai jura területrl.
E kzettípus részletes vizsgálatát Grunau (1965) adta, mediterrán jura elfordulásait

i Tkümpy (1960), Garrison— Fischer (1969) és Hallam (1971) tárgyalta részletesen.

Általánosan elfogadott, hogy ez a képzdmény az egykori tenger CaCo 3
-

kompenzációs szintjénél nagyobb mélységben lev aljzaton rakódott le. A mai
1 óceánokban ez a szint átlagosan 4500 m-es mélységben húzódik, s azzal jelle-

mezhet, hogy ez alatt a CaCo3 visszaoldódik, ígv itt az egyetlen biogén üledék
a radioláriás iszap, ami a radiolarit megfeleljének tekinthet. Ersen vitatott,

hogy a jura idszakában ez a szint milyen mélységben lehetett, mivel erre

nézve semmilyen közvetlen bizonyíték nincs (v. ö. Garrison- Fischer 1969,

Hallam 1971). Abban azonban csaknem minden szerz egyetért, hogy a radio-

larit uralomra jutása a jura tenger maximális kimélyülését jelzi.

A Bakonv-hegvségben a radiolarit területenként idben változó megjelené-
sét a következképpen magyarázhatjuk. A vertikálisan ersen tagolt aljzat

különböz batimetrikus helyzet blokkjai a regionális süllyedés során külön-
böz idben érték el a C’aCo3-kompenzációs mélységet. Valóban jól kimutat-
ható, hogy a mélyebb helyzet medenceterületeken (folyamatos rétegsorok:

Úrkút, Csernye, Lókút) jelenik meg korábban a radiolarit, míg a „seamount”-
okon (Gyenespuszta, Közöskúti árok) csak jóval késbb. Utóbbi helyeken
a radiolarit vastagsága is kisebb.

Bár a radiolarit a bakony-hegységi jura egyik legáltalánosabban elterjedt

képzdménye, mégis ismerünk olyan üledékhézagos szelvényeket, amelyekben
nem találhatók meg (Tobánypuszta, Kisnyerges árok).

Ahol a radiolarit hiányzik, ott e tény magyarázatára két lehetség vethet
fel: vagy kifejldött, de utólag lepusztult, vagy egyáltalán nem képzdött.
Az els esetben törmelékét a környez jura üledékekben kellene megtalálnunk.
A jurán belül azonban az egész Bakonyban csak egy abiogén törmelékes kzet,
a fentebb tárgyalt pelágikus kötanyagú breccsa ismeretes. Tobánypuszta
környékén található kimmeridgei ammonitico rosso mészk alaprétegeiben

breccsa (Mészáros 1968, Konda 1970), ebben azonban radiolarit-törmelék
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nem fordul el, annak ellenére, hogy a rideg, kovás kzet mechanikai hatások-

kal szemben sokkal ellenállóbb tehát törmelék-képzésre alkalmasabb —
mint a mészk. Arra kell tehát következtetnünk, hogy ezeken a helyeken nem
képzdött radiolarit.

Pontos biosztratigráfiai adatok hiányában egyelre kérdéses, hogy a radiola-

rit és a fedjében újra megjelen ammonitico rosso határa idben azonos-e?

A szinkronitás esetében az ammonitico rosso fácies visszatérése egyértelmen
a terület általános emelkedésével hozható összefüggésbe. Ebben az esetben

a viszonylag magasabb helyzet területeken (az üledékhézagos szelvényekben)
várható a vörös mészk legkorábbi megjelenése.

A Bakony-hegység jura idszaki fejldésmenete

A Bakony-hegyscg, és tulajdonképpen a Középhegység többi része is a jun
folyamán a nagy mediterrán üledékgyjt része volt. E hatalmas sföldrajz

egység területén a jurában olyan körülmények uralkodtak, melyek együttesei

csak ebben a földtörténeti idszakaszban léptek fel. A mezozoikum középsc

szakaszán a Tethys üledékgyjt egyes részmedencéibe igen kis mennyiségi
terrigén anyag szállítódott. Ezért nevezik az ilyen területeket a jurában ,,éhezi

geoszinklinálisoknak”. A szárazföldi eredet anyag behordódásának háttérbe

szorulása mellett a viszonylag tetemes vízmélység miatt nagy területeken ;

karbonátkiválás is lecsökkent, ami redukált vastagságú üledéksorok képzdé'
séhez vezetett. Az ilyen rétegsorokkal jellemzett üledékgyjtkre vezette b(

Trümpy (1900) a leptogeoszinklinális elnevezést.

Régen felismerték, hogy a Középhegység, tehát ezen belül a Bakony juráj;

legnagyobb hasonlóságot a keleti Alpok kifejldéseivel mutat. Az utóbbi ével

slénytani és üledékföldtani kutatásai alapján ez a területnagyság nagymérték
ben kiszélesíthet volt, így az egész középs mediterrán régió egységesen kezel

het. E nagyobb sföldrajzi alakulat fejldésmenetének alapvonásait a jura

idszakának folyamán a tenger-aljzat mozgása határozta meg. Az aljza

mozgását alapveten lassú, epirogén süllyedés, majd emelkedés jellemezte

melyeket kisebb, de hatásaiban jelents rögtektonika kísért.

A következkben a bakony-hegységi legfontosabb fejldéstörténeti mozza
natokat tárgyaljuk, az eddig követett idrendi sorrendet betartva (2. ábra
A legfels triász és alsójára idején a Bakony-hegység területén nagy kitei

jedés, sekélytengeri meszes üledékképzdés folyt. A képzdési körülménye
a mai Bahama pad karbonátos platformjának viszonyaival közel egyez
lehettek. Az így létrejött nagy vastagságú dachsteini típusú mészkösszlet
Bakony-hegység egész területén nagyjából azonos vonásokat mutat.
A hettangi emeletben az aljzat süllyedése valószínleg meggyorsult, amiv<

az üledékképzdés nem tudott lépést tartani. így a dachsteini mészk kéj

zdése megsznt ugyanakkor a süllyedést is elidéz dilatációs erhat ásói

következtében a karbonátos platform meredek törésekkel feldarabolódot

Kiemelt helyzetüket megtartó tenger alatti magaslatok (,,seamount”), és eze

között mélybe zökkent medencerészek („interseamount”) alakultak ki. Ettu

kezdve körülbelül az alsókrétáig ez a batimotrikus elrendezdés szabta mc
az üledékképzdési folyamatok jellegeit. Az aljzatból kiemelked magaslaté

közel vízszintes felszíne viszonylag jó életfeltételeket biztosított a benthe

számára. Az elpusztult szervezetek vázai azonban az ide hulló planktoniki
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femekkel együtt mélyebb területekre sodródtak. A köztes mélyebb-vízi
medencékben vörös ammoniteses mészk és annak változatai képzdtek, jó-

részt planktonikus eredet alapanyagból, a benthosból származó vázanyag
szinte teljes hiányával. A két f aljzat -morfológiai alakulat közötti átmeneti
területeken a hierlatz mészk rakódott le. Ebben a magasabbról behordódó
dogén törmelékanyag háttérbe szorította a behulló planktonikus eredet
ilapanyagot, így fleg smaradvány vázakból álló kzet keletkezett (lásd 1.

ábra).

A liász és dogger folyamán a töréses szerkezetalakulás többször is kiújult,

! a törések mentén ismételten képzdtek szinszediment breccsák a lemorzsoló-

lott anyagból. A korábbiak kiújulása mellett újabb törések aszinemuri, piiens-

)achi, toarci és bajóci emeletekben keletkeztek (v. ö. Konda 1967). Az üledék-
íézagos szelvényekben ezek jól nyomozhatok, mivel minden egyes fázist egyes
zelvénvekben hierlatz mészk, vagy üledékes breccsa jelöl. A törésekkel a
engcr alatti magaslatok területe egyre csökkent az átmeneti és medence-
.elleg területek javára. Az általános süllyedés során az alsóliászban még hier-

atz mészkvel jellemzett lépcss leszakadások területe elérte az ammonitico
osso mélységtartományát, hierlatz mészk képzdési feltételei közé pedig a

.
,seamount”-okról törésekkel leváló peremi részek kerültek.

i
A tenger alatti magaslatok felszíne is süllyedt ez id alatt, amit a szorosabb

rtelemben vett ammonitico rosso mészk jelez. A „seamount”-viszonyok ezt

i, vörös ammoniteses mészkövet a medencékben lerakódó vörös, gumós mész-
ktl ersen eltér megjelenésvé tették.

A folyamatos szelvényekkel jellemzett mélyebb területeken a változások
sak áttételesen — kisebb mikrofácies eltéréseket idézve el éreztették hatá-

rikát.

A felsliász alján (legalsó toarci, Dactylioceras tenuicostatum zóna) az egész
. középhegységi medencében egyidej, eddig még pontosan ném tisztázott le-

-> olvású változás állt be. Ez helyenként mrevaló mennyiség karbonátos
íangánérc lerakódását eredményezte, máshol csak keményfelszínnel jelzett

ledékhiányt okozott.

A bakonyi jura mangánérc keletkezése elssorban geokémiai probléma. A man-
ánérctelepek képzdésével egyidben, a viszonylag rövid idt képvisel egyet

-

en zónán belül, az egész mediterrán területen jelents üledékföldtani változá-

,
ok játszódtak le. E folyamatok részeként fogható fel a Tethys néhány pontján
Szicília, Wendt 1963; Spanyolország, Gautier 1968) észlelt toarci vulkános-
ág. Az északnyugat-európai területeken szintén jelents változások következ-
ek be a pliensbachi toarci határon (Hallam 1967). A faunák kimaradása,
íciesek megváltozása a több más területen is megjelen mangánérccel együtt
yilvánvalóan egy nagyobb folyamat eredménye, melynek magyarázatában
em elégséges a helyi tényezk figyelembevétele.

A középsjura folyamán az aljzat süllyedésével elbb a mélyebb medence-
, iszek, majd nem sokkal késbb a korábban kiemeltebb, majd a magaslatok

-

51 leszakadozott területek a karbonátkiválás alsó határa alá kerültek, és egy-

i ágesen radiolarittal borítódtak. A radiolarit képzdése idején uralkodott
bszolút vízmélység megítélésénél nemcsak az aljzati süllyedést, hanem a vele

zonos idre valószínsített általános tengerszint emelkedést is figyelembe kell

enni (Hallam 1963). Több tényez utal a jura idszaki tengervíz kemizmusá-
ak maitól eltér voltára. Ezek szerint az ezer méteres nagyságrend vízmély -

;gre tett utalások nem vethetk el egyértelmen.
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Az a tény, hogy a radiolarit néhol hiányzik olyan szelvényekben, ahol a felsi
jurától kezdve válik csak folyamatossá a rétegsor, arra utal, hogy voltak ter
letek, melyek a középsjurában sem érték el a radiolarit lerakodási mélységét

j

Magasabb — „seamount” — helyzetben maradtak, s csak a kimmeridge
emelet idején törések mentén lezökkenve kerültek ammonitico rosso képzdésr]
alkalmas környezetbe. A mélyebbre kerülés ténye a meginduló üledékképz
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2. ábra. A bakonyi medence egy részének elképzelt fejldése és fbb fáciestfpusainak keletkezése a jura Idszak föl;

mán. Jelmagyarázat: 1. Dachstelni típusú mészk. 2 . Hlerlatz típusú mészk, szlnszedlment breccsával,
Vörös ammoniteses mészk, 4. Radiolarit, 5. Felsjura ammonitico rosso, ö. A medencealjzat f mozgási ir.in;

I. Felstriász — legalsó jura, II. Llász - alsódogger, III. Felsdogger, IV. Maim
Fig. 2. Hypothetlcal evolution of one part of tbc sedimentary hasin of the Bakony Mountains and the origin of i

Principal facies types in the Jurassic. L e g e n d: I . I.imestone of Dachsteinkalk type, 2. Limestone of Hlerlatz t\

with synsedimentary breccia, :i. Red ammonitic limestone, 4. Uadiolarlte, 5. Upper Jurassic ammonitico rosso. I

Main direction of mnv i'inent ol Ilié liasement
; I. Opper Triassic lowerst Jurassic, II. LÍB8SI0 lower Dogger, I

Upper Dogger, IV. Maim
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désbl következik, a törést a szelvények felsjura alaprétegeibl ismert breccsa
bizonyítja.

A felsjura folyamán a bakonyi medencealjzat a radiolarit képzdési mély-
ségéhez viszonyítva fokozatosan emelkedett, melyet a maimban általános

ammonitico rosso megjelenése igazol. Az erre települ fehér, tömött pelágikus
mészk nem utal egyértelmen további lényeges vízmélység-csökkenésre.
Hallam (1971) feltételezte, hogy a felsjura tömött mészkövek uralomra jutása
a planktonikus algák ugyanezen idre kimutatott evolúciós robbanásával
hozható összefüggésbe. A hirtelen feldúsuló, a mészk alapanyagát szogáltató
Nannoplankton tömeges felhalmozódása a kzetfáciest anélkül is megváltoz-
tathatta. hogy a képzdési mélység jelentsen csökkent volna. Mindazonáltal
a sekélyvízi alsókréta képzdmények megjelenése utal arra. hogy a vízmélység
csökkenése esetleges legfels jura lelassulás után tovább folytatódott. Ez a lassú

emelkedés egészen az alsókrétáig tartott (Géczy 19(31, Fülöp 1971). A vízmély-
ség csökkenése újra lehetvé tette az aljzat egyenetlenségeinek szerephez jutá-

sát, ezt tükrözi a legalsó kréta több helyettesít fáciesének (Fülöp 1964)meg-
léte. Ezekkel a képzdményekkel zárul a felstriászban indult üledékciklus.'

*

A fentiekben adott vázlat olyan módon igyekszik értelmezni fácies-típuso-

kat és üledékföldtani jelenségeket, hogy elveti a Középhegységen belüli jura

partvonal lehetségének gondolatát. Ha a felstriász és alsókréta közötti nagy
üledékképzdési ciklust egységben nézzük: sekélytenger mélytenger

—

sekélytenger sorrend rajzolódik ki. melyet folyamatosnak mondható fejldés
köt össze. Partközeli, litorális faunát tartalmazó üledékes kzetek a triászból,

és újra csak a krétából ismeretesek a Bakonyban. A Középhegységen belüli

jura tengerpart feltételezése ellentmondásként törné meg a kirajzolódott fels-
triász—jura—alsókréta ciklust. Ezt szem eltt tartva, és újból hangsúlyozva,
hogy a Középhegységben a jura idszak során jut uralomra a pelágikus jelleg,

nem a mezozóos üledékgyjt jurán belüli beszkülését, hanem éppen ellen-

kez eljel folyamatot kell feltételeznünk.

A ,,szigettenger” sföldrajzi képének rekonstruálása sem látszik indokolt-

nak. A meleg viz jura tengerben szigetek esetén olyan dús fenéklakó, zátony-
alkotó élvilágnak, és a szigeteket övez olyan vastag és nagy kiterjedés
törmelék-sávoknak kellett volna kialakulnia, melyet nyom nélkül nem tüntet-

hetett volna el semmilyen utólagos földtani folyamat sem.
A vázolt fejldéstörténeti áttekintés részleteiben eltér a korábbi elképzelések

többségétl, azonban egységes, a Mediterrán régió hasonló kifejldés területei-

vel jól összevethet fejldéstörténeti képet biztosít. A középhegységi mangán-
érctelepek üledékföldtani jellegénél jelentkez, felteheten látszólagos ellent-

mondás feloldódása további vizsgálatokat igényel.
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Jurassic history of the Bakony Mountains and interpretation oí

principal lithological phenomena

A. Galácz and A. Vörös

The Bakony Mountains and actually the whole territ.ory oí the Transdanubian Central

Mountains were part of the East Mediterranean sedimentary basin during the Jurassic.

On the territory of Ibis vast paleogeographical unit oonditions prevailed vvbose syn



(1 <i l á c z V ö r ö s

:

.4 bakony-hegységi jura L35

chronous appearance was confined to tliis period of historical geology. Investigat ions

of the last few years have deinonstrated that the Imsie features of Jurassic history
within the Kast Mediterranean region were eont miied by movements of the sea bottoin.

These movements were characterized by a slovv epirogenic subsidence and, later, by
eoaergence accompanied by slight block-faulting of considerable effect.

During the latest Triassic and early Jurassic tlie Bakony Mountains area was the

, seenery of extended shallow-water, calcareous sedimen lation. Conditions of deposition

were similar to those of the carbonate platform of the (Ireat Bahama Bank in our tinié.

The resulting thick limestone sequence of Dachsteinkalk type shows roughly the same
features throughout the Bakony Mountains.

During the Hettangian the subsidence of the boltom probably accelerated so that

sedimentation could nt keep pace with it and deposition of the Dachsteinkalk ceased
to continue. About the same tinié dilatational stresses responsible fór subsidence caused
block-faulting of the carbonate platform by steep faults. As a result seamounts, keeping
their original elevated position, and interseamounts originated. From Ibis time up to

about Laté Cretaceous the features of sedimentary processes were controlled by the
same bathymetric pattern of the boltom. By their nearhorizontal position the seamounts
provided relatively favourable conditions fór the benthos. The tests of dead organisms
and planktonic elements among them, however, were carried away to deep-water areas.

Within the deep-water basins different variants of red ammonitic limestones were
formed, mainly of materials of planktonic origin and by almost totál absence of benthonic
tests, while in the transitional zone, between two different forms of bot tóm morphology,
Hierlatz limestones were deposited. In these areas the influx of biogenic detritus from
higher layers became predominant over the planktonic matériái, consequent ly, rocks
consisting mainly of fossd tests developed (Fig. 1).

During the Lias and Dogger the proeess of blockfaulting has been renewed several
times, giving birth to sedimentary breccias along the faults. During the Sinemurian,
Plienbachian, Toarcian and Bajocian new fractures developed along with the renewal
of earlier ones. These fractures are readily traceable in sections with discontinuities, since
in somé of the sections each particidar phase is indicated bv the formát ion of either of
Hierlatz limestone or of sedimentary breccias. Block-faulting caused a gradual reduction

I

of the area of seamounts to the benefice of the transitional and interseamount areas.
In the course of overall subsidence the area of step-faults (en echelon faults), still charac-
terized by Hierlatz limestones in the Lower Lias, reaehed the depth rangé of the ammo-
nitico rosso. On the other hand, the marginal paris, detached from the seamounts,

• developed int environments, in'whieh the conditions of Hierlatz limestone deposition
.were given.

The seamounts themselves were sinking, as indicated by the presenee of ammonitico
rosso limestones taken in the strict sense of this term. Under seamount conditions this

red ammonitic limestone became markedly different from the red nodular limestone
• leposits in the basins.

In deep-water areas characterized by continuous sections the changes were indirectly
raanifested causing only minor changes in the microfacies.

At the base of the Upper Lias (Dactylioceras tenuicostaturn Zone) a cliange of still

inknown development took piacé synchronously throughout the hasin of the Central

1

Mountains. In somé places this proeess has resulted in manganese re deposits of commer-
•ial amount, while in other places in a discontinuity marked by hard surface. Lack of
faunae and changes in facies may be observed throughout the European Middle Lias.

During the Middle Jurassic, together with a continuous subsidence of the bottom,
irst the deeper hasin portions sank below the lower limit of carbonate precipitation,

- o be followed somewhat later by earlier-elevated areas uniforrnly covered by radio-
arites. To estimát e the absolute water depth prevailing during radiolarite deposition,
DOth the subsidence of the bottom and the synchronous generál rise of sea level have
o be taken int consideration, so that even estimates fór water depth of 1,000 m magni-
ude cannot be convincingly rejected.
During the Laté Jurassic the basement of the Bakony hasin was graduallv uplifted

is confirmed by the appearance of ammonitico rosso and white compact limestones
n the Malin. This slow elevation continued till the Early Cretaceous. A decrease of the
vater depth allowed the relief of the bottom to play somé role again, as indicated by
•everal heteropical facies of the basal Cretaceous deposits. These deposits close the
Jiddle Mesozoic sedimentary cycle, beginning in the Laté Triassic.
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A kálium eloszlása a Börzsöny-hegységben

légi-gammaspektrometriai felvétel alapján

Wéber B.—Nagy L.—Gérési Gy.*

(9 ábrával)

Összefoglalás : Szerzk a Börzsöny-hegység vulkáni képzdményein mér
káliumeloszlást értelmezik. Vizsgálják a kzetfajták légi adatokból számított kálium
tartalmát és a kálium területi eloszlását. A kálium eloszlásának, a szinkron légi mágnese
felvételeknek és a korábbi földtani adatoknak együttes értelmezésével jellemzik a nagy
börzsönyi színesérces „kaldera szerkezetet” és legvalószínbb kiterjedését. A nagybör
zsönyi terület példája nyomán további bels (kaldera) szerkezeteket (szobi, zebegényi
tételeznek fel és utalnak azok érckutatási jelentségére. Szükségesnek tartják a komple:
légi mérésekkel feltárt lehetségek földi ellenrz vizsgálatát

.

Bevezetés

Az 1. ábra mutatja a káliumeloszlást a Börzsöny-hegység területén. A lég

felvétel, a térkép szerkesztésének módja s a földtani értelmezés általános szem
pontjai azonosak a Mátra-hegvségben alkalmazottakkal (Wéber Géresi
1970).

Földtani értelmezés

a) A kzetek káliumtartalma

1. A Börzsöny-hegység területérl az irodalomban (Panto-Mikó, 1964

közölt kémiai elemzési adatokból (62 minta alapján) a helvéti tortonai vul

káni összletre 2,2 % átlagos K 20-tartalmat lehet megállapítani. A légi mérések

bi 312 km2 terület adatait feldolgozva 3,1 % káliumot számítottunk ki. A ked

veztlen körülmények (részletesebb földtani térkép hiánya, morfológia, eseten

ként a csekélyebb felszíni elterjedés) ellenére célszernek látszott megkísérelt

a térképen elkülönített egyes kzetfajtákra vonatkozó átlagos K-tartalor

megállapítását is. Az eredmények a 2. ábrán láthatók, összehasonlításul bánva

beli (vágatfal) összgamma mérési adatokat (Tatár, 1955), valamint a kérni;

elemzési adatokat tüntettük fel.

A hegységben a radioaktivitás mérések érckutatási módszerként való alkalmazás
már 1953-ban felmerült. Az els mérések Tatár J. nevéhez kapcsolódnak. A nag\

börzsönyi Altáróban és az Alsó-Rózsa táróban bányabeli, s ugyanezeken a területeke

felszíni méréseket is végzett.

Eladva a Mf'T Ásvány tan-Geokémiai Szakosztályának 1969. X. 28. -i íi lésen

.
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A különböz módszer vizsgálatok adatainak összevetése pozitív korrelációt

mutat. Elssorban a légi és kémiai adatok között van ilyen korreláció, de
[tendenciájában a bánvabeli vágatfal (összgamma) mérésekre is érvényes.

ábra. A kálium eloszlása a Börzsöny-hegységben légi gauimaspektrometriai felvétel alapján. (Az eloszlási térképet
erkesztette: Nagy L., 1967: földtani értelmezés: Wéber B., 1967. 1969.) Jelmagyarázat: 1. Káliumtartalom,
A káliumeloszlás alapján kijelölhet kálizóna, a nagybörzsönyi kaldera-szerkezet, 3. A káliumeloszlás és a AT izo-

I

iornál térkép együttes értelmezése alapján feltételezett szobi kaldera-szerkezet területe, 4. A tortonai vulkáni összlet
pzdményeinek (gránátos amfibolandezit, piroxénes amfibolandezit és piroklasztikumai, amfibolos piroxénandezit
piroklasztikumai. amfibolandezit, dácit) felszíni elterjedése. 5. Felstriász mészk, 6. Feltételezett fbb szerkezeti

vonalak

g. 1. Distribution of potassium in the Börzsöny Mountains from air-gamruaspectrometric survey. (Map compiled
• L. Nagy 1967; geological interpretation by B. WÉBER 1967, 1969.) Legend: 1. Potassium content, 2. Potach
ne indicated by potassium distribution. the Nagybörzsöny cauldron structure, 3. Area of the Szob eauldron inferred
)m a eombined interpretation of potassium distribution and AT isoanomalies, 4. Area ofTortonian volcanic sequence
amet-bearing amphibolie andesite, pyroxenic-amphibolic andesite and their pyroclastics, amphibolie andesite and

daeite), on the surface, 5. Upper Triassic limestone, 6. Hypothetical main struetural lines
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Megítélésünk szerint az eredménysorok ilyen kapcsolata bizonyítja a légi ada-
tok helyességét, elvárható pontosságát és a földi adatokkal való összehasonlít-

hatóságát.

ábra. A vulkáni összlet kzeteire megállapított átlagos káliumtartalmak. Jelmagyarázat: 1. Iiányabeli

vágatfal gammasugárzása impulzus/min. egységben (Tatár J., 1955 után), 2. Kémiai elemzések, K,0"„ (Pantó—

1

Mik, 1904. adataiból számítva), 3. A légi gammaspektrometriai adatok értékelésével, a hegység egész területén

K',’„ (WílBER, 1969); a = gránátos amfibolandezit (gaMli), b = piroxénes amfihoLandezit és piroklasztikumai (*Mt)
j

0 = amfibolos piroxénandezit és piroklasztikumai (pytxMt), [ct = amfibolos piroxénandezit, c 2 =- augitos hipersz.tén

andezit, hiperszténes augitandezit, biotitos, amfibolos augitandezit], d = amfibolandezit (amsMt), [d t - a nagy-

börzsönyi kaldera területérl, d 2 = Csák-hegy, Sas-hegy], e = dácit (pMt)

Fiy. 2. Average potassium contents determined fór the rocks of the voleanic sequenee. Legend 1 . Gamma radia

tion of mine drift wall in imp. per min. units (by courtesy of J. Taták, 1955), 2. Chemical analyses, K,0 (calculatei
,

trom data of Pantó— Mikó, 1964), 3. K"„ from air-gammaspectrometric resuíts throughout the mountains’ territory

(WÉBER, 1909); a = garnet-bearing amphibolic andesite (gaMh), b = pyroxenic-amphibolic andesite and its pyroclas

tics (aMt), c = amphibolic-pyroxenic andesite and its pyroclastics (pyaMt), [e, = amphibolic-pyroxenic andesite

c 2 = augitie-hypersthenic andesite, hypersthenic augite andesite, biotitic-amphibolic augite andesite], d = amphi
1 olic andesite (amaMt), [d, = from the area of the Nagybörzsöny cauldron, d 2 = Csék bili. Sas bili], e = dacite (gMt

2. A kzetek szerint differenciált K-tartalmat a kálium /eriét i eloszlása ir

tükrözi. A nagyvonalú áttekintésbl látható, hogy a f tömeg piroxénes^

amfibolandezit (aMt) nagy területein a káliumtartalom 3% alatt van. Ezer

belül a legkisebb (< 2%) a Csóványos környékén és ezzel összefüggen a hegy

ség keleti szegélyén egv viszonylag szk sávban, amely dél felé Szokolvátó

Zebegény irányában is folytatódik. Okát a lehetséges morfológiai tényezkor
(erteljes erózió, talajképzdés hiánya) kívül elssorban a vulkáni összlet ki

fejldésében és kzettanilag nem egységes (pl. piroklasztikus láva) felépítettsé

ben kereshetjük.

A kis káliumtartalmú területen belül két pontot (Diósjentl KNy-ra 5 km-re) külöi

is megemlítünk, mert ezeken az 1
°
0 körüli K-tartalom, a hegység vulkáni képzdmé

nyeinek átlagához viszonyítva már jelents eltérést mutat.

A hegység DNy-i részén a már említett eloszlási és az ismert földtani adató

kát összevetve azt látjuk, hogy az összefüggen nagyobb (>• 3%) kálitartalon

az amfibolandezit (am a Mt) elterjedését jól jelzi. Hasonlóan amfiolandozitn
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utalt a Percsénvtl kissé DDK-re észlelt (>3%K) folt is, amely Pantó
Gy. részlettérképe (Pantó, 1960) alapján ,,biotitos amfibolandezithez” köt-

het. Ez utóbbival kapcsolatban érdemes még megemlíteni azt, hogy a 4 %-os
K-maximum (Hollóktl ENy-ra) megközelíten a „fluidális piroxénes amfi-
bolandezit” és a „biotitos amfibolandezit” határára esik.

A vulkáni területen kívül magasabb (>3%) káliumtartalmat közvetlenül
csak a hegység ÉNy-i elterében, Percsénv környékén lehetett kimutatni.
Ez valószínleg a hegység erózióval kihordott vulkáni anyagához kapcsolódik.

A káliumeloszlás ilyen vizsgálatának tapasztalata itt a Börzsöny-hegységben
és másutt is (Wéber—G ér esi, 1970) azt mutatja, hogy a vulkáni képzdmé-

t nyék változó káliumtartalmát a kémiai elemzésekkel összevethet módon
t területi áttekintés elnyével tudjuk észlelni és értelmezni. Ezért a bemutatott
idatokra is támaszkodva könnyen bizonyítható annak szükségessége, hogy
i légi felvétellel kimutatott káliumeloszlást a jövben mind a regionális kzetkémiai
•izsgálatoknál, mind pedig vulkáni területeink földtani térképezése során figye-

embe kell venni.

3. Az eloszlási adatok tehát arra utalnak, hogy a vizsgált börzsöny-hegységi
vzetek közül a kálium elssorban az amfibolandezitben és a dácitban dúsul,

ízekben az amfibol és biot itásván vök jellemz érték mennyisége (OH és

Martalmuk) azt bizonyítja, hogy könnvenillókban gazdag, „nedves” magmá-
ból jöttek létre. Az ilyen magma képzdésének feltételei között az aljzat

íztartalmú üledékeivel való transzvaporizációs kölcsönhatásban — a kálium
,s mobilizálódik. A kálium számotteven elször (rejtve) az amfibolban, majd
ásványként a biotitban jelenhet meg. Befogadására az alapanyag és a porfi-

Í

os elegyrész plagioklászok is alkalmasak. Az amfibolandezit és dácit általában
agyobb káliumtartalmát ily módon normálisnak és az orto-hipomagmás kzet-
épzdéssel elsdlegesen együttjáró jellemznek tekinthetjük.

4. Az amfibolandezit és a dácit káliumtartalmuk szerinti együttes elkülö-

ülése — és a savanyú differenciáéin szerint is logikus viszonya lényegesen

Í

tntosabbá válik annak ismeretében, hogy a kiindulásul szolgáló magma transz-

aporizációjának szerkezeti feltételei is vannak (Szádecziíy-Kardoss,
959, Kubovics, 1962).

Ezek lényege az, hogy a magma laterális anyagfelvétele tektonikusán fellazított

Jv'ben kialakult vulkáni csatornához kötött. A kezdeti kitörések után a feltör további
vadék — a megváltozott nyomásviszonyok miatt a fokozottabban beáramló vizet,

uszpenziót és egyéb anyagot felvéve alakulhatott nagy részben az (orto) amfibol-
ndezitet s erteljesebb differenciációval a dácitot képez (hipo) magmává.

Fentiek szerint nagyon valószín, hogy szorosabb kapcsolat van a káliumban
szonylag gazdag (> 3% K légi) amfibolandezit-déleit megjelenése és a vulkáni
Is szerkezetalakulás között az egész hegységben. Ebben a kapcsolatban fel-

heten a több irány szerint preformált szerkezet vonásai is tükrözdnek.

A hegység területén az amfibolandezit és dácit változatainak egyes elfordulását
íyegében már eddig is egy (bels) szerkezeti elemként tekinthet „beszakadásos
lderában” jelölték meg (Nagybörzsöny). Errl már csak a jellemz kzetváltozatok
erjedésében mutatkozó orientáltság alapján is feltételezhet, hogy szerkezeti vonásokat
utat.

A kérdés tovább vizsgálatának, feltételezett ércföldtani vonatkozásai miatt,

akorlati jelentségét látjuk.
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b) Ércprognosztikai, szerkezeti értelmezés

1. A légi mérések a már ismert nagybörzsönyi színesércelfordulás felett

nagyobb (>3%) K-tartalmat mutattak (3. ábra). Az emelkedettebb kálium-
tartalom fedi azt a területet, ahol Pantó G. (1946) az érchordozó szubvulkáni
képzdmények (biotit-amfibol-kloroandezit, biotit-amfibolandezit, biotit-am-

fibol-klorodácit) megjelenését térképen rögzítette. Ezek földtani helyzetét a f
paroxizmust követ „központi beszakadással” kialakult elnyúlt kalderában
adja meg (Pantó—Mikó, 1964). Az összefüggen észlelt nagyobb kálitartalmú

mez f orientációjában is megfelel e kalderának. A lehatárolás szempontjából
azonban nagyon lényeges, hogy a csapás szerint (ÉÉK—DDNy) jelentsem
túl is terjed a korábbi földtani térképezéssel jelzett és a szubvulkáni kzetekkel

3. ábra. A kálium eloszlása Nagybörzsöny környékén. Jelmagyarázat: I. A káliumeloszlás alapján kijelöli:

kálizóna, kaldera szerkezet (Wébbr, 1907). 2. A káliumeloszlásból következtetett „másodrend” szerkezeti vonal.

feltehet kapcsolatban az ércesedéssel. 11. Izokoncentrációs vonalak. egységben

Fia. 3 . Distribution of potassium rontent in the vicinvty of Nagybörzsöny. I, egend: 1. l’otach zone. ráüld M
struoture, indicated by potassium distribution (W'ébkií, 1907), 2. Structural lincs of „Serond-order” deduced DM

potassium distribution, supposedly connected to mineralization, 8. Isoconcentration lines. in ,,K”% units
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jellemzett területen (3., 5A abra). Ez a kiterjedés és elkülönülés azzal együtt,
hogy a 3. ábrán általunk lehatárolt területre a légi adatokból az átlagnál (3,1%)
nagyobb (3,57%) káliumtartalmat számítottunk ki — többféleképpen értel-
mezhet. Egyrészt úgy, hogy az említett nagyobb káliumtartalmú szubvulkáni
kzetek (2. abra) elterjedése a térképezettnél nagyobb. Másrészt, hogy az orto-
hipomagmás differenciációval együtt járó növekedés után, újabb hatásokra,
a kálium második fázisú mobilizációja (felszaporodása) is végbe ment. Harma-
dik, egyben legvalószínbb lehetségnek látszik az elz két eset kombinációja
és olyan viszonya, amelyben minden bizonnyal elsdleges a szélesebb szerkezeti
kereteket feltételez és körvonalazó transzvaporizációs szubvulkáni kzet

-

alakulás. Minden esetre tényként állapítható meg, hogv az észlelt magasabb
káliumtartalom kiemeli ezt a területet és feltehet, hogy a valóságoshoz köze-

4. ábra. A káliumeloszlás és a mágneses tér korrelációja a nagybörzsönyi kaldera-szerkezet területén. (A légi dT izo_
anomál térképet a MAEIGI Gravitációs és Mágneses Ósztálya szerkesztette.) Jelmagyarázat: 1. Káliumtarta.

lom, 2. AT izoanomál vonalak, érték mOe egységben. 3. Szelvényvonal (1. 5A ábra)

FÚJ- 4. Correlation between potassium distribution and magnetic tieid over the Nagybörzsöny cauldron structure-
(Map compiled by the Gravimetric and Magnetic Department of the MÁELGI.) L e g e n d: 1. Potassium content,

2. JT isoanomaly lines, values in mOe units, 3. Profile line (see: Fig. 5A)

3 Földtani Közlöny
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lebb álló határait is mutatja. Mindezek alapján az érces kalderaterület lehatá-

rolásában és jellemzésében a korábbi földtani vizsgálatok eredményei és a légi

felvétellel kimutatott káliumeloszlás között pozitív korrelációt állapítunk meg
(5A ábra).

Ércföldtani kutatási szempontból fontos a kérdéses terület vulkáni összleten

belüli szerkezeti elkülönülésének vizsgálata. A földtani és káliumeloszlási ada-

5. ábra. A mágneses tér változása a nagybörzsönyi (A) és a feltételezett szobi „kaldera-szerkezet” (15) területén keres?

tül (a légi AT izoanomál térkép felhasználásával). J elmagyaráza t: A) Nagybörzsönyi terület: a - gránátos
amfibolkloroandezit, a, = amfibolkloroandezit (gaMh), b = piroxénes amfibolandezit és piroklasztikumai (a Mt)

c = amfibolos piroxénandezit és piroklasztikumai (pyaMt), d = biotitamfibol-kloroandezit (amfibolandezit amaMt)
e = biotitamfibol-klorodácit (dácit <?Mt); 15) Szobi terület: Q = pleisztocén, Mt = tufitos agyag, homok, lithothain

niumos mészk, aM t és amaMt = mint nagybörzsönyi területen

Fig. 5. Variation of the magnetic field aeross the Nagybörzsöny structure (A) and the hypothetical Szob „cauldrot
|

structure” (15) (from ttie air-/lT isoanomalies). Legend: A) Nagybörzsöny area: a = garnet-bearing amphibolii

chloroandesite, a, = amphibolic chloroandesite (gaMh), t) = pyroxenic-amphiboiic andesite und its pyroclastie

(aMt), c = amphibolic-pyroxenic andesite and its pyroclastics (pyaMt), d = biotic-amphibolic ehlorodacite (amplii

bolic andesite amaMt), e = biotito-arnphibolio ehlorodacite (dacite eMt); 15) Szob area: Q = Pleistocene, Mt = tuffiti*

clay, sand, Lithothamnium limcstone, aMt and amaMt = like the Nagybörzsöny area

tokon kívül erre vonatkozó lényeges adatokat az egyidejleg végzett légi mág-

neses felvétel eredményeiben látunk. Az eredménytérképek összevetésébl ki-

tnik, hogy a káliumeloszlás alapján körvonalazott kaldera területét szinte

egybevágó módon, a kis mágneses tér is (esetünkben <0 mOe) jellemzi

A nagybörzsönyi kalderára így megállapítható hármas korrelációt (szubvulkán

képzdmények -+- kálium felszaporodás + csekély mágneses tér), területileg

és szelvényben a 4. és 5A ábrákon mutatjuk be.

A nagybörzsönyi területen az els rendszeres földi mágneses méréseket!

1 954-ben Komáromi I. vezetésével végezték (Komáromi, 15)54). Már ekkor meg
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figyelték, hogy ,,a terület mágneses minimumai ... a bánvászatilag feltárt
ércesedésre esnek ... A mágneses anomália kép érdekes összhangban áll a
megismert földtani felépítéssel” (Pantó Mikó, 1964). A légi mágneses méré-
sek ilvenszení felhasználásának lehetségeit a nagybörzsönyi példa nyomán
újabban Hoffer E. hangsúlyozta (1969).

i A mágneses tér jellegét befolyásoló földtani-geokémiai okok pontos feltárása még
^végzend feladat. Megítélésünk szerint az egyik alapvet tényez a kialakuló hidro-
ennális fázisban (az ÖH és H ionok vízzé egyesülésekor) a redox érték csökkenése
ehet. A tények szerint, a magasabb oxidációs fokú (szub)vulkáni kzetek lebontásával
gyidejleg, ez a folyamat inkább a kisebb mágneses szuszceptibilitású ásványok kialaku-

3 *
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lásának kedvezett, beleértve szulfidos ércásványokat is. Az alacsony mágneses tér

morfológiájában, a részleteken túlmenen, így a hidrotermális folyamatok teljesebb

hatásterülete is tükrözdhet.

A korábbi földtani és érckutatási vizsgálatok eredményei a kalderán belül

lehetvé teszik a légi mérésekkel kimutatott káliumeloszlás egyes részleteinek

értékelését is. Kiindulásul az szolgál, hogy a ,,kaldera szerkezetet” ÉÉK

—

DDNy-i f orientációs irány szerint fed kálium mezben több, közel É—D-i

(355°— 175°) irányú, orientációs tengely is felismerhet (3. ábra). Ezek fontos-

ságát annak ismerete jelenti, hogy a már kutatott és ismert színesérctelérek

csapása is hasonló irányú. A prognosztikus értelmezés színvonalán feltételezzük,

hogy a színesércesedés és az ugyanúgy szerkezeti vonalakhoz — törésekhez

7. ábra. A káliumeloszlás Szob környékén. Jelmagyarázat: 1. A káliumeloszlás alapján kijelölhet kálizónn,

kaldera szerkezet, 2. A káliumeloszlásból következtetett „másodrend” szerkezeti vonalak, 3. Izokoncentrációs
vonalak, K.% egységben, 4. A feltételezett zebegényi szerkezet tengelyvonala

Fia. 7. Distribution of potassium in tbc vicinity of Szob. Lege n d : 1 . Potoch zone, eauldron structure, indieated by j
potassium distribution, 2. Structural lines of „Seeond order” dedueed from potassium distribution. 3. Isoconeentration |

lines, in ,,K”% units, 4. Axial line of the hypotheticol Zebegény structure
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rendelhet kálimobilizáció között — mint a Mátra-hegységben is láttuk

(Wéber G érési, 1970), térbeli (genetikai?) kapcsolat lehetséges. Kutatási
szempontból ennek a problémának a tisztázása itt is fontos és ezért részletes

földi ellenrz vizsgálatot is érdemelne.
összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a nagybörzsönyi színeséreelfordulás

földtani körülményeinek jellemzéséhez a légi felvételekkel kimutatott kálium-
eloszlás adatai is hozzájárulnak. A prognózis és a felderít kutatás feladatai

szempontjából fontos tapasztalat az a korreláció, amelyet a színesércelfordu-
lást befogadó kaldera szerkezet körvonalainak megvonása és jellemzése során
a légi felvételekkel meghatározott káliumeloszlás és a légi mágneses mérések ered-

ményei között találunk. Az egyéb vizsgálatokkal együtt ez nagymértékben el-
segítheti a kutatási terület lehatárolását. A kálium felszaporodása és eloszlása,

részleteinek értelmezése ismételten arra mutat, hogy a vulkáni területeken
folyó érckutatás során a kálimobilizáció lehetséges indikátor szerepét nem
szabad figyelmen kívül hagyni.

2. A nagybörzsönyi kalderánál szerzett tapasztalatok birtokában vizsgáltuk
át a Börzsöny-hegység egyéb területeit is. Ennek eredményeként — kritérium-
nak a kálium felszaporodása és a kis intenzitású mágneses tér korrelációját

tekintve — feltételezzük egv második szerkezet lehetségét is. Ez lenne a szobi

szerkezet (1. ábra). Határait a légi mágneses felvétel tükrözi élesebben. A~
7x4 km nagyságú terület ÉÉK DDNy-i csapáséi f orientációs irányt mutat
(6. ábra). Erre a területre 3,9% átlagos káliumtartalmat számítottunk ki.

.(A mátra-hegységi kálizónák átlaga 4,24%, ezen belül a Nyugati Mátrában
4,4% K-ot lehetett megállapítani.) A káli felszaporodással korreláló alacsony
mágneses tér adatait, a nagybörzsönyi kalderával való jobb összehasonlítható-

ság érdekében az 5B ábrán szelvényszeren is bemutatjuk. A feltételezett szer-

kezet a hegység déli részén uralkodó amfibolandezit elterjedési területére esik

elssorban (7. ábra). Egységét az Alsóhegy magasságában keletrl benyúló
magasabb mágneses szuszceptibilitású, valószínleg fiatalabb vulkánit (piroxén

andezit?) áttörés bontja meg. Ennek helyzete a légi mágneses és a kálium-
eloszlási adatokban egyaránt tükrözdik. Jellemzésül és a nagybörzsönyi szer-

kezettel való összehasonlítás miatt is említjük meg azt a tényt, hogy a savanyú
vulkanizmus termékei dácit formájában itt is megtalálhatók (Szob— Csák-
hegv). A káliumeloszlás részleteinek vizsgálatával ezen a feltételezett területen

az ÉÉK—DDNy-i f orientációs irány mellett, szintén kimutathatók olyan
közel É—D-i csapáséi orientációs tengelyek, amelyeket a nagybörzsönyi terü-

letnél említettünk. Prognosztikus és közvetlenebb érckutatási szempontból
ezek hasonló jelentségek lehetnek.

Egy harmadik szerkezet lehetségét Szobtól keletre Zebegény táján látjuk.

Létezésére csak a légi méréssel kimutatott alacsony intenzitású mágneses
térbl következtethetünk. Feltételezett helyzetét a közel É D-i irányú hosz-

szanti tengely feltüntetésével az 1. ábrán jelöltük meg.
A légi mérések adatainak értelmezésével tehát, a lényegében már ismertnek

tekinthet nagybörzsönyi kalderán kívül, a Börzsöny-hegységben még több
hasonló szerkezet létezésére adható prognózis. A káliumadatok alapján leg-

jelentsebbnek a szobi látszik. A légi felvételek káliumeloszlásának figyelem-

bevételével célszer lenne elssorban ennek a területnek a földi ellenrz vizs-

gálatát elvégezni.

3. A légi mágneses adatok, amint látható volt, jelentsen elsegítik a vul-

káni összlet bels szerkezetének vizsgálatát. Abból a szükségszerségbl ki-
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indulva, hogy prognosztikai szempontból a hegység területét érint nagyobb
szerkezet helyes ismerete is elengedhetetlen, megkíséreltük a légi mágneses
adatokat az egész hegységre vonatkozóan is értékelni.

Az értékelés abból állt, hogy az ELGI Gravitációs és Mágneses osztálya által szer-
kesztett A T izoanomál térképen fehnértük a mágneses anomáliák gyakoriságát és irányí-
tottságát (8. ábra). A szerkezeti értékelés munkahipotéziséül azt állítottuk, hogy a vulkáni
összlet mágneses inhomogenitásában — mint a kalderák esetében — a nagyobb földtani
szerkezet is indikálódhat. Ebbl a szempontból 171 értékelhet adatot találtunk.

8. ábra. A mágneses anomáliák irányítottsága a Börzsöny -hegység területén (a légi ,1T izoanomál térkép nyomán).
Jelmagyarázat: 1. Az anomália tengelyek átlagos iránya (a gyakoriság "„-bán kifejezve) és a szórási terület

a fbb irányokban

Fig. 8. Orientation of magnetic anomalies in the Börzsöny Mountains (from aeromagnetic JT map). Leseiül
1. Meand trend of anomaly axes (frequency in % values) and the zone of scatter in the principal directions

A mágneses adatok és az irodalomból ismert földtani adatok együttes értel-

mezésének eredményét mutatja a 9. ábra. Felfogásunk szerint, a hegység mély-

szerkezetében sorrendben az ÉNy— DK-i, az EK— DNv-i s alárendeltebben

a K Ny-i irányú szerkezeti vonalak a meghatározók. A kristályos és üledékes

alaphegység érintkezése nagyon valószínen (Nógrád és Percsény vonalában)

ÉNy—DK-i irányú szerkezeti vonal mentén lehetséges. Eszerint elképzelhet,

hogy a nagybörzsönyi kaidéi a is a paleozóos — mezozóos üledékes alaphegység

területe felett fejldött volna ki, ami a metaszomatikus érccsedés lehetségét

veti fel és az egyébként is kívánatosnak mondható mélységi felderít kutatás

szükségességét támasztja alá. Az ENy DK-i irányú nagyszerkezeti vonal rea-

litását növeli az alaphegység minségváltozását tükröz relatív gravitációs

anomáliatérkép (Szénás, 1965). Ezen, az anomália-maximum területet le

határoló izovonal az említett (ÉNy DK-i, Nógrád Percsény) törésvonallal

közel azonos lefutású.

A mágneses anomáliák elrendezdését tekintve, megítélésünk szerint nem
kevésbé fontosak és összgvakoriságukat tekintve sem alárendeltek azok,
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I

. ábra. A Börzsöny-(Dunazug-)hegység területének feltételezett fbb (mély ) szerkezeti vonalai (Wéber, 1969).
A MÉV és MAELGI 1965— 66. évi komplex légi gammaspektrometriai és mágneses felvétele, valamint irodalmi ada-
ok alapján.) Jelmagyarázat: 1. Piroxénandezit kzettelérek, 2. A helvéti-tortonai vulkáni összlet, 3. A mezo-
óos (felsötriász dolomit, mészk, márga) alaphegység a felszínen. 4. A mezozóos (paleozóos ') üledékes alaphegység
^tételezett elterjedése a fedöhegységi képzdmények alatt. 5. Az ópaleozóos kristályos alaphegység, 6. Az ópaleozóos
ristályos alaphegység feltételezett elterjedésen fedöhegységi képzdmények alatt, 7. A fedhegység alatt az ópaleozóos
ristályos és a paleozóos-mezozóos üledékes alaphegységi képzdmények lehetséges együttes elfordulása, 8. A vul-

I

áni összletben kimutatott, feltételezett kaldera -szerkezet, 9. A mezozóos alaphegység felszínen ismert szerkezeti
onalai, 10. Feltételezett szerkezeti vonalak. (A felszíni földtani vázlat Magyarország 1:300 000 földtani térképe nyo-

mán készült)

'ig. 9. Hypothetical main (deep) tsctonic lines in the Börzsöny (Dunazug) Mountiins (Wéber, 1969). (From complex
ir-gammaspectrometric and magnetic survey of MÉV and MÁELGI, 1965— 1966, and of literature data.) L e g e n d:

I

Pyroxenic andesite dikes. 2. Helveto-Tortonian volcanie sequence, 3. Mesozoie. basement (Upper Triassic dolomité,
Imestone, mari) exposed. 4. Hypothetical extension of the Mesozoie (Paleozoic?) basement under the overburden,

. Lower Paleozoic crystalline basement, 6. Hypothetical extension of the Lower Paleozoic crystalline basement under
íe overburden, 7. Potential combined occurrent e of Lower Paleozoic crystalline and Paleozoic-Mesozoic sedimentary
asement rocks below their overburden. 8. Hypothetical cauldron structure detected in the volcanie sequence, 9.

aults of Mesozoie basement known on the surface, 10. Hypothetical faults (Sketch of geology taken from: Geological
Map of Hungary, 1:300 000)
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amelyek ~ É—D-i irányítottságából hasonló irányú szerkezeti vonalakra
következtethetünk. A ~ É—D-i irányú szerkezeti vonalak jelentségét, amint
a káliumeloszlás részleteinek vizsgálatánál is említettük (4., 6. ábra) és ame-
lyekre vonatkozóan most a mágneses anomáliák irányából újabb megersítést
látunk, az a tény szabja meg, hogy ez az irány a ma ismert ércesedés f iránya
(Pantó—Mikó, 1964). Abban, hogy a feltételezett (nagybörzsönyi—szobi

—

zebegényi) bels szerkezeti egységek is lényegében egy ~ É—D-i irányú vonal ,

mentén helyezkednek el, ennek az ércprognosztikai szempontból fontos f !

iránynak nagyszerkezeti preformációját sejtjük. A nagybörzsönyi és a szobi
területek a vonal menti kulisszaszer helyzetükben az ÉK—DNv-i irányú
törésrendszerrel alkotott metszések dilatációs csomópontjai lehetnek. A zebe-
gényi szakasz, valószínleg szubvulkáni benyomulás nélkül, — az elssorban
— É—D-i irány szerint kifejldött — hidrotermák hatásterületét is jelentheti,

ércprognosztikai jelentséggel. Érdekes tény, hogy a Percsénvtl DDK-re
említett — s a káliumeloszlásban is jól mutatkozó (1. ábra) — amfibolandezi-
tek elfordulási területe is beleillik a feltételezett É—D-i irányú szerkezeti ?

vonalba.

Befejezés

A káliumeloszlás ismerete felteheten a Börzsöny-hegységben is hozzájárul

a vulkáni összlet teljesebb megismeréséhez és az ércföldtani prognózis kialakí-

tásához. Nagyon fontosnak látszik a fentiekben csak vázlatosan vizsgált légi.'

mágneses felvételek adataival való együttes értelmezés tovább fejlesztése, ami
más vulkáni területeink bonyolult terének értelmezésére is extrapolálható

földtani tapasztalatot jelent. A kétféle észlelési módszer összehangolt földtani

értelmezése láthatóan túlmutat azokon a lehetségeken, amelyeket a földtani

megismerés számára önmagában csak egyik-egyik hord. Tovább kell lépni.

A légi mérések természetének ismeretében az adattömegek számítógépes fel-

dolgozásának szükségessége már hazánkban is felmerült (Elek—Géresi— I

Baranyi, 1970). A hagyományos (kézi) módszerrel készült adattérképek föld-

tani értelmezésének eddigi tapasztalatai segítségünkre lehetnek abban, hogy
célratör programot szabjunk meg. A Börzsöny-hegységet nagyon alkalmas-

nak látjuk arra, hogy a komplex légi mérések számítógépes feldolgozásának

kísérleti terepe legyen.
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Distribution of potassium in the Börzsöny Mountains from
aero-gammaspectrometric snrvey data

H. Wéber, L. Nagy and Gy. Géresi

The présén l paper gives an interpretál ion of the distribution ol' potassium measured
by aero-gammaspectrometric sui-vey in the Börzsöny Mountains. These mountains
form the extreme western member of the North Hungárián Highlands. They are built
tip of Tertiary volcanics, averaging + 450 m in altitude and attain a maximum of 9119 m
in mount Csóványos, the highest peak of the mountains.

The potassium distribution of the Börzsöny Mountains is shown in a map (Fig. 1).

a) Potassium content of rocks

Potassium data (Fig. 2), ealculated fór each particular rock type from combined
ievaluation and interpretation of the geological and gammaspectrometric maps, showing
‘the potassium contents in isolines, are presented.

Interpretation of air-borne measurements seems to be a suitable method fór tlie

régiónál petro-chemical investigation of volcanics (magmatites).
Amphibolie andesites and dacites show the highest potassium content to be regarded

as normál from the point of view of pet rochemistry. Biotite and amphibole may be
lesignated as the main minerals of potassium. The results testify to the origin of
amphibolie andesites and dacites from a ,,wet”, volatile-rich magma. Under the con-
litions of formation of a similar magma potassium is mobilized in interaction via trans-

jvaporization with the waterbearing sediments of the basement. Considering the structural
onditions of transvaporization of the initial magma (Kubovics 1962), a close relation-
ihip is supposed to exist between the potassium-indicated appearance of amphibolie
andesites and dacites on the one hand, and the endogenic tectonic rnechanism of volea-
Inism, on the other.

b) Structural interpretation atul re prognosis

The results obtained earlier by geologists and oreprospeetors in the vicinity of Nagy -

börzsöny viliágé made it possible to undertake an ore-prognostie evaluation of potassium
listribution, and of svnchronous aero-magnetic results. Air-borne measurements indicated
i potassium peak

( >3%) to occur above the already known Nagybörzsöny re deposit
Fig. 3). The potassium anomaly coincides with the ore-bearing subvolcanic formations
ocalised by geological mapping. The geological position of these formations is given
is being in the „elongated cauldron due to a Central collapse-subsidence”, which
leveloped after the main paroxism (PantÓ— Mikó 1964). Evén the main orientation
>f the continuously recorded field of higher potassium content corresponds to the above-
nentioned „cauldron”. It is, however, essential, that this anomaly extends along the
trike (NNE-SSW), far bevond the subvolcanic area localized by earlier geological
napping (Figs. 3—5). Fór the area delimited in Fig. 3 air-borne measurements have
ivén a potassium content of 3.57° n ,

higher than the average (3.1%), so that the area.

inder consideration can be taken as a striking potassium anomaly. It is characteristic,
lowever, of the ore-bearing cauldron area, that a positive correlation exists between
he results of geological investigations and the distribution of potassium (Fig. 5).

It is however important to carry out the structural isolation of the critical area
• ithin the volcanic sequence. Important information fór this purpose could be obtained
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from the aero-magnetic survey carried out simultaneously. Comparison of the resulting

maps show excellent correlation between the cauldron localized by potassium distribution

and a magnetic minimum area
(
>OmOe) (Fig. 4 and 5a).

Results of earlier ore-prospecting operations within the „cauldron” permit the inter-

pretation of finer details of the air-surveyed potassium distribution as well.

Expei’iences gained in connection with the Nagybörzsöny cauldron permit to suppose
the existence of another cauldron, the so-called „Szob-cauldron” (Fig. 1). Its bounderies
are better contoured by aero-magnetic survey than by potassium distribution (Figs. 6,

5B and 7.). An average potassium content of 3.9% was determined fór this area. A third

potential ore-bearing area is supposed to occur in the vicinity of Zebegény, east of Szob.

Its potential existence is merely indicated by the presence of a low-intensity geomagnetic
field detected by aire-borne survey.

Interpretation of aero-magnetic results (Fig. 8) may give information on the mega-
tectonic setting of the mountains as well (Fig. 9).

It is an important experience fór prognosis that correlation exists between potaisium
distribution and aeromagnetic results in the investigated area. Consequently, the potential

ore-indicating role of potassium must nt be neglected by ore-prospectors in volcanic
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A kálium eloszlása a Tokaji-hegységben

légi-gammaspektrometriai felvétel alapján

Wéber B.—0érési Gy.*

(7 ábrával, 1 táblázat tál)

Összefoglalás : Szerzk a Tokaji -hegység vulkáni képzdményein inért kálium-
eloszlást értelmezik. Bemutatják azokat a kálium adatokat, amelyeket különböz
[kzetekre a légifelvétel alapján számítottak ki. A kálimetaszomatózist és az egyes kzet-
csoportokat, thórium és urán tartalmuk alapján is jellemzik; felhívandó a figyelmet a
(légi-)gammaspektrometriai mérések földtani alkalmazhatóságának lehetségeire. Értel-

mezik a kálium területi eloszlását és szerkezeti, ércprognosztikai következtetéseket
tesznek.

Bevezetés

Az 1. ábra mutatja a légi-gammaspektrometriai felvétellel észlelt kálium-
eloszlást a Tokaji-hegység területén. A felvétel, a szerkesztés módja és a föld-

tani értelmezés f szempontjai azonosak azokkal, amelyek a Mátra és Börzsöny
hegységi adatok feldolgozásánál kerültek alkalmazásra (Wéber—Gékesi
1970, Wéber Nagy Géresi 1971).

A kzetek káliumtartalma a súlyozott átlagszámítás módszerével, 1 : 50.000 lépték
földtani térképalap felhasználásával lett kiszámítva. Az egyes kzetek megnevezése és

számjelölése (I. táblázat: A és B) vonatkozásában a MÁFI 1 : 200.000 Sátoraljaújhely
.érképét és magyarázóját (Szerzi kollektíva, 196.) tekintettük irányadónak.

I. táblázat — Table I

.

A B c D E

képzdmény K% (légi) K 20 (kémiai*) SiO 2® (kémia)

'els- 41. Kovaüledék 1.8 82,6

szarmata 42. Áthalmozott riolittuía 1,95 —
43. Riolit lavinatufa 1.98 4.6 70.3

44. Homok, agyagos homok, tuíit 2,03 — —

46. Pszeudotrachit (kálitrachit

)

4.4 10,5 64,1

48. Piroxén-amiiboldácit 2,09 2,4 62,6

49. Piroxéndácit 1,7 2,8 63,7

50. Piroxénandezit 2,01 1,5 56.0

IllSÓ- 51. Savanyú piroxénandezit 1,89 1,9 60,0
szármául 53. Vegyes (riolit -f andezit) tufa 1,41 2,2 59,9

oo. Áthalmozott riolittuía 2,25 4,1 69,2

56. Hullott riolittuía 2,49 5,3 70,3

57. Biolit ártufa 2,32 4.4 71,5

58. összesült riolittuía 2,51 4,3 74,5

59. Riolit igniszpumit 2,57 4,4 75,0

60. Perlit 2.46 4,3 72,6

61. Riolit és vegyes tufit, tufá-s homok, agyag 2,37 “

elstort on 66. Piroxén-amfiboldácit 1,61 2,4 63,4

“Eladva: a JIFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya 1970. XI. 18-i ülésén.
“ a K.O és SiO. kémiai elemzési átlagadatok, a sátoraljaújhelyi 1 : 200.000 térkép magyarázójában közit elemzésekbl

|

ijékoztatóul kiszámítva.
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Földtani értelmezés

a) A kzetek káliumtartalma

A kzetek káliumtartalma vizsgálatához ~ 900 km- terület légi-gamma-
spektrometriai adatai kerültek feldolgozásra. (A manuális munkában közre-

mködött Kiss D. geológus technikus.)

A felmérés eredményeit az I. táblázat és a 2. ábra mutatja. A légi adatokból
a Tokaji-hegység vulkáni képzdményeire 2,15% kálium adódott. A kiszámí-

tott adatok figyelemre méltó különbséget jeleznek a Tokaji és a Börzsöny—
Mátra hegységek andezit kzeteinek káliumtartalmára vonatkozóan:

Andezitek:

Börzsöny-hegység 3,1 %K
M átra -hegység 3 ,0% K
Tokaji-hegység 1,9% K

A tokaji-hegységi riolitkzetek számított 2,3% K (légi) tartalmát és nagyobb
elterjedtségét tekintve látható, hogy a kálium f hordozójának a riolitkzetek

(zömmel tufák) tekinthetk. Ez a tény összhangban áll a káliumnak a sava-

nyúbb kzetekben való nagyobb gyakoriságával (3,4% Vinogradov, 1962)

s így a riolit kzetek andeziteknél magasabb Si0
2
tartalmával (I. táblázat E).

A 2. ábra a kálium számított eloszlását mutatja a felstortonai és a szarmata
vulkáni összlet egyes kzeteiben. Tájékoztatásul kémiai elemzési adatok is

szerepelnek (I. táblázat: D). A légi és kémiai adatok összevetése — a földi

minták kevés és változó mennyisége, valamint a felmért részterületek külön-

böz nagysága ellenére tendenciájában pozitív korrelációt mutat. Ez a tény

ismételten a légimérések helyessége mellett szól.

A közölt adatokból (2. ábra) kitnik, hogy a korábbi földtani ismereteknek

megfelelen a légi mérések is a kálimetaszomatózissal keletkezett pszeudotrachi-

ton (kálitrachit) jelezték a legmagasabb átlagos tartalmat, 4,4%-ot. Ez az érték

megegyez szintet képvisel a mátrai (kálitrachit elfordulással is jellemzett)

kálizónák 4,3%-os kálium átlagával. Az ilyen azonosság a légi-gammaspektro-

metriai felvételek földtani értelmezése szempontjából extrapolálható tapasz-

talatnak látszik.

A hegységben a kálimetaszomatózis folyamatainak vizsgálata, geokémiai

levezetése és a töréses szerkezettel való összefüggésének feltárása elssorban

Székyné Fux V. nevéhez kapcsolódik (1964). A metaszomatózis aktív kom-
ponensei mozgásának vizsgálatával kimutatott andezit —

*• propilit — pszeudo-

trachit (kálitrachit) differenciációs sor a lezajlott folyamatok egyértelm jellem-

zését adja. A gammaspektroinetria lehetvé teszi számunkra, hogy a pszeu-

dotraehiton keresztül a kálimetaszomatikus folyamatok jellemzéséhez a rádió-

aktív f elemek, az U és Th, eloszlásának vizsgálatával is hozzájáruljunk.

Adatainkból, amelyeket a 3. ábra mutat, az látszik, hogy a kálimetaszomatózist

egyrészt a Th-tartalom lecsökkenése, másrészt az U-tartalom, elssorban csak

relatív, növekedése is jelzi. Jellemzbbnek a Th-tartalom (valószínleg a sötét

elegyrészek elboinlása miatt bekövetkez) csökkenését tartjuk, amelyre már
a Mátra-hegység bemutatásánál is utaltunk (Wéber—Géresi, 1970).



/. ábra. A kálium eloszlása a Tokaji-hegységben légi-gamniaspektrometriai felvétel alapján (MÉV, 1007). Az elemeloszlási térképet szerkesztette V . P. T\ moillRO\
, 1008.

Jelmagyarázat: 1. A vulkáni összlet képzdményeinek felszíni elterjedése, 2. Káliumtartalom

Fig. I. Distribution nf potassium in the Tokaj Mountains as shown by air-gammaspectrometric surveying (MÉV, 1907). The map of tbc distribution of elements has been

oompiled by V. P. Tyihomírov. 19(18. L e g e n d: 1. Surficial distribution (extension) of the volcanic sequence, 2. Potassium content
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A légi adatok értelmezésével kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a Th— U—K
ilyen viszonya és mért mennyiségei nem jelentenek feltétlenül és minden esetben csak
kálimetaszomatózist. A légi-gammaspektrometriai adatok helyes értelmezéséhez, a
kutatási módszer alkalmazásához a rendszeres földi földtani és ma már a terepi spektro-
metriai ellenrzés is elengedhetetlenül hozzátartozik.

/

ábra. A kálium eloszlása tokaji-hegységi kzetekben a légi-gammaspektrometriai adatok alapján (WÉBER B.,
•>69). Jelmagyarázat 41 = kovaüledékek (hidrokvareit, gejzirit, limnokvarcit), 42 = áthalmozott riolit-

ífa, 43 = riolit lavinatufa. 44 = homok, agyagos homok, tufit, 46 = pszeudotrachit (kálitrachit), 48 = piroxén-
nfiboldácit, 49 = piroxéndácit, 50 = piroxénandezit, 51 = savanyú piroxénandezit, 53 = vegyes (riolit 4- ande-
t) tufa. 55 = áth ilmozott riolittufa és tufit, 56 = hullott riolittufa, 57 = riolit és tufa, 58 = összesült riolittufa,
) = riolit-igniszpumit. 60 = riolit, 61 = riolit és vegyes tufit, tufás homok, agyag. 66 = piroxén-amfibodácit.

(A vágatfal gamma méréseket Telkibányán végezték: Lengyel—Kósa, 1959.)
'Í
0 . 2. Distribution of potassium in the Tokaj Mountains as shown by aero-gammaspectrometric surveying (B. WÉ-
ER, 1969). Legend: 41 = silieeous sediments (hydroquartzite, geyserite, limnoquartzite), 42 = redeposited rhyo-
tic tuff, 43 = rhyolitic avalanche tuff, 44 = sand, clayey sand, tuffite, 46 = pseudotrachyte (potash trachyte),
* = pyroxenic-amphibolic dacite, 49 = pyroxenic dacite, 50 = pyroxenic andesite, 51 = acid pyroxenic andesite,
t = mixed (rhyolitic 4- andesitic) tuff. 55 = redeposited rhyolitic tuff and tuffite, 56 = air-fall rhyolitic tuff, 57 =
íyolite and tuff. 58 = welded rhyolitic tuff, 59 = rhyolitic ignispumite, 60 = rhyolite. 61 = rhyolite and mixed
iffite. tuffaceous sand, clay, 66 = pyroxenic-amphibolic dacite (Gamma measurements of the drift wall were carried

out at Telkibánya by Lengyel— Kósa, 1959)
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3. ábra. A kálium, thórium és urán eloszlása tokaji-hegységi kzettípusokban a légi-gainiuaspektrometriai adatc
alapján (WÉBER B., 1970)

Fúj. 3 .Distribution of potassium, thorium and uránium in the rock types of the Tokaj Mountains as shown by aer
gammaspectrometric surveying (B. WÉBER, 1970)

A kálimobilizációval kapcsolatban a thórium eloszlását szélesebb körben i

megvizsgálva a 4. ábráról leolvasható eléggé egyértelm tendencia mutatkozott

•í .ábra. A kálium és thórium eloszlása az északi középhegységi miocén vulkáni területek kálimobilizációs zónáibt

a légi-gammaspektrometriai adatok alapján (WÉBER B., 1970). J e 1 m a g y a r á z a t: 1. Börzsöny-hegység (nag.

börzsönyi kaldera és szobi szerkezet), 2. Mátra-hegység (káli zónák és kálitrachit), 3. Tokaji-hegység (pszeudotrnrhi
kálitrachit)

Fig. /. Distribution of potassium and thorium in the potassium mohilization zones of the Miocéné volcanic aroas

the North Hungárián Highland (B. WÉber, 1970). Legend: 1. Börzsöny Mountains (Nagybörzsöny cauldron ai

Szob structure), 2. Mátra Mountains (potassium zones and potash trachyte), 3. Tokaj Mountains (pseudotrachyt
potash trachyte)
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A 4. ábra adatsora a kálimobilizáció és differcnciáeió mértékére is utal az egyes érintett
hegységekben. A sor elején a Börzsöny-hegységben, a kálium elssorban még a szub-
vulkáni kzetekhez kötve, s ismereteink szerint csak a propilites stádiumig terjeden
halmozódott. A Mátru-hegységben a zónális eloszlás és ezen belül a kálitrachit megjelenése
már azt a kifejezett differeneiációt mutat ja, amely végül is a Tokaji-hegységben a pszeudo-
trachit (kálitrachit) önálló kzet fáciesóben, méreteit is illeten, kiteljesedik.

b) A kálium területi eloszlású, ércprognosztikai szerkezeti értelmezés

A Tokaji-hegységben ti káliumeloszlás értelmezése szempontjából kedvez,
hogy a terület földtani ismerete sokak munkája nyomán már jelentsen elre-
haladt. Ezen belül fontos tény a kálimetaszomatózis tanulmányozottsága
és a telkibányai területen a kálimetaszomatózis és (nemes fém-) ércesedés kap-
csolatának feltárása (Székyné, 1904). Mindezek, valamint a hegységben folyó

többirányú kutatási és földtani térképez program miatt a légifelvétel áttekint
értékelése a célszer.

1. Az 1. ábrán láthatóan a kálium eloszlását az jellemzi, hogy az emelkedt -

ebb tartalom alsó határául vett 3% K feletti értékek zöme a hegységben több
íagy különálló anomália területet (Telkibánya környékén, Sátoraljaújhely és

éágáshuta között, Óhutánál, Erdhorváti, Tolcsva és Erdbénye között, vala-

nint a Szerencstl E-ra lev „medence területen”) képez. Ezeken kívül a
táliumtartalom általában 2- 3% között van és jelents gyakorisággal csökken

í% alá is. A kzetekre kiszámított átlagadatoknak megfelelen (2. ábra)

i 3% feletti értékek nagyobb gyakorisággal fordulnak el a riolitkzetek ural-

kodó elterjedési területein.

A telkibányai területen a kálium f hordozója a pszeudotrachit (kálitrachit),

unely felett a légi-gammaspekt romét riai felvétel összefüggen 3 4% feletti

ártalmakat, maximálisan 7— 8%-ot mutatott ki. A kontúrt adó értékeken
jelül a maximumokat összekötve ÉÉK

—

DDNy és ÉNy—DK-i irányú tenge-

yeket kapunk. Ezek (6. ábra) az idevonatkozó ismereteink Székyné (1964)

zerint olyan törésvonalaknak tekinthetk, amelyek zónájában a metaszoma-
izáló oldatok hatása elssorban érvényesült. Szorosan idetartozik, hogy
t magasabb káliumtartalmú mez határai nem korlátozódva csak a pszeu-
lotrachitra, hanem a „mellékkzetként” elterjedt riolit-igniszpumit kzeteket
s érintve -— ENv-on és EK-en az említett tengelyirányoknak megfelel orien-

áltságot mutatnak. Az ENy-i határ, a metaszomatózis hatásterületét demonst-
álva, megfelel a pszeudotrachit és az elbonthatatlan savanyú piroxénandezit
rintkezésének. Az EK-i határ a pszeudotrachit ez irányba való elterjedésével

zintén összhangban, de a feltüntetett (6. ábra) ENy—DK-i törésvonal — káli-

óna iránya és helye szerint DK-i irányba a riolit-igniszpumit és az át halmozott
iolittufa területére is átnyúlik. A káliumeloszlás adatai tehát arra utalnak,

ogy a metaszomatizáló oldatok hatásával, — amely valószínleg kiterjedt

örésrendszert indikált — a pszeudotrachit elterjedésén túl is számítani lehet,

íz ismert összefüggések miatt ez ércprognosztikai szempontból érdemel figyel-

íet és az eddigi nyomelemvizsgálati adatokkal való összevetést célszervé
3SZÍ.

A hegységben a pszeudotrachit s a kálimetaszómatózis másik ismert el-
trdulása a Sátoraljaújhely s Vágáshuta közötti területen van. Kzeteit Frits

. (1959) és Molnár J. (1959) térképez munkája nyomán Vargáné, Máté K.
1961) tanulmányozta. A légi-gammaspektrometriai felvétel a földi vizsgálatok

redményeivel összhangban a dúsult kálium eloszlását ENy—DK-i irány szerint
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orientáltan mutatja. A felszíni maximum a Szava-hegv pszeudotrachitjára
esik. A Rudabányácska—Károlyfalva úttól K-re es maximumok a Bányi- és
Fekete-hegyre kerülnek, ahol Vargáké, Máté K. a kálioldatok hatására adulá-
rosodást figyelt meg. Az adatok összevetésébl itt az látszik, hogv az ÉNv

—

DK-i irányú, feltételezhet törésrendszer — amelyben az andezitet pszeudo-
trachittá alakító, s a riolittufában adulárosodást elidéz oldatok közlekedtek

a gamma-spektrometriai térkép nyomán, Vargáné Máté K. korábbi fel-

tételezését alátámasztva, ÉNy-felé még hosszabban is nyomozható lesz.

6 1 í 3 km

-
r
>. ábra. A kálium eloszlása Szerencstl északra, léRi-Rammaspektrometriai felvétel alapján. J e I m a r y a r á z a t

1. NeRyedkori képzdmények, 2. Limnokvarcit, limnopelit, 3. Horzsaköves riolittufa, 4. Rovás rlollttufa, 5. Andezit.
<1. Riolit, 7. Horzsak, lapillis riolittufa, 8. Zeolitosodott, toldpátosodott riolittufa, 9. Bentonit, 10. Iliit, 11. Kaolin

és porcelánföld, 12. Kálitufa, 13. Törésvonal (A földtani alaptérkép Nemucz É.—Varjú Gy. nyomán, 1962)

Fig. .5. Distribution of potassium north of Szerencs as shown by aero-Rammaspectrometric surveyinR. Le Rend:
1. Quaternary formations, 2. Limnoquartzite, limnopelite, 3. Pumineous rliyolitic tuff, 4. Siliceous rhyolltic tuff,

5. Andesite, 0. Rhyolite, 7. Pumice, rhyolitic tuff with lapilli, 8. Zeolitized, feídspathlzed rliyolitic tuff, 9. Bentonite,
10. Illite, 11. Kaolin ami porcelain eartli, 12. I’otasb tuff, 13. Fracture line (Basic geological map by courtesy of E.

Nemecz and Gy. Varjú, 1962)

A káliumeloszlás áttekintése olyan benyomást kelt, hogy itt a hegység északi felében,

Telkibánya és Sátoraljaújhely között, a kálimetaszomatikus folyamatok különböz mér-
ték hatásával még egyéb részterületeken is számolni lehet. Mivel ebben a körzetben
a riolitkzetek (fleg tufák) elterjedtsége számottev, a tapasztalatok (Vargáné, Máté
K., 1961.) szerint, ásvány indikációként elssorban a riolittufák adulárosodásának jelen-

sége várható. Ebbl a szempontból több helyütt földi ellenrzés lenne kívánatos. Többek
között Károlyfalvától DNy-ra (Megyer-hegy— Király-hegy), ahol a légifolvétel 6— 7%-os
kálium maximumot jelzett. (Megjegyezzük, hogy a káliumadatok egy ezen a ponton
átmen, a közel Újhutáig terjed NyEny— KDK-i irányú törésrendszert is sejtetnek.)



6. ábra. A kálium-eloszlási adatok földtani értelmezése (WÉBBR 1$.. 1970). Jelmagyarázat: 1 A légifelvétel határa, 2. A vulkáni képzdmények felszíni elterje-

désének határai, 3. Riolit kzetek, 4. Andezit kzetek, 5. Dácitok, 0. A felsszarmata limnikus medence kiterjedésének valószín határai (MAtyAs E. nyomán, 1960),

7. Káliumtartalom 3% felett, 8. A feltételezett kálizónák tengelyvonalai — szerkeseti vonalak, 9. Feltételezett egyéb szerkezeti vonal

Fio. 6. Geological interpretation of potassium distribution duta (B. Wébek, 1970). L e g e n d 1. Limité of air-born surveying, 2. Boundaries of the surflcial extenslon
of volcanie rocks, 3. Rhyolite rocks, 4. Andesite rocks, 3. Dacites. 0. Hypothetical boundaries of the extension of the Upper Sarmatian limnic hasin (by courtesy of E.

Mátyás, 1900), 7. Pohvssium content above 3%, 8. Axial lines of hypothetical potash zones — structural lines, 9. Other supposed structural lines
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A hegységben a harmadik nagyobb káliumanomália területet Óhutánál
dúljuk. A mintegy 2 X3 km nagyságú, határozottan ÉNy—DK-i orientációjú

er let
,
a savanyú piroxénandezitre (alsó és fels) esik. Á kálimetaszomatózis

.híve, földtani térképezés révén, itt már szintén ismert. Kémiai elemzéssel,

kálimetaszomatizált andezitben 10,21%, trachit breccsában pedig ,,(5,72%
v,0-tartalmat találtak (Gyarmati, 1966). Ugyanezen az anomália területen

legéctl K-re pszeudotrachitban 8,42% és 12,8% K 2
0 tartalmat is kimutattak

Perlaki, 1068). A légi-gammaspektrometria, a nagy érzékenység áttekintés

lényével rendelkezve, a kálium feldúsulást a földtani térképezéssel (1 : 25 000
láromhuta, Fony) észleltnél nagyobb területen jelezte (1. ábra). A 7 8%
áliumot mutató anomáliák sora két ÉNy—DK-i irányú, intenzív kálimobili-

iciós zónát (törést) jelez. Ezek földi ellenrzését, majd ércprognosztikai ért-
ét vizsgálandó, ellenrz kutatást célszernek, és többek között terepi gainma-
Dektrometria alkalmazásával gazdaságosan kivihetnek is tartjuk.

Az eddig említett telkibányai, Sátoraljaújhely vágáshutái és óhutai anomáliák egyik
gfontosabb jellemzje, hogy szerkezeti vonalakhoz, s ezekben a hidrotermális folya-
íatok aktív zónájához köthetk. Megítélésünk szerint ezek az anomáliák, az elkülö-
itett mátrai és börzsönyi területekkel együtt (Wéber— Géresi, 1970, Wéber—Nagy

—

érési 1971), a kálium anomáliák egyik f típusát képviselik. A gyakorlati igény
kiilönítés létjogosultságát (elssorban a légi-gammaspektrometria értelmezése szem-
ont jából) az a tapasztalat i tény támasztja alá, hogy ilyen kálium anomáliákat egyrészt
mesére, másrészt nemesfém indikációk felett láttunk. Ezek az anomáliák elssorban
adezitekkel kapcsolatosak. A met aszómat ózis teljes kifejldését a kálitrachit képviseli,

ammaspektrometriai jellemzésükhöz a thóriumt art alom csökken tendenciája is hozzá-
írni (4. ábra).

A következ, emelkedett káliumtartalmat mutató terület Erdbénye—Erd-
orváti—Tolcsva között , elssorban a riolit-igniszpumit kzetek elterjedésével

an kapcsolatban. A kzetcsoportot, kémiai elemzések alapján is jellemz
tagasabb kálium tartalmának megfelelen, a légimérések is egyönteten >
% tartalommal mutatják. A 4% feletti értékek egyrészt a kiemelked mor-
dógiájú közvetlen felszíni elterjedéssel, másrészt (>6%) az eredetileg is ki-

gróan magas káliumtartalmú kzetváltozatokkal lehetnek összefüggésben.

területen, a felszínen nyert (kálium és thórium eloszlási) adatok alapján,

agyobb mérték kálimobilizáció nem mutatkozik.

Ezt az anomáliát, a mátra-hegységi kishegyi riolit kálium anomáliájával (Wéber—
érési 1970) egy típusba sorolva, kzetanomáliának minsítjük. Szélsségesen diffe-

nciálódott magmát mutat. Gammaspektrometriai jellemzéséhez a magas thórium-
.italom is hozzájárul.
A légi-gammaspektrometria segítségével az ilyen magas káliumtartalmú kzeteket
egyszerbb felderíteni, ami a föl 1 tani-kzet tani térképezést vagy az esetleges gazdasági
lú, prognosztikus felmérést is megkönnyíti. Természetesen ugyanilyen értelemben
lhasználható a módszer az alacsony (< 2°„) kálitartalmú kzetfajták vonatkozásá-
ul is.

Egy nagyobb anomáliaterület a hegység DNv-i részén, Szerencstl É-ra,
felsszarmata (limnikus) medencekifejldés területére esik. Jellemzésül meg-
ilapítható, hogy a különálló magasabb (>>3%) káliumtartalmú mezk els-
>rban a riolitot (pl. Somoshegy Golopnál) és a riolittufa képzdményeket
“Izik. A hidrotermális tevékenységgel keletkezett limnokvarcit alacsony (<
%) káliumtartalommal különül el (5. ábra). A területre vonatkozó alapvet
odaírni forrásokból (Nemecz—Varjú, 1963; Zelenka, 1964; Mátyás 1966)
idjuk, hogy ezen a területen a kálium ma rögzíthet eloszlása jelents mérték -

4 Földtani Közlöny
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ben a vulkánitokból, tufákból hidrotermális (-hévvíz—gejzir) hatásra beköve
kezett nemesagyagképzdés folyamatához köthet .Mátyás E. (1966) vizsgál;

tai szerint a medenceüledékeket (pl. — agyag — homokos tufit — kavicsc

tufit) áttört és agyagosító kovás hévforrás centrumától kifelé haladva, a kötés

energiáknak megfelelen, a kálium a küls illites-allevarditos zónában éri <

maximumát. A medence területére jellemz sajátságos feltártsági viszonyo
mellett (a még ép nemesagyag telepeket a nagyon kis káliumtartalmú limn<

kvarcit fedi le) a légi mérések a finom részleteket természetesen nem tükrö;

hetik. A földtani adatokkal való összevetésbl azonban az kitnik, hogy a lég

felvétel részben a „földpátosodott-zeolitosodott riolittufát”, részben pedig a

illites lebontásra is elssorban kedvez, ,,kálitufát” magasabb (3—4%) káliun

tartalommal jelzi (5. ábra). Feltételezzük, hogy ezeknek a képzdményekne
a magasabb (

>> 4 %) káliumtartalma a medencebeli folyamatokat megelz
kálimobilizációval is kapcsolatban van, ezért kálizónák elkülönítését a medence
területen is megkíséreltük (6. ábra). A limno- és hidrokvarcitok a valószínié
késbbi, — már nem alkáliás — oldatfelvándorlást képviselik. Hatásuk a j<

meghatározható lokalizációs törvényszerségek szerinti nemesagyagképzc
désben (másodlagos ion-mobilizáció) mutatkozik.

2. Az elbbiekbl megállapítható, hogy a légi-gammaspektrometriai fe

vétellel észlelt nagyobb kálium anomália területek lényegében fedik a földtai

vizsgálatokkal és térképezéssel már korábban kimutatott hatókat. A nagyob
anomália területeket tekintve e vonatkozásban lényegesen újat tehát nem tuc

tünk kimutatni. A kisebb kiterjedés kálium anomáliák ellenrzését-értékek,

sét, s összességében is a káliumeloszlás kívánatos további vizsgálatát, a hegvsé

hivatott kutatóinak figyelmébe ajánljuk.

Ami áttekint értelmezést a légifelvétel lehetségein belül még célszerne
láttunk, azt a 6. ábrán mutatjuk be. Itt elssorban azokat a vonalakat tntél
tk fel, amelyek prognózisunk szerint, valószín kálizónák tengelyét mutatvr
egyúttal az (kálidús) oldatok feláramlását biztosító (nyitott) f szerkezet

irányokra is utalnak. A zónákban, egyes pontokon (Rudabányácska, Telk
bánya, Komlóska stb.) a már régebben ismert ércindikációkkal való közvetle

kapcsolat, vagy közvetett kutatási jelek (kovásodás, hidrokvarcit telére!

zöldkövesedés stb.) kimutathatók. Ezek a tények a magasabb káliumtartalm
pontok következetes felszíni ellenrzésére ösztönöznek a légifelvétel nyomár
A földi geokémiai vizsgálatok eredményei (Zentai, 1964) szerint is azok a

elemek „mutatnak figyelemre méltó dúsulást a hegységben, amelyeknek mej!

jelenése a káliuméval . . . kapcsolatos”. A feltételezett kálizónák továbl

vizsgálata és igazolódása könnyen beláthatóan a mélységi prognosztikus érc

kutatások tervezéséhez is hozzájárulhat, az egyéb földtani adatok melleti

A kálium eloszlása — felszaporodása — mind a Mátrában, mind a Börzsönybe
kapcsolatot mutatott az ércelfordulások nagyobb szerkezeti kereteivel. Feltehet, bog
ez a tapasztalat a Tokaji -hegységben is érvényes és így azokat a nézeteket támogat ji

amelyek a hegységben a mélységi kutatás kiterjesztését szorgalmazzák.

3. A feltételezett kálizónák szerkezet indikáló szerepének, s a hegység szer

kezetéhez való illeszkedésének vizsgálatára, feldolgoztuk a légi mágneses ano

máliák irányítottságát. Az eredményekbl (7. ábra) arra következtethetünk
hogy a hegység szerkezetében eddig említett (Pantó G., 1964) két f irányéi

belül tulajdonképpen négy szerkezeti f irány valószín. Gyakorisági sorrend

ben: É I) (350° és 5°- Í 70° és 185°), ÉÉNy DDK (330° és 340°- 150° é



Jl éber — (férést: .4 kálium eloszlása a Tokaji-hegységben 159

160°), ÉNy—DK (305° és 325°— 125° és 145°), valamint ÉÉK—DDNy (20—
200°). A feltételezett kálizónák csapását ezekhez az adatokhoz mérve (7. ábra),
kapcsolatot látunk.

É

ábra. A légi mágneses anomália tengelyek irányítottsága a Tokaji-hegységben (Géresi Gy., 1970; az ELGI Gravi-
tációs és Mágneses Osztálya által szerkesztett JT izomál térkép alapján). J elmagyarázat: 1. A mágneses ano-
máliák irányítottsága, 2. A feltételezett kálizónák irányítottsága, 3. A riolit kzetek és az andezitek érintkezésének

irányítottsága a felszíni elterjedésben

Fig. 7. Orientation of air-magnetic anomaly axes in the Tokaj Mountains (Gy. Géresi, 1960. after the AT isanomalous
map compiled by the Grayitation and Geomagnetie Department of ELGI). L e g e n d: 1. Orientation of geomagnetci
anomalies, 2. Orientation of hypothetical potash zones, 3. Orientation of the contact between rhyolite rocks and andie

sites as found in outcrops

Az ÉNy— DK-i f irány szerepére utal még az a tény, hogy a hegységben — a fel-

színen — az andezit és riolitkzetek regionális elterjedésüket tekintve, ez irány szerint
határolódnak el egymástól. A mágneses adatok ismeretében logikus arra következtetni,
hogy ez a mai felszínen látható érintkezés, szerkezetileg preformált.

Adataink összességükben arra mutatnak, hogy a hegységben az ércföldtani

és egyéb ásványkutatási lehetségek felméréséhez a légi káliumeloszlási (és

mágneses) adatokat, a földtani és geokémiai kutatási adatok (Zentai 1962,
Elsholtz—Németh 1968, 1969) mellett célszer lesz felhasználni.

4*
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Befejezés

A tokaji-hegvségi adatok közlésével egyidejleg azzal a reménnyel zárjuk
a vulkáni hegységeinkre (Börzsöny—Mátra— Tokaji) vonatkozó légi — kálium-
eloszlási adatok bemutatását és értelmezését, hogy sikerült felkelteni az érdek-

ldést egy korszer felderít kutatási módszer szélesebb kör földtani felhasz-

nálása iránt. Ugyanakkor bízunk abban is, hogy elssorban a kálium indikátor

szerepének vizsgálatára támaszkodó földtani értelmezéssel kimutatott prog-

nosztikus összefüggések földi ellenrz vizsgálatra is kerülnek.

A légi-gammaspektrometria, mint felderít kutatási módszer, elssorban a hasadó-
anyag kutatás céljait szolgálja. A földtani értelmezés eddigi tapasztalatai alapján azonban
úgy láttuk, hogy az alkalmazás lehetségei nem korlátozódnak csak erre a feladatra.

A radioaktív elemek (U, Th, K) eloszlásainak vizsgálata, geokémiai tulajdonságaikkal
együtt elemezve, a képzdmények, földtani folyamatok szélesebb jellemzését és értel-

mezését is lehetvé teszi. Ezen az úton is kívánatos volt megtenni a kezd lépéseket

(3. ábra). A komplex (gammaspektrometriai és mágneses) légimérések alkalmazását a
bvített földtani értelmezés lehetségei még gazdaságosabbá teszik.
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Distribution of potassium in the Tokaj Mountains írom
aero-gamniaspectrometric survey data

H. II
’éber and Cy

t
(kérési

The distribution of potassium measured by aero-gammaspectrometric surveying in
. the Tokaj Mountains is interpreted. The Tokaj Mountains the extreme eastern member

oí' the North Hungárián Highlande. They are Imiit up of Tertiary (Tortonian-Sarmatian)
volcanics, e.g. rhyolit.es, andesites and daeites. The highest peak is the Nagy Milic with

. an elevation of + 89(i in a.s.l.

The met hód of nieasuring and I he principals of geological interpretation coincide
with tliose applied fór survey and elaboration of distribution dala of potassium in the
Mátra and Börzsöny Mountains reported earlier (B. Wéber and Gy. Géresi 1970,
B. Wéber— L. Nagy— Gy. Géresi 1971).

The distribution of potassium in the Tokaj Mountains is shown in a map (Fig. 1).

a) Potassium content of rocks

The present paper contains potassium data (Fig. 2, Tables T) calculated fór
1 individual rock types from aero-gammaspectrometric results. Air-borne measurements
j

confirm, in agreement with earlier geological evidence, that the highest average potassium
I content, i.e. 4.4%, occurs in the potash-metasomatosed pseudotrachytes (potash-
trachytes). This eorresponds in magnitude to the average, i.e. 4.3%, of the Mátra Moun-

I

tains zones of potassium, eliaracterized by the occurrence of potash trachytes too.
A similar coincidence seems to be suitable fór extrapolation from the point of view of

fi geological interpretation of aero-gammaspectrometric measurements.
Gamma speetromet ry makes it possible to utilize the distribution patterns of the

: radioaetive essential elements, U and Th, fór the characterization of potash-metasomatie
processes by the médium of pseudotrachyte. As suggested by the results (Fig. 3), the

1 manifestations of potash metasomatism are indicated by both the deerease of Th content
and the insignificant, mainly relatíve, increase of U content and, still more characteristic,
the reduction of Th content.

Distribution of thorium, wlien studied more broadlv, is found to show that the degree
of potash differentiation is manifested in the ratio Th/K as well (Fig. 4).

b) Areal distribution of potassium : a structural interpretation with a view to re prognosis

1. In the mountains the areal distribution of potassium is characterized by the
i

{

occurrence of several large, continuous anomalies. Taking int consideration the geological
data already available, it can be stated that the Telkibánya, Sátoraljaújhely- Vágáshuta
and the Óhuta anomalies combined are characterized by being conneeted with tectonic
lines and, specificallv, with active zones of hydrothermal processes. These represent
one of the main types of potassium anomalies. Delimination of the zones is supported—

]

primarily from the point of view aero-gammaspectrometrieal interpretations—by the
empirical observation that sucli potassium anomalies occur above indications of non-
ferrous and precious metals (Au and Ag). Sucli anomalies are conneeted primarily with
andesites. The complete devTelopment of metasomat ism is represented by potash trachyte.
Deerease of the thorium content contributes to gammaspectrometric characterization
of anomalies (Fig. 4). The anomalv of Erdbénye—Erdhorváti—Tolcsva is conneeted
with the distribution of rhyolitic ignispumites. Considered to be a petrological anomaly,
it indicates the presence of an extremely differenciated magma.
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A large anomaly within the surveyed area lies in the territory of the Upper Sarmatian
limnic basin facies, North of Szerencs. Aero-gammaspectrometrie measurements have

j

yielded higher potassinm contents fór rhyolites, feldsparithed-zeolitized rhyolitic tuffs

and potash tuffs most favourable fór illitic alteration (Fig. 5). Limno- and hvdroquartzites
.

1

show low potassium contents, representing the later, already non-alcalie, migration of
Solutions in the course of geehistorical evolution. Their effect is solely secondary (possibily

due to regeneration), being manifested by the formation of high-quality clays ebeying
to readily definable localization laws.

2. Fig. 6 shows in the first piacé those lines which, designating the axes of probable
potash zones, are indicative, at the same time, of a contemporaneous (open) main
structure granting the conditions necessary fór the upward migration of (potassium-rich)
Solutions. At somé points within the zones (Rudabányácska, Telkibánya, Komlóska,
etc.) a direct connection with already-known re marks or indirect prospecting indices

'

(silicification, hydroquartzite veins, greenstone alteration, etc.) can be demonstrated. '

Explored by air-borne surveying, these facts give a stimulus to checking of the points
of comparatively higher potassium content. Further.exploration and verification of the
hypothetical potash zones may contribute even to the drafting of prospecting operations
fór subsurface prognostic re deposits, provided that other geological data are alsó

taken int consideration.
Distribution and enrichment of potassium have shown both in the Mátra and the

, |

Börzsöny Mts. a definite relationship with the broader structural frame of the re
:

deposits. It is quite plausible that this experience may be valid fór the Tokaj Mountains
as well and that it confirms the necessity of the extension of subsurface prospecting.

3. The orientation of the air-surveyed magnetic anomalies has been marked out fór ;

examination of the structure-controlling function of the hypothetical potash zones. \

The results show (Fig. 7), that four main trends are likely to exist within the NW andj
NNE— SE and SSW orientations of the mountains’ structure (Fig. 7). Comparing the’

strike of the hypothetical potash zones with these data (Fig. 7), a correlation can be
recognized.

Summation of the available data indicate the usefulness of potash and air-magnetie >

distribution patterns, along with other geological and geochemical results, from (he

point of view of re geology and the potential availability of other mineral raw materials.

* * *

Publishing data regarding the Tokaj Mountains, the autors present the air-measured
potassium distribution patterns and their synoptical interpretation fór the North Hun-
gárián volcanic mountains, hoping to have awakened interest fór the complex utilizat ion

•of an up-to-date method prospecting.

As a method fór reconnaissance prospecting, aero-gammaspect rometry is primarily

useful fór the purposes of prospecting fór radioactive raw materials.

Summarizing experiences in geological interpretation the present authors believe j

the application of the above method nt to be limited to radioactive prospecting only.

Examination of the distribution of radioactive elements (U, Th, K), ineluding research

int their geochemical properties makes a broader characterization and interpretation

of geological processes possible (Fig. 3).

Widening the scope of geological interpretation renders the applicat ion of the complex
(gammaspectrometric and magnetic) air-borne surveying more economieal
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A szécsényi amussiumos slir fels tagozatának

mik rólaimája

Horváth Mária *

(2 ábrával, 2 táblázattal, 1 táblával)

Összefoglalás : Szerz a Szécsény környéki amussziumos slir fels tagoza-
tának Foraminifera-faunáját vizsgálta és azt az eggenburgi emeletbe tartozónak (azaz
ilsómiocénnek) állapította meg. A vizsgálati eredmények megegyeznek a molluszka
faunavizsgálat eredményével. A Foraminifera fauna sok tekintetben azonos a dél-

S szlovákiai eggenburgien faunájával.

1970. évi cserhát-hegységi munkánk során, melyet az ELTE Kzettani
Tanszékének ,,Cserhát-témája” keretében (MÁFI megbízásából) végeztünk,
észletesen foglalkoztunk a korábbi irodalomban ,,katti slir” néven említett
képzdmény faunájával és korának megállapításával. Vizsgálataink szerint a
,katti slir” csak litológiai szempontból egységes. Elkülöníthet mélyebb, fels-
iligocén és magasabb, alsómiocén tagozata.

Ebben a munkámban kizárólag a Szécsény környéki slir alsómiocén tagoza-
ával foglalkozom. A mikrofaunisztikai vizsgálatokkal párhuzamosan Báldi

* C feldolgozta a makrofaunát is. Az új vizsgálatok eredményeit kéziratos

elentésünk foglalja össze (Báldi és Horváth, 1970).

A lelhelyek ismertetése

A mintafelvételi pontok helyét az 1. sz. ábra mutatja.
a) Szécsényfelfalu-1. Vízmosás Felsnvergespusztától E-ra, a Nyerges-

>atak völgyében. A vízmosás K-i végétl kiindulva több pontról gyjtöttünk
myagot. A legérdekesebb szelvényt a 2. sz. ábra mutatja. Itt az amussiumos
lirre kavics, homok települ, mely Báldi T. véleménye szerint a kárpátién alsó

észébe sorolható (1—6. sz. minták).
b) Endrefalva-2. Homokbánya a falu EK-i végén. Anyaga agyagos, finom-

íomokos aleurit. A feltárás anyagában sok uszadékfa-maradvány található

uni a kissé durvább szem anyaggal együtt partközeli kifejldésre utal (18— 19.

z. minták).

c) Szécsény- 1. Téglagyár a falutól EK-re, az endrefalvai országút mellett.

I feltárásban az amussiumos slir figyelhet meg (7—9. sz. minták).
d

)

Szécsény-2. Nagy téglagyár a falutól kb. 3,5 km-rel K-re, az Öreghegy
ádalában. A feltárás anyaga amussiumos slir, melynek fels szintjében ho-

nokos, tarkaagyagos képzdmény van, mikrofauna nélkül. A rétegsort lösz

árja le. Az agyagos aleurit makrofaunája gazdag, szép Flabellumok is el-
kerültek (10— Í7. sz. minták).

.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani és Rétegtani Szakosztályának 1971. II. 8-i eladóülésén
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I. ábra. A

Fig. 1.

dolgozatban tárgyalt terület vázlata.

Sketch of the investigated territory.

Magyarázat: 1. Község, város, 2. Téglagyár, 3. Mintavéte
helyek

Legend: 1. Viliágé, town. 2. Briek-yard, 3. Sampling points

D

2. ábra. Szécsényfelfalu, a Nyerges-patak völgyének Ny-i végén lev feltárás. Magyarázat: 1. Ainussiunio:

slfr, 2. Homokos kavics, 8. Homokos agyag, 4. Agyag
Fig. 2. Exposure at the W end of the valley of the Nyerges brook at Szécsényfelfalu. Legend: 1. Amussium Schller

2. Sandy gravel, 3. Sandy clay, 4. Clay
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Irodalmi áttekintés

Az els összefoglalást a Cserhát-hegységrl Noszky J. (1940) adta. Munkájában
j

részletesen foglalkozott Szécsény környékével is. Ma.tzon L. vizsgálataira támaszkodva-
a szécsényi nagy téglagyárból felsrupéli és kát ti homokos, agyagos képzdményeket,

j
említ. Szécsényfelfaló és Endrefalva vidékérl tipikus slirrl tesz említést.

Ferenczi I. (1942) felsoligocén slirfáciesekrl ír, melynek elterjedését a követke-
; zkben adja meg: Endrefalva— Szócsényfelfalu Szécsény — Nagylóc— Rimóc— Nógrád-
i varsány vonulata.

MajzON L. (1942) foglalkozik Sóshartyán és Szécsény vidékének képzdményeivel.
. Szécsényi mélyfúrásokból gazdag foraminiferás agyagmárgákról tesz említést, míg a
t Szécsénytl K-re lev öreghegyi feltárásból szegényes katti mikrofaunákról ír. Sós-

hártyán környékén alsómiocén rétegek jelenlétét is valószínnek tartja.

Az 1940-es évek második felében Baktkó L. (1947) a szécsényi síi rt teljes egészében
a katti emeletbe helyezi.

Elször Csepreghyné Meznerics I. (1953, 19(57) mutatott rá az ,,Amusshnn dcnu-
datwrn”-tartalmú agyagos-homokos „slir”-képzdmények burdigalai korára, Sóshartyán

I és Ipolytarnóc környékérl. Az ipolytarnóci rétegek Foraminifera-faunáját Nyir M. R.
I (1967) szintén alsómiocénnek tartja.

Az 1964— 65-ös évek során kolaj és földgázkutatás céljából több fúrást mélyítettek
, a Nógrádi-medencében. Csiky G. (1970) Majzon L. és Bartkó L. korábbi adataira
hivatkozva a hat szécsényi mélyfúrásból 300— 400 m vastag katti rétegeket említ.

Az amussiumos slir faunájának vizsgálata az újravizsgálat mellett fontos azért is,

mert É-Magyaroi-szág területén korábban már sikerült alsómiocén slirképzdményeket
is kimutatni (Báldi és Radócz 1965, Horváth 1970).

A mikrofaunák jellemzése

19 slirminta mikrofaunája alapján három faunatípus különíthet el, melyek
i a következk:

1. robulus-nonionos mikrofaunák
2. cyclamminás mikrofaunák
3. cibicideses mikrofaunák

Ezek heteropikus biofácieseknek felelnek meg.
1. A Robulus-Nonion összetétel mikrofaunákra a két genusz fajainak nagy

egyedszáma jellemz. A kísér faunában Cassidulinák, Marginulinák és jtlank-

ton alakok figyelhetk meg nagyobb egyedszámban. Ilyen mikrofaunák a
szécsényfelfalui mintákból kerültek el.

2. A cyclamminás mikrofaunák f jellemzje az agglutinált házú fajok nagy
egyedszáma. Haplophragmoides, Cyclamrnina, Spiroplectammina, Textularia
genuszok játszák a vezet szerepet. Több fajuk került el, nagy egyedszámban.
Köztük számos korjelz érték alak van, így pl. a Cyclamrnina praecancellata,

Circus wilsoni.

Érdekesség, hogy a Cyclamrnina acutidorsata és C. rotundidorsata több pél-

dánya is megtalálható, elég nagy mérettel (1,5— 2 mm). Ez a fáciestani eltéré-

sek következménye (mélyszublitorális-sekélybatiális fácies), mely eltérésekre

a fáciestani értékelésnél részletesebben is kitérek.

Egyes mintákban igen nagy a Spiroplectammina carinata faj egyedszáma is,

és több példányban került el a Spiroplectammina pectinata faj, melynek réteg

-

tani szerepe van (az alsómiocénben jelenik meg).
A kísér fauna a cyclamminás mikrofaunákban is jelents, a faunaképre

azonban az agglutinált házúak uralkodása nyomja rá bélyegét. Ilyen össze-
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tétel mikrofaunák a szécsényi nagy téglagyár mintáira jellemzek, de meg-
:

találhatók a kis téglagyári mintákban is.

3. A cibicideses mikrofauna fleg Endrefalvára jellemz. Itt a fauna nagv •

részét a Cibicides dutemplei faj teszi ki, kevés más faj kíséretében. A Cibicides
j

dutemplei a többi mintában is megtalálható, de kisebb számban, nem dönt .

többségben. Ez szintén a fáciesviszonyok eltérését mutatja.

Biosztratigráfiai értékelés

A mikrofaunákra jellemz, hogy típusos paleogén fajt nem tartalmaznak.
Mint a fajok elterjedését mutató táblázatból kitnik, több olyan faj került el,
mely a felsoligocénben jelenik meg, virágkorát azonban a fiatalabb képzd-
ményekben éri el. Ilyen pl. a Textularia gramen, Valvulineria complanata.
A vizsgált mikrofaunákban több olyan faj van, mely inkább a középs- és

felsmiocénben jellemz, így a Hopkinsina bononiensis és Trifarina bradyi.

Nyíró (1967) az ipolytarnóci homokos rétegek mikrofaunájából, melyet az
alsómiocénben sorol, szintén említi a fenti fajokat.

Cicha és Zapletalova (1963) vizsgálatai alapján az alsómiocén rétegekben
több új agglutinált házú faj jelenik meg, így a Haplophragmoides vasiceki

vasiceki, Cyclammina praecancellata, Circus wilsoni.

A Paratethys területén a Cyclammina praecancellata alak az alsómiocénben
lép fel, és csak az eggenburgi rétegekben található meg. Néhány példánya
a szécsényi nagy téglagyár rétegenként gyjtött mintáiban is elfordul.

A Haplophragmoides vasiceki vasiceki és Circus wilsoni fajok közös jellem-

zje, hogy az alsómiocén, eggenburgi rétegekben lépnek fel, a bádeni (tortonai)

emeletben érik el virágkorukat és maximális nagyságukat. Jellemz továbbá,
hogy az ottnangi emelet rétegeibl hiányoznak, ill. meglétük bizonytalan.

A Bolivina nemzetség két faja, a Bolivina plicatella és a B. hebes szintén

az alsómiocénben lépnek fel (Cicha és Zapletalova, 1963). Mindkét faj el-
fordulása a vizsgált mikrofaunákban ritka, mindössze egy-két példányuk
került el. Rögl (1969) a Bolivina hebes fajt megemlíti a Laa an dér Thaya
kárpáti rétegeibl. A Bolivina plicatella fajt Nyir (1967) szintén leírta, de
ritkának tartja. A két faj közös jellemzje, hogy a bádeni emeletben éri el

virágkorát.

A Cibicides nemzetség fajai közül az alsómiocénben lépnek fel a C. budayi

és C. letkésiensis (Cicha és Zapletalova, 1958). Virágkorukat ezek a fajok

is fiatalabb képzdményekben érik el. Példányszámuk a mikrofaunákban kicsi.

A mikrofaunákban kifejezetten alsómiocén alakok is megtalálhatók, így
a Bolivina fastigia és az Uvigerina parviformis. A Foraminiferák között gya-

koriak a Planuláriák, melyeknek példányai mindig töredékesek. Valószínleg
a slirképzdmények tipikus alakjai, mivel ilyen alakok felsoligocén minták-

ból is elkerültek (Csitár környéke, Báldi és Horváth, 1970).

A szécsényi slirösszletbl gyjtött minták közül hatban találtunk Almaena
osnabrugensis fajt, több példányban. Ez a faj az oligocénben gyakori, de az

eggenburgienbl is számos helyrl leírták. A példányok között egy lényeges

eltérés mutatható ki. Megkülönböztethet a díszített és díszítetlen alak. A dí-

szítetlen formáknál nagyobb a kamraszám (9— 10), a kamrák gyorsan növeke-

dk, a kamraválaszfalak kiemelkedk. A díszített formáknál a kamraszám
kisebb (7— 8), az utolsó egy-két kamra díszítetlen. A díszítés általában apró
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>yöngy vagy léc. A kamraválaszfalak a díszített formáknál nehezen ismerhetk
él. Ezeknek a formáknak intraspecifikus megkülönböztetése finomrétegtani

lieosztást is lehetvé tenne.

1 A plankton fauna igen szegényes, megtartási állapota miatt fajra kevés
léldány határozható meg. Jellemz a Globigerina ciperoensis alakkör, a G.

r iperoensis ciperoensis és G. ciperoensis angustiumbilicata fajokkal, valamint
1

i, Globigerinoides-ek fellépése.

A Globigerina ciperoensis ciperoensis és G. ciperoensis angustiumbilicata fajok

nár a középs, ill. felsoligocénben megjelennek, a Globigerina ouachitaensis
lakkörbl fejldnek ki és a középsm ioeénben is megtalálhatók. Fleg az alsó-

niocén (eggenburgi és ottnangi) rétegekben gyakoriak.

A két G. ciperoensis forma mellett olyan Globorotalia fajok is megtalálhatók
G. saginata , G. testarugosa), melyek Jenkins ( 1 9(36) vizsgálatai szerint a mio-
énben jelennek meg, idsebb rétegekben nem fordulnak el.
Általában a Globigerinoides-dátumot, a Globigerinoides-ek els megjelenését

z alsómiocén aljára helyezik. Eddigi ismereteink szerint csak JDNy-Franoia-
rszágban, Escornebéou-ban mutatták ki a Globigerinoides trilobus primordius
ajt, felsoligocén faunában (Butt, 1906). Újabb vizsgálatok szerint a Globi-

erinoides genusz a molassz-övben gyéren az egri emeletben is megtalálható
Paratethys Konferencia, Bécs, 1970). Egyébként a genusz az akvitáni emelet
Íján lép fel.

A Globigerinoides-d'ktum az eddigi ismeretek alapján csak hozzávetleg határ-

alz az oligocén és miocén között. Korábbi és mostani vizsgálataink szerint

pltételezhet, hogyÉ -Magyarországon a Globigerinoides genusz a miocénben
alenik meg elször.

Fáciestani értékelés

A szécsényi téglagyárak és egyes szécsényfelfalui minták faunájára a Cyc-
imminák, Textulariák uralkodása jellemz, valamint a szegényes plankton
luna. A plankton alakok számos mintából hiányoznak. A mai óceánokban
égzett fáciestani vizsgálatok alapján a Cvclamminák f elterjedési területe

mélyszublitorális-sekélybatiális régió, tehát a 150—300 m-es tengermélység.
l Cvclamminák itt érik el maximális nagyságukat is, néha 5 mm-nél nagyobb
tmért (Bandy, 1960).

Az Uvigerinák szintén a mélyebb tengerrészre utalnak, a szublitorális övre.

Igyes alakjaik a batiáüs mélységekben is megtalálhatók.
A Ciöícirfes-félék már kisebb tengermélységre jellemzk, a self középs- és

üls övére, azaz 50—100 m körüli mélységre.

A Akmio?i-félék sekélytengeri, partközeli feltételek mellett jellemzk, a bels
sif övében, azaz 30—50 m-es mélységben. Már a csökkentsósvízi fácies felé

íutatnak átmenetet.
A fentieket összefoglalva és a vizsgált mikrofaunák összetételét figyelembe
éve a következket állapíthatjuk meg:
a) A szécsényi téglagyárak és a szécsényfelfalui szelvény amussiumos slir-

nyaga kb. 150—300 m-es tengermélységben keletkezett. A Bobulus-Nonion
sszetétel mikrofaunák csökken vízmélységet jeleznek.

b) Az endrefalvai homokos agyag sekélyebb tengeri, valószínleg partközeli

eletkezés, amit igazolnak a feltárásban talált uszadékfa maradványok és

övénvlenvontatok is.
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Összefoglalás

a) A szécsényi amussiumos slirösszlet fels tagozata alsómiocén, az új
nomenklatúra szerint eggenburgi.

b) A Foraminifera-fauna nyílt tengeri, mélyszublitorális-sekélybatiális (kb.

150—300 m) régióra jellemz — Szécsény, Szécsényfelfalu; ill. sekélytengerre

utaló, partközeli kifejldésre jellemz — Endrefalva.

c) A slirösszlet Foraminifera-faunájának vizsgálati eredményei megegyez-
nek a makrofaunisztikai vizsgálatok eredményeivel (Báldi és Horváth, 1970).

d) A Foraminifera-fauna sok tekintetben megegyezik a dél-szlovákiai eggen-

burgien Foraminifera faunájával.

e) További vizsgálatokkal É-Magyarország területén valószínleg sikerül

hasonló faunákat kimutatni, ill. a felsoligocén és miocén képzdményeket
pontosan elválasztani.

A mellékelt táblázatokon közöljük Pokorny (1958) rendszerében a vizsgált

összlet mikrofaunáját és a fajok elterjedését. A benthosz fajoknál a Paratethys

területén belüli és kívüli felosztást alkalmaztunk az elterjedés vizsgálatánál,

míg a plankton fajoknál általános európai adatokat vettünk figyelembe.

A szécsényi slirösszlet plankton foraminiferái és azok európai elterjedése

II. táblázat — Table II.

Globigeriria boltit CitA
'llobigerma ciperoensis angustiumbilicata (BOLLI)

Olobigerina ciperoensis ciperoensis BOI.l.I

Olobigerina praebulloides leroyi (Blow et BaNNER)
Olobigerina praebulloides praebulloides BLOW
Olobigerina cf. senilis BANDY
Olobigerina tcoodi woodi JENKIXá
Olobigerina sp.

Olobigerinoides cf. primordius (BLOW et Ba.n.vkR)

Olobigerinoides sp.

Oloborotalia continuosa Blow
Oloborolalia foliata (BOLLI)
Oloborotalia saginata Jenkins

J

lloborotalia testarugosa JEXKIXS
íloborotalia sp.

Táblamagyarázat — Explanation of Plate

I. tábla — Plate I.

1.

Cyclammina acutidorsata (HaXTKEN'); N = 30%
2. Cyclammina praecancellata Voloshinova: N = 30 X

3.

Cyclammina rotundidorsata (HjlXTKEX); N = 30

X

4. Haplophragmoides vasieeki tasiceki Cicka et Zapletaloya; N = 30X
5

.

Hopkinsina bononiensis (Forxasini); N = 50X
6. Spiroplectammina pectinata (R.ECSS); N = 30X
l.Almaena osnabrugensis (Koemer); díszítetlen forma — unomemented forme: X = 30X
8. Almaena osnabrugensis (Roesie); díszített forma — ornamented forme; X = 30X
9. Globigerina ciperoensis angustiumbilicata (Bolli); X = 50X
O.Globigerina ciperoensis ciperoensis Bolli; X = 50X

A fényképek az ELTE Földtani Tanszékén készültek. Foto: Klinda Lajos

Xhe photos were made in the Geological Institute of Eötvös University. Photo Lajos Klinda.
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Mierofauna of the upper member of the Amussium Schlier at

Szécsény, Hungary

M . Horváth

Fauna and age determinations of what had been referred to in literature as „Chat t ián

schlier” of the Cserhát Mountains, North Hungary, were carried out in 1970. According
to the author’s investigations this fonnation is uniform from the lithological point of

view only as a lower number of Upper Oligocene age and a higher, number of Lower
Miocéné age can be distinguished. The present paper has been devoted solely to the

Lower Miocéné member of the Schlier oecurring in the vinicity of Szécsény.

1. Description of the localities

Sampling points are shovvn in Fig. 1

.

a) Szécsényfelfalu— 1. A ravine, N of Felsfinyergespuszta in the valley of the Nyerges

brook. The locality lies at the W end of the valley as shown in Fig. 2.

h) Endrefalva— 2. Sand pit at the NE end of the viliágé.

c) Szécsény— 1. Brick-yard, NE of (he viliágé, by the road leading to Endrefalva.

d

)

Szécsény— 2. Large brick-yard about 3.5 km E of the viliágé, on the slope ol mount
Öreghegy.

All the localities bút the sand pit of Endrefalva are constituted by Ammussiwm
Schlier. Tn the Endrefalva pit very sandy siltstones are exposed with plenty of drift-

wood and imprinls of plánt, remains.

2. }h i>iew of relevant literature

As alroady mentionod above, the formations being considered were assigned un

animously to Ilié Chattian stage of the Upper Oligocene (.1. Noszky 1940, I. Ferenczi
L. Majzon 1942, E. Bartkó 1947). 1. Csepreghy-Meznkrics (1953, 1907) was the first
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o piacé the „Amussium <2enwia/Mm”-b«aring Schlier formations of Sóshartyán and
Ipolytamóc in to the Burdigalian. Siinilarly the foraminiferal fauna of the Ipolytarnóc
peds were determined as Lower Miocéné by M. R. Nyíró ( l!)(i7). Recent drilling records

Ijieem to rely on the earlier opinion, rnentioning only Chattian beds from boreholes at
Szécsény (G. Ckiky 1970).

p. Characterization of the microfauna

Three types of fauna can be distinguished from 19 schlier samples:
a) Microfauna composed of Robulus and Nonion characterized by rich populations

>f the species of The two genera. The associated fauna contains representatives of Cassi-
lulina, Marginulina and planctonic fönn in great numbers of specimens. Similar miero-
aunae have been recovered from the samples deriving from Szécsényfelfalu.
h) The microfauna of Ci/clamminae characterized mainly by large populations of

igglutinated species. It is interesting that Cyclammina acutidorsata and C . rtundidorsatu
u-e represented alsó by relatively large specimens (1.5— 3 mm) and that Cyclammina
nraecancellata attains a diameter of 4— 5 mm.

In somé samples the very frequent Spiroplectammina carinata is accompanied by
•evcrul specimens of Sp. pectinata.

These charaoteristic microfaunae arc typical mainly fór the samples from the great
irick-yard of Szécsény.

c) The microfauna of Cibicides is eharacteristic of Endrefalva. Most frequent is the
;pecies Cibicides dutemplei.

I. Biostraligraphic evahiation

The microfaunae include no l’aleogene species. Several species have been found to
ippear in the Upper Oligocene, while reaching their acme in younger deposits. This is

he case with Textularia gramen, and Vulvulineria complanata.
The fauna includes numerous forms whicli arc more eharacteristic of the Middle

j
ind Upper Miocéné, although somé authors have mentioned them from Lower Miocéné
Urata as well (Nyíró 1967). Such species arc Hopkinsina bononiensis and Trifarina
bradyi.

Among Foraminifera the ugglutinated forms play the most important role. Haplo-
nhragmoides vasiceki, Cyclammina praecanccllata and Circns wilsoni arc of stratigraphic
úgnificance. Author’s results agree with the earlier results of Cicha and Zapletai.ová
1963) in so far as the afore-mentioned species appear and become eharacteristic in the
Lower Miocéné.

Tvpically Lower Miocéné forms such as Bolivina fastigia and Uvigerina parviformis
íré alsó found in the faima. Planulariae are frequent, always represented by incomplete
.'pecimens. They seem to be eharacteristic fossils of the Schlier formations, as similar
orms have alsó been found in Upper Oligocene samples (in the vieinity of Csitár, Báldi
ind Horváth 1970).

In six of the 19 schlier samples several specimens of Almaena osnaburgensis have
ieen eneountered. Among the specimens, ornamented and non-ornamented forms can

Í
oe distinguished. The non-ornamented fonns are characterized by a higher number
>f chambers (9— 10), they grow rapidly larger and the presence of distinct, slightly

: írominént septe. In the ornamented forms the number of chambers is lower (7— 8),

he last chamber is somét imes smooth and the septa are difficult to recognize.
The planctonic fauna is sparse, while the preservation of the specimens very poor.

The group of Globigerina cipcrocnsis with the species G. ciperoensis ciperoensis and G.
I''/peroens7s angustiumbilicata and the occurrence of Globigerinoides is eharacteristic.

The first appearance of Globigerinoides is generally placed at the base of the Lower
Uiocene. According to available information Globigerinoides constituents of Upper
Oligocene faunae have so far been eneountered in the Southwest of Francé, at Escorne-
leou (Butt 1966) and in the Molasse Beit of Austria (Conference on the Paratethys,
i ienna 1966) only. According to Hungárián results the genus Globigerinoides in North
Hungary seems to have appeared in the Miocéné.

> Faciological evaluation

It is the agglutinated forms (Cyclammina, Textularia) that are eharacteristic fór most
)f the foraminiferal faunae. According to faciological investigations in contemporary
eas, the representatives of Cyclammina are to be found in the deep sublittoral to shallow-

| >athyal region and there attain their greatest size to (Bandy 1960).

5 Földtani Közlöny
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The representatives of Uvigerina are characteristic of the sublittoral zone, while
those of Cibicides of the middle and external zones of the shelves, i.e. in a depth rangé 1

of a 50 to 100 m.
The species of Nonion are abundant in shallow-water, littoral environments at a

depth of 30 to 50 m.
Considering the composition of the examined microfaunae, the following conclusions

may be established.

a) The Amussium -bearing schliers exposed in the Szécsény brick-yards and at
J

Szécsényfelfalu must have been deposited at a sea water depth of about 150 to 300 m.
The Robulus-Nonion microfaunae are indicative of a decreasing water depth.

b

)

The sandy clays of Endrefalva are of shallower water, littoral origin, as confirmedl
by remnants of driftwood and plánt imprints found in the exposure.

6. Summary

a

)

The upper member of the Szécsény Amussium Schlier sequence is of Lower Miocéné
||

age, according to the new nomenclature Eggenburgian.
b) Present results of investigation of foraminiferal fauna of the Schlier sequence

J

agree with that of macrofaunistical investigations (Báldi and Horváth 1970).

c ) The foraminiferal fauna corresponds in many respects to that of the Eggenburgian
of South Slovakia.

The microfauna of the investigated sequence and the distribution of the species]

within and outside of the Paratethys are presented according to Pokorny’s classifical ion
1

(1958) in Table I.—II.
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Üledékes kzetek diszperz bitumentartalmának

nyomelemvizsgálata

dr. Rózsavölgyi János— dr. Nagy Béláné*

(10 ábrával, 5 táblázattal)

Összefoglalás : Üledékes kzetekbl benzol+ etanol 1 : 1 arányú elegyével
kioldott 55 db bitumenminta nyomelemeit kvantitatív, a bezáró kzetek nyomelemeit
félkvantitatív pontossággal határoztuk meg. A kis mintaszám miatt a vizsgálati adatokból
levont következtetéseink tendencia jellegek.

1 . A bitumenmintákból 7 nyomelem: Zn, Cu, Ni, Mn, Ag, Cr és Hg volt kimutatható.
A legnagyobb átlagos mennyiségben a cink, a réz és nikkel fordult el.

2 . A nyomelemek mennyisége a bitumenben rendszerint többszöröse a bezáró köze- i

tekének. A devon és karbon képzdmények bitumenében a nikkel átlagos mennyisége I

nagyságrendileg nagyobb mint a perm és triász kzetek extraktumában. A réz kiugróan
nagy dúsulását a bükki triász bitumenében tenger alatti, bázisos vulkanizmus hatására
vezetjük vissza.

3 . A nyomelemkoncentráció és a paraffin-aromás-gyantás jelleg vegyületek között 1

olyan laza kapcsolat áll fenn, hogy a gyantás frakcióban leggazdagabb bitumenekben
lép fel rendszerint a legnagyobb dúsulás.

Bevezetés

Elz közleményeinkben üledékes, uralkodóan karbonátos és agyagos kze-
tek bitumentartalmáról és praffin-aromás-gyantás vegyületeinek megoszlásáról

számoltunk be (Rózsavölgyi J., 1969; Rózsavölgyi J.

—

Sajgó Cs. 1971).

A vizsgált kzetminták száma 55 db volt, koruk devon, karbon, perm és triász,

lelhelyük a Szendri-, Upponyi-, Blikk-, Mecsek-, Soproni- és Dunántúli

Középhegység. Mivel több elem kausztobiolitokban történ dúsulása és a bio-

szféra közvetlen vagy közvetett szerepe az elemek körforgalmában Yer-
nadszkij W. (1924) alapvet munkássága óta közismert, az elzekben említett

kzetek nyomelemeit félmennyiségi, tájékoztató pontossággal, a kzetekbl
szerves oldószerekkel extrahált bitumenek nyomelemeit pedig mennyiségileg

határoztuk meg.

Vizsgálati módszer

A félkvantitatív színképelemzést A1 segédelektróddal, váltóáramú ívgerjesz-

téssel végeztük (Zentai P. 1967). A színképek kiértékelése az elemzvonalakra
beállítató, koncentrációskálával egybeépített 15 fokozatú s. p. d. -skálával

történt. A bitumen extraktumok csekély — átlagban 10 mg mennyisége

miatt a nyomelem meghatározáshoz speciális színképanalitikai módszerre volt

szükség. Alapanyagnak színképtiszta grafitport, vivdesztillációs ágensnek

teflon és kénpor 1 : 1 arányú keverékét választottuk (grafitpor : teflon : kén-

Kladták a MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának 1 5)70. április 15-i eladóülésén.
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por = 2:1:1; Ruszanov A. K. és munkatársai, 1961; Kocsis E. 1965;
Zentai P. 1967).

Az extraktumokat könnyen párolgó oldószerben oldottuk illetve szuszpen-
dáltuk. Az alap illetve segédanyagokkal az extraktumokat ismert arányban
az oldószer elpárolgásáig achátmozsárban homogenizáltuk. A hordozó- és
ellenelektród anyaga 99,99% tisztaságú A1 volt.

A színképeket váltóáramú ívgerjesztéssel, 2 pere megvilágítási idvel, közép-
diszperziós kvarcspektrográffal készítettük el. A kiértékelést háttérsugárzás
korrekció után 1 -transzformációval (Török T.

—

Zimmer K., 1964) a háttér-
sugárzás viszonyító intenzitásként való alkalmazásával, szintetikus etalon-
sorozat alapján végeztük el. A módszer reprodukálhatósága körülbelül 10
relatív %.

A bitumen nyomelemei

A földön él hozzávetleg 1 ,5. 10® állat és növényfajtából 2,5. 105 fajta a ten-
gerben él (Wedepohl K. H., 1967). Az általunk vizsgált kzetek tengervízben
lerakodott üidékekbl származnak, ezért joggal tételezzük fel, hogy diszperz
organikus anyaguk bitumenes része uralkodóan tengeri éllények testébl
keletkezett. A tengeri szervezetek száraz anyagában az 5.10-2 súlyszázaléknál
kisebb mennyiségben elforduló elemeket Wedepohl K. H. (1967) összeállí-

tása alapján az 1. táblázatban közöljük.

A tengeri szervezetek száraz anyaga és a bitumen nyomelemeinek koncentrációviszonyai

Concentration patterns of the dry substances of maríné organisms and of trace elements
in bitumen

/. táblázat — Table I

.

Elemek Tengeri szervezetek Bitumen

Zn % 8 • 10
~ 3— 4,5-10-* 1,6 • 10 -3— 2,18

Cu % oeo1© 4,3 • 10 2— 8,1 • 10 ->

Ni % 5 • 10 -s— 2 • 10 "3 6 10 -<— 7,9 • 10 -*

Mn % 4 • 10-»— 2 • 10" ! 3-10- 3— 2,5 • 10 3

Ag % 3 • 10- 5— 3 • 10-* 3 • 10-* — 2,9 • 10 "3

V % 2 • 10-*— 8,5 10-* — —
Mo % 4 • 10- 5— 4 • 10-* — —
B % 9 • 10 -3 — —
Pb % 8-10-*— 10 -« — —
Ti % 4 • 10 -< — 3 • 10 — —
As % 7 • 10-*— 10 1 — —
Sn % 10-*— 8 • 10-* — —
Co % 5-10-5— JO

-

3 - —
Cr % 7 • 10-*— 8,2 • 10

-

3

Hg % 6 10-3— 2,5 • 10 *

Továbbá Br, .1 F

Az I. táblázatban feltüntettük a saját bitumenmintáinkból kimutatott ele-

mek széls értékeit is. A koncentrációviszonyok összehasonlítása érzékelteti,

hogy a bitumenben elforduló nyomelemek mennyisége rendszerint felülmúlja

a tengeri szervezetekét. További két elem, amely Wedepohl összállításában

nem szerepel, viszont néhány extraktumban elfordul a króm és a higany.

Vlnogradov A. P. (1944) adatai szerint egyes tüskésbrek és algák 10~ 4—
10-5

o/o Cr-t, néhány halfajta 10-3—10~ 6% Hg-t tartalmaz. Fiziológiás eredete
tehát ennek a két elemnek sem kizárt, bár valószínbb hogy a micelláris szer-
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kezet bitumenben a nyomelemek nagy része fizikai vagy kémiai adszorpció
révén van megkötve.

Átlagértékeket csak azoknál az elemeknél (Zn, Cu, Ni) számoltunk, amelyek
a bitumenminták többségében elfordultak, vagy gyakorisági eloszlásuk ezt

indokolttá tette (1., 2., 3., 4., 5. 6., 7. ábra). A cink átlagos mennyisége 2. oll

ppm-nek, a rézé 680 ppm-nek, a nikkelé 60 ppm-nek bizonyult.

Vinogradov A. P. szerint (cit. in. Zul’fugarly, 1964) a cink és réz fizológiai

szerepe ugyan eltér, de az él szervezetekben való elterjedésük hasonló, és

rendszerint együtt lépnek fel. A cink átlagértéke azonban több mint három-

DPm
1. ábra. A Zn gyakorisági hisztogramja Zn-kimutathatósági határ alatt

Fig. 1. Frequency histogram of Zn — below the limit of traceability

ppm

2. ábra. A Cu gyakorisági hisztogramja — kimutathatósági határ alatt

Fig. 2. Frequency histogram of Cu — below the limit of traceability
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szorosa a rézének. Ennek oka egyrészt a cink nagyobb adszorpciós képessége

lehet, amit a réznél nagyobb ionpotenciálja okoz (Z

n

2+ = 2,70; Cu + = 1,04).

Másrészt a cinkvegyületek oldékonysága nagyobb mint a rézvegyü leteké,
ezért lehetséges, hogy az extrakció folyamán nemcsak a bitumen, hanem a
kzet egyes cinktartalmú szervetlen komponensei is oldatba mentek. Nikkel
csak az extraktumok 40%-ában volt kimutatható, de a gyakorisági eloszlás

jellege alapján feltételezhet, hogy az 5 ppin-es kimutathatósági határnál
kisebb mennyiségben jóval több mintában jelen van. További kutatások tárgya
lehet, hogy a bitumenek nikkeltartalma porfirinekhez kapcsolódik-e?
A biofil vanádium és molibdén, bár kimutathatósági határuk 3 ppm volt,

egyetlen bitumenmintában sem jelentkezett. A vanádium hiánya azért meg-

ppm

3. ábra. A Ni gyakorisági hisztogramja — kimutathatósági határ alatt

Fig. 3. Frequency hisjog m of Ni — below the limit of traceability
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4. ábra. A Mn gyakorisági hisztogramja — kimutathatósági határ alatt

Fig. 4. Frequency histogram of Mn — below the limit of traceability
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lep, mert vizsgálati anyagunk nagyobb része triász kzet. A nagylengyel!

kolaj, amelyet részben ugyancsak triász képzdményekbl termelnek, 0,008%
vanádiumot tartalmaz (Zakar P., 1961), hamujának pedig több mint fele

vanádiumoxidból áll (Gráf L., 1957). Más irodalmi adatok jobb összhangban
állnak eredményeinkkel. Bell G. K. és Hunt M. J. (1963) szerint az Egyesült
Államokbeli Wyomingtól délre elterül Uinta-medence nagy kiterjedés bitu-
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.5. ábra. Az Ag gyakorisági liisztogranija — kiniutathatósági határ alatt

Fig. .5. Frequenoy histogram of Ag — below the limit of traceability
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menelfordulásának jellegzetessége, hogy a bitumen hamujában magas a Ni- és

c viszonylag alacsony a V-tartalom. Leutwein F. (1952) szervesanyag-tartalmú
üledékes kzetek nyomelemkoncentrációit vizsgálva azt tapasztalta, hogy
a vanádium mennyisége a molibdénnel párhuzamosan, a nikkelével viszont

fordítva változik. A nikkel maximumok majdnem mindig vanádium mini.

mumokkal esnek egybe. A Cu és Zn mennyisége a nikkelével volt arányos.

Földváriné Yogl M. (1967) áttekintése szerint a kszénhamuban inkább
a Be, Bi, Ga, Ge, Se, a kolajhamuban pedig az As, Cr, Cu. Ni, V dúsul. A nyom-
elemek alapján tehát az üledékes kzetek diszperz bitumené a kolajokkal
mutat rokonságot.

A bitumen nyomelemei kzettípusonként

A különböz kzettípusok Zn-, Cu- és Ni-tartalma — amint az várható volt

I:— az agyagos rész mennyiségével együtt növekszik (II. táblázat).

A bitumenek átlagos Zn-, Cu- és Ni-tartalmát a megfelel kzettípusokéhoz
viszonyítva éppen fordított tendencia jelentkezik, mivel mindhárom elem
dúsulási tényezje a mészköveknél és dolomitoknál bizonyult a legnagyobb-
nak (8. ábra). Dúsulási tényez (D) alatt a bitumenben és a megfelel kzet-
típusban jelentkez átlagos koncentrációk hányadosát értjük. Ennek oka az

lehet, hogy a szerves anyag viszonylag annál nagyobb mennyiség iont tud
adszorbeálni. minél kisebb a szervetlen adszorbensek (agyagásványok stb.)

mennyisége az üledékképzdési közegben. A szervetlen kolloidok ugyanis,

amelyek között a szerves anyagnál jobban adszorbeáló komponensek lehetnek,

pl. montmorillonit, vas- és mangánhidroxid gélek, kiszrik az oldatban lev
fémionokat és elnyomják a kis mennyiség szerves anyag hatását. A ritkábban
fellép nyomelemek elfordulási gyakorisága alátámasztja ezt a feltevést.
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A cink, réz, nikkel átlagos mennyisége és dúsulási tényezje kzettípusonként

Average amounts and enrichement factors of zink, copper and nickel by rock types

II. táblázat — Table II

.

Kzettípus
Rock type

Mészk
és dolomit
Limestone

and dolomité

Agyagos mészk
és márga

Clayey limestone
and calcareous

mari

Agyagpala
Shale

Minták száma db 34 7 11
Number of samples

Xk 79,4 100,0 170,9
Zn ppm xe 1803,8 1915,2 2944,0

D 22,7 19,1 17,2

xk 9,9 12,3 42,7
Cu ppm Xe 751,0 221,6 724,6

D 75,8 18,0 16,9

Xk 6,3 32,3 77,3
Ni ppm Xe 50,7 34,8 70,4

D 8,0 1,1 0.9

xic = számtani közép a kzetben; arithmetic mean in rock

Te = számtani közép a bitumenben; arithmetic mean in bitumen
D = x, : Xk

inért az Ag, Hg, Cr gyakrabban jelenik meg a karbonátos kzetek bitumenében,
mint az agyagpalákéban (III. táblázat). Elfordulási gyakoriság alatt azt ért-

jük, hogy a kérdéses elem egy kzettípuson belül az extraktumok hány száza-

lékában volt kimutatható.

Az ezüst, króm, higany és mangán elfordulási gyakorisága a bitumenben,
kzettípusonként

Frequencies of recurrence of silver, erm, mercury and manganese in bitumens
of different rocks types

III. táblázat - Table III

Kzettípus
Rock type

Mészk és

dolomit
Limestone

and
dolomité

Agyagos
mészk és

inészmárga
Clayey

Limestone
and calca-

reous mari

Agyagpala
Shale

Minták száma, db 34 7 n
Ag Elfordulási 26,4 28,5 9,0

Cr gyakoriság, % 11.7 — 9,0

Hg Erequency % 17,6 — 9,0

Mn 23,5 28,5 45,4

A mangán eltér viselkedését az okozhatja, hogy a Mn2+ karbonátos köze

teknél beépülhet a kaiéit rácsába is, ezzel szemben pélites üledékképzdésnel

ahol kisebb lehetsége van a kristályos, szilárd fázisba való beépülésre, gvak

rabban kapcsolódhat a szerves anyaghoz.
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ábra. A Zn, Cu, Ni dúsulási tényezje kzettípusonként. Jelmagyarázat:D = dúsulási tényez, A = Mész-
k és dolomit, B = Agyagos mészk és mészmárga, C = Agyagpala

ig. S. Enrichment faetors of Zn, Cu and Ni by rock types. Légén d:D = enrichment factor, A = limestone and
dolomité, B = clayey limestone and ealcareous mari, C = shale

A bitumen nyomelemei földtani idszakonként

Valamennyi általunk vizsgált földtani idszak bitumenében a cink átlagos

íennyisége a legnagyobb (IV. táblázat). A perm és triász bitumen cinkben
íval gazdagabb, mint a devon és karbon. Ez azzal állhat összefüggésben, hogy
felspermben (Bükk-hegység) ugrásszeren megntt az algák elterjedése,

elvenként kzetalkotó mennyiségben fordulnak el. A triász képzdmények-
en ugyancsak gyakoriak. Az algák viszont sokszor tartalmaznak cinket,

gyes fajták 0,007%—0,008%-t (Zul’fugarly, 1964).
A bitumen átlagos réztartalma a devonban és karbonban hasonló, a perm-
en minimumot, a triászban maximumot ér el (9. ábra). A réz mennyiségének
yen ingadozását a tengervíz réztartalmának idszakos megnövekedése okoz-
atja. A karbonból (Upponvi-hegység), legnagyobb mennyiségben és elterje-

ésben pedig a bükki triászból diabáz jelleg kzeteket ismerünk, gyakran
tengeralatti magmás tevékenység jellemz bélyegeivel (Balogh K. 1964.,

aktó G., 1954). A bálátonfelvidéki triászban szintén elfordul diabáztufa.
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A cink, réz és nikkel átlagos mennyisége és dúsulási tényezje földtani idszakonkér

Average amounts and enrichment factors of zink, eopper and nickel by in differer I

geological periods
I V. táblázat — Table 1 1 !

Földtani idszak
Geological period

Devon Karbon Perm Triász

Minták száma, db
Number of samples

7 10 9 29

Xk 42,8 132,0 117,7 91,1
Zn ppm x e 1062,8 1577.1 2480,7 2243,6

D 24,8 11,9 21,1 24,6

Xk 9,4

681,3
48,6 . 18,3 7,5

Cu ppm xe 640,4 535,4 738,4
D 72,

5

13,2 29,2 98,4

Xk 16,1 61,8 15,4 12,6
Ni ppm Xe 114,1 121.6 23,3 37,2

D 7,1 1,9 1,5 2,9

Xh — számtani közép a kzetben; arithmetic mean in rock

xe — számtani közép a bitumenben; arithmetic mean in bitumen
U = xe ' Xk

Mindez arra utal, hogy a tengervíz a bázisos vulkánitokból és tufákból a rezt

részben kilúgozta, ami esetleges érchozó oldatokkal együtt a réz mennyiségi,;

az üledékképzdési közegben megnövelte. E folyamat hatására az üledél

gyjt vizében tenyész éllények és a bellük keletkezett bitumen réztartalm

is megntt.

9. ábra. A bitumen átlagos Zn, Cu és Ni tartalma földtani idszakonként

Fiy. 9. Averaxe Zn, Cu and Ni contents of bitumen in different geological periods
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A devon és karbon képzdmények bitumenének átlagos nikkeltartalma nagv-
ágrendileg meghaladja a perm és triász extraktumokat. Vinogradov A. P.

eit. in Zül’fugarly 1). 1., 1004) megállapítása alapján ezt az okozhatja, hogy
z éllények földtanilag idsebb csoportjai kevésbé érzékenyek a nagyobb
íennyiségben mérgez hatású fémionokkal szemben, azokból többet képesek
lviselni mint a magasabb fejlettség, fiatalabb éllények. — Másrészt Hodg-
on G. W. (1954) nyugat-kanadai kolajak V/Ni arányát vizsgálva azt találta,

ogy az idsebb kolajoknál ez a hányados kisebb, mint a fiatalabbaknál,

i jelenséget a vanádium szerves anyaggal képzett komplex vegvületeinek nikke-

ínél kisebb stabilitásával magyarázza. Mivel vanádiumot egyetlen bitumen-
íintában sem tudtunk kimutatni, V/Ni arányt sem számolhattunk. Avanádium
imutathatósági határánál, 3 ppm-nél csak kisebb mennyiségben fordulhat el,
ebben az esetben a V/Ni hányados a devon és karbon képzdmények bitu-

íenében jóval kisebb, mint a perm és triász kzetekében. Ez összhangban lenne

Iodgson elzekben ismertetett megállapításával is.

A cink, réz és nikkel dúsulása, valamint a bitumen praffin-aromás-gyantás
'lleg vegvületeinek megoszlása között olyan laza kapcsolat látszik fennállni,

ogy a gyantás frakcióban leggazdagabb devon és triász bitumenekben lép fel

legnagyobb dúsulás (10. ábra). Általánosítani azonban nem lehet. A külön-

öz triász képzdmények bitumenérl megállapítottuk, hogy a gyantás frak-

ó százalékos mennyisége a Dunántúli Középhegységben a legnagyobb, a

tecsekiben kisebb és a bükkiben a legkisebb (Rózsavölgyi J., 1969.; Rózsá-

ig. ábra. A Zn, Cu és Ni dúsulási tényezje (D) földtani idszakonkénti

Fig. 10. Enrichment factors (D) of Zn, Cu and Ni in different geological periods
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völgyi J.— Sajgó Cs., 1971). Ha a dúsulási tényezket hegységekre lebont\
vizsgáljuk, kitnik, hogy a gyantás frakció %-os mennyiségével párhuzami
san csak a cink dúsulási tényezje változik (V. táblázat).

A gyantás frakció átlagos mennyisége és a cink, réz, nikkel dúsulási tényezje
különböz triász képzdményekben

Average amount of the resinous fraction and enrichment factors of zink, copper aj

nickel in various Trassic formations

V. táblázat — Table

Hegység
Mountain

Bükk Mecsek Dunántúli
Középhegység

Minták száma, db
Number of samples

16 9 4

Gyantás frakció %
Resinous fraktion %

54,4 58,1 61,9

Zn 17,1 67,3 89,

Cu D 135,2 18,9 99,9

Ni 3,9 2,3 —

A réz dúsulásában már nem a bitumen jellegének, hanem az üledékképzdé
mili nyomelemkoncentrációját befolyásoló vulkáni tevékenységnek, magmi
képzdményeknek lehetett fontosabb szerepe. A nikkel jóval kisebb mén
dúsulása ugyancsak bázisos magmatizmussal (Bükk-hegység), illetve az üledé'

gyjt-medence lehordási területének változatos kzetfelépítésével állh

összefüggésben (Mecsek-hegység). Valószín tehát, hogy a bitumen nyomeler

koncentrációja a kzet szervetlen elegyrészeinek nyomelemviszonyainál érz

kenyebben indikálja, ha az üledékképzdési közeget, üledéket vagy kzet
az üledékes rendszeren kívüli földtani folyamatok hatása éri.
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Trace element analysis of the disperse bitumen content of

sedimentary roeks

Dr. ./. Rózsavölgyi and Dr. Nagy Bcláné

The disperse bitumen content of Devonian, Carboniferous, Permian and Triassic

ocks, mainly carbonates and argillaceous sediments, has been analysed quantitatively
'or trace elements. The trace elements of the country rock have been analysed semi-
[uanlitativelv, with informative accuracy. The bitumen was dissolved by a 1 : 1 benzol+
ethanol mixture (J. Rózsavölgyi 1969, J. Rózsavölgyi—Cs. Sajgó 1971). Emission

pectrographic data were obtained by a quartz-spectrograph Q— 24.

A totál of 55 samples were analysed originating from localities in the Szendr, Uppony,
íiikk, Mecsek, Sopron and Transdanubian Central Mountains. Because of the modest

I uimber of samples no conclusion or generalization based on perfect statistical para-
netres could be obtained. The following trends could be recognized:

1.

The bitumen samples contained a totál of 7 trace elements, Zn, Cu, Ni, Mn, Ag,

!

’r, and Hg, of which zinc, copper and, probably, alsó nickel were present in the majority
f the samples (Figs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Comparing the trace element concentrations of
itumen with the concentration pattéin of elements in quantities lower than 5 • 10-2

.eight percent in the dry substance of maríné organisms (Wedepohl, K. H. 1967)
enerally an enrichinent is found in the bitiunen (Table I). It is remarkable that wo
iophile vanadium and molybden could be detected from any of the bitumen samples.
.iterature data seem to confirm the suggestion that most of the trace elements of bitumen
re of non-physiological origin, bút due to post-despositional, physical or Chemical
dsorption.

2.

The ratio of the average trace element concentrations in the bitumen and the
« orresponding rock type, i.e. the enrichment factor, is usually higher tan 1. In other

ords, the quantity of somé trace elements in the organic part of the rock is much higher
ián in the anorganic one (Table II, Fig. 8).

3.

Grouping the samples by chronological order the average, amount of zinc was the
* ighest in bitumens of all geological ages under consideration. It is followed by copper

td nickel. Remarkably enough, the average content of nickel in older, Devonian and
arboniferous, formations is higher by an order of magnitude than it is in younger,
ermian and Triassic, extracts (Table IV, Fig. 9).

4.

The relationship between the trace element concentrations of bitumen and the
stribution of its paraffinic-aromatic-resinous compounds seems to be so loose that
le highest concentration occurs in the Devonian and Triassic bitumens richest in

sinous fraction (J. Rózsavölgyi 1969 and J. Rózsavölgyi— Cs. Sajgó 1971) (Fig. 10).

5.

Wlienever a sedimentary environment a sediment or a rock have been affeeted
.• extra-sedimentary processes (e.g. magmatism), it is indicated by the trace element
mcentration of bitumen. The prominent concentration peak of copper in the bitumen
the Triassic formations of the Bükk mountains is attributed to submarine, basic

•lcanism (Table V).
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Pleisztocén talajfagyjelenségek hatása

lejtk állékonyságára

Paál Tamás*

(6 ábrával)

Összefoglalás: A pleisztocén kori talajfagyjelenségek eddig általában t
j

földtani- és földrajzi-kutatásokban szerepeltek. Mivel a mérnöki és mérnökgeológia
vizsgálatok legtöbbször a felszínhez közeli rétegekre terjednek ki, ezek pedig a pleiszto

|

cénban ,,fagyzavargást” szenvedhettek, ezért van jelentsége a fels rétegek kelet

kezésével és eléletével kapcsolatos elemzéseknek.
A periglaciális regeláció hatására bekövetkezett fagyjelenségeknek a lejtk állékonv

ságára kifejtett hatását e cikk a budai talajmozgások során vizsgálja. Részben a fagy
jelenségek hatását abban is kell látnunk, hogy a pleisztocén édesvízi mészkövek csal I

részben találhatók összefügg tömbben az eredeti forrásmedence környezetében. A letöre

dezett peremi darabokat részben a szoliflukció szállította el jelents távolságra a lejt < i

legkülönbözbb részeire. Az elszállított mészktömbök sokszor nem a fedrétegen foglal

nak helyet, hanem mélyen beleágyazva az alaprétegbe, aminek oka a krioturbációbai
is keresend.
A Hermán Ottó úti mozgás területén az oligocén kiscelli agyag felett egy egyenlt lei 1

vastagságú, ersebben vízvezet, kevert, agyagos réteg fekszik, 10 m mélységig befon]
gatott pleisztocén édesvízi mészkdarabokkal. A mészk-elfordulások egyúttal a ví |

jelentkezési helyei is voltak.

Feltehet, hogy már a pleisztocén korban is voltak a területen nagyobb suvadások ;

melyek csak mintegy reaktiválódtak a téglagyári gödör kialakításával.

Az Apostol utcai mozgás területén az eltömdött korábbi forrás vize ersen vissza

duzzadt és szétterjedt a szoliflukciós eredet törmelékes takarórétegben, s ez idézt

el a korábbi mozgások újbóli megindulását.
A fagyjelenségek hatását elszenvedett fels réteg ersen veszélyezteti a lejtk állé

konyságát, különösen ha mesterséges úton víz jut a talajba s így állapota még kedve .

ztlenebb lesz.

Bevezetés

A pleisztocén korú talajfagyjelenségek kutatása a földtani és földrajzi iro

dalomban már sok évtizede szerepel. A hazai szakirodalom Szádeczky-Kar
doss E. (1936) úttör cikke óta kisebb-nagyobb megszakításokkal foglalkozil

e kérdésekkel. Az utóbbi tizenkét évben, Kriván P. (1958) alapvet ismerteié

sét követen különösen a földrajzi körök — elssorban Pécsi M. (1961, 1968

vizsgálják részletesen a fagyjelenségeket. Építésföldtani szempontúé

magyar szerzktl az els ismertetés Karácsonyi S. és Scheuer Gy. (1970

cikke az 1970. szeptemberi párizsi Mérnökgeológiai Konferencián.

A továbbiakban — a teljesség igénye nélkül — röviden foglalkozunk ;

pleisztocén néhány sajátsságával és az ezek miatt bekövetkez rétegmódosulá

sok egyes mérnökgeológiai vonatkozásával.

A mérnöki és mérnökgeológiai vizsgálatok alkalmával általában a rétegei i

jelenlegi tulajdonságait, milyenségét vizsgáljuk. Igyekszünk számszeren ki

0 Elhangzott és megvitatásra került a MFT Mérnükgcológial-Epítésföldtanl Szakosztályának 1970. deoemhi |
15-i ülésén.
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fejezni a rétegek állapotát, de ennek során igen gyakran találkozunk olyan
tényezkkel, melyek ugyan nagy jelentségek, de számszeren legalább
ma még nem fejezhetk ki. E tényezk egyik csoportja a i’étegek keletkezé-
sével, eléletével kapcsolatos.

A mérnöki gyakorlatban általában a felszínhez közeli rétegek vizsgálata
a leglényegesebb, ezek pedig jórészt vagy a pleisztocénban keletkeztek, vagy
már a pleisztocénban is a felszínen voltak, s ígv ki voltak téve a felszíni hatá-
soknak. Ennek alapján a rétegek tulajdonságainak minél teljesebb megismerése
érdekében szem eltt kell tartani a pleisztocén korra olv jellemz talajfagy-

jelenségek szerepét és hatását.
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1. ábra. Fagyásl'ortnák tartományai (Biczók I. ábrája után)

Fiy. 1. Regions of cryoturbation phenoniena (after I. Biczók) ’

Pleisztocén kori talaj fagyjelenségek

1. Fagyaprózás (kriofrakció

)

A szilárd kzetek kzetrepedései mentén egyes kzetekben 5 10 m mélység
.fagybehatolás hatására aprózódás is bekövetkezett. A kzet félsz ínról a ki-

fagyás során levált durva kzettörmelék fokozatosan tovább aprózódott.

12. Fagyréselés, fagyemelés (krioturbáció)

A síktundra területeken agyag, vagy min. 8% agyagtartalmú durvább anyag
esetén (Schetter, 1970) fagyzavargás jön létre.

A napsütés hatására történ kiszáradás és a jéglencse képzdés miatt a fel-

szín megrepedezik. Ismeretes, hogy a jéglencse képzdése során a környez
talajrétegekbl intenzív vízelszívás történik. Ha ez kapilláris úton aulról

nem tud kellképpen végbemenni, akkor természetes a fels rétegekbl tör-

tén vízelszívás. A kialakult repedéshálózatba az ismételt fagvás — ovadás
hatására fokozatosan felszíni anyagok jutottak be. Ez a felülrl kiinduló

fagyréselés.

6 Földtani Közlöny
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Az alulról származó fagyemelés oka az, hogy a periglaciális területeken a fel-

színtl számított 5—6 m mélységig (az ún. aktív zónában) nyáron felengedett

a fagy. Ezt követen a felülrl fokozatosan lehatoló fagyás során bekövetkez
térfogatnövekedés az alsó, állandóan fagyott réteg miatt kialakult zárt rend-

szerben olyan feszültségeket hozott létre, amely alkalmas volt arra, hogy a ré-

tegek eredeti települését megváltoztassa. A fentiek ismétldése az aktív zóna
anyagának átkeverését eredményezte.

3. Talajfolyás (Szoliflukció)

A szoliflukció a periglaciális regeláció által okozott talajfolyási jelenség,

lejts területen, a nehézségi er hatására. Kialakulásához szükséges volt

az állandóan vagy idszakosan fagyott talaj, bizonyos mennyiség olvadékvíz
és a talajban az agyagos frakció jelenléte.

Az iszapos — agyagos talajban kialakuló lencsés fagyás hatására a réteg

eredeti víztartalma lényegesen, esetleg többszörösére is megn. Az ezt követ
felengedés a víztartalom felszabadulásával jár s ez, az egyébként is jelenlev
olvadékvizekkel együtt a felszíni rétegeket képlékennyé vagy éppen folyóssá

tette. A megolvadt és folyós réteg már egészen kis (2°-os) felszín-esés hatására

is lassú mozgást végzett.

A lejt magasabb részeirl az olvadásból származó hóié hosszú idn át fenn-

tarthatta a szoliflukciót, amely így a felengedés egyre mélyebbre hatolásával

mindig mélyebb és mélyebb kever hatást váltott ki.

A szoliflukciós anyagmozgás néhol egybefolyt a krioturbációval és a fel-

színi repedésekben mélyre juttatta a fedréteg anyagát. A humifikálódott fed
általában barna színezdése megkönnyíti ennek a jelenségnek az észlelését

a munkagödrök, bányák falában.

A szoliflukcióval szállított és felhalmozott agyagos üledék több típusba

sorolható keletkezési körülményei és megjelenési formája szerint. Általános

tapasztalat szerint a gyakran sok törmeléket is magával szállító üledékköpeny
a lejtn lefelé haladva fokozatosan kivastagodik.

Az e kérdéseket részletez irodalom megkülönböztet még további anyag-

mozgató hatásokat is, így pl. a ,,fagyott talaj felszíni leöblítését”, ezek azon-

ban a mi jelenlegi vizsgálataink szempontjából nem lényegesek.

A fagyjelenségek hatására bekövetkez különböz anyagmozgatások között

rendkívül sok az átmenet és tiszta típus a legritkábban fordul el, ezenkívül

az egyes folyamatok idben is váltogatják egymást.
A szorosan vett fagyjelenségeken kívül a pleisztocén-felszín formálásában

nagy szerepük kellett legyen a suvadásos anyagmozgásoknak is. Az interglaciális

és interstadiális fázisok ersebb csapadéka révén a nagy tömeg felszínmozgá-

sok feltételei adottak voltak (Ádám Marosi - Szilárd 1969).

Fagyjelenségek hatása a lejtk állékonyságára

A fagyjelenségek által létrehozott rétegmódosulások hatása meglehetsen
sokféle a mai talajmozgásokban (Paál 1970). A budai mozgások vizsgálatából

véve a példákat a talajfagyjelenségek hatását részben abban is kell látnunk,

hogy a pleisztocén édesvízi mészkövek csak részben találhatók az eredeti forrás-

medence környezetében, összefügg tömbben. A letöredezett peremi darabokat
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részben a szoliflukció szállította el jelents távolságra a lejt legkülönbözbb
részeire. Az elszállított mészktömbök sokszor nem a fedrétegen foglalnak
helyet, hanem mélyen beleágyazva az alaprétegbe, aminek oka a krioturbáció-

ban is keresend. A beékelt, beforgatott kzettömbök is elsegítették a szoli-

flukeió keletkezését, és a jelenségek váltakozva fordultak el.
Természetesen a fagyjelenségek nem egyedül hatottak a felszín formálására,

hanem a többi földtani tényez mellet/.

Ez a mészkaprózódás és a beágyazódás mutatkozott a Pasaréti úti Vasas-
Sporttelep területén bekövetkezett csúszásnál is (Paál, 1962). A Hermán Ottó
úton és a lejtn készített feltárások, valamint a szivárgóépítések munkaárkai
a legváltozatosabb elhelyezkedésben és mélységben találták az édesvízi mész-
követ. Ennek illusztrálására néhány dlésadat közvetlenül egymás melletti

mészkpadokon

:

4°-os dlés l)-i irányban,
50°-os dlés É-i irányban,
78°-os dlés É-i irányban.

Ez a változatos elhelyezkedés önmagában még elképzelhet volna egy tek-

tonikáikig rendkívül zavart zóna belsejében is, de itt nem ez a helyzet. A hegy-
oldal geológiai alaprétege az oligocén kori kiscelli agyag ugyan eredeti vízszin-

tes helyzetébl kimozdult és 18 20°-os szögben dl DNy-felé, de nagy terü-

leten azonos a dlése. A fedjében lev édesvízi mészk padjának helyzetét
nem idézhette el tektonikai hatás anélkül, hogy az a kiscelli agyagon is meg
ne mutatkozott volna. Egyébként nemcsak a mozgás területén vannak válto-

zatos elhelyezés mészktömbök, hanem az egész hegyoldalon (Posewitz,
1935), ahol különböz kiterjedés és vastagságú darabok bukkantak fel a fel-

tárásokban és a munkagödrökben. Tehát a mészkpadok mozgását (és letöre-

dezését is) felszíni hatás kellett okozza.

A Pasaréti úthoz közelebb es néhány felszíni mészktömb helyzetét esetleg

nemcsak természeti jelenség, hanem az ember is befolyásolhatta. Az e területen

1880-ban megindult agyagbányászat ugyanis sorozatos csúszásokat-suvadáso-
kat hozott létre, amelyek a korábban is mozgó kövek közül egyeseket tovább
mozdították. A bányászat befejezése idejébl rendelkezésre álló szelvények alap-

ján ez csak néhány felszíni tömbre vonatkozhat.
A fagyjelenségeknek egv másik értelemben is nagy jelentségük van a moz-

gásoknál. Ismeretes, hogy a kiscelli agyag eredeti (kékesszürke) állapotában
gyakorlatilag vízzáró, csak a benne húzódó homokos erek és az esetleges repe-

déshálózat mentén lehetséges a vízmozgás. A kiscelli agyag felszínközeli része a
benne lev pirit bomlása folytán (Vendl, 1932) sárga, sárgásbarna szín lett.

Bár ez az átalakulás nemcsak kémiai-, hanem fizikai-jelleg is volt, mivel a sár-

ga agyag fellazult, de ez a változás csak viszonylag kismérték. Más budapesti
munkahelyeken szerzett tapasztalatok szerint a sárga kiscelli agyag közvet-
lenül az eredeti kékesszürke felett, azzal majdnem azonos mértékben vízzáró.

Eszerint a kémiai bomláson kívül más hatást is fel kell tételezzünk, ha a sárga
kiscelli agyagban jelentsebb mérték vízvezetést tapasztalunk. Ez a hatás
részben a fagyhatás is kellett legyen, amely egyrészt felszabdalta a fels réte-

geket, másrészt a begyúródott löszös, felszíni humuszos rétegek és mészk-
darabok révén egy csaknem újnak nevezhet réteget hozott létre, amely már
lényegesen jobb vízvezet képesség. Az átgvúrtság mértékét jól mutatja az
alábbi néhány adat, amely a Hermán Ottó úton készített három fúrásból a leg-

ü*
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2. ábra. Az édesvízi mészk elhelyezkedése a Rókus-hegy oldalán (Posewitz G. ál rája után)

Fig. - Kmplarement of freshwater llmestones on the slope of tlie Rókus hill (after G. Posewitz)
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nagyobb mélységben észlelt mészktömb, illetve mészktörmelékes agyag
réteget tünteti fel:

Fúrás száma

23

33

35

Legalsó mészktömb

-5,7— 6,8 m
-9,2— 9,5 m
-8,5— 9,1 m

Mészk alatti

ktörmelékes agyag

—9,5— 10,0 m
-10,4—11,5 m

A kzetanyag azonos és közvetlenül a fúrások mellett a felszínen, vagy a fel-

szín közelében is volt édesvízi mészk.
Már az elzetes feltárás során is az mutatkozott, hogy a vizet észlel fúrások

általában a mészktömbök körzetében voltak tálálhatók. A szivárgórendszer

építése során ez ismételten bizonyítást nyert. Szinte örülni lehetett, amikor
a munkaárokban — az egyébként jelents fejtési nehézséget okozó — mészk
felszíne elbukkant, mert alatta minden alkalommal víz jelentkezett.

A mészkbeágyazódások nem tekinthetk egymástól független, egyedi jelen-

ségeknek, hanem egyes helyeken nagy kiterjedés, egymással többé-kevésbé
összefüggésben lev hálózatrendszert is kell alkossanak, ami nem látszik lehe-

tetlennek, ha a fagyjelenségek által létrehozott pohgon-talajra gondolunk.

A szivárgóépítés munkaárkában az egyik 5 m mélyen lev mészk alatt pl.

mintegy 1 m3/óra hozamú forrás tört el, és jelentkezésétl számítva kb. egy
hétig gyakorlatilag azonos mennyiség vizet adott. A második héten fokozató-

(

san megsznt a forrás. Az e helyen jelentkezett víz tehát összesen 200—250 m 3

körüli mennyiség lehetett, ami csak igen nagy tömeg talaj hézagaiban lehetett

úgy tárolva, hogy ilyen rövid id alatt kivezetést találhasson.

A fagyjelenségek következtében átgyúródott agyag tulajdonság-változását

jól értékelhetjük a talajmechanikai laboratóriumi gyakorlatban használatos

Terzaghi-féle érzékenység példáján.

a nyomó (természetes állapotú)

a nyomó (átgyúrt)

Az egyirányú nyomókísérletek során hazai agyagokon tapasztalt É = 2—

4

érték azt jelenti, hogy az átgyúrt anyag szilárdsága 25—50%-a az eredetinek.

A laboratóriumi átgyúráshoz teljesen hasonló jelenség kellett lejátszódjon

a fagy hatására is, mivel a jéglencsék miatt megnöveked víztartalom az olva-

dáskor nagy tömeg talaj felpuhulását eredményezte, s ezáltal a talaj eredeti

szerkezete tönkrement (Kezdi, 1970).

A szerkezetbomlás révén a vízvezet képesség n, a szilárdság csökken,

tehát csaknem bizonyosnak tekinthetjük, hogy a Hermán Ottó út környékén

már a pleisztocén korban is lehettek csúszásos, suvadásos talaj mozgások. Ez is

hozzájárulhatott egyes mészktömbök rendkívül mélyre juttatásához.

Arra is gondolhatunk, hogy a Hermán Ottó úti mozgás elleni védekez
munkálatok nemcsak azért jelentettek kényes feladatot, mert az irodalmi ada-

tok (Vendl, 1930) szerint itt 1882 óta csak idleges stabilizálódást lehetett

elérni. Az emberi beavatkozásra (bányászat okozta alávágás) valószínleg

csak reaktiválódott a pleisztocén kori mozgássorozat (Analógiája: Záruba
Simek, 1970).
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Ezeknek az észleléseknek a védekez mveletekre vonatkozó konzekvenciája
az kellett legyen, hogy a mozgó talajtömeget viszonylag srn behálózó tám-
szivárgó rendszer építésére volt szükség és a hegyfelli vízutánpótlás meg-
gátlására mély övszivárgót is kellett építeni.

A másik rózsadombi csúszásnál, az Apostol utcainál szintén jelents szerepet

játszott a fagyjelenségek hatását mutató réteg (Paál, 19(57 és Kezdi—Paál

—

Pálffy, 1970). Itt a hegyoldal alaprétege az eocén kori budai márga, melynek
fels része a mállás hatására agyagosabbá vált agyagmárga és márgás agyag.

Efelett az egész lejtn végighúzódó mészk- és márgatörmelékes agvaréteg
található, melynek eredete részben szintén a szoliflukcióval magyarázható. Ez
a réteg jelents mennyiségben tartalmazza a lejt magasabb részeirl származó
törmelékanyagokat és keletkezési körülményei következtében lényegesen

lazább, jobb vízvezet képesség, mint az alatta lev elsdleges fekvés
jl— rétegek.

A terület tektonikáikig igen exponált helyen fekszik. Nemcsak a hegy lábá-

nál húzódó nagy dunai-törésrendszer hatása tapasztalható, hanem a közeli

Kavics utca mentén egy másik vetzóna is kellett legyen. Ezt a morfológia

mellett a márga dlésadatai is bizonyítják. A tektonikai hatás feltétlenül

hozzájárult a márga fellazításához, ami a pleisztocén hatások érvényesülését

megkönnyítette.
A jelenlegi mozgás területének közepén felszínre bukkant ,,Keser-forrás”

vizének természeti viszonyok között végig kellett folynia a lejtn a hegy lábáig.

Ez egészen biztosan azt eredményezte, hogy itt korábban is ismételten voltak

mozgások. A legrégebbi adat (Scheuer—Szilvágyi, 1970) a múlt század ele-

jén már a mozgás-szabdalta terület képét rögzíti. Ezenkívül a mostani szivárgó-

építések során több helyen régi szivárgó és draincs bukkant el, tehát már
voltak védekez mvek is.

D
O
7Ü
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6. ábra. Az Apostol utcai vízhozamok összehasonlítása

Fig. 6. Comparison of water outputs from Apostol Street

Az 1966 évi suvadást megelzen a területen folytatott törmelék lerakáf

ismét visszaállította az emberi védekezés (vízelvezetés) eltti ,,s-állapotokat.’

Az eltömdött „Keser-forrás” visszaduzzasztott vize a laza fedrétegben
jól szét tudott terülni a lejtn és szivacsszer hatásával átáztatva az alatta

lev réteget, jelents mértékben hozzájárult a mozgás kifejldéséhez.

Ennek az átázottságnak és szivacs-hatásnak a jelentsége jól érzékelhet
ha a forrás rendelkezésre álló hozam-adatait összevetjük. A régi forrásadatok

és az új szivárgórendszer adatai között rendkívül nagynak kell tekinteni a moz-

gást követen mért hozamot, amely csak a felszínre bukkant források egyik

ágának nyílt árokkal történ összefogása után volt mérhet. Ez a hozam a teljes

kilép víznek csak egy része lehetett, vagyis az eredeti forrás hozamánál lénye-

gesen több víz kellett jelentkezzen, ami csak a nagymérték tárolódással ma-

gyarázható. A kész szivárgórendszer feltétlenül több felszín alatti vizet képes

összegyjteni, mint ami korábban felszínre tört, tehát annak adatai csak alá

támasztják a mozgást követen mért vízhozamok rendkívüliségét.

Többek között e megfigyelések és tapasztalatok alapján a védekez mveletek
optimális eredményessége úgy volt biztosítható, hogy a mozgó tömeget viszony

lag kis darabokra osztó támszivárgó-rendszer épült. Ez biztosította a tárolódott

víz leggyorsabb elvezetését. A hegyfelli „leárnyékolás” itt övszivárgóva
nem volt lehetséges, ezért Y-alakú ágak készültek a támszivárgók között és

legfelül galériás forrásfoglalás is épült.

A budai lejtk állékonyságával kapcsolatban még egy kérdést kell röviden

megemlíteni. Az elzek szerint a lejtk felszínközeli rétegei jelents változásé

kon mentek át a pleisztocénban. Felszíni helyzete miatt azóta gyakorlatilag

csak a saját súlya alatt komprimálódott a zömmel agyagos anyagú réteg.



Paál: Pleisztocén talajfagyjelenségek 197

tehát a hegyoldalakat változó vastagságú és tulajdonságú, de az alaprétegnél

lényegesen kedveztlenebb sznyegszer takaró borítja. Ez a takaróréteg a be-

építésbl adódó több let feszültség és a sajnos nagyon gyakori mesterséges
elnedvesedés okozta teherbírás-csökkenés együttes hatására könnyen újra

mozgásba tud jönni. Az említett mesterséges elnedvesedés nemcsak cstörések
útján állhat el, hanem azáltal is, hogy jelents területen van hálózati vízszol-

gáltatás csatorna nélkül, tehát az oda felvezetett víz teljes egészében a talajba

jut (emésztgödrökön keresztül). A keletkez mozgás kezdetben igen lassú,

kúszásnak nevezhet, melyre már vannak irodalmi utalások (Szilvágyi, 1968
és Szilvágyi Tóth, 1970), kedveztlen esetben azonban nagyobb tömeg-
mozgás is létre jöhet.

Befejezés

A pleisztocén korban lezajlott talajfagyjelenségeknek a bemutatottakon
kívül még több más mérnökgeológiai kérdésben nagy jelentsége van, már eddigi

ismereteink szerint is. Biztosra vezet, hogy a földtani és földrajzi téren foly-

tatott kutatások eredményeinek a mszaki gyakorlatba való átültetésével még
további jelenségekre fog fény derülni s ezáltal tovább tudunk lépni a termé-
szet megismerése és számításainkkal való megközelítése útján.
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Influence of Pleistoeene soil-freezing phenomena
on the stabilitv of slopes

T. Paál

Pleistoeene soil-freezing phenomena have been studied so far mostly within the
' scope of geological and geographical investigations.
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As engineering geology mostly deals with subsurface strata having suffered „cryo-
turbation” during the Pleistocene, it is irnportant to analyze the origin and geological
history of surficial strata as well.

The present paper treats the effects of freezing phenomena as consequences of

periglacial regelation on the stability of slopes, on hand of landslides in Budapest.
Freezing phenomena may be responsible fór the fact that Pleistocene freshwater lime-

stones forming a continuous mass remained only partly within the original source basin.
The fragmented portions of the margin have been transported by solifluction to

great distances in the different parts of the slope. Transported ümestone blocks are often
nt found within the overlying layer, bút embedded in the substratum as a result of

cryoturbation.
In the síidé area of Hermann Ottó Street a waterbearing, mixed clayey bed of uneven

thickness occurs overlying Oligocene Kiscell clay. Down to a depth of 10 m it contains
fragments of Pleistocene freshwater limestone. At the same time occurrences of limestone
indicate the presence of water.

It is possible that extended landslides occurred in this area during the Pleistocene,

which were reactivated by establishment of the brickyard pit.

In the area of Apostol Street the water of an old and so far blocked-up source swelled

and spread within the detrital covering layer of solifluctional origin, inducing the reope-
ning of earlier movements.

The stability of slopes is greatly endangered by an upper layer having undergone
the effects of cryoturbation phenomena, especially if the soil is artificially penetrated
by water so that stability conditions become more and more unfavourable.
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iidrocirkon (cyrtolit) egy mecseki amfibolitból

dr. Bognár László*

(4 ábrával)

összefoglalás- Egy mecseki amfibolitzárványban szerz jelents (2,7°,,) cirkontartalmat mutatott ki.

cirkon alaposabb kristálytani vizsgálattal metamikt hidrocirkonnak bizonyult, melyet eltér rácsállandói és 1,78‘;„

startalma igazolt. A további vizsgálatok kimutatták, hogy e hidrocirkon (cyrtolit) hkezelésre (1500 C°-ra hevítve)
-szaalakult normál cirkonná.

A Mecsek-hegységben Vöménél és Feked között, az országút mellett egy feltárásban
Iáit amfibolitzárványból, mely gránit és aplit együttesében lordul el, mutattuk ki a
droeirkont.

Az amfibolit uralkodó elegyrésze mikroszkópos vizsgálat alapján honrblenele és

obekit közötti összetétel — s a kzet 60% -át teszi ki —
, melyben az amfibol mellett

/arc és kálifüldpát is található, valamint teljesen alárendelt mennyiségben biotit is.

ékonycsiszolatban feltnen sok cirkon látható a kzetben (kb. 1 — 5%). Ez a cirkon
sén töredezett, vékonycsiszolatban átlátszatlan, szemcsemérete változó (0,1— 0,5
m X 0,02— 0,3 mm). Makroszkóposán húspiros szín. A kzet átlagából röntgen-
íoreszcens elemzéssel határoztuk meg a Zr-tartalmat és az ebbl számított cirkon
ennyisége mintegy 2,7%-nak (27.000 g/t) adódott.
A talált cirkont monomineralikus frakcióban dúsítottuk, majd részletesebb kristálytani
geokémiai vizsgálatokat végeztünk rajta.

Poldervaart (1950) vizsgálatai alapján ismeretes, hogy a cirkonszemcsék megnyúlási
latai rendkívül jellemzk a magmás kzetek összehasonlítására. Ennek alapján kristály -

orfológiai statisztikai elemzést végeztünk a magyarországi gránitok! kzetek cirkonján
ily módon összehasonlításképpen meghatároztuk ennek a cirkonfóleségnek a mor-

lógiai adatait is, melyeket az 1. és 2. ábrán tüntetünk fel. A statisztikus elemzéshez
•0 szemcse méretadatait dolgoztuk fel.

A kzetbl dúsított monomineralikus cirkonfrakció nagy mennyisége lehetvé tette,

>gy röntgenfluoreszcens elemzéssel — Norton, Birks és Brooks, Abdel—Gawad
járásai alapján kidolgozott saját módszerrel — meghatároztuk a Hf-tartalmat és a
’/Hf arányt. A vizsgált cirkon-minta 3500 g/t Hf-ot, 500 g/t Fe-t, 950 g/t Y-ot, 1000 g/t

>ot és kb. 1500 g/t U és Th-ot tartalmaz. A Zr/Hf arány a mintában 125, mely nagyon
s Hf-tartalomnak felel meg.
Az ásványnak röntgendiffraktométer segítségével meghatároztuk a rácsállandóit,

elvbl metamikt, ill. hidrocirkon jelleg következik.
E cirkon diffraktogramja jelentsen eltért a gránitos kzetekbl dúsított cirkonétól
amely egyébként minden esetben normál cirkonnak bizonyult.
A több módszerrel (több felvétel alapján, NaCl bels standarddal) kiszámított rács-

landója a vizsgált metamikt cirkonnak: a 0 = 6,631 A, c 0 = 6,016 A.
A Mecsekben található hidrocirkon rácsállandó adatait összehasonlítottuk a szak-

xlalom idevágó adataival. Az összehasonlítást elvégeztük azután is, miután a hidroxid-
rtalom eltávolítása végett 600 °C és egy 1500 °C-os derivatográfiás hevítést végeztünk.
OH-tartalom jelenlétét infravörös spektrograin segítségével igazoltuk a talált cirkon-

intában, mivel a cirkoni’a jellemz karakterisztikus abszorbciós sávok (428 cm-1
;

0 cm -"
1

;
614 cm-1

; 890 cm-1 ; 1021 cm-1 )
mellett az OH-t jelz 1635 cm-

1

-es és a
16 cm_1 -es sávok is kimutathatók voltak. A minta súlyveszteségbl számított víz-

rtalma 1,78%.
Az eredeti és a hkezelt hidrocirkon röntgendiffrakciós adatait az I. táblázaton,

csállandóit a II. táblázaton hasonlítjuk össze a szakirodalom idevágó adataival.

Eladta a MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1969. II. 24-i ülésén Kézirat lezárva: 1969. XI. 30-án.
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1. ábra. A hidrocirkon megnyúlási gyakorisági görbéje

Fig. 1. Expansion frequency curve of hydrozircon

Vizsgálataink igazolták, hogy a talált cirkonminta metamikt állapotú és víztartó

mából következen hidrocirkon. Tekintettel azonban a szakirodalomban található — sr

esetben felesleges — sokféle elnevezésre, nem adtunk új nevet e hidrocirkonféleségnef
Kísérletileg igazolható volt, hogy e hidrocirkon hkezelésre visszaalakult norm

cirkonná, amely a rácsállandószámítással is bizonyítást nyert. Ha összehasonlítjuk .

irodalomban található rácsállandó értékeket a talált minta adataival, akkor a harmad
ábráról leolvasható, hogy a hidrocirkon már a 000 °C-os hkezeléssel a szakirodalombi
található rácsállandóértékekhez közel került, míg az 1500 °C-os hkezelés után a le

elterjedtebb értékhez (az ASTM 0— 206* lapon szerepl adatoknak megfelel) vo
közel álló. Kísérleteink egyúttal cáfolják azokat a nézeteket (Chudoba— Stackelber

A hidrocirkon röntgendiffraktométeres adatai

X-ray diffraction dat.a of hydrozircon as compared to ASTM 6— 266*

I . táblázat — Table

Eredeti 600°-os izzítás után 1500°-os izzítás után ASTM
cirkon 6—0266

hk)

d(bkl) I/Ii d(hkl) I/I, d(hkl) I/h d lhkl) I/h

4,465 25 4,442 65 4,439 43 4,434 45 101

3,677 2 3,663 4 3,643 2 — — —
3.313 100 3,300 100 3,305 100 3,302 100 200

2,659 4 2,652 13 2,652 7 2,650 7 211

2.534 31 2,526 72 2,516 60 2,518 45 113

2.345 9 2,339 17 2,336 11 2,336 10 220

2,229 4 2,220 9 2,219 6 2,217 3 202

2,073 1.3 2,067 53 2,067 23 2,066 20 301

1,919 6 1,916 32 1,909 11 1,908 14 105

1,767 7 1,753 22 1,752 19 1,751 11 321

1.718 25 1,716 35 1,712 50 1,712 40 313

1,656 10 1,653 12 1,652 17 1,651 14 400

1,551 2 1,549 5 1,548 6 1,547 4 411

i 492 2 — — — — 1,495 3 004

1,482 6 1,477 20 1,477 12 1,477 8 420

1,386 5 1,383 28 1,881 16 1,381 10 332

1,374 3 1,367 8 1,362 20 1,362 7 204
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2. ábra. A hidrocirkon redukált ftengelye

í'iy. 2. Reduced main axis of hydrozircon

} 36; Frondel 1953; Saxena, 1966), melyek szerint a hidrocirkonnak normál cirkonná
|i ikulásában a hhatás mellett jelents nyomás és hosszú id is szerepet játszik.

}:EtsTANOViö, 1958 vizsgálatai szerint a hidrocirkon eltér rácsparaméterének a valódi

'kontói: a szerkezetben lev víz (amikor a SiO, tetraédert OH, tetraéder helyettesíti)

radioaktív eleinek (U és Th) beépülése a szerkezetbe, az okozói.

1 Saxena (1966) az autigén cirkonképzdésnek tulajdonított különösen nagy jelent-
idet és ezzel kapcsolatban számos cirkonmintát vizsgált röntgendiffrakciós módszerrel,

jy találta, hogy a (312) és a (400) rácssíkok reflexióinak 2 & szögértéke jellemz
ilp a különböz típusú cirkonok összehasonlítására. Ennek alapján készítettük el a

|« ábrát, melyen több normál cirkon rácssík reflexióit hasonlítottuk össze a hidrocir-

néval és Saxena vizsgálati adataival. Az ábráról leolvasható, hogy a mecseki hidro-

kon reflexiói közel állnak Saxena cyrtolitjának hasonló értékeihez, de az izzítás

Bán egyre jobban közelednek a normál cirkon rácsméreteihez az értékek.

fl< E hidrocirkon — a vizsgálatok alapján nagy valószínséggel — nem primér magmás
Irdet, amelyet a 2 körüli megnyúlási maximum bizonyít (Poldervaart 1950). Kis
(startalmát felteheten az amfibolit képzdéssel egyidejleg nyerte. A másodlagos
lletkezést valószínsíi i az a tény is, hogy viszonylag kicsi a Hf-tartalma. A kis meta-
i ktizáció az alacsony radioaktív elemtartalom következménye és ez lehetett az oka
inak is, hogy e hidrocirkon még a hkezelés eltt is felismerhet cirkonszerkezetet
mtatott.

A hidrocirkon rácsállandóinak összehasonlítása irodalmi adatokkal

Lattice constants as compared to literature data

II . táblázat — Table II

.

a 0(Á) c„(Aj a0/c„

Hidrocirkon, Mecsek: eredeti 6,631 6,016 1,1022

600°-on izzítva 6,611 6,007 1,1006

1500°-on izzítva 6,610 5,970 1,1071

Hidrocirkon:
(Pavlovic—KrstanoviC, 1965) 6.622 6,024 1,0993

(KosztrrLEVA, 1946) 6,455 5,938 1,0871

Normál cirkon: ASTM 6—0266* 6,604 5,979 1.1045

(KrstanoviC. 1959) 6,616 6,015 1,1000
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3. ábra. A hidrocirkon rácsállandóinak összehasonlítása a szakirodalom adataival

Fiy. 3. Lattice constants of hydrozircon as compared to litterature data
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A /400/ reflexió szögértékei 2 0-ban

1. ábra. A hidrocirkon (312) és (400) reflexiójának 2 © szögértékei, összehasonlítva más cirkonminták hasonló adatai

Fiy. 4. Angles of reflexión of hydrozircon (312) and (400) compared to date of other zlrcon samples
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Hydrozircon (cyrtolite) from Mecsek amphibolite

Dr. L. Bognár

The author has identified liydrozireon (cyrtolite) in an amphibolite inclusion found
n Hungárián granites. The lattice constants of this hydrozircon are:

a 0
= 6.(531 A

c 0 = 6.016 Á.

Vater content: 1.78%. The expansion frequency peak of hydrozircon is about 2, a fact

uggesting a non-primary magmatic origin (Poldervaart 1950).
Hydrozircon contains a very low amount, 3500 p.p.m., of Hf, as cvidenced by the

5r/Hf ratio: 125. As proved by experiment (heating at temperatures of 600° and 1500 °C),

his hydrozircon has re-altered to normál zircon within a comparatively short span of
ime. This fact is alsó verified by the tracing of lattice constants, a process which seems
o otven its rapidity to the low content of water and of radioactive elements.



ISMERTETÉSEK

Sztrókay K.

—

Grasselly Gy. — Nemecz
E.— Kiss J.: Ásványtani praktikum I.

A közelmúltban jelent meg a nagy ér-

dekldéssel várt Ásványtani praktikum I.

kötete (II. kötet ismertetését lásd: Föld-
tani Közlöny 101. köt. 1. számában). E
kötetnek, éppúgy mint az elznek külö-
nös értéke az, hogy a módszerek ismerte-
tése mellett praktikumszeren dolgozza
fel a hatalmas anyagot és ezzel aktivitásra

készteti elssorban az egyetemi hallgató-

kat, ugyanakkor használható segédköny-
vet ad a végzett szakemberek kezébe.
A kiadvány 7 fejezetet tartalmaz a kris-

tálymorfológia, kristályfizika és analitika

tárgykörébl:

I. Kristályalaktani mérések, számítási és

szerkesztési mveletek (Sztrókay). Az
általános bevezetés után a kristálytan alap-

törvényeit tárgyalja példákkal és feladatok-
kal. A klasszikus tárgyalási mód mellett
korszer az, hogy a kristálymorfológiai
számításoknál utal azok belsszerkezeti
összefüggéseire és rámutat arra, hogy a
klasszikus kristálymorfológiai és a bels-
szerkezeti vizsgálatok egymástól elválaszt-

hatatlanok és ezért indokolt a morfológiai
mérések és számítások, továbbá ábrázolási
módok részletes bemutatása. Tárgyalja a
sztereografikus projekció-készítés alap-

elveit és rendszerként egy-egy feladat

megoldásával segíti az ismeret elsajátítását.

Felhívja a figyelmet a Vulf-féle háló hasz-
nálatára, ami igen fontos segédeszköze az
egykristály röntgenvizsgálatoknak, a kris-

tályoptikának és a kzettannak egyaránt.
A kristályelemek, lapindex és a hajlásszög
meghatározásának grafikus módszerekké
is megoldható feladatait gömbháromszög-
tani számításokkal egészíti ki. A gnomoni-
kus projekcióból készíthet perspektivikus
ábrázolás után bemutatja a síkmetszési
módszert is. A felsoroltak mellett a fejezet

nugy értéke a tetszetsen kivitelezett áb-
rák, melyek a feladatokat jól illusztrálják

és a megértést segítik el (pl. a sztereogra-

fikus vetületek mellett a perspektivikus
\

kristálykép is szerepel).

II. Vizsgálatok a fizikai sajátságok köré-|

bi (Sztrókay). A fejezet a legfontosabb
fizikai sajátságok konkrét mérési módsze- 1

reivel (srség, hasadás, keménység, sikla-

tás stb.) foglalkozik.

III. Egyszer kémiai reakciók (Iviss).j

Itt a szerz röviden feldolgozza az egy-
szerbb kémiai ásványhatározó módsze-

!

reket, melyek terepi munkáknál is jól

használhatók (verdék, gyöngyszínezés
stb.).

IV. Mikrokémiai reakciók (Kiss). Igen
fontos része a könyvnek, mivel ez az els
összefoglaló magyar nyelv feldolgozása a'

cseppreakciók ásványtani alkalmazásának.
A módszer elnye, hogy kis anyagmennyi-
ségbl indul ki és megbízható eredményt
nyújt. A fejezet els részében a legfonto-

sabb reagensek különböz elemekkel alko-

tott reakcióit mutatja be, a keletkezett
y

kristályokról leírást és jól sikerült mikro-
fotókat közöl.

V. Színreakciók, félmikroelemzések I

(Kiss). Korszer, s egyben terepi munká-
latoknál is alkalmazható, fleg a geoké-
miai vizsgálatoknál bevált módszer. Nagy
elnye, hogy a klasszikus minségi elem-
zésekkel szemben, az osztályokra való i

szétválasztás mellzésével specifikus rea-

gensek és maszkírozó vegyszerek alkalma-
zásával lehetvé teszi az elemek egymás i

melletti kimutatását. A meghatározásokat t

a geokémiai elemcsoportosítás szerint tár- í

gyalja (sziderofil, kalkofil stb.), st a kötet t

mellékleteként az egyes elemek színreakciói |

ról jól sikerült színes táblákat közöl.

VI. Papirkroinatográfia (Kiss). Min i

ségi és félkvantitatív meghatározásra is <

használható analitikai módszer. A fejezet-

sorra veszi a legfontosabb elemeket és

reakcióikat. Befejezésül röviden a rádió t

kromatográfiát is ismerteti.

VII

.

Ásványtani számítások a kémia
elemzések adataiból (Grasselly, Sztró i

kay). Az els kötet utolsó fejezete szerve

sen kapcsolódik az analitikai részhez. A:
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ásványok vegyi képletének számításával
az elegykristályok arányának megállapí-
tásával és az ásványos összetevk térfogat -

i arányainak és súlyszázalékának meghatá-
rozásával foglalkozik. Ismerteti az egy-

l
szer mikroszkópi térfogatmóróst és egy-

i

ben feladatokat old meg. Ezután a mérési
i adatok interpretálásának, az összefüggések
kimutatásának módszerét, a korreláoió-

i számítást ismerteti. E fejezetet a korszer
ásványtanban nélkülözhetetlen belsszer-

i kezeti felépítést tükröz kristálykémiai
fonnulaszámítás zárja le.

Mindkét kötet illusztrációjának és nyom-
datechnikájának magas szintjét bizonyítja,

i[ hogy az elmúlt óv legszebb könyveibl a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztk
Egyesülete által rendezett versenyen nívó-
díjat nyert.

Dr. Buda György

Bartha F.— Kleb B.—Krössy L.—
Szabónk Kilényi É.— Szatmári P.—
Széles M.— Szénás Gy.—Tóth K.: A
magyarországi pannonkori képzdmények
kutatásai. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1971., 361 p., 45 fényképtábla, 2 térkép-

melléklet.

örvendetes vállalkozása az Akadémiai
Kiadónak, hogy a magyar medencealakula-
Itok e legnagyobb tömeg újkori üledókso-
írával különböz szempontokból foglalkozó
Iföldtani tanulmányok közül hetet — a
tárgy jelentségének és a Kiadó hagyomá-
linyainak megfelel, szép köntösbe öltöz-
lltetve — egy kötetben közreadott.

Földtanilag rövid — 10 millió éves —
I [idtartamuk ellenére is, a pannon kor ese-

ményei nemcsak a hazai föld mai hegység-

!

szerkezeti és felszínalaktani jellegének ki-

alakítására vannak dönt hatással, hanem
az itt folytatható gazdasági termelés mód-
ját is sokáig egyoldalúan, a mezgazdaság

I

rányában, határozták meg. Csak az utolsó
6t évtizedben sikerült fokozatosan felderí-

eni, hogy a 2— 3 km átlagvastagságú
iáimon rétegösszlet, amely oly „irigyen”
emeti be és simítja el a részmedencék id-
sebb aljzatának néhol a kárpáti csúcsokét
s messze felülmúló magasságkülönbségeit,

Í

i medenceperemekrl ismert építanyagok
nellett olyan ásványi nyersanyagokat (k-

.
Máj, földgáz, barnakszén, víz) is rejt ma-
iban, amelyek kiaknázása lényegesen el-
nozdítja népgazdaságunk ipari szektorá-
lak fejldését. Az ennek nyomán meg-
lénkíilt és területileg is kiszélesedett mély-

úrási tevékenység nagyban hozzájárult
hhoz, hogy a pannon képzdményekre

i onatkozó ismereteink a múlthoz képest

mennyiségileg és minségileg egyaránt
sokat fejldtek. A most megjelent kötet
e haladás földtani vonatkozásait — a tel-

jesség és lezártság igénye nélkül — a
pannon képzdménysor rétegtani, sföld-
rajzi és faciológiai kérdéseinek eltérbe
helyezésével érzékelteti.

Az alábbiakban a hót tanulmányt kötet-
beli sorrendjük szerint ismertetjük.

/. A rétegtani alapok tisztázása minden
másfajta földtani vizsgálatnak elfeltétele.
Ezen alapok idrl idre megújított újra-
vizsgálatát nemcsak az indokolja, hogy a
rendelkezésre álló adatok a vizsgálati terü-
letek nagyságának, vágj- a kutatómvele-
tek számának növekedésével folyton gya-
rapodnak. Szükségessé teszi azonban az
újravizsgálatot a rétegtani kutatás mód-
szereinek a fejldése is.

A pannon rétegösszlet elhatárolása és
taglalása különösen bonyolult feladat,
mert:

7. a Paratethys résztavakra bomlásától
és kiédesedésétl kísért képzdése a szom-
szédos medencék töltelékével való pár-
huzamosítást igen megnehezítette;

2. az ebbl ered nevezéktani zrzavart
fokozta, hogy sztratotípusának helyét és
terjedelmét névadója nem jelölte ki ponto-
san;

3. átlagvastagságáról kiderült, hogy leg-

alább 10 x nagyobb, mint a század elején
feltételezett értéke;

4. a részmedencék többnyire csak fúrá-
sokkal feltárható belsejét gyakran a pere-
mekétl eltér faunák jellemzik;

5. ersen változékony fajainak elkülö-
nítésében nagyfokú szubjektivitás uralko-
dott; emiatt azok tér- és idbeli elterjedé-
sének megítélése nem volt egységes.

Az immár 100 esztends „pannon kérdés”
megoldásán számos kiváló kutatónk fára-

dozott és ért el hasznos részeredményeket.
Azt azonban, hogy dönt siker csupán
olyan alapos biosztratigráfiai részletezéstl
várható, amely a képzdmény üledék- és

slénytani fáciesének minuciózus vizsgála-

tát sokoldalú, biometriai elemzésen alapuló
fajretdzióval egyesíti, elször Bartha is-

merte fel, aki — szervezetének gyöngeségé-
vel dacolva — közel 20 éve munkálkodik
módszere komplexitásának növelésén. A
jelen kötetbe írt, 37 fényképtáblával el-

látott, 164 oldalas tanulmánya („A ma-
gvarországi pannon biosztratigráfiai vizs-

gálata”) e két évtizedes munka eredmé-
nyeinek és tanulságainak világos, tömör
összefoglalása.
Bartha mve 3 részre oszlik. Az els

a pannonra vonatkozó általános tudni-
valókat, a második az slénytani, a har-
madik a biosztratigráfiai vizsgálatok mód-

7 Földtani Közlöny
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szerét és eredményeit tartalmazza. Hogy
azonban módszerét — amelyet közvetlen
munkatársai, más képzdményeken való
alkalmazásra, már eddig is haszonnal
vettek át tle — jobban megérthessük, cél-

szerbb ismertetésünket az slénytani
résszel kezdeni. Baetha maga is azt vallja,

hogy specializálódási centruma a pannonon
belül a biológia, pontosabban a paleobioló-
giai tömegvizsgálat. Az smaradványban
az egykori éllényt, a bezáró üledékben
pedig az egykori élettér egy részletét látja,

s egyszerre igyekszik azokat szemügyre
venni.
Ennek az az elnye, hogy:

1. a paleo- és neontológiai fajfogalom
közelebb kerülésével az slénytani meg-
határozás önkényes vonásai kiküszöböld-
nek, s a fajok variációszélessége valódi
mivoltában bontakozhatik ki elttünk;

2. a fajok környezeti igényeinek, tér-

és idbeli elterjedésének, szintjelz szere-

pének, leszármazásának, vándorlási irá-

nyának megállapításán keresztül az s-
földrajzi helyzet és kapcsolatváltozás je-

lenségei ; s az eddiginél sokkal tisztább
megvilágításba kerülnek.

BARTHÁnak ugyan mindezt csupán a
legváltozékonyabb nemzetségek néhány
faján van alkalma bemutatni; ezek fel-

dolgozása azonban a sokoldalú probléma-
megközelítésnek egy-egy, valóban útmu-
tatóul szolgáló, mesteri példája.
A biosztratigráfiai rész, a fajok abundan-

cia és dominancia viszonyaira s az egyes
rétegek faunaképének elemzésére támasz-
kodva elbb a szárazföldi, édes- és csök-
kentsósvízi fáciesek 12 alfáciesének jel-

lemz alakjait sorolja fel, majd 25 dunán-
túli és észak-alföldi alapszelvény (feltárás,

illetve magfúrás) beható finomrétegtani
leírását adja az üledéktani jellemzk és a
faunamegoszlás jelzése kíséretében.
BARTHÁt éppen a finomrétegtani mód-

szer alkalmazása képesíti arra, hogy a leg-

kisebb faunajelleg-változást is észlelni

tudja. Megállapítja, hogy az édes- és

csökkentsósvízi, illetve tengeri törpe-brak
faunák között nincsenek faunisztikai át-

menetek, és ilyeneket csak pontatlan
anyaggyjtés eredményezhet. A kiédesed
vizek faunái nem a sótr alakok „helyben
történt”, fokozatos átalakulásával, hanem
az új környezeti viszonyok között kipusz-
tult sósabb vízi fauna helyének elfoglalá-

sával jöttek létre. A pannon édesvízi és

szárazföldi faunájának eredete legalább
az oligo-miocénig, csökkentsósvízi fauná-
jának származása pedig a felskrétáig nyú-
lik vissza. A szarmata és a pannon közötti
határ még konkordáns település esetén is

éles; a vegyes faunájú „átmeneti rétegek”

a pannonhoz sorolandók. A szarmata fels
határát a tengeri típusú törpe-brak, a pan-

!

nonét (a szárazföldi biofáciesben) a hideget
rosszul tr fauna eltnése jelzi.

A fajöltk részbeni tisztázása után
Bartha a pannont alsópannonra és to-

vábbi három részre osztható felspannonra
tagolja. Kijelöli mind a négy rész javasolt
neosztratotípusát.
A 150— 250 m, de legmélyebb részein is!

< 500 m mélységre becsült és keleti
(

összeköttetéssel nem rendelkez alsópannon
tó legáltalánosabb elterjedési! faja a
Paradacna abichi, partközeiben domináns
alakja a Congeria czjéeki. A vízmélység és

a sótartalom különbségei az alsópannon-
ban voltak a legersebbek. A víz sótartalma

j

a pannon elején 14— 16% lehetett.

A felspannon alsó részét a Porta ferrae
]

megnyílása és az els keleti, káspi-brak
fajok (a domináns Dreissena auricularis

|

és a Congeria rhomboidea megjelenése, vala-

mint ezeknek a nyugati rokonságú Conge-
ria ungulacaprae típusú faunával való
keveredése jellemzi. A nagy és középnagy
termet alsópannon fajok legnagyobb
része kihal, és csak néhányuk él még egyj
darabig, nagy példányszámban, kihalás

eltti óriásnövekedést és eltorzulást mu-
tatva. A pannon tó eléri legnagyobb ki-,

terjedését, de egyúttal annyira elsekélyese-

dik, hogy medencebeli és partközeli fau-

,

nája már nem különíthet el. A parti fauna
|

viszont hullámveréses és esendesvízi fáciest

mutat.
Nagy érdeme BARTHÁnak, hogy a fels-

J

pannon középs részének Congeria beda-

tonica-s alsó szintje fölött egy olyan, alig-

sósvízi, illetve édesvízi— szárazföldi bio-

fáciesek többszöri váltakozásával jellem-

zett, oszcillációs szintet talált, amelynek
országos elterjedését sikerült igazolnia.

Míg a C. balatonica-s szintet a második
Porta-ferrae-i faunahullám ( Viviparus sad-

leri, Pyrgula-félék, Theodoxus vetranifi,

Prosodacna rutskitsi) érkezése tünteti ki,

az oszcillációs szakaszt az Alföld és a Du-
nántúl egymással ellentétes fázisú, süllyed
mozgásai jellemzik. Ez utóbbiak követ-

keztében a már résztavakra bomlott és

egyébként is összezsugorodott tó mindig
a legmélyebb helyzet területek felé ván-

dorolt. A víztükör vándorlásátÉK— DNy-i,
illetve DNy—ÉK-i irányú faunavándorlá-
sok kísérték.

A felspannonnak az oszcillációs szakasz

utolsó aligsósvízi rétege fölötti fels részét

a teljes kiédesedés és feltöltdés jellemzi,

amit a folyami és szárazföldi fajok elsza-

porodása kísér. E „levantei” faunahullám
egyes, gyorsan terjed fajai (Unió wctzleri

)

ugyan ritkán már az oszcillációs szakasz

édesvízi rétegeiben is elfordulnak, de csak
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a felspannon fels részében találhatók
tömegesen. Jelents területek lepusztul-

nak, a Dunántúl Ny-i részén folyami, kele-

ten — Tab, Várpalota körül és az Alföl-

dön — pedig tavi fáciesek uralkodnak.
A nagy területen található tarka agyagok
azonban süllyedéssel lépést tartó feltölt-
dést és idszakos szárazra kerülést jelez-

nek.
Bartha eredményei a pannonnak a

Hipparionok megjelenése alapján kijelölt,

pliocénbeli helyzetét a molluszkum-fauna
oldaláról támasztják alá. Eszerint a ma-
gyarországi szarmata csökkentsósvízi réte-

gei a miocénbe, pannonunk pedig teljes

egészében a pliocénbe tartozik. Bár a pár-
huzamosítás még további tökéletesítésre

szorul, egyre határozottabban bontakozik
ki, hogy alsópannonunk a kerznni, a meoti
és a FRiEDL-féle ,,alsópontusi” emeletek,
felspannonunk pedig a „felspont usi”
(odesszai), dáciai (kimmériai) és romániai
(kujalniki, „levantei”) emeletek együtte-
sének felel meg.
Éppen ezen összehangolás elmozdítása

érdekében Bartha tanulmányának mi-
elbbi idegen nyelv kiadását ajánljuk.
Jelentékenyen megkönnyíti a jövbeli

vizsgálatokat BARTHÁ-nak az az össze-
állítása is, amelyben a fontosabb fajoknak
a vertikális biofáciesváltozás statisztikai

kiértékelése útján megállapított sótarta-
lomigényét közli.

2. Kleb Bélának „A pannon emeletbeli
kiédesedés üledékföldtani és geokémiai
vizsgálata” c. 23. oldalas cikke viszont
a szemcseeloszlás, a karbonát tartalom s a
koptatottság alapján törekszik — egyelre
ugyancsak általánosságokban mozgó —
faciológiai következtetések levonására. A
pannon rétegvizek B:Ga arányának, NaCl-
-tartalmának és ion-megoszlásának vizsgá-
latát összegez fejtegetései pedig — már
ismert megállapítások megersítése mel-
lett — néhány, ritkábban alkalmazott
kiértékelésmódra hívják fel a figyelmet.

3. Krössy Lászlónak „Mélyföldtani és
fejldéstörténeti vázlatok a magyarországi
pannonból” c. értekezése — amely az Acta
Geologica kötetében angolul már meg-
jelent — a pannóniai medencetölteléknek
karotázsszelvényekben is felismerhet, k-
zettani felosztását javasolja. Bár ez a fel-

osztás nem fedheti és nem is pótolhatja a
biosztratigráfiait, gyakorlati fontosságát
tagadni annyival kevésbé lehet, mert
éppen a biosztratigráfiailag tagolhatat-
lannak mondott alsópannonon belül 3— 5
litosztratigráfiai egységet különböztet meg.
Szénhidrogénkutatási szempontokon túl,

tektonikai és sföldrajzi okokból is sokat
mondóak az alsó-, illetve a felspannon
bázisrétegeinek az értekezéshez mellékelt

mélységtérképei. Szerz soraiból is ki-

olvasható azonban, hogy a litosztratigrá-
fiai egységek elterjedés- és vastagságtér-
képei a biosztratigráfiai alapon késbb ki-

dolgozandó sföldrajzi térképeknek még
csak els megközelítései.

4. Szabóné Kilényi Éva— Szénás
György „A pannon képzdmények geofizi-
kai vizsgálatai” c., nagyon tömör, de vilá-

gos cikkükben a geofizikai módszerek közül
csak a fúrólyukszelvényezést és a szeizmi-
kát mondják alkalmasnak a pannon réteg-
sor taglalására. A felspannonnak az alsó-

pannon feletti enyhe szögdiszkordanciáján
kívül, szintvonalas térképeiken számos
fiatal törésvonalat rögzítenek.
. Szatmári Péternek „A kvarchomok-

kópzdés felt ételei és a magyarországi fels-
pannon” c. értekezése az üveggyártás fon-
tos alapanyaga képzdési folyamatának
általános feltételeit tisztázza, majd e fel-

tételeknek a magyarországi pannonban
való realizálódásánál tapasztalt fácies-

viszonyokat ismerteti. Ezt a magyarországi
telepeken feltárt, partmenti fáciesövek
részletes leírása követi. Kár, hogy a vels
szöveget ábra nem illusztrálja.

6. A kötet második legterjedelmesebb
dolgozatát Széles Margit írta 92 oldalon,
4 fényképtáblával („A Nagyalföld me-
dencebeli képzdményei”). Ez abból a
289 szénhidrogénkutató mélyfúrásból közöl
igen értékes adatokat és smaradvány-
leírásokat, amelyeket BARTHÁnak nem
volt módjában közvetlenül vizsgálnia.
Nagy érdeme szerznek a keleti fajok be-
áramlásának rögzítése a pannon derekán.
Nagy jelentség az ugyanitt mutatkozó
„átmeneti szint” felismerése is, amit új
alakok feltnése mellett egyes alsópannon
alakok nagy példányszámú és olykor óriás-

növés példányainak a jelenléte tüntet ki.

Sajnos, a hiányos magvétel minták nem
sok ösztönzést adnak ahhoz, hogy a fúrási

magok slényt ani anyagát és litológiai saját-

ságait együttes változásukban szemléljük.
Lényegében ez az oka annak, hogy Széles
M. végs következtetései a BARTHÁétól
több ponton eltérnek. Elmarad pl. a bi-

zonyára jelenlev „oszcillációs szakasz”
felismerése. Biosztratigráfiailag indokolat-
lan az — a benne fellép számos fels

-

pannon faj ellenére — alsópannonba való
sorolása. E szinttel együtt Széles az
ungulacapraes— subglobosas— abichijormis
rétegeket is az alsópannon tetejére helyezi.

A felspannont a balatonicas— vutkitsis—
rhotnboideas szinttel kezdi, ésa ,,wetzleris

”

—

,,fels-vutskitsis” szinttel zárja. Efölött
a „levantei” kavics, illetve — „medence-
fáciesben” — tarka agyag következnék.
Az alsó- és felspannon határ fölött tehát

szerinte is három tag van, ezek jelentése
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azonban egészen más, mint ahogyan azt
Bartha részletes elemzései mutatják.

7. Tóth Kálmánnak ,,A Vértes hegység
délkeleti elterének pannon képzdmé-
nyei” c. dolgozata azt a reményt kelti,

hogy a BARTHÁéhoz hasonló, komplex
módszerrel a közeljövben már az alsó-

pannon (legalább helyi érvény) biosztra-

tigráfiai felosztása is megszülethetik.
Végezetül különös melegséggel kell re-

gisztrálnunk Góczán Ferencnek emberség-
tl és tudományszeretettl áthatott tevé-

kenységét, amellyel a könyv anyagának
összeállását elsegítette. Ez a könyv pan-
non-kutatásunk olyan fontos állomása,
amelyrl problémáinak nemzetközi meg-
oldása további jó kollektív munka esetén
már viszonylag elérhet lesz.

Balogh Kálmán

Di1

. Móra László: Zemplén Géza, a hazai
tudományos szerves kémia megalapítója.
Bp. 1971. 222 p. (Mszaki Tudomány -

történeti Kiadványok. 21. sz.)

A Nehézipari Minisztérium Magyar Ve-
gyész Múzeumának és a Budapesti Mszaki
Egyetem Központi Könyvtárának gondo-
zásában megjelent kötet annak a Zemplén
Gézának életmvét ismerteti, aki Thán
Károly, Lengyel Béla és Wartha Vince
mellett a kémiai tudományt megalapozta
hazánkban. Közismert, hogy kultúrtörté-
netünknek a mszaki tudománytörténet
a leghiányosabb oldala, pedig természet-
tudósaink és mszaki nagyjaink meg-
érdemlik, hogy munkásságukat a fiatalabb
nemzedékek elé követend példaképpen
állítsuk. E monográfiák ugyanakkor jelen-

ts források, mivel a tudományos eredmé-
nyek mellett a kutatás és oktatás korabeli
helyzetérl, a társadalom és a tudomány
viszonyáról fontos információkat szolgál-

tatnak. Jó szolgálatot teljesítenek tehát
a Mszaki Tudománytörténeti Kiadványok
kötetei, melyek a természettudományok
és a technika oly hazai kiválóságainak
munkásságát ismertetik, mint pl. Vendl
Aladárnak Schafarzik Ferencrl, a hazai
mszaki földtan alapítójáról írott könyve
(1954), vagy Vadász Elemérnek 1967-ben
megjelent ,,A magyar földtan útja Szabó
József nyomában” c. monográfiája.
E sorozat legújabb kötetében dr. Móra

László Zemplén Gézának állít méltó emlé-
ket. Zemplén munkásságával nemcsak a
hazai szerves kémiai tudomány alapjait

rakta le, hanem kutatásaival világszerte

elismerést szerzett a magyar tudománynak.
Magyarországon a szerves kémia fejldése
a kémia többi ágához képest nehezen in-

dult meg. Ennek egyik oka, hogy a szerves
vegyipar megteremtése nem volt érdeke i

a külföldi, elssorban osztrák—német t- 1

kének. A szerves kémiának a vegyipar
kifejlesztésében betöltött szerepe indokolja,
hogy e tudományszak elször a Megyete-
men kapott katedrát 1913-ban.

Erre a tanszékre nevezték ki dr. Zemp- i

lén Gézát professzornak, aki fiatal kora
ellenére már kell tudományos felkészült-

j

;

séggel rendelkezett. Egyetemi tanulmá- I

nyai kezdetén Zemplént az ásványtan és
növénytan kötötte le és Krenner József

[<

vezetése mellett az ásványtani intézetben I

dolgozik. Ebben az idben, mint az Eötvös
|

Kollégium szegénysorsú növendéke Sem- i

sey Andor megbízásából geológiai táj-

képeket fest Böckh Hugó instrukciói alap-
'

ján. (Három akvarellje ma is a Magyar
Állami Földtani Intézet helyiségeit díszíti.)

Késbb teljesen a kémia felé fordul és I

mint természetrajz—kémia szakos tanár
Selmecbányára megy, ahol az si Bányá-
szati és Erdészeti Fiskola adjunktusa
lesz. Majd 1907— 1910 közötti években
Berlinben, a Nobel-díjas Fischer Emil
organikus kémiai Intézetében a szénhidrá-

1

tok, fehérjék és enzimek körében végez
vizsgálatokat, melyeket Fischer és Zemp-
lén közösen publikálnak. 1911-ben a 1

budapesti tudományegyetem magántanára
és két év múlva kinevezik a Megyetem
szerves kémia professzorának. Az I. világ-

háború idején mint a Chinoin-gyár kémiai
tanácsadója a hazai szerves gyógyszeripar
kifejlesztésében aktív szerepet vállal.

A húszas években kezdi meg kutatásait,

melyek személyének világszerte hírnevet
szereznek. Els nagy jelentség eljárása

a cukoracetátok nátriumetilátos szappano-
sítására, a ,,Zemplén-féle elszappanosítás”
néven vált ismertté (1923). Röviddel ké-

sbb, 1926-ban új cukorlebontásokat dol-

goz ki a redukáló diszacliaridok szerkezeté-
nek megállapítására. A harmincas évek
kutatásainak nagyszabású eredménye az
ún. Zemplén-féle higanyaeetátos módszer,
amely mind a glükozidok elállítására,

mind az oligoszaeharidok szintézisére ki-

válóan alkalmas. A negyvenes évek kezde-
tén figyelme a flavonoidok kémiája felé

fordul, végül pedig a cukorformazánok
területén számos vegyidet szerkezetét si-

került földerítenie és szintézisét megolda- I

nia.

Tudományos munkássága elismeréséül 1

nagyon sok hazai és külföldi kitüntetésben
részesült. A Magyar Tudományos Akadé- I

mia rendes és tiszteleti tagjának válasz- I

tóttá, 1928-ban elnyerte az Akadémia (

Nagyjutalmát, majd megkapta a Corvin- I

koszorút (1930). A Deutsche Chemische I

Gesellschaft, a kémikus világ nagy tekin-
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tély testület© pedig 1 í)4()-l>«*ii a legna-

gyobb kitüntetésével, az August Wilhelm
Hofmann aranyplakettel tüntette ki. 1947-

ben a washingtoni Georgtown University
meghívására vendégprofesszorként dol-

gozott Amerikában. Hazatérése után az
elsk között kapta meg a Kossut h-díj

arany fokozatát 1948-ban. 1953-ban meg-
írta a „Szerves kémia” c. terjedelmes m-
vét, melyben élete gazdag tapasztalatait

tette közkinccsé.
A megyetemi katedrán több mint 40

éven keresztül oktatott és vegyészmérnök
generációit nevelte. A Zeniplén-iskolából

kikerültek — mint például Dr. Csrös
Zoltán, L)r. Müller Sándor, Dr. Gerecs
Árpád és Dr. Bognár Rezs Kossut h-

díjas akadémikusok — a felsoktatás és

a vegyipar vezet posztjain az egész vilá-

gon megbecsülést szereztek mesterüknek.
A tanítványok háláját a Budapesti M-
szaki Egyetem aulájában felállított bronz-
szobor (Í966) is kifejezésre juttatja.

. A könyv utolsó részében Zemplén Géza
szakirodalmi munkásságának teljes bibliog-

ráfiája megtalálható, amely a tle meg-
jelent, valamint személyére vonatkozó
hazai és külföldi publikációkat sorolja fel.

Móra Lászlónak, a kitn életrajzírónak

.ez már a harmadik munkája, amely a

Budapesti Mszaki Egyetem Központi
Könyvtára Mszaki Tudománytörténeti
Kiadványaiban megjelent: 15. sz. Wartha
Vince (1844—1914), 18. sz. Varga József
(1891—1956), 21. sz. Zemplén Géza (1883

—

1956).

Szerz ezekben kiváló képet ad nemcsak
a megyetem szóban forgó egykori tudós
vegyész-professzorainak, hanem egyben
példásan, sokoldalúan és hitelesen doku-
mentálva a tudóst, az embert, környezetét
amelyben alkotott, munkamódszereit, tu-

dományos és gyakorlati eredményeit.
Dr. Móra László ezekkel az élvezetesen

megírt, világos és áttekinthet tanulmá-
nyaival igen nagy szolgálatot tett a magyar
tudománytörténetnek. Nagy hasznára volt

a gyorsan, vagy akár a részleteiben vagy
részletesen tájékozódni kívánó szakembe-
reknek.

Fontos és igen hasznos lenne ezeket a
tudománytörténeti munkákat, de különö-
sen Zemplén teljes életrajzát, német nyel-
ven is közölni, hiszen e nyelvterület tudo-
mányos és gyakorlati szakköreiben Zemp-
lén sokat mozgott, alkotott és ennek meg-
felelen nagy -a tisztelinek tábora ott is.

Dr. Schmidt Eligius Róbert



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1971 szi ülésszakán elhangzott eladások

Szeptember 1. Mérnökgeológia- Építésföld-
tani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: .Juhász József
Napirend: 1971. II. f. é. program; Mér-
nökgeológiai Szemle; Egyéb ügyek.
Résztvevk száma: 7

Szeptember l. Általános Földtani Szak
osztály klubdélutánja
Elnök: Szalai Tibor
Méhes Kálmán: Nigériai beszámoló
Résztvevk száma: 2(5

Szeptember 23. Az Országos Magyar Bányád
szati és Kohászati Egyesület Bányászati
Szakosztályának Bányajogi Munkabi-
zottsága és a Gazdaságföldtani Szakosztály
együttes munkaülése
Ember Kálmán: elnöki megnyitó
Kovács Mihály: Az NDK új bányatör-

vénye
Schönherr, H.: A bányakárok lényege

és jogi szabályozása
Felkért hozzászólók: Radnay József,

Zboray György és Hámory László voltak
Tárkány Szcs Ern: Zárszó
Résztvevk száma: 57

Szeptember 27. Tudománytörténeti Szak-
csoport klubdélutánja
Elnök: Szalai Tibor
Bendefy László: Vay Miklós és Born

Ignác szerepe a Tokaji-hegység földtani

viszonyainak megismerésében
Csiky Gábor: Balogh Ern élete és

munkássága; Emlékezés Bányai Jánosra
Hozzászóltak: Krössy L., Jugovics L.,

Lengyel E., Rónai A., Bendefy L., Szalai T.

Résztvevk száma: 15

Október 2. Általános Földtani Szakosztály
sétája a Hármashatárhegy szerkezet föld-

tani felépítésének tanulmányozására
Kirándulásvezet: Wein György
Résztvevk száma: 2(5

Október 6. Társulati eladóülés
Elnök: Nagy Lászlóné

Küpper, H.: Mélytengeri fúrások vizs.
j

gálati módszere és tanulmányai
Hozzászólt: Schmidt E. R., Küjiper H.

|

Résztvevk száma: 48

Október 7. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály egésznapos hajóútja a dunai

i

magaspartok mérnökgeológiai problémái-
nak tanulmányozására
Kirándulásvezet: Karácsonyi Sándor
Az útvonal egyes szakaszain Andai Pál,

Egri György, Karácsonyi Sándor, Horváth
Zsolt, Tóth Imréné és Vágó Istvánná tar-

tottak ismertetést
Résztvevk száma: 32

Október 11. Elnökségi ülés

Elnök: Nemecz Ern
Napirend: 1972. évi munkaterv elkészí-

tése; folyó ügyek.
Résztvevk száma: 6

Október 11. Agyagásványtani Szakosztály
j

eladóülése
Elnök: Székyné Fux Vilma
Mátyás Ern: A Sárospatak környéki

vulkáni utómködési mezk hidrotermális

fáciesei

Vita: Juhász Z., Viczián I., Felvári Gy.,

Székyné F. V., Mátyás E.
Felvári Gyöngyi—Viczián István: Ko-

egzisztens paragonit -muszkovit a Kszegi-
hegység metamorf kzeteiben

Vita: Rischák G., Székyné Fux V.

Résztvevk száma: 24

Október 20. Általános Földtani és slénytan-
Rétegtani Szakosztály közös eladóülése
Elnök: Szalai Tibor
Krössy László: Tektonikai taglalás

módszereirl
Felkért hozzászólók Szentes Ferenc,

Szepesházy Kálmán és Géczy Barnabás
voltak.
Résztvevk száma: 27

Október 20. Tudománytörténeti Szakcsoport
j

vezetségi ülése

Elnök: Majzon László
Napirend: Beszámoló az elmúlt idszak
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munkájáról; 1971. IV. n. é. és 1972. évi

programok; Tudománytörténet i Évkönyv
Résztvevk száma: ti

Október 25. ELTE slénytani Tanszéke és

az slénytan-Rétegtani Szakosztály közös
eladóülése
Elnök: Bogsch László
Thenius, E.: l’robleme dér Verbreitungs-

geschichte des Sáugetiere
Résztvevk száma: 90

Október 25. Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése
Elnök: Varjú Gyula
Dömsödi János: A tzeglápok földtani

I

kutatása és térképezése
Bonnyai Zoltán: A tzeg- és lápföld-

nyersanyagok fizikai-kémiai vizsgálata, fel-

használása
Takács Pál—Korbuly Judit— Szcs

Zoltán: A Bányászati Kutató Intézetben
végzett mkomposzt gyártási kutatások
[irányai és szénkémiai tapasztalatai

Vita: Miháltz I.-né, Lehotay F., Kabar
Z., Makkay Gy., Dzsida L., Ronnyai Z.,

Varjú Gy., Takács P.

Résztvevk száma: 31

Október 27. Mérnökgeológia-Epitésföldtani
Szakosztály eladóülése
Ebiök: Juhász József

|

Galli László: A dunai vízlépcsk mér-
jnökgeológiai feltárási módszerei

Vita: Schmidt E. R., Rónai A., Herzog
H., Juhász J., Galli L.

i
Résztvevk száma: l

Október 29. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése
Elnök: Sztrókay Kálmán

I Ramovi, M.: Új tapasztalatok I)K-
,Európa ércesedésének kutatásában, külö-
nös tekintettel néhány ércgenetikai problé-

. nára
1 Résztvevk száma: 21

November 3. Általános Földtani Szakosztály
klubdélutánja
Elnök: Szalai Tibor

(
Kháti Attila: Az rkutatás földtani

redményei
Balkay Bálint: Bazaltoszlopossággal

capcsolatos megfigyelések Indiában
Résztvevk száma: 19

< November 8. Választmányi ülés

Elnök: Nemecz Ern
Napirend: Beszámoló az utolsó választ -

nányi ülés óta eltelt idszakról; 1972. év
nunkaterv elkészítése; Folyó ügyek
Résztvevk száma: 57

November l. slénytan-Rétegtani Szakosz-
tály eladóülése
Elnök: Báldi Tamás

Orsovai Imre: Budapest déli részének
pannóniai Ostracoda faunája
Mihály Sándor: Elzetes jelentés a

Szendri-hegység középsdevon Tabulatái-
ról (bejelentés)

Bubics István: Az új Öcs-községi Mega-
lodonta lelhely sztratigráfiai jelentsége
(bejelentés)

Vita: Bogsch L., Galáez A., Orsovai I.,

Mihály S., Báldi T.

Résztvevk száma: 15

November 16. Magyar Hidrológiai Társaság
Vízellátási-Hidrogeológiai és a Mérnök-
geológia-Építésföldtani Szakosztály közös
eladóülése
Elnök: Rónai András
Vitális György: Magyarország földtani

és vízföldtani tömbszelvénye
Levárdy Ferencné— Scheuer Gyula

—

Tóth Imréné: Balf fürd gyógyvízkutatási
eredményei

Vita: Rónai A., Deli N., Kaszap A.,
Miháltz I.-né, Scheuer Gy., Levárdy F.-né
Résztvevk száma: 48

November 15— 20. Ifjúsági Bizottság ,,Mo-
dern térképészeti módszerek a földtani
kutatás szolgálatában" e. tanfolyama.
A megnyitót Nemecz Ern, az eladá-

sokat Radócz Gyula. Czakó Tibor, Jámbor
Áron, Horváth Ferenc, Mike Zsuzsa,
Rádai Ödön, Novotny Iván, Kháti
Attila, Bohn Péter és Bilik István tar-

tották
Résztvevk száma: 34

November 29. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése
Elnök: Székvné Fux Vilma
Bárdossy György: Olaszország bauxit-

telepei

Vita: Varjú Gy., Kiss J., Székyné Fux
V., Bárdossy Gy.
Résztvevk száma: 14

November 29. Mérnökgeológia-Epitésföldtani
Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1972. évi munkaterv; 1972.

évi kiadványok
Résztvevk száma: 10

December 1. Általános Földtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Szalai Tibor
Stegena Lajos: A magyar medence ki-

alakulása az új globális tektonika tükrében
Vita: Szádeczky-Kardoss E., Bendefy L.,

Szalai T., Bodzay I., Stegena L.

Résztvevk száma: 41

December 7. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály munkahelyi látogatása a F-
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városi Mélyépítési Tervez Vállalatnál,

ahol KovácsházY Frigyes fmérnök
bevezet ismertetése után Kuslits Béla
és Paál Tamás osztályvezetk bemutat-
ták a vízrendezési és talajmechanikai
osztályon folyó mérnökgeológiai jelleg
munkákat.
Vita: Barátosi J., Fodor T.-né, Tóth I.-

né, Boda J., Vitális Gy., Kuslits B., Ko-
vácsházy F.

Résztvevk száma: 27

December 13. slénytan-Rétegtani Szakosz-
tály eladóülése
Elnök: Géczy Barnabás
Borza Tibor: Rétegtani és slénytani

vizsgálatok Hont környékén^
Kedves Miklós— Párdutz Árpád: Ultra-

struktúra vizsgálatok fosszilis pollenszeme-
ken

Vita: Kókay J., Jankovics I., Báldi T.,

Borza T., Géczy B.
Résztvevk száma: 16

December 15. Évadzáró klubest

Elnök: Székyné Fux Vilma

Bárdossy György: Olaszországi útibe-
számoló
A klubesten került sor az Ifjúsági Díj

kiosztására, melyben Földvári Mária,
Felvári Gyöngyi és Tóth Kálmán része-
sültek
Résztvevk száma: 22

December 20. Ifjúsági Bizottság vezetségi
ülése

Elnök: Bérczi István
Napirend: 1971. évi tevékenység értéke-

]

lése; 1972. évi feladatok
Résztvevk száma: 7

December 21. Matematikai Földtani Szak- '

csoport eladóülése
Elnök: Dienes István
Kovách Ádám: A faktoranalízis néhány

j

módszere
Dienes István: Majdnem mindenütt 1

sima függvény ugrásainak megtalálása

( , ,
képzdményhatár ”, vet ki

j
elölés

)

Vita: Domokos M.-né, Kovách A., Jaskó 1

T., Dienes I.

Résztvevk száma: 12

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szakosztályának
1971 szi ülésszakán elhangzott eladások

Szeptember 30. Eladóülés Orosházán
Elnök: Balogh Kálmán
Kuritcz Béla: A békési medence újabb

kutatási eredményei
Papp Sándor: A körösi hátság alsó-

pannóniai formációjának fáciesei és szén-

hidrogén-földtani jelentsége
Valcz Gyula: NaCl koncentráció-elosz-

lás a Pusztaföldvár—battonyai rögvonulat
alsópannóniai bázis-szintjében
A vitában 8 f vett részt

Résztvevk száma: 30

Október 20. Eladóülés a Józsi f Attila Tu-
dományegyetem Ásványtani, Geokémiai
és Kzettani Tanszékével közös rendezésben
Elnök: Pantó Gábor
Korzsinszky, D. Sz.: Transmagnatic

fluids and granitization
Superceanu. C.— Gruescu, C.: Über

einige Skarnmineralien aus dér Eisen-
Kontaki lagerstátten des Banats
Résztvevk száma: 40

November 26. Vezetségi ülés

Elnök: Balogh Kálmán
Résztvevk száma: 8

December 17. Eladóülés Szolnokon a Ma- ]

gyár Geofizikusok Egyesülete Alföldi Cso-
portjával közös rendezésben
Elnök: Vándorfy Róbert
Mezsi József (NKFÜ igazgatója): Meg-

nyitó
Bállá Kálmán: Az Alföldön 1971. év-

ben mélyített mélyfúrások földtani és OH
földtani eredménye
Kiss Bertalan: Adatok a Hód-1. sz. fúrás

geofizikai értékeléséhez
Suba Sándor: A Hód- 1 . sz. földtani alap-

fúrás kábelteszteres vizsgálata és annak
eredményei

_

Szalay Árpád: A pannóniai metamorf
medencealjzat vázlatos áttekintése
Résztvevk száma: 57
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A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztályának
1971 szi ülésszakán elhangzott eladások

Szeptember 6. Vezetségi ülés

Elnök: Kovács Endre
Napirend: Beszámoló 1971. I. félévi m-

ködésrl; II. félévi program.
Résztvevk száma: 9

i Szeptember 23. Tanulmányéit a mecseki

!

kristályos pala- és gránitterületre

Kirándulásvezet: Mikolay István
Résztvevk száma: 27

Szeptember 24. Rendkívüli vezetségi ülés

Elnök: Barabás Andor
Az ülésen a vezetség tagjai a Társulat

Illkével folytattak részletes megbeszélést
i fennálló problémákról, kérdésekrl, vala-

nint az 1972. év tervekrl.
Résztvevk száma: 12

Iktóber 21. Eladóülés a Magyar Hidroló-
giai Társaság Pécsi Csoportjával közös
rendezésben
Elnök: Barabás Andor
Kassai Miklós: A DK Dunántúl mély-

(jldtani felépítésének hatása a geotermikus
radiens alakuláséra
vÓnaki László: Karsztformák irányított-

ágának vizsgálata a mecseki triászban
Vita: Némedi V. Z., Hónig Gy., Barabás

>., Szederkényi T., Koch L., Szilágyi E.,
íónaki L., Kassai M.
Résztvevk száma: 19

*ovember 16— IS. Országos Szén földtani
Konferencia Komlón
A konferencia résztvevit a rendez
lakosztály nevében Kovács Endre titkár
öszöntötte, megnyitót Jazbinsek Vilmos,
Mecseki Szénbányák gazdasági fmér-
ké tartott, majd a vendéglátó Béta

I

ányaüzem nevében Hafner Henrik f-
érnök üdvözölte a vendégeket
Elnök: Kovács Endre

}

Fejér Leontin: Megemlékezés Vitális
tvánról

Í

Kriván Pál: Megemlékezés Vadász
Bemérrl
Csiky Gábor: Megemlékezés Zsigmondy
lmosról
A délutáni ülésszak elnöke: Kriván Pál
Lányi Ferenc: A szén helye az energia-
'rdozók között
Fejér Leontin: Magyarország szénva-

! onának megkutatottsága
Az els nap programját „A fekete kincs
rosa” c.. Komló 20 éve történt várossá

J ilvánítása alkalmából készült színes fihn
ctítése zárta

November 17.

Elnök: Kovács Endre
Fülöp József: Országos jelentség

idszer feladatok a kszénkutatás terü-
letén

Sólyom Ferenc: A tatabányai barnakszén-
medence szénvagyonának pótlására végzett
földtani kutatások eredményeinek össze-
foglaló ismertetése

Széles Lajos: Az Oroszlányi Szénbá-
nyák kutatási eredményei
Molnár István: Az ajkai felskréta

korú szónmedence szénvagyon bvítésének
távlati lehetségei
Hetényi Rudolf: A baranyai karbon

korú kszén kutatásának eddigi eredmé-
nyei
Posgay Károly— Ráner Géza— Szabad-

váry László— Szénás György: A geofizikai
mérések lehetségei a szénföldtani kutatás-
nál
Pálfy József: Az északmagyarországi

lignitelfordulások földtani kutatási ered-
ményei s a jöv feladatai

Vita: Kovács E., Jámbor A., Molnár I.,

Szabadváry L., Hetényi R., Sólyom F.,

Buda T., Barabás A.
I

November 18.

Elnök: Kovács Endre
Fulmer József: A mecseki szénmedence

földtani adottságaival és a mélység felé

haladással összefügg mvelési nehézségek
fokozódása a vállalat aknaüzemében
Kerekes Árpád: Eredményes fed eo-

cén-mészkesapolás gazdasági kihatásai és

vízföldtani következményei az ajkai me-
dencében
Szentai György: Véges karsztvíztárolók

feszített szint karsztvize elleni eredmé-
nyes védekezés a balinkai szénbányáknál
Jazbinsek Vilmos: Bányatüzek meg-

elzése, felszámolása, gazdasági hatása,
a lezárt terület újranyitása
Csóti Tamás: A szénvagyongazdálkodás és

a vállalati gazdaságosság összefüggésének
néhány kérdése a dudari területen

Makrai László—Csernyánszky Miklós:
A gépi jövesztés és különféle biztosítási

módok frontfejtési költségeinek alakulása
a vastagság, mint földtani paraméter függ-
vényében
A háromnapos, eredményekben gazdag

ankét Kovács Endre zárszavaival ért

véget
Résztvevk zárna: 120

November 24. Vezetségi ülés

Napirend: Az Országos Szénföldtani Kon-
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ferencia értékelése; 1972. évi munkaterv
összeállítása; Jutalmazások; Szakosztályi
vezetségválasztás elkészítése
Résztvevk száma: 9

December 9. Gázkitöréses Ankét az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület Mecseki Csoportjával közös rendezés-
ben
Elnök: Ormos Károly
Szirtes Lajos: Geológiai zavargások

szerepe a gázkitörések létrejöttében
Masszi Dénes: A geológiai zavargások

felderítése geofizikai módszerekkel

Kiss József: A gázkitörésveszély néhám
kérdése Szabolcs-bányán

Vita: Honig Gy., Drjenovszki B., Muhe
J., Koncsag K., Kiss J., Masszi D., Szirtes

L. A vitát Koncsag Károly vezette
Résztvevk száma: 90

December 20. Évadzáró kliibdélután-

Elnök: Kovács Endre
Mészáros Mihály: Perui— brazíliai él

ménvbeszámoló
Résztvevk száma: 27

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi

Szakosztályának 1971 szi ülésszakán elhangzott eladások

Szeptember 9. Vezetségi ülés
Napirend: 1971. II. félévi és 1972. évi

munkaterv; Folyó ügyek
Résztvevk száma: 9

Szeptember 16. Eladóülés
Elnök: Pojják Tibor
Benk Ferenc: A szénhidrogén-vagyon

osztályozásának néhány elvi kérdése
Vita: Völgyi L., Hegeds K., Pojják T.,

Benk F.

Szlabóczky Pál: A geomorfológia m-
szaki-földtani jelentsége

Vita: Pojják T., Benk F., Szlabóczky P.
Résztvevk száma: 26

Október 14. Eladóülés
Elnök: Csókás János
Elek Izabella: Kzettani és technoló-

giai tulajdonságok összegyjtése az erd-
bényei andezitkutatási területen

Vita: Pojják T., Csókás J., Elek I.

Benk Ferenc: A számítási kategóriák
elvi megközelítése

Vita: Csókás J., Benk F.

Résztvevk száma: 28

Október 28. Eladóülés
Elnök: Földvári Aladár
Szép Ilona: Matematikai, statisztikai

módszerek alkalmazása a fiizérradványi
illites szenesanyag-telepek teleptani-bá-
nyászati értékelésénél

Vita: Földvári A., Benk F., Csókás J.,

Mátyás E., Szép I.

Mátyás Ern: A sárospataki ércesedés
problémája

Vita: Földvári A., Benk V., Mátyás E
Kalafut, M., Hursán L., Csókás J.

Résztvevk száma: 28

November 25. Vezetségi ülés

Napirend: Jutalmazások; Folyó ügyei
Résztvevk száma: 7

November 25. Eladóülés
Elnök: Pojják Tibor
Kossuth Gáborné: Üledékes kzetei

redoxpotenciál változásai
Vita: Benk F., Pojják T., Szabó L

Kossuth G.-né
Hernyák Gábor: Rudabányai hegysé

ladini képzdményeinek kérdése
Vita: Kovács L., B. Nagy J., Pojják T

Hernyák G.
Harnos János: A rudabányai triás

képzdmények fajsúly— térfogatsúly vizs-

gálatai

Vita: Pojják T., Harnos J.

Résztvevk száma: 21

December 9. Évadzáró klubnap
Elnök: Juhász András
Mészáros Mihály: Perui útibeszámoló
Tompa László: Algériai élménybeszámol
Az eladások elhangzása után az elnö

értékelte az 1971. évi pályázatok erei

ményeit, majd kiemelked munkát végzet

tagtársaknak pénzjutalmat osztott ki. A
évadzáró klubnap hangulatos baráti bi

szélgetéssel zárult.

Résztvevk száma: 22
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A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi

Szakosztályának 1971 szi ülésszakán elhangzott eladások

Október 20. Eladóülés és tanulmányi ki-

rándulás
Elnök: R. Szabó István
Bubics István: Uj Megalodonta lelhely

az Öcs környéki felstriászból
Bubics István: Veszprém megye építés-

földtani nyeisanyagai
Dudich Endre: Útibeszámoló Líbiáról
Gellai Mária Bernadett a: Stromatolit

onkoidok a halimbai felstriászból
Szabó Imre: Középhegységi triász réteg-

sorok néhány litológiai sajátságáról
Az eladóülés délutánján résztvevk

Szabó Imre vezetésével megtekintették
a Vörösberény környéki triász feltárásokat
Vita: Szekér Z., Knauer J., Komlóssy

Gy., Vecsernyés Gy., Pálfv J., Brokés F.,

Szabó E., Tóth K., Gellai"M. B.
Résztvevk száma: 50

November ö. Vezetségi ülés

Elnök: Szantner Ferenc

Napirend: 1971. évi tevékenység értéke-
lése; 1972. évi munkaterv
Résztvevk száma: 6

December l. Évadzáró khibdéhdán és

vezetségválasztás
Elnök: Makrai László
R. Szabó István titkári beszámolóját

a tagság egyhangúlag elfogadta, majd a
vezetség leköszönt. A Hriszt György
vezette jelölbizottság munkálkodása alatt

Egerszegi Pál— Szabó Elemér adtak tájé-

koztatót az ICSOBA leobeni konferenciá-
járól. Hozzászóltak: Makrai L., Jámbor A.
és Török K. Ezután a jelölbizottság is-

mertette az új vezetségi listát, melyet a
tagság egyhangúlag elfogadott, s a szava-
zás eredményeképpen a Szakosztály elnöke
Szantner Ferenc, titkára R. Szabó István
lett. A vezetségválasztó ülés délutánján
Mészáros Mihály számolt be kubai és
chilei útjának tapasztalatairól
Résztvevk száma: 41
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Elnöki megnyitó

Dr. Xemecz Ern

Tisztelt Közgylés !

Százhuszonnegyedik esztendejében járó Társulatunk életében ismét fontos

seményhez érkeztünk, a csekély személyi változástól eltekintve, a hat év óta

evékenv választmány és elnökség felújítását elvégezni hivatott tisztújító

közgyléshez. Két periódusnvi id szerénytelenség nélkül mondhatjuk
nanapság többet jelent mint régebben talán 2 3 évtized, hiszen korunk
iltalános felgyorsuló fejldése nem hagyta érintetlenül a geonómiai tudomá-
sokat s vele azt a Társulatot sem, amely egy és negyed százada munkálkodik
izon, hogy a magyar geológia általános színvonala és a kulturális és gazdasági
leiben betöltött szerepe egyaránt megbecsülést vívjon ki hazai és külhoni

lletékes körökben. Ugv vélem, hogy választmányunk, szakosztályaink veze-

ségei és a Társulat elnöksége egyképpen kivette részét abból a munkából,
melynek f célkitzése Társulatunk szervezeti és tartalmi mködésének
llandó korszersítése, de ennek a tagok és tisztségviselk részérl sok-sok.

s mondhatjuk egy közösségi célért végzett áldozatos munkának végs mér-
egét megvonni egyrészt korai volna, másrészt nem is tartozik a mi illetékes-

égünk körébe. A ftitkári beszámoló bemutatja majd a három utolsó esztend
míködésére vonatkozó adatokat, amelyek Társulatunk egy késbbi történet-

lójának tolla alatt fognak összeállni egységes képpé s egyben ítéletté is, hogy
ajon helyesen felismertük-e tennivalóinkat s valóban megtettük mindazt,
mire a múlt kötelezett minket s a jövend megkívánt tlünk.

így a mostani közgylési alkalmat kissé elvontabb, de a geológus jöv-
dni szerepével szorosan összefügg kérdés felvetésének szentelhetem, neve-
etesen annak, hogy a jöv társadalmában milyen szerepet játszanak majd
földkéreg nyersanyagai.

Mindnyájunk eltt ismeretesek az emberi populáció gyors növekedésénél
lég gyorsabb ütemben növekv nyersanyagtermelés problémái, melyek
jabban ketts arculatot is nyertek: nemcsak azok gazdaságos elteremtése
dent némely helyen máris gondot, hanem a világszerte fokozódó felhasználás

íéretei reális közelségbe hozzák a bioszféra pusztulásának olyan veszedelmét,
milyennel az embernek történelme során még soha nem kellett szembenéznie,
li is ennek a veszedelemnek valódi természete ? Vajon nem amolyan divat
érdése manapság szennyezésrl beszélni, mint amilyen rémeket már többször
élt felismerni az ember a történelem során s amelyeket erkölcsi és értelmi

rfeszít éssel mindig sikerült meghátrálásra kényszeríteni. Anélkül, hogy
Hoznánk a jelenlegi történelmi helyzet komor kilátásait, a természettudo-
íányok tárgyilagos adatainak tükrében, a már közeljöv fejldésének olyan
sákutcáit pillanthatjuk meg. amelybl egyelre alig látunk kiutat.

Mi is az alapvet probléma? A tudományos technikai forradalom korszakába

1 Földtani Közlöny
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jutó társadalomban a populáció és az anyagi igények gyors növekedéséne
ketts kényszerétl hajtva, az ipar oly óriási nyersanyagtömegek kémiai ál

alakítására kényszerül, amelynek melléktermékei és hatásai a Föld atmoszféra
jának és hidroszférájának méreteihez képest többé már nem elhanyagolható!
A veszedelmes eljelek a dimenzió és a fejldés üteme szerint egyaránt elsn

helyen álló energiatermelés terén mutatkoznak meg, ezért további fejteget
sünket csaknem kizárólag erre korlátozhatjuk annál is inkább, mivel soka
vallják, hogy az energiaprobléma megoldása egyúttal a jöv nyersanyag
ellátásának is kulcskérdése. Els gondolati lépésként valóban elképzelhetjül

hogy a földkéreg nagytömeg kzeteibl elállíthatjuk majd a szükséges férne

(elemek) többségét, feltéve, hogy korlátlan mennyiségben áll rendelkezésr
rendkívül olcsó energia. E kérdésnek van azonban egy sokkal problémát
kusabb aspektusa is, amelyre még visszatérek.

Az energiatermelés kérdését ma már nem vizsgálhatjuk egyoldalúa
az energiahordozók földtani készlete és termelése szempontjából, hanem egyi

sürgetbb figyelembe venni azokat a hatásokat is, melyeket a technológi;

folyamat természeti környezetünkre gyakorol. Hogy a távlatokat jobba
érzékelhessük, vessünk egy pillantást az energiatermelés történetére. Mintegl
1830-ig az energiaszükségletet kizárólag a recens növényzet, az erdségei
fája szolgáltatta, majd késbb, amikor a fogyasztás nagyobbá vált, mint a.

utánpótlás, a kszén lépett a fa helyébe. Azonban még 1870-ben is a termeli

energia alig 1/5— 1/4-e származott csujmn kszénbl. 1870 után az ipari fórra

dalom nyitotta meg a kszén-alapú energiakorszakot, majd jelen századun
elejétl kezddleg a kolaj és csak 1930-tól, st inkább a II. világháborl

végétl indult hódító útjára a földgáz. Ma a fejlett ipari országokban az energia,

termelés 50— 75%-a esik a szénhidrogénekre, 20— 45%-a kszénre, míg
maradék egyéb, fleg atomenergia forrásból származik. Egy évszázad alat

az energiatermelés 17-szeresére növekedett s az utolsó fél élvszázadot vér

figyelembe az elektromos energia termelése 10 évenként megkétszerezdöd
Ha ezeket az adatokat a növekedés ütemének gyorsulásával együtt tekintjü!

könny kiszámítani, hogy az ezredfordulón évi 13— 15 milliárd tonna jó mim
ség szénnel egyenérték elektromos energia mennyiségre lesz szükség. A
Egyesült Államokban pl. 2000-ben ha az egész elektromos energiát kszénbe
fedeznék, akkor napi 10 millió tonnát kellene eltüzelni. E számítások csak

jelenlegi fogyasztás adatain alapulnak és nem veszik tekintetbe a jelenle

elmaradott országok nyilván sokkal gyorsabban növekv igényeit.

Tekintsük e probléma megoldását egyelre a készletek oldaláról. A gazda

sággeológusok egyetértenek abban, hogy e roppant tömeg energiaigén

szénhidrogénekkel hosszabb távon nem lesz kielégíthet. A kszénkészlete

kétségkívül nagyobbak s talán évszázadokra elegendk lennének, mégi

bizonyos, hogy az energia zömét már a következ 3 5 évtizedben sem lehe

fosszilis anyagokból fedezni, az ezek felhasználásával elkerülhetetlenül együtt

járó szennyezés következtében. Budapesten sajnos nem tankönyvbl ke

ismernünk e jelenséget, mégis világítsuk meg a kérdést kissé adatszerkbe)

Vegyünk alapul egv közepes, 1200 megawattos ermvet. Ennek napont

9000 t jó minség kszénre van szüksége, amelynek eltüzelésével ki). 15 000

C0 2 ,
300 400 t kén, több száz tonna szénmonoxid és nitrogén oxidok, 1000

1500 t salak keletkezik és az egész termelt henergia 07%-a hszennyezéskénl

a környezetnek adódik át. E számok pl. jelenleg az Egyesült Államok esetébe

azt jelentik, hogy évente 22 millió t S0
2 ,

9 millió t különféle nitrogénoxkl
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1,7 millió t szénmonoxid és 8,1 millió t egyéb szennyezés kerül a környezetbe.

Ezek koncentrációja a nagy települések vidékén máris 2 3-szorosan meg-
haladja a biológiai károsodás nélkül elviselhet értéket s ez a körülmény
magától értetd módon behatárolja a fosszilis tüzelanyagok jövbeni
növekv felhasználásának terjedelmét.

Kérem ne tessék azt hinni, hogy itt túlságosan a messzi jövrl beszélek.

Az Egyesült Államokban máris az energiakrízis körvonalai bontakoznak ki

azáltal, hogy a kormány környezetvédelmi okok miatt megemelte a kszén
minségére vonatkozó követelményeket. A jelenleg még trhet 1%-os kén-

tartalmú kszenek a szükségletnek csak felét tudják kielégíteni, s így az eltt
i kellemetlen alternatíva eltt állnak, hogy vagy kevesebb elektromosságot

t termelnek, vagy több szennyezést juttatnak a levegbe.
Ezek után nézzük milyen lehetségeket kínálnak az egyéb energiaforrások.

Ha a kisebb és helyi jelentség, de szennyezésmentes gzbányászattól, a vízi

!

és szélenergiától eltekintünk, lényegében három energiaforrás kínálkozik az

energiakrízis megoldására. Ezek: a hasadási, a fúziós atomenergia és a nap
sugárzási energiája.

A felsoroltak közül jelenleg a hasadási atomenergia az egyetlen útja új

energiaforrás bekapcsolásának, de ezt is hasonló természet nehézségek ter-

helik, mint aminket a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatban már emlí-

tettem.

így mindenek eltt a földtani készletek fell tekintve a kérdést, bár az U
|
és Th elérhet összes tömegében rejl energia sokszorosan felülmúlja a fosszilis

> energiát, mégis az olcsón hozzáférhet s így jelenleg a fosszilis energiatermelés-

H
>el gazdaságilag versenyképes atomenergia nyeréséhez szükséges készletek

!

korlátozottak. Amerikában pl. a jelenlegi 10 S kg (U 30 8 )
esetén az U készlet

tiOOOOO t, ha azonban 200 S költséget is megengedünk az U308
kg-jaként,

ikkor a készlet 25 millió tonnára növekszik ugyan, viszont az ebbl termelt

dektromos energia 5,5-ször drágább volna a jelenleginél. Ebbl is látható,

íogy jelents erfeszítésre van szükség a geológusok részérl a megfelel
elepek felkutatására s vele a probléma jelenlegi szinten való megoldására is.

Az atomenergia termelésének e változatát, továbbá szintén rendkívüli és

áadásul alattomos veszedelmek kísérlik. A kémiai szennyezések helyett itt

!i sugárszennyezés kerül eltérbe, amelynek küszöbértékérl és hatásáról

szenvedélyes viták folynak ugyan, de a veszély realitását senki nem vonja
kétségbe. Tény, hogy egy 1000 megawattos atomermben másodpercenként
1020 új radioaktív mag keletkezik, melyek aktivitása fél év múlva 7 milliárd

•urie* egység. E sugárzás kétféleképpen veszélyezteti az éllényeket: szoma-
íkus és genetikus károsítás útján. Elbbit tekintve 600 rád* besugárzás halálos

kimenetel, 400 rád a besugárzott sokaság felét pusztítja el, míg 150 rád alatt

hatás nem letális ugyan, de 10— 20 év alatt leukémia és egyéb malignus
laganatos betegségek kiváltója.

Ennek figyelembevételével a megengedhet besugárzás értékét mind
úsebbre teszik. Alig 1924-ben hetenként 1.5 rád besugárzást tartottak meg-
ngedhetnek. 1956-ban már csak 0,1 rad-ot. Ehhez járul, hogy a genetikai

látást még veszedelmesebbnek ítélik. E tekintetben az egy generáció, tehát
10 év alatt felvehet összes sugárzás maximális értékét 5 rad-ra becsülik.

A hasadási atomenergiatermelés tervezésének sarokpontja tehát a maximá-

° 1 curie az a radioaktív anyagmennyiség, melyben 1 sec. alatt 3,7 X 1010 bomlás történik.
° 1 rád = az élölén'’ 1 g-ja által abszorbeált 1 ergnyi sugárzási energia.
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lisan megengedhet sugárszennyezés határküszöbének szem eltt tartása

E tekintetben legkellemetlenebb szennyezés a reaktorban keletkez Sr-9(

és Cs-137 izotóp, melynek felezési ideje 30 év. Egy év alatt egy 1000 mega
wattos atomerm Sr-90 aktivitása 5 millió curie s így, ha 2000-ben a 2 millió

megawattra tehet elektromos energiaszükségletet teljes egészében hasadáso:
magenergiával fedeznénk a sugárszennyezési egyensúly kb. 4x 1031 curie kör
állna be, amely 300-szorosa az óceánok urántartalmában foglalt sugárzás'

energiának, azzal a különbséggel, hogy míg az egyenletesen oszlik el, addijl

a mesterséges forrásból származó rendkívül koncentrált.

Nem részletezem tovább azokat a veszélyeket, amelyek a hulladékán vagol
tárolásával, a szállítási balesetek vagy a ,, megszaladó” atomerm okozt;

katasztrófa alakjában fenyegetnek, de rá kell még mutatnom arra is, hogv a:

atomermvek hszennyezése, vagyis a termelt henergia szétszóródó részé

nek hányada is nagyobb, mint a fosszilis energiahordozókra épül ermén ek
ben.

A szennyezés e váratlan formája rendkívüli meglepetést tartogathat szá

inunkra. Lássunk ismét néhány adatot. A világ elektromosenergia termelési

1970-ben 6 billió kw-óra, ami éppen kétszerese az 1960. évinek, vagyis az év

növekedés 7%. Mivel minden kw-óra elektromos energia 2,5 kw-óra henergn
szétszórása révén termelhet, a hszennyezés 1980-ban 30 billió kw órát fof

\

kitenni. Ez ugyan a szárazföldi növényzet által abszorbeált napenergiánál

még csak 8%-a, de a 7%-os évi növekedést tekintve 2050-ben már kétszeresé

teszi ki a bioszféra hfelvételének. Menjünk még egy lépéssel tovább, 2110-bei

a hszennyezés eléri a teljes hidroszféra által abszorbeált energiát (0,2 trillii

kw-órát), aminek természetesen már nincs realitása, hiszen jóval ezt megelz I

lég megsznik az óceánok növényzetének fotoszintézise s vele az oxigén
j

regeneráció is.

A helyzet súlyosságát még csak fokozza, hogy a még hosszú idn át mködi
fosszilis nyersanyagbázisú ermvek roppant mennyiség Cü 2 -t juttatnak a;

atmoszférába. Ennek 2000-ig elrelátható 18%-os növekedése az üvegházhatá:

következtében a felszíni átlaghmérsékletet 0,5 C°-kal, de ennek kétszerest

már 2 C°-kal növelheti. Távlati szempontból különösen hátrányos, hogy ez i \

hatás ersen csökkentheti azt a 100 billió kw-nyi henergiát, melyet az at

moszféra a világr felé képes leadni, s így kritikus klimatikus helyzet állhat el
mely nemcsak a sarkok jégtömegeinek elolvadása miatti többméteres tenger

vízszint növekedésben s így srn lakott területek elöntésében, de az éllényei

tömeges pusztulásában is megnyilvánulhat. Hogy a veszély mennyire reális

mutatja, hogy a Michigan-tó melletti ermvek htvize miatti hmérséklet
növekedés következtében a halak máris kipusztultak.

E veszélyek kikerülésének egyik alternatívájaként a fúziós energiatermeié

kínálkozik. Ez a technológia, a hasadási magenergia elállításával szembei

nem ersen radioaktív nehéz magok hasadásával, hanem könny elemek, els

sorban a deutérium magjainak egyesülésébl keletkez energiával dolgozik

Nyersanyaga az óceánok vizében, számításba véve az általa képviselt energiát

korlátlan, hiszen 30 km2-nyi óceánvíz ilyen értelemben vett energiája egyenli

a teljes fosszilis energikészlet energiájával. A fúziós energia voltaképpei

nukleáris égés, amelybl a Nap és az állócsillagok is merítik végtelen energia

jukat. A földi nyersanyagkészlet tehát maga is évmilliárdokban mérhet
A jelenlegi probléma az, hogy ilyen technológia egyelre még nincs. Ehhe;

mintegy 1/100 000 atm. nyomású deutériumot 100 millió C° kinetikus hmér
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séklotre volna szükséges hevíteni eléggé tartósan s akkor a berendezés 1 m3-re

kb. 10 megawatt teljesítményt nyújthatna. Egy 1000 megawattos, tehát jelen-

ts erm mindössze szobanagyságú volna s e fúziós reaktorban egvidben
lev anyag a mg tört résznyi mennyiségét tenné ki. Ha ehhez hozzátesszük,

hogy a termelt villamosenergia költsége valószínleg nem érné el a jelenlegi

:0,l%-át és, hogy közben nem termeldik sugárzó hulladékanyag, az energia-

termelés e módja valóban vonzónak tnik. Egyelre azonban a plazmafizika

még nem oldotta meg a technológiai nehézségeket, bár az optimisták szerint

ehhez nem lenne szükség nagyobb erfeszítésre, mint az embernek a Holdra
való eljutásához. A Szovjetunióban, ahol kétszeres anyagi áldozattal folynak

e kutatások, mint Amerikában, máris eljutottak 10 millió C° elállításához,

néhány milliszekund idtartamra.
Nem kell túlzottan megerltetnünk a fantáziánkat s elhagyni a tudományos

ilapot ahhoz, hogy elképzeljük atom vagy napenergia ermvek kihelyezését

_reoszinkron orbitális pályán kering szputnyikokra, amikoris a termelési

tldalon felmerül hszennyezés problémája megsznik számunkra. Ekkor is

fennáll azonban, hogy pl. sugárzás révén a földre lejuttatott koncentrált

mergia bármely átalakítással járó felhasználása könyörtelenül alá van vetve
i fizika ama törvényének, amelynek értelmében többsége szétszórt henergiává
dákul át.

A hprobléma fennmarad még akkor is tehát, ha az energiatermelést a

öldön kívüli térbe helyezzük át, mert a fogyasztás végül is kikerülhetetlenül

íszennyezéssel jár.

I Legyen szabad e ponton visszatérni most már a mondottak aspektusából
ekintve ismét a geológusok jöv szerepére. Ma a nyersanyagkutatás szem-

I

iont ját elssorban a termelési oldalon szkös energiaviszonyok szabályozzák
s hajtják a lehetségekhez képest legkoncentráltabb telepek feltárására. Az

i korábbi nézet, hogy a koncentráció az energiabázis tágulásával egyre vészi-

em fog jelentségébl a jövt illeten nem helytálló éspedig mind a kémiai,

mind a hszennyezés oldaláról tekintve a kérdést. Tudomásul kell vennünk,
íogy a Földünk elveszítette azt a szerepét, amit eddig az ember életében

>etöltött : a végtelen, elpusztíthatatlan és kimeríthetetlen univerzumszerepét,
^z elmúlt ion esztend megmutatta, hogy a világméret iparosodással, a
ilágkereskedelemmel, világháborúkkal, az atombomba problémájával a

lemográfiai robbanással és végül a szennyezés világméret terjedésével az

mberiség minden problémája globális méretekben jelentkezik. A háború
Ikerülése már régen nem az egyetlen gyógyír az emberiséget fenyeget
veszedelem elkerülésére, mert a populáció növekedése és vele a szennyezés
erjedése új lehetséget adott az ember kezébe globális katasztrófa elidé-

* ésére.

Bármiképpen is képzeljük el a jöv technikai civilizációját, bizonyos, hogy
tgyre függbb helyzetbe kerül majd az ásványi nyersanyagoktól. A fúziós

nergia elképzelhetetlen mennyiségét gépek fogják felhasználni, melyek el-
llításához ma még el sem képzelhet mennyiség fémre lesz szükség, köztük
Ivánokra, amelyek már ma is elég ritkaságszámba mennek.
Igaz, egyesek az óceánok aljzatán található nyersanyagok belépésével is

rámolnak. Nem beszélve arról, hogy az 1000 m mélységig terjed öv különösen
’zékeny a szennyezések iránt, többen felvetették már, hogy egv ilyen techno-
’gia kidolgozása talán költségesebb volna, mint a legközelebbi égitestekrl
eszerezni ásványi szükségletünket.
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Bármilyen szempontból vizsgáljuk a kérdéseket, teljesen bizonyos, liog'

jelen tisztújító közgylésünket annak a gondolatnak a jegyében nyitkaton

meg, hogy a jöv energia- és nyersanvagintenzív társadalma pusztán övéde
lembl a mainál fokozottabban fog fordulni a geonómiai tudományok felé, í

nyersanyagok geológiai és planetáris kutatása, a károsodások csökkentése

az élet megmentése érdekében.

Tisztelt Közgylés

!

Társulatunk jelenlegi vezetségének és választmányának megbízatása lejárt

szinte köszönetemet fejezem ki ebbl az alkalomból Társulatunk mindéi

tagjának társulatunkért végzett önzetlen munkájáért és az elnökségnek nyúj

tott segítségért. Kérem ezt a segítséget adják meg a megválasztandó ú

vezetségnek is, hogy a jövre 125. jubiláris évébe lép Társulatunk egységben

nagy hagyományaira támaszkodva és a jöv gigantikus feladatainak tudatátó

lelkesítve kezdhesse meg hatodik negyedszázados mködését.
Tisztújító közgylésünket ezzel megnvitottnak nyilvánítom.
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Dr. Horusitzky Ferenc emlékezete

(1901—1971 )

Dr. Bogsch László

Horusitzky Ferenc 1901. február 10-én született Budapesten, édesapja

Horusitzky Henrik agrogeológus (késbb a Földtani Intézet igazgatója),

desanyja Burghardt Valéria volt. Édesanyja révén rokonság fzte Szabó
llózsefhez, a magyar földtan hskorának eszmei vezetjéhez és lánglelk

íarcosához, édesapja révén pedig messzeágazó rokoni kapcsolatai voltak az

Í

'gykori Monarchia egész területén.

Ebbl a néhány életrajzi adatból, ha kissé elgondolkodunk fölöttük, csaknem
ninden kiolvasható, ami Horusitzky Ferenc életének és pályájának alaku-

lására, szakmai elhivatottságára és egész lelki habitusára hatással volt. Ha
I na. a számítógépek és kozmikus utazások korában, a természettudomány
||erületén a fejldés elképeszten gyors ütemérl beszélünk, ha szociológusok

állandóan azt hirdetik, hogy a nemze-
tlékek közötti szakadék ma már 10—15
évnyi korkülönbség esetében is annyit

jelent, mint a múltban egy egész év-

század, ha meggondoljuk, hogy Ho-
rusitzky Ferenc 7 évtizednyi életében

milyen gyökeres változásokat élt meg
az alapvet politikai és társadalmi át-

alakulásokban. akkor a majdnem kor-

társ minden elfogultsága nélkül is meg-
állapíthatjuk: e tragikus és mégis bol-

dog, termékenyen alkotó nemzedék
egyik messze kimagasló fia hunyt el

váratlanul 1971. november 24-én.

Hogy éppen ez a hét évtized milyen

viharos gyorsasággal és milyen mélyre-

hatóan alakította át a Föld népeinek

életét, mutatja az a tény is, hogy törté-

nészek, irodalmárok, politológusok és a

természettudomány mveli e 7 évti-

zedben négy olyan idpontot is megjelöl-

nek. amely az emberiség történetében

határkként tekinthet: az els világhá-

ború kezdetét (1914), a Nagy Októberi

Szocialista Forradalom kitörését (1917),

az elsmhold fellövését ( 1957) és az em-
ber megjelenését a kozmoszban ( 1961).
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Horusitzky Ferencnek és legközelebbi kortársainak életében, legalább i;

azokéban, akik, mint is, ,,a tudvágyat szakhoz nem kötk, átpillantásá

vágvták az egésznek ”, akiknek életében tehát az egész emberiség sorsa köz
ponti érdekldés helyet foglalt el. a négy idpont legelseje az eseményeke
már megérteni kívánó, a történések okára is kiváncsi ifjú, legutolsója pedi*

az eseményeket még mindig teljes frissességgel felfogni, de már elemezni é:

kihatásaiban vizsgálni is tudó érett férfi érzelmi és értelmi világába vésdöt 1

be kitörölhetetlenül. Horusitzky Ferenc, mint széles mveltség, az emberi
ség minden kérdése iránt érdekld, minden új megismerést a meglev óriás

ismeretanyag-komplexusában elhelyezni kívánó és a legtávolabbi összefüggé
j]

seket is pillanatok alatt felismer intuitív elme, ebben a sok-sok ellentmondássa <

terhes hét évtizedben élte le életét.

Gimnáziumi tanulmányait a budapesti István úti Fgimnáziumban végezte

A VIII. osztályba az 1918/19. tanévben, a Tanácsköztársaság idején járt, ígu
az iskolaév befejeztével érettségi nélkül bevonult a Vörös Hadseregbe, majt
1919 szén letéve az érettségit a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészet I

tudományi Karán lett természetrajz-kémia szakos hallgató. Már egyetem i

hallgató korában módja volt a nyári szünidben arra, hogy cserediákkén 1

számos németországi egyetem földtani és ásványtani intézetét megismerj)

s kirándulásokon Helgoland, az Óriás-hegység és a lausitzi barnakszénterü
letek földtani viszonyait tanulmányozza.

Bölcsészetdoktorrá a földtanból, mint ftárgyból, az ásvány-kzettanbó
]

és vegytanból, mint melléktárgyakból 1924 nyarán summa cum laude ered,

ménnyel letett szigorlata után avatták, majd 1925-ben természetrajz-vegytai !

szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.

A földtan akkori professzorának, Papp Károlynak elterjesztésére 1925 I

január 1-én lett az Egyetemi Földtani Intézet tanársegédje, s kilenc és fél é\

múlva innen került 1934. július 1-én a Magyar Állami Földtani lntézetb) i

kísérletügyi asszisztensnek, ahol késbb adjunktussá, majd osztálygeológussá

azután pedig fgeológussá lépett el.

Tanársegédi ideje alatt svájci tanulmányutat tesz. amelynek során a világ í

hír zürichi megyetem intézeteivel és az Alpok néhány hegységszerkezet

jellegével ismerkedik meg. 1928 30 között, két tanéven keresztül a Sorbonne :

on folytat tanulmányokat a Léon Bertrand professzor vezetése alatt állt j

alkalmazott és szerkezeti földtani tanszéken. Közben a Tengeri Alpokban, ;

j

Pireneusokban, az Olasz Alpokban és természetesen magában a Párizsi i

medencében folytat tanulmányokat. Csupa itthon nem látható földtani jelen i

ség, amelyeknek saját szemléletbl való megismerése egész késbbi tudóim
nyos világképére is rányomta bélyegét. Hihetetlen lelkesedéssel és ékesszólás

sál, az átélés t tizével tudott tapasztalatairól beszélni.

Ugyancsak tanársegédi idejére esik 1933-ban történt házasságkötése f

Domokosi Molnár Adrienné oki. természetrajz-földrajz szakos tanárnvel
aki élete végéig páratlanul gondos és önfeláldozó élettársa. Felesége anya

ágon (édesanyja Farbaky Gyöngyi volt) az egykori selmeei Bányászati Aka
rlémia két nagyhír bányász-tanárával. Farbaky Istvánnal és Farbaki
Gyulával állt rokonságban. A Farbaky családtól örökölte tehát a bányászat

és ezen keresztül a földtan szeretetét s ez tette könnyvé számára, hogy

férjét minden szakmai munkájában s nem ritkán földtani fölvételei alkalmával

a terepen is aktívan támogassa. A Farbaky család több tagjáról is mint

muzsikát szeret és mvel lélekrl él az emlékezés.



Bog 8 eh: dr. Horuaitzk;/ Ferenc emlékezete 225

Adrienné nev leányuk kitn operaénekesn. A benne jelentkez zenei

tehetség már nemcsak az anyai, hanem az apai ágon is nyomon követhet
muzsikusi vénára vezethet vissza. Horusitzky Ferenc családjában ugyanis

mindkét ágon aktív muzsikusokkal találkozunk. Zoltán becsében, a sikeres

Erkel-díjas zeneszerzben, Zenemvészeti Fiskolánk nagyhír tanárában e

két származási vonalon jelentkez tehetség manifesztálódása közismert. De
Horusitzky Ferencben is sokirányú mvészi készség volt, úgyhogy a bevezet-
ben említett szétágazó rokoni kapcsolatok örökléstani vonatkozásainak kuta-

tása sem lenne érdektelen. Nála a mvészi adottság elssorban verselni kész-

1 ségében jelentkezett. Versei, még ha egyik-másik könnyed hangvétel is volt,

mély életbölcsességrl tanúskodtak.

A budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 1940-ben
Horusitzky Ferencet a ,, Magyarország geológiája” c. tárgykörbl magán-
tanárrá képesítette, majd 1946-ban a szegedi Tudományegyetem Földtani

Tanszékére nyert kinevezést egyetemi tanárrá. Miután itt a geológusképzés

megsznt, állása fenntartásával 1950-ben elször a Bányászati Kutató és

Mélyfúró N. Y.-hoz, azután a Magyar Állami Földtani Intézethez nyert be-

osztást, majd 1952-ben Sopronba, a Nehézipari Mszaki Egyetem Földtani és

Teleptani Tanszékére helyezték át egyetemi tanárnak. Közben az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen, majd az 1953— 54. tanévben a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetemen is oktatott, mint megbízott eladó.
A Tudományos Minsít Bizottság már 1952-ben minsítette a föld- és ásvány-
tani tudományok doktorává. Aspiránsvezet és a Magyar Tudományos Aka-
démia számos fbizottságának, illetleg bizottságának volt tagja, vezetje,
illetleg elnöke.

1955-tl ismét a Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozott, ahol ugyan
(nyugdíjjogosultságának elérésekor nyugdíjaztatta magát, ele továbbra is

rendszeresen végezte munkáját, mindaddig, míg a végzetes betegség ebben
meg nem akadályozta.

Hosszasan kell beszélnünk Horusitzky Ferencrl, az oktatóról. Stílusa

(világos, okfejtése rendkívül meggyz, logikus, eladása lendületes, szóképei

hasonlatai sokszor meglepek, mindig mélyen kulturált lelkidet ét igazolok

yvoltak. így mindaz, amit eladott, hallgatói figyelmét ersen lekötötte,

érdekldésüket fölkeltette. Szegedi és soproni mködése idején sok alkalma
. volt órán kívül is kapcsolatot tartani tanítványaival. Szegedi kapcsolatairól

hallomásból, a soproniról személyes tapasztalat alapján tudom, hogy ezekben
az eladásokon kívüli beszélgetésekben, amelyeket sokszor hallatlanul szelle-

mes fordulatokkal fszerezett, mennyire lekötötte ..fiai' -nak érdekldését és

milyen kitn nevelnek mutatkozott. Tanítványainak a személye iránt meg-
nyilvánuló szeretete. ragaszkodása és föltétien tisztelete alapján talán szakunk
legeredményesebb oktatójának tekinthetjük. Éppen szárnyaló eladásmódja
viszont a kötött tantervi oktatásban sokszor hozta idzavarba. Nem tudta
megállni, hogy egy-egy érdekesebb, érdekldési köréhez közel es témakört
íe szélesebb alapon tárgyaljon, nem tudta kitn ékesszólását korlátok közé
szorítani. Hogy oktatási módjának ez az oldala végeredményben tanítványai
számára, a másik oldalon nyert többlettel szemben, nem jelentkezett hátrányo-
san. azt világosan igazolja szegedi és soproni tanítványainak jelents, sokszor
kimagasló szerepe a mai magyar geológusi karban. Tulajdonképpen oktatói

s neveli mködésében is a 7 évtized ellentmondásosságai nyilvánulnak meg,
le oly módon, hogy a rábízott ifjúság — mint a példák igazolják — gazdag
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tudással és logikai fegyverzettel került ki iskolájából. Az az érzésem és meg-
gyzdésem, hogy Horusitzky Ferenc tanítványaitól nagyon gazdagor!,

takarította be az szinte szeretet, tisztelet és megbecsülés gyümölcseit. Enné
nagyobb elismerés pedig oktatót nem érhet!

De talán ,,alkalmi oktatói” mködését sem szabad említés nélkül hagynunk
A magyar geológusok között nagyon sokan vannak, akik ugyan nem voltak

leckekönyv szerinti tanítványai Horusitzky professzornak, de ötletet adó
széles összefüggéseket feltáró, fogalmakat kristálytisztán megvilágító beszél- 1''

getések során sok és hasznos iránymutatást kaptak tle.

Magam is mély meghatottsággal gondolok vissza részben közös tanársegéd]

éveinkben, részben a soproni utazások alkalmával folytatott sok-sok vitánkra,

eszmefuttatásunkra, amelyekért máig is hálás vagyok neki. Kiengesztelhetet-

len ellentétként jelentkezett kettnk között a földtörténeti idszámítás két

különböz módja: a diasztrofikus szemlélet és a biochronológiai módszer
Több, mint negyven éven keresztül igyekeztünk egymás meggyzésére: ered-l

ményteleniil. Azaz mégsem eredménytelenül, mert hiszen e viták alkalmával
rengeteg ötlet, adat, tény merült föl s végeredményben — legyen szabad
reménylenem — mindkettnk számára hasznos volt az évtizedes vita, mégj
akkor is, ha az ellenpartner ,, lehengerlése” — mint mondani szókra — nem
sikerült egyikünknek sem.

Hasonlóképpen feledhetetlenek Társulatunk szakülésein folytatott vitái isi

a maguk fordulatosságával, szellemességével és nem ritkán makacsságával.

A mai fiatal geológus-nemzedék emlékezetében valószínleg a szenvedélyesen,]

de nem személveskeden, élesen, de sohasem sérten, meggyzni akarón és!

hallatlan logikai készséggel vitatkozó Horusitzky Ferenc emléke marad meg.

Szakirodalmi munkásságában tudománynépszersít munkákkal is talál-

kozunk. Ezek részben a sajnálatosan megsznt és pótolhatatlan Földtani

Értesít, részben pedig az Elet és Tudomány hasábjain láttak napvilágot.]

A pontos megfigyelésre nevelés és a figyelemleköt tudásátadás egyaránt

jellemzi ezeket a munkáit. Didaktikusán is jól fölépített a TIT eladói számára
írt útmutatója, valamint az a reáliskolák számára készült tankönyve, amelyet

Koch Nándorral együtt írt. Több lexikon munkatársaként járult hozzá fogal-

maink világos leszögezéséhez s így a pontos meghatározások elterjesztéséhez. •

A pontos meghatározások és a világos tárgyalás jellemzi azokat a jegyzeteit,

amelyeket Sopronban adtak ki a hidrogeológiai és a szerkezeti földtani el-

adásaihoz. E jegyzetek a tárgyalt anyag korszersége szempontjából is egészen

kitnek voltak.

A hidrogeológia Horusitzky Ferenc tudományos munkásságában meglehe-

tsen központi helyzetet foglal el, amint arról a különböz folyóiratokban,

különböz idben más-más témakörbl megjelent tág határok közt mozgó
igények kielégítését kívánó dolgozatai tanúskodnak. A hidrogeológia szeretetét

és a köz számára való fontosságának hangoztatását talán egy kicsit apai

örökségnek is tekinthetjük Horusitzky Ferenc munkásságában.
slénytani vonatkozású dolgozata csak egy van: az Arcidae családba soro-

zott Parallelepipedinn egy új faját, a P. schafnrziki nev alakot írta le a helem-

bai felsoligocénbl.

Munkásságának egy másik jelents témája a Budai-hegység hegvségszerke-

zetének nagy egységeivel foglalkozik (1943). Ha felfogásával nem is érthet

mindenki egyet, kétségtelen, hogy elgondolásainak vázolásával óriási anyag-

ismeretrl és kapcsolókészségrl tesz tanúságot ebben a munkájában is.
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Jelentsek a Kárpátalja területéi! végzett földtani felvételi munkájának
eredményei, amelyeket évi jelentés keretében W'ein György társszerzségével

közölt.

A hidrogeológia mellett két olyan nagyobb témakör volt. amelyek köré

tulajdonképpen egész további tudományos munkássága csoportosul. Egyik
ezek közül a földtörténeti idbeosztás elvi kérdéseivel, a másik pedig a miocén,

elssorban az alsómiocén rétegtanával foglalkozik.

Piasztrofikus szemléletét tulajdonképpen H. Stíllé munkáinak, illetve

nagy összefoglaló könyvének hatására alakította ki. Ennek a diasztrofikus

szemléletnek az alapján foglalkozott a kréta és a harmadidszak határkérdé-

seivel. A témát párizsi ösztöndíjas évei alatt dolgozta ki s itt megírt közle-

ményeiben, amely a Matematikai és Természettudományi Értesítben 1933-

ban látott napvilágot,bevezette a galliai emelet, azaz gallien fogalmát. A sze-

lesen megalapozott munka újabb irodalmi adatokkal kiegészítve és még széle-

sebb alapokra fektetve 30 év tapasztalatainak besrítésével és megérleldésé-
vel ismét szerepel irodalmi jegyzékében (Acta Geologica, 1964).

A miocén témakörrel elssorban a Budapest környékére és a Cserhát-

hegységre vonatkozó tanulmányai foglalkoznak. Bölesészetdoktori disszertá-

ciója némileg rövidített alakban a Földtani Közlöny 1926-os évfolyamában
jelent meg. A mogyoródi mediterránnal foglalkozó munka részletes faunalistát

is tartalmaz. Ers hangsúlyt nyer az Aequipecten praescabriusculus szintjelz

fontossága. (Ennek a fajnak a szerepe szolgáltat alapot egv néhány évvel

késbbi (1934) cikkéhez, amelyben id. Nos/.kv Jenvel folytat nagy vitát.)

A közel 50 évvel ezeltt megjelent cikkében a következket olvashatjuk:

| ,,Az alsó- és felsmediterrán szétválasztása nem mindig könny. Mogyoródon

||
. . . az Aequipecten praescabrinnenius-os homokk . . . az alsómediterrán utolsó

lerakódásának bizonyult . . . Minden képzdmény tehát, mely e komplexum
fedjében található, analógia alapján a felsmediterránba kerülhet akkor is,

ha sztratigráfiai helyzete faunisztikai bizonyítékokkal nem dönthet el.”

Ma e sorok, éppen Horusitzky Ferenc közel fél évszázados megállapításai

alapján, már közhelyként hatnak, a maguk idejében azonban a miocénra
vonatkozó finomodó, pontosabbá váló földtörténeti tagolás els hazai kezde-

ményeit jelentették. Ez a finomításra, részletesebb tagolásra való törekvés
egész élete munkásságán áthúzódik és megtalálható közel ezer gépírásos oldalt

kitev hátrahagyott kéziratában is. Ebben mutat rá arra, mint személyes
közléseibl tudom, hogy a földtörténeti párhuzamosítás nemcsak az azonos
életföldrajzi tartományon, hanem az ún. izodiasztrofikus területen belül is

| egyszerbb feladat, mint a különböz bioprovinciák és a heterodiasztrofikus

területek között. Remélhetleg hamarosan sor kerülhet e hátrahagyott hatal-

mas anyagnak kiadására s e fogalmak nyomtatásbeli rögzítésére is.

A Magyarhoni Földtani Társulathoz félévszázad kötelékei fzték. Már
* jegyetemi hallgató korában örökít tagja Társulatunknak. Régen ugyanis
megvolt a lehetsége annak, hogy olyan nagyobb összeg egyszeri befizetésével,

amelynek kamatai kb. megfelelnek az évi tagsági díjnak, a megválasztott
tagok örökít tagok legyenek. Midn az els világháborút követ korona-
infláció az örökít tagoktól befizetett tkét értéktelenné tette, a Társulat
'felkérte örökít tagjait, hogy rendes tagokként fizessék tagsági díjukat.

Horusitzky Ferenc a felszólításnak természetesen eleget téve vált örökítbi
rendes taggá. Az 1940. évi közgylés, amely egy triennium utolsó évére állított

új tisztikart Társulatunk élére. Horusitzky Ferencet elstitkárrá választotta.
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Az 50-es években Vadász Elemér elnöksége idején társelnök, majd 1958-ban
elnök volt. Nagyon színvonalas és tapintatos szakülés-vezetései, magvas hozzá-

szólásai és — nyomtatásban, sajnos, meg sem jelent — számos eladása (ame-
lyek nyomát ma már csak a Földtani Közlönynek a társulati élettel kapcso-
latos hírei rzik) a nagy humanistát, a széles látókör szakembert és a szerény

tudóst idézik elénk, aki csöndben és reklám nélkül, de a Társulat iránti szere-

tettel eltelve igyekezett Társulatunkat szolgálni.

Mint két trienniumon keresztül volt társelnök, magam is jól ismerem azt

a nem látványos munkát, amelyet a Társulat hajójának kormányzása jelent.

szinte örömmel regisztrálom, hogy amikor második turnusunk lejártakor,

az 1906. márciusában tartott közgylésen elször adományozta a Társulat

kitn tagjainak az Emlékgyrt, Horusitzky Ferenc elsként kapta megj
ezt a kitüntetést. De szinte fájdalomtól szorul el a szívem, ha arra gondolok,

hogy Társulatunk részérl még egy utolsó, a legnagyobb kitüntetésben is]

részesült: tavaly, egy évvel ezeltti közgylésünk egyhangú lelkesedéssel

választotta tiszteleti tagjai sorába. Sajnos, rövid ideig tisztelhettük magunk
között ebben a minségben

!

Horusitzky Ferenc élete 7 évtizedét a humanista minden meggyzdésével
élte. Szerette, élvezte az életet, egész lényében optimista volt s optimizmusát
környezetére is átsugározta: rajongott a szépért, a jóért és mindig készségesen,

szívesen állt embertársai rendelkezésére. Soha igaztalan és elítél szó nem hang- 1

zott el tle, amely mást bánthatott vagy sérthetett volna. Olyan fölemel
példát mutatott ezzel, amelynek követésével szebb lehetne az élet, elvisel-,

hetbb a göröngyös út

!

Halálával elárvulttá tette családját, pótolhatatlan ürességet, a szeretet és

összetartozás meghitt érzésének rettenetes hiányát hagyva maga után. Szak-

életünk színes, sziporkázóan ötletes, hallatlanul intuitív elmével, a Földtani

Társulat hséges taggal lett szegényebb. Eltávozott a kegyetlen félreértések

életnek nevezett bonyolult szövedékébl ennek a századeleji jellegzetes és

egyedülálló hét évtizednek egy sokoldalúan tehetséges és kimagaslóan nagy-

szellem fia. Mélységesen gyászoljuk, emlékét igaz kegyelettel és meleg,

szívbl fakadó szeretettel rizzük.

Dr. Horusitzky Ferenc irodalmi munkásságának jegyzéke

összeállította : dr. Bda Jen
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Emlékezés Zsigmondy Vilmosra

születésének 150 . évfordulóján

Dr. Csiky Gábor*

Korunk elfoglalt és rohanó emberének jellemz tulajdonsága az az önzés,

mely az elmúlt nemzedékek halhatatlanjainak kijáró hódolatot, kiáltó ellentét-

ben a halhatatlanság idfeletti és az idtl független jellegével, kötött id-
pontokhoz, arányos idközökben ismétld évfordulókhoz szereti fzni. Az
évfordulók között elnvújtózkodó idtartam ölében rendszerint alszik az emlé-

kezés, csak az évfordulói alkalmak ébresztik fel az utódok lelkiismeretét és

benne a tiszteletreméltó nagy eldök emlékét.

A közelmúlt esztendk több ízben idézték Zsigmondy Vilmos bányamérnök,
az ezeréves magyar bányászat egyik legkiemelkedbb alakjának az emlékét,

aki ezeltt 150 esztendvel született. A múlt században, abban a korszakban
élt, mikor a nemzet az elnyomatás alatti gyarmati sorsból való felemelkedés

vágyában az évszázados elmaradást igyekezett behozni. Ez a törekvés küzdel-

mes volt és harcos férfiakat, hazafiakat kívánt. Ilyennek bizonyult Zsigmondy
Vilmos is rá emlékezünk, életére, úttör munkásságára.
Az emberiség, évezredes történetében természetfeletti eseményként, csodá-

dként rizte meg emlékezetében a vizetfakasztók tetteit, dicsfénnyel övezve
nevüket, hsökként, szentekként tisztelte ket. ..Ksziklából vizet fakasztó”

'modern Szent László emlékét idézzük ez alkalommal.
Zsigmondy Vilmos Pozsonyban született 1821-ben. Gyermekkorát, ifjúságát

i reformországgylések haladó szelleme övezte. A Selmecbányái Bányászati
Akadémia elvégzése után 1846-ban a bánsági Resicabánvára került, az ország

igyik szén és vasipari központjába. Eleinte szénbányák mvelési és fejlesztési

Munkálatait vezette, majd a resicai vasm igazgatója lett. Itt éri a 48-as

forradalom. A vasm a honvédség felfegyverzésében fontos szerepet játszott.

Zsigmondy a szabadságharc legégetbb szükségletének a fegyver- és lszer-

gyártásnak, az ágyúöntésnek egyik kezdeményezje és irányítója lett és részt

ett az önvédelmi harcokban. Mindezekért a világosi fegyverletétel után
^iplmützben töltend várfogságra ítéltetett, ahonnan kegyelem folytán 1850-

ien szabadult azzal, hogy kincstári szolgálatba többé nem léphet.

Zsigmondy Vilmos elssorban szénbányász lévén, 1851-ben elvállalta

:r. Sándor Móric Tokod-annavölgyi szénbányaüzemének a vezetését. Itt

smerkedett meg Hantken Miksa bányamérnökkel, a doi'ogi üzem vezetjével,
kivel életre szóló barátságot kötött. Hantken a kszénmedence kétféle korú

I - eocén és oligoc-én kszéntelepeinek a földtani viszonyait vizsgálta és tisz-

ázta, akitl Zsigmondy földtani rétegtani és slénvtani vonatkozásban sokat

"Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1972. március ló i közgylésén.
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tanult. 1859-ben megvált állásától, de az esztergomvidéki kszénmedence m-
szaki irányítását a továbbiakban is vállalta.

HANTKENnel együtt az volt a meggyzdése, hogy tetemes szénvagvona
és a f szénfogyasztó fváros közelsége folytán nagy jöv vár a kszénmedencére
és minden energiáját latba vetette a fejldés alapfeltételének, a vasútvonal]
megépítésének érdekében. Az ellentétes érdekeket képvisel tkések azonban
a vasútvonal építésének halogatásával a kszénmedence fejldését évtizedekig

hátráltatták. Csak 1892-ben épült meg a vasút, amit Zsigmondy már nem
érhetett meg.

1859-ben Pesten telepedett le és itt maradt élete végéig. Bányaügynöki
iroda létesítésére kér és kap nehezen engedélyt. Úgy vélte, hogy tudását és

|

gyakorlatát legjobban mint önálló bányaügynök hasznosíthatja. A bánya-
tulajdonosoknak vagy bérlknek — nem lévén szakemberek — gyakran
volt szükségük szaktanácsra és már elzleg is szívesen vették igénybe tudását
a hatóságok is. 1860 szén nyitotta meg irodáját, melynek mködési köre

mindinkább tágult, st az eredeti elgondolástól távolodva ftevékenysége a

vízfúrásra irányult. Ezzel elkezddött élete legtermékenyebb szakasza a

magyar mélyfúrás, az ártézikútfúrás hskora.
Mint szénbányász bányamveléssel foglalkozott az akkor fejldésnek induló

hazai kszénbányászatban. Tevékenysége Pécstl Esztergom vidékéig, a bánsági
bányáktól a nógrádi medencéig az egész országra kiterjedt és keresett szak-

értvé vált. Markáns bányamérnöki alakja bevonul Jókai Mór barátsága

révén, annak Fekete gyémántok cím regénye fszereplje — Berend Iván

néven — a magyar irodalomba, mint a technikai, gazdasági haladás és az

igazságos társadalmi átalakulás útkeresje.
Legnagyobb eredményeit azonban a vízfúrások terén érte el. Ezen úttör

tevékenységének mintegy elméleti elkészítését jelentette az 1865-ben meg-
jelent ,, Bányatan, kiváló tekintettel a kszénbányászatra” c. alapvet kézi-

könyve, mellyel megindította a mélyfúrások mszaki-tudományos irodalmát.

Ennek a 4 kötetesre tervezett mnek egyetlen megjelent I. kötete a kutatást,

a fúrást és az ártézi kutakat tárgyalja. Mvében elsnek hívja fel a figyelmet

az Alföld ill. az ország mostoha vízellátásának problémájára és annak meg-

oldására ártézi kutakból. Kiemeli, hogy a vízkutatás és nyerés egyedül csak

alapos földtani ismeretekkel kísérelhet meg és rámutat a fúrási minták gyj-
tésének és mikroszkópos vizsgálatának fontos szerepére. Ma is örülnénk, ha

a fúrási kzetmintavétel és anyagvizsgálat olyan lelkiismeretességgel, pontos-

sággal és szakszerséggel történne, ahogyan azt Zsigmondy ezeltt 100 évvel

hirdette és példamutatóan végezte. E mvében a bányászati szaknyelvmvelés
terén is úttörnek bizonyul.

Els hévizes kútját 1866-ban Harkányban fúrta meg, majd 1867-ben a

margitszigeti 1. sz. ártézikutat. A margitszigeti fúrással bizonyította a hitet -

lenkedkkel szemben azon feltevésének igazát, mely szerint a budai ismert

hévizek, a Duna vonalától mint törésvonaltól keletre, tehát a Szigeten, de a

pesti síkságon is, a mélybe zökkent dolomitrögökben megtalálhatók. E két

fúrásával megalapozta a hazai ártézikútfúró ipart, melynek egészen haláláig

irányítója volt. Ezenkívül még több vízkutató és egyéb fúrást mélyített az

ország különböz részeiben. így a petrozsényi mélyfúrást is a zsilvölgyi

kszénmedencében, melyet 1871-ben kezdett és 1879-ben adott át akincstárnak.

feltárva vele az ország legnagyobb kszénmedencéjét 729 m mélységig. Mégis

a margitszigeti kút hozta meg a tudományos és közéleti elismerést, a Tudó-
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lányos Akadémiai tagsággal, a Ferencz József rend lovagkeresztjével, amit
'sbb a Francia Becsületrend lovagkeresztje tetzött be európai szinten.

Legnagyobb és világraszóló mve azonban, mely közhasznú tevékenységé-

*k és alkotásának legfbb hirdetje, a városligeti 1. sz. ártézikút, melyet
[l68-ban kezdett, és próféta rendíthetetlen hite és elszántsága kellett ahhoz,
1 >gv támadások és gúnyolódások közepette véghezvigye s 1878-ban befejez-

ése. E nagyszer m fémjelzi Zsigmondy Vilmos alkotó szellemi nagyságát,

elv a helyes földtani felismerés tudományos alapján nyugvó, kiváló mszaki
zékkel és tudással végrehajtott mérnöki vállalkozás volt. A hazánk határain

átterjed visszhang jellemzésére szolgáljon a Bécsi Földtani Intézet igazgató-

nak. a kortárs Haukr Ferencnek a véleménye, aki a tudomány diadalának
vezte Zsigmondy sikeres fúrását. Büszkén hangoztatjuk és joggal fvára-
ink fürdváros voltát, ennek a ..Budapest fürdváros”-nak a megalapozója
szont bizonyos értelemben éppen Zsigmondy Vilmos volt a városligeti

vizes kútjával.

Alkotásainak sikere beragyogta az akkori tudományos-mszaki világ egét

lénye még e században sem halványult el. Bizonysága ennek, hogy a Nemzet-
iéi Orvosi Hidrológiai Társaság (International Society of Medical Hydrology)
29. évben Budapesten tartott világkongresszusán, a nagy tekintély nemzet

-

Jzi társaság angol elnöke maga javasolta Zsigmondy városligeti szobrának
i nepélyes megkoszorúzását. Ebbl kiderül, hogy míg itthon Budapesten
Mg tudták, hogy szobra van, Angliában számon tartották.

A városligeti ártézikút a vízkutatás terén kifejtett mködésének a koronája,

< egyben hattyúdala is volt, mert a továbbiakban tevékenységét a bányá-
idra, valamint az ártézikutakra vonatkozó földtani vizsgálatokra össz-

jntosította és a kútfúrást ill. fúróvállalatát unokaöccsére, Zsigmondy Bélára
iházta át. A sok munka azonban nem maradt nyomtalanul egészségi állapo-

tban, ami fokozatosan rosszabbodott. 1888. december 21-én hunyt el, a

Irepesi temetben nyugszik, a bányászok küldöttsége kísérte utolsó útjára.

Említésre méltó, hogy a Zsigmondy családban Vilmoson kívül testvér-

Itvjának, Zsigmondy Adolfnak, a Bécsben él kórházi forvosnak a két fia,

1 ni és Richárd tette nevét világszerte ismertté. Zsigmondy Emil szintén

(j ós, világhír sziklamászó alpinista volt és hegymászás közben fiatalon,

: éves korában vesztette életét: Zsigmondy Richárd viszont kémikus volt,

aöttingeni egyetem tanára, akit 1926-ban Nobel-díjjal tüntettek ki. E kiváló

clád tagjaiban az alkotás tüze lobogott, ugyanakkor példát adtak emberség-
fci és cselekv hazaszeretetbl.
Zsigmondy Vilmos úttör fellépésével nemcsak a mélyfúró- és ártézikút-

f óipart alapította meg és indította el a fejldés útján, hanem nagy szolgá-

ltat tett elssorban a közegészségügynek, továbbá úttörje volt a hazai

gbtermikus henergia nyerését célzó kutatásoknak is. Els kútjainak sikere

ián mködését az Alföldre összpontosította, hogy annak igen rossz állapotú
v ellátását megjavítsa. Az eddig ásott kutak egészségtelen, fertzött vize

hvett fúrt kútjaival feltárta az Alföld mélyebben fekv rétegeinek egész

-

stes ártézi ivóvizét. Ezeket a munkálatokat azonban már unokaöccse Zsig-
mndy Béla végezte 1878-tól nagybátyja irányításával. Még 1871-ben „Tá-
ji ztalataim az ártézi szökkutak fúrása körül” címen megtartott akadémiai
sjkfoglaló eladásában, fleg azonban a Földtani Közlöny 1873. évfolyamá-
bi megjelent emlékiratában kifejti, hogy az ártézikutak fontosságát nemcsak
a. ivóvízellátásban, hanem azok vizének öntözési célokra való felhasználható-

‘ ' Földtani Közlöny
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ságában is látja. Látnoki szemekkel jelölte ki a jöv vízgazdálkodásána
helyes útját. Zsigmondy Vilmos és Béla munkájának eredményes folytató

ma a korszer kutatási módszerekkel és eszközökkel dolgozó Vízkutató <

Fúró Vállalat.

Csodálatra méltó, hogy ilyen szakmai gyakorlati és tudományos munkál
kodás mellett jelents közéleti tevékenységet is tudott kifejteni. 1875-be!

Selmecbánya országgylési képviseljévé választja és haláláig képviselte

bányavárosokat. Az 1878. évi állami költségvetés tárgyalása alkalmáv;
beszédet tartott, a magyar bányaügy fejlesztése érdekében és harcot indít ej

elaggott bányászok nyugdíjának rendezéséért. ,,Protestálnom kellend a hm;
nitás nevében a kincstári bányamunkások . . . nyugdíjintézete jelenlegi áll;

potának . . . fenntartása ellen, e kérdés mihamarabbi megoldását saját érd<

künk sürgsen követeli, mert jó munkásnépre csak akkor tehetünk szer

ha a munkást ki nem tesszük annak, hogy öreg napjaira családjával egvüt

koldúsbotra szoruljon.”

Mivel a miniszter nem intézkedett e kérdésben, 28 bányavidéki képviseli

társával szövetkezve a pénzügyminiszterhez emlékiratot nyújtott be. Az elé

terjesztés eredményes volt és 1883-ban új szabályzatot adtak ki, melyne
értelmében a felemelt nyugdíjakat ezután a kincstári munkásokon kívül

,

magántársulati munkásokra is kiterjesztették. Ugyanakkor az új bányai
törvénytervezet mielbbi életbelépésének a fontosságát is hirdette.

A hazafi, a tevékeny közéleti férfi mély humanitással érezte kora társadaln

berendezkedésének igazságtalanságát és azáltal amit bányamunkásaink rok,

kantjai korszerbb nyugbére, valamint özvegyeik és árváik érdekében tett

valóban mint ember a szó legnemesebb értelmében áll elttünk s egyedül má
ezáltal is kiérdemelte az utókor tiszteletét, megbecsülését és a haladó jelzt

Zsigmondy Vilmos a közéleti ember sokat tett a magyar tudomány fejlesz

tése érdekében is. Mint az országgylés képviselje, de fleg mint a képvisel

ház pénzügyi bizottságának tagja majd elnöke, mindent elkövetett, hogy
hazai bányászat és geológia ügyét elbbre vigye. A bányászat és a mérnök 1

munka szempontjából fontos földtani tudományok oktatása érdekében
.

|

Budapesti Tudományegyetemen az slénytani tanszék, a Mszaki Egyetemei
j

pedig a földtani tanszék felállítását sürgette. Az javaslata nagymértékbei

hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kormány 1868-ban az országos földtani

térképezést megindította, ami az Állami Földtani Intézet megalapításár;

vezetett 1869-ben, így nagy szerepe volt annak a létrehozásában is.

Zsigmondy Vilmos személyében harmonikus egységben ötvözdött a bá

nvász és a geológus. A magyar bányászat és földtan egyik legnagyobb alkot ój;

és fejlesztje volt. Egész életében ezek közös ügyének elbbre vitelén fáradozv;

szolgálta hazáját. A magyar geológus társadalom kegyelettel és hálává

emlékezik ZsiGMONDYra a geológusra, Társulatunk volt választmányi tagján

és alelnökére, a hazai földtan ügyének nagy pártolójára, aki elssorban ; ;

gyakorlati élet kérdéseivel foglalkozott, ezeknek a megoldásánál azonbai

mindig a tudományos kutatás nyújtotta biztos alapon állott.

A 150. esztends évforduló fényénél idéztük Zsigmondy Vilmosnak. ; i

magyar bányászat és földtan egyik legnagyobb alkotójának, a mélyfúró."

technika magyar úttörjének, a hazai árt ézik út fúrás és hévízfeltárás atyjánál

emlékét, akinek minden ténykedése a haza, a szakma és embertársai szeretet

bi fakadt. A róla való megemlékezésben idszersége mellett szimbólumot e

látunk, szimbólumát a bányász és geológus szorosabb összefogásnak, együtt



Csík y: Emlékezés Zsigmondy Vilmosra 235

: mködésnek, azoknak a közös feladatoknak az elvégzésére, melyek hazánk

: ipari nyersanyag és energiabázis növelését célozzák.

A technikai haladást, a civilizálódást szolgáló tevékenységéért, egész élet-

nvéért sokat köszönhetünk Zsigmondy Vilmosnak, kiérdemli az utókor

negbecsülését és háláját. A hazai és külföldi érdekldök figyelmének felkeltése,

i magyar tudomány és technika nemzetközi viszonylatban is jelents alkotá-

saira és ezen a téren még nagyon sok a tennivaló jobb hírünket is szolgál-

tatná a nagyvilágban. Ez mindnyájunknak népünk és hazánk iránti köteles-

sége!

Az emberek letnnek az élet színpadjáról, de tetteik, alkotásaik s ez a

mi örökségünk tovább élnek és egv nép emlékezetében hirdetik, hogy milyen

I

igyért éltek s haltak. Az utókor lelkiismeretén múlik, hogy a jó és igaz ügyért

larcolók nevét a nemzeti önbecsülés meddig rzi meg emlékezetében. ,,Elre
lézzünk. rendületlenül, de ne feledjük a múltat.

Zsigmondy Vilmosra gondolva mementóként Virág Benedek sírfeliratát

dézem: „Születtem, szerettem hazámat s dolgoztam érte, ez az én életem

lörténete. Tegyétek ti is így, tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik,

kkor Magyarország boldog lesz.”
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Százötven éve született Hatken Miksa

( 1821
—1971 )

Dr. Majzon László*

A magyar föld- és slénytan, valamint a bányászat Hantken Miksa szüle

tésének százötvenedik évfordulóját ünnepli. E tudományok mindegyike alkott

munkását tiszteli Hantkenben és ugyanekkor mondhatnék a maga szakmájá
nak követeli t, mert egyike volt azoknak a széles látókör, átfogó gondolko

]

dású tudósoknak, akik az analitikus kutatás és a specializálódás útján haladva I

tudományának szétágazó területein mint úttör is örökbecsén maradandót
alkotott. Alkotó erejének szinte felmérhetetlen gazdagságával párosuló ritka

tehetsége mindenképpen újat és önállóan eredetit nyújtott, mely elévülhetet-

len mveiben mind a föld-, mind az slénytan, nemkülönben a bányászat
területét érintették. De mi mikropaleontológusok büszkén állítjuk és valljuk,

hogy Hantken munkásságának legfbb területét parányslénytani kutatása;,

képezték, amelyeknek eredményeibl profitált a rétegtan és ezen keresztül

a bányászat is. Pályája kezdetének gyakorlati irányú bányamérnöki munká-
latai során észlelt slénytani megfigyelések viszik azután a részletes, kitartó I

kutatásokba, melyek révén annyira tökéletesíti eredeti, egyedülálló ismereteit,

hogy ez önállóan nagy áttekintésekre képesíti és eddig nem ismert új metodiká-

hoz vezeti. így azután csakhamar nemcsak országszerte elismert szakemberré
válik, de eredményeit még pozitívabban értékelik külföldön. Bátran mondhat-
juk, hogy Hantken Miksa munkássága egy darabja a magyar szellemi életnek

és így természetesen a mi tudományos kutató pályánknak, mivel kutatásai

kisugárzása támasztotta fel az ilyen irányú vizsgálatokat e század 30-as évei-

nek elején.

Idegen származása ellenére minden ízében, gondolkodásában, beszédében,

st még választékos öltözködésében is teljesen magyarrá vált. Errl tanúskodik

egyébként a ,,Zeitschrift far praktisehe Geologie” 1893. augusztusi számában
megjelent nekrológ is. Érdekesen ír az ilyen lelki, szellemi folyamatokról

Takács Sándor:** . . . „bizonyos idszakokban a magyar szellemnek, a ma-

gyar kultúrának elmétl alig megfogható ereje volt. Egész sereg elkel idegen,

akik nem szorultak a mi szegény kenyerünkre, szolgálatunkra adták magukat
s lelkes magyarokká lnek ... A magyar életnek, a magyar egyéniségnek és a

magyar kultúrának vonzónak és eredetinek kellett lennie, ha ilyen hatással

volt az idegen elemre! . . . Igen! az eredeti magyar kultúrában és a sajátos

nemzeti életben rejlett az a csodálatos er, mely az idegenek lelki életét és

gondolkodását hihetetlenül rövid id alatt a miénkhez formálta és édesítette.

„Hantkennál talán szerepet játszott ebben egyrészt az is, hogy Selmecen

* Elhangzott a Társulat 1972. mre. 15-én tartott tisztújító közgylésén.
** Takács S.: Hégi idk, régi emberek. Évszám nélkül. Athenneum. 11. kiadás, p. 297.
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közelebbrl ismerte meg a magyarokat, a jeles professzorokat, vagy talán

másrészt az is. hogy ez idben nekünk politikai államunk nem volt és mégis

ugyanekkor a magyar földtan és bányászat olyan nagyszeren igyekezett

megalapozni a saját hegemóniáját. Ez a szellem ragadta magával és munkás-
ságával is csatlakozott az új irányzathoz. Nagyon jól tudjuk, hogy a habsburgi

abszolutizmus idejében a szakembereket az ersöd német esítési tendencia,

valamint uz ezzel együtt járó elnyomás szinte kényszerítette, hogy a hazai

földet geológiáikig is megismerjék, így azután mint gyakorlati vonatkozású

komoly eszközzel nemzeti függetlenségi töreki seinket ezen az úton is segítsék.

Ebben a munkában élenjáró szerepet vitt Hantken Miksa is, amikor éppen
Társulatunk els titkáraként 1807-ben a Munkálatok 1868-as évfolyamában
jelent i

: ,, . . . igen jól tudom méltányolni a pontos földtani felvételek hasznos-

ságát bányászati munkálatok kivitele alkalmával, és meg vagyok gyzdve,
t hogy a t. társulat ezen ebbeli határozata, mely szerint a magyarhoni szén-

. elepek átkutatását, és a nyert eredmények megismertetését elrendel, a leg-

idvösebb befolyást gvakorolandja a hazai bányászati ipar elmozdítására,
'záltal útmutatót nyújtván a sikert ígér munkálatok kezdésére, valamint

,i hiábavaló kísérletek kikerülésére. Ezen meggyzdéstl áthatva örömesebb
.állaltam magamra a tisztel megbízatást ..." Ebbl azután két olyan

nunka születik meg, mint az esztergomi terület földtani viszonyairól (1871)

rt nagvobbszabású értekezése és 1878-ban pedig a Magyar Korona Országai-

nak széntelepeit és szénbányászatát részletesen ismertet, hatalmas föld-, és

slénytani anyaga miatt mindmáig is használt monográfia.

Ezek után e megemlékezés csak a nagynev eld életének fontosabb állo-

násait említi meg. A bányászból lett geológus-paleontológus 1802-ben írt

nvében világosan mutat reá a Foraminiferák korjelz szerepére s ezeknek
rtékét mint dorogi bányamérnök megfigyelte és fel is használta. Két évvel

;ésbb, 1864-ben a fúrásokból elkerült rétegminták vizsgálatának és megrz-
ének fontosságát hangoztatta. Hantken 1808-ban a kiscelli agyag Foraminife-

áiról írt egy kis, akkor korszer monográfiát. 1868-tól a Földtani Intézet els
.tazgatójaként szervez munkája mellett kutat és emellett maga is végez

ildtani térképezést. Fáradhatatlanul ír és közli hatalmas tömeg vizsgálatai-

ak eredményeit. Hantken 1871 februárjában Schwagernél Münchenben
igyelte meg a homokos házú Foraminiferák pórusait: ezt az eredményét 1872-

en a Közlönyben publikálta. Az 1873. évi bécsi világkiállításon mutatja be
71 vékonycsiszolatból álló Nw/nmtt/i/es-kollekcióját. E gyjtemény utáni

ülföldi érdekldés nagy elismerést szerzett Hantkennek, kikkor kapcsolódik
e Hantken a nemzetközileg elismert kutatók sorába, innen a baráti össze-

öttetés Zittel Károllyal, mely eltt már REUSS-szal és ScHWAGER-rel is jó

apcsolatokat épített ki. Külföldre küldött anyagok is szorosabbá és elmélyül-

ibbé tették az összeköttetéseit. Az elbb említett Xummitlites-gy]teményen
ívül — csak egy-kettt említve — KARRER-hez juttatta a Perbál környéki
'.armata gyjtési anyagát. De la Harpe pedig jelents számú Nummulitest
apott és mint ezek vizsgálatának publikálási eredményei mutatják Hantken
yen irányú szívélyes készségét is.

Nagvobbszabású mve az 1875-ben megjelent Clavulina Szabói rétegek

oraminiferáiról kiadott monográfia, mely egyik leggyakrabban használt

ileogén munka nemcsak nálunk, hanem külföldön még ma is. E mve korát
essze megelzi, mivel a fajok hazai és külföldi elfordulása alapján mind
Ttikális, mind horizontális megjelenésük figyelembevételével rétegtani szin-
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tézist állított fel. Élénk nemzetközi tudományos kapcsolatokat épített 1

melyben segítette t közvetlen modora és szívélyessége. Tudását rendkív
megbecsülték és eredményeit messzemenen értékelték. Ez megmutatkoz I
Sandberger, De la Harpe, Hübert, Munier-Chalmas és Mayer név
kutatótársaival való kapcsolataiban is, akik közül többen itthon felkereste*

hogy vele kicserélhessék gondolataikat, vagy együtt felkeressék a hazai, kiás I

szikussá váló lelhelyeket. Ennek a lekötelez, baráti érintkezésnek köszöis

het, hogy De la Harpe egyik munkájában közölt Renevier E. lausann
professzornak 1882. szeptember 14-én írt Hantken levél teljes tártaim

A levél szerint De la Harpe munkáját Hantken rendezte sajtó alá és etil

korábbi levélben közli a közben elhunyt De la HARPE-al a Nummulitestl
dimorfizmusára utaló észrevételeit.

Hantken Miksa egyéb tudományos mködést is kifejtett, ugyanis a páriz

els (1878) nemzetközi geológiai kongresszus a földtani térképezés egvönteti

ségét célzó bizottság tagjává választotta. A kongresszus jegyzkönyve szerii

Hantken érvelései a franciák véleményével szemben nagy szerepet játszotta

a ma is érvényes nemzetközi színkulcs elfogadtatásában. A következ 188

évi bolognai kongresszuson bemutatott Foraminifera gyjteménye ped i

nagy elismerést váltott ki.

Ha így, bár csak nagy vonalakban, nyomon követjük élete folyását és I

szigorúan tárgyilagos életrajzi adatokat értékeljük, kirajzolódik elttünk '|

kizárólagosan munkájáért rajongó kutató képe, akit a kielégíthetetlen k

váncsiság hajt és akinek a tudományszeretet a legtöbbet jelenti. Éppen ezéJ

bizonyos szomorúsággal kell megemlékeznünk arról, hogy a szervez, kutat*

nemzetközileg elismert nev, egyébként érzékeny tudóst tudománytörténei
mnknek éppen ebben az idszakában személyi érdekekbl fakadó feszültsí

vette körül és a közel 20 évvel fiatalabb, mindinkább türelmetlenné vá

egy-két beosztott munkatárs eleinte tudományos síkon, majd szervez-vezet

kérdésekké fajuló vitát indított el. Egyébként a Hantken—Hofmann tud<

mányos vita nagyon termékeny volt az slénytan, de különösen a rétegta

számára, hiszen sokan foglalkoztak vele és nyilvánítottak véleményt (Oppeí

HEIM, P., LRENTHEY I., SCHAFARZIK F., VOGL V., TOBORFFY G., FeRENC/.I 1

és hullámai, persze már megszelídülve mindmáig érezhetk (Majzon L
Ha áttanulmányozzuk Közlönyünk 1880. évfolyamának Hantken úg\

nevezett vitaindító cikkét, látjuk, hogy Hantken nagymennyiség, az égés

országra kiterjed, részletes anyagvizsgálataiból adódó, megalapozott eret

ményeivel felülemelkedett ellenfelein és különösen a ma földtani fölfogás

igazolja, hogy haladó irányú tudománya mind elméleti, mind gyakorin

téren alaposabb volt s így a maga idejében kortársainál jóval elbbre is látót

Hofmann még az évben, 1880-ban válaszolt HANTKEN-nek, mindaz 1873-ba

megjelent ,,A budai márga” cím, mind a legutóbbi cikkében foglalt megáll;

pításaira és továbbra is fenntartja véleményét a brvozoás és budai máig

rétegtani helyzetét illeten. A vita a két tudós között mint Hofman
cikkébl sejthet eléggé éles lehetett. Most már megfelel, több mint 9

éves történeti távlatból megállapítható, ami egyébként Hofmann szövegéin

is kitnik (pl. 246, 247, 248, 272.) hibákat követett el a helytelen fogalmazás

támadó vitája során. Ugyanis a saját, egyébként értékes, bár akkor is vitathat

eredményeit „általánosabb szempontokból indokolt -aknak tartja, mint

Hantken-ícIc megállapításokat. Ezenkívül mintha érzékenységgel párosulta

féltékeny is lenne az idsebb, tapasztaltabb ellenfelének a kérdésben val
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tekintélyére, amit nemcsak itthon, hanem az elismer külföldön is élvez,

hivatkozik az elfogulatlan szakemberekre, akik bizony eléggé késn (1873

ita) a kettjük között fennálló nézetkülönbségre nem reagáltak, amint furcsa

íz is, hogy Hofmann hét évig várt indoklásával. Mindezek miatt kifogásolható,

I ihogy gúnyosan Hantken nézeteinek érveléseit és következtetéseit értékeli

L részérl történ kiemelt, ritkított szedéssel. S ezt folytatva Hantken
I zeniére veti, hogy a rétegtani beosztásában „kénytelen folytonos változásokat

szközölni Kifelejti azt, hogy Hantken úttör kutatója volt a harmad-
iszaki rétegsorozatnak, aki nem ragaszkodott mereven régebbi véleményé-
ez. amint az újabb, s nemcsak a budavidéki, adatok szerint módosítania
ellett az elz kronológiai beosztását. Ez tehát nem hibája, hanem helyes

nbírálata HANTKEN-nek. Erszakolt HoFMANN-nak bizonyos séletmarad-
< ányok másodlagos, bemosott helyzetének elképzelése, melyet a Pederi

torenti-ve 1 kapcsolatban 1880-ban módosítani kénytelen, nemkülönben a
oraminiferák korjelz voltának lekicsinylése is. Végezetül a történeti hség

i edvéért meg kell említenünk, hogy Hantken bár kifogásolta Szabó be-

sztását, Szabó ezért nem támadta meg Hantként Ehhez még csak az tehet
ozzá, hogy Szabó kronológiája távolabb állt HoFMANN-étól, mint Hantkenó,
légis érdekes, Hofmann az elfogulatlanokra hivatkozó 1880. évi cikkében
em is említi Szabó J.-nek a HANTKENénél újabb és mégis kezdetlegesebb

'intézését. Szerintem egyébként csábítónak látszik e két cikk részletes, min-

I

enre kiterjed kritikája. Ma már — függetlenül a személyi kapcsolatokból

.
ered elfogultságtól — a tudományunk jelenlegi szélesebb horizonjáról

izanabb értékítéletet hozhatunk. Ebben pedig a regionális szemléletet kell

apui venni és nem szabad csak egy-két adatot kiragadni a megfigyelési

edmények sokaságából. Nagy tektonikai, kzetkifejldési és slénytani
íszefüggéseiben látva a földtani témát, elfogulatlanul mondhatjuk, hogy
antken sokkal közelebb állott éppen slénytani és petrográfiai kifejldéseket

nyelembe véve az igazsághoz, mint a személyeskedés határán mozgó, csipke-

id ellenfele: Hofmann Károly.

i Tudjuk, hogy a nagymennyiség anyag feldolgozására alajjozott m
edménvei mindig alkalmat adnak a többféle szempontú értékelésre, vagy
tár kicsinyes fordításokra, belemagyarázásokra is. Egy-egv külön kiemelt

;szletbl ellentétes érvet vagy eredményt is kihozhat a csak a hiányosságot
emel, sokszor elfogult magyarázó. Mintha eleinte ilyesmi hajtotta volna
.antken ellenfelét s éppen emiatt önkéntelenül is eszünkbe jut Ramon a
Hyal mondása ,, . . . hírnevét kikezdik a minden tudományos felfedezés

jokerén élsköd részletkeresk és javítók”, vagy mint Móricz Zs. Mik-
íÁTH-ról megemlékezve mondja: ,, . . . kiöntünk magunkból mindent, hogy
lások turkálhassanak benne.” Hantken vitapartnerétl nem a fejbólintást

f fleg nem eredményeinek módosított lekopírozását, hanem komolyan meg-
npozott kiegészítéseket Aárt a személyesked hangú tanulmány helyett.

Imi lehet célom ma a vita mindkét elhangzott és kifogásolt pontjának el-

i'ultság-mentes elemzése, de végeredményben akkor is, és most is elfogad-

1 tatlan HoFMANN-nak a Adta során kifejtett felfogása, hogy például az eocén—
cgocén határa a bryozoás és a budai márga kifejldései között húzandó meg.

( antken jobban tudta, mint a kési utód, aki a \rolt HANTKEN-tanítványok-
t értesült, hogy a tudományos vita csak elindította a folyamatot, mely azt
e dménvezte, hogy Hantken 13 évi igazgatóság után az Intézettl megvált.
I izgatása alatt az ország egyötöd részét térképezték és sok olyan munka
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jelent meg, mely korának színvonalán állt, st azt meg is haladta és a külfc -

nek is irányt mutatott éppen Hantken igazgató személyes tudomán s

eredményeképpen.

)

A viszonylag rövid ideig tartó, de irányító munkában és gazdag eredmény -

ben, valamint a különböz íz, emlék igazgatóságot az egyetemi kateoi

váltotta fel, mert 1882-ben az önálló slénytani tanszék professzorává nevez I

ki Hantken Miksát. Üjból a szervez munka, a tanszék gyjteményeinek >

könyvtárának gyarapítása mellett természetesen nem hagyta abba a kutat .i

munkát és igen sokatmondó, hogy értekezései közül már egy sem jelent n jr

az Intézet kiadványaiban. Ez idben írt munkái közül jelentsek az olasz

3

szági Euganeák — Szabó József gyjtését is feldolgozó felseocén és szei

rétegtanára, a Buda-Nagvkovácsi hegységre, az esztergomi területre és Bu< -

keszire vonatkozó három tanulmánya, valamint a magyarországi mész- s

szarukövekrl és az amerikai Nummulitesekrl szóló értekezése. Ezek kö 1

egyes tanulmányok olyan eredményeket is közölnek, melyek gyakori

szempontból jelentsek.

Érdekes, hogy semmiféle kitüntetése, érdemrendje nem volt, de a tö il

tudományos intézménynél betöltött funkcióján kívül meg kell említeni!

:

akadémiai rendes tagságát, és azt, hogy 1888-ban Európa legrégibb (10í|

és fennállásának 800 éves jubileumát ünnepl bolognai egyetem Szabó J
zseffel együtt mindkettjük munkásságát tiszteletbeli doktori címmel

,
,H

norálta”.

Hantken azon úttör kutatók közé tartozik, akik hittek kutatási er
ményeik igazában és ennek révén hatalmában is. Tudta, hogy a természeti

az igazság keresése a legszebb, és egyben a legfontosabb emberi felad

Olyan feladat, mely él hitvallásává vált, melyre az áldást a sikeres ért

ménvek adták. így ezután eredményei jelentsen járultak hozzá tudomám
életünk fejldéséhez, de egyben gyakorlati vonatkozású célt is szolgált!

Éppen ezért nemcsak mi, hanem velünk a külföldi kutatók is megbecsülés

és tisztelettel tekintünk életének mvére. A nagy ítélszék eltt a hazai

az egyetemes tudománytörténet mérlegén a bevégzett munkán felül az a dön
hogy ki mennyire hatott termékenvítleg? Hantken Miksa pedig 150 év'

ezeltti születésének percétl számítva él és élni fog, amíg a magyar és

nemzetközi parányslénvtan tudományát mvelni fogják. Él eredményeib
és él kési tanítványaiban. Értekezéseibl tanulunk, eredményeit felhaszn

juk. Születésének évfordulóján nemzeti Pantheonunk halhatatlan alakja el<

a kési utód hségével rovom le egyéni hálámat is nagy emléke eltt, mert

reá gondolás szüntelen él és munkára serkent, önkéntelenül is eszünkbe
j

a régi kínai mondás: ,,Ne felejtsd el a múltat, a múlt a jöv tanítója”.
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Balogli Ern élete és munkássága

( 1882
— 1969)

Dr. Csiky Gábor*

Balogh Ern geológus-professzor 1909. július 11-én életének 87. évében
hunyt el. Dr. Balogh Ern geológus, a kolozsvári Bolyai Bábes Tudomány-
egyetem Földtani tanszékének volt vezet tanára, a föld és ásványtani tudo-
mányok doktora, a M. Földtani Társulat díszoklevéllel kitüntetett rendes
tagja, az erdélyi magyar geológus társadalom nesztora.

Arany János szkébb hazájában született Nagyszalontától délre Kisjenn,
a nagy költ halála évében 1882-ben és iskoláit szintén Nagyszalontán és

Debrecenben végezte. Az egyetemet viszont Kolozsvárott és ott nyerte el

doktori oklevelét is Szádkczky-Kardoss Gyula professzornál az általa veze-
tett ásvány-földtani tanszéken, akinek tanítványa majd tanársegéde volt
1905— 14-ig Papp Simonnal együtt, akihez szoros barátság fzte.
Az els világháború harcterein és hadifogságban töltött négy esztend után

1920-tól 1940-ig a kolozsvári Máriámon leánygimnáziumban volt természet-

rajz-földrajztanár. Ez alatt a húsz év
alatt mint az erdélyi föld egyik legjobb

ismerje és tanítója nevelte a természet
és tudományai szeretetére s megisme-
résére a fiatal nemzedékeket. Ugyanak-
kor mint az Erdélyi .Múzeum Egyesület

természettudományi szakosztályának
titkára majd elnöke és az Erdélyi

Kárpát Egyesület elnöke. Tulogdi Já-

nossal középiskolai tanártársával egy-

ütt a legtöbbet tett a földtani és földraj -

zi tudományok népszersítése terén.

1940. év szén a Kolozsvári Tudo-
mányegyetem földtani tanszékére ve-

zet tanárrá nevezték ki, majd ugyan-
ott 1945-ben a Bolyai egyetemmé való

átszervezéskor az ásvány-kzettani
tanszék vezet tanára lett és maradt
egészen 1959-ig, nyugdíjba vonulá-

sáig.

Balogh Ern professzor tudomá-
nyos munkássága gazdag és sokoldalú.

“Eladta a MFT Tudománytörténeti csoportja szakülésén, 1971. szeptember 27-én.
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Elssorban mineralógus volt, munkássága els szakaszában fleg ásvány- 1

kzettani problémákkal foglalkozott, a 20-as években azonban körülményei p
a barlangkutatás felé terelték a figyelmét és tevékenységét. Ezen a téren

Erdélyben egy új irányt nyitott, ami a barlangok ásvány-kzettani vizsgálatát i»

illeti. Irodalmi tevékenysége gazdag, tudományos és ismeretterjeszt munkái- I

nak a száma meghaladja a 250-et.

Ásványtani munkásságának egyik legfontosabb része volt a kalcitok vizs- I

gálata. Ezen a téren igen jelents a lublinittel kapcsolatos tanulmánya. I

,,Protokalcit, egy új ásvány” c. munkájában 1937-ben vékony talakú kris- I

tályokat írt le, amelyek kristályhalmazokat alkotva a mészkbarlangok falán j’

bevonatot képeznek. Ezeket protokalcit néven mint a CaC03-nak új ásványát
ismertette. Zürichben röntgenvizsgálatnak vetették alá a Balogh E. által

:

küldött ásványanyagot és kiderült, hogy a kalcit és protokalcit szerkezete '<

között nincs különbség, így a protokalcit nem új ásvány, hanem a kalcitnak

egy új alakja. Kiderült az is, hogy ezeket a kristálytket már elbb jelezték

az irodalomban lublinit néven. Ezek a leírások azonban hiányosak voltak, I.

a lublinit szerkezetét és tulajdonságait illeten. Balogh Ern a prioritás I

figyelembevételével visszavonta a protokalcit elnevezést és tisztázva egyes ,i

problémákat, megadta a lublinit pontos leírását. Egy további munkájában
,,A lublinit (protokalcit) és átformálódási termékei — hegyiliszt” megállapítja, i

hogy a lublinit a barlangokon kívüli helyeken is elfordul, de elssorban a !

barlangok jellemz ásványa, ahonnan sohasem hiányzik.

Balogh professzor az ásványtan és kristálytan lelkes kutatója a kzettan
és a földtan egyéb területein is figyelemre méltó eredményeket ért el. 1906.

]

évi doktori disszertációjában ,,A Dragánvölgv Kecskés és Bulzurpatak közötti 1

részének geológiai viszonyai”, az Erdélyi középhegység északi része, e terü-

letének eruptív, üledékes és metamorf kzeteit és földtani viszonyait ismer-

tette. Ebben a munkájában több eruptív kzet helyesbített meghatározását
adta meg. „Kvarc Erdély felsmediterrán korú gipszeiben” c. 1926-ban

megjelent munkájában kifejti, hogy az Erdélyi-medencében a monoton és i

kövületmentes neogén üledékes képzdmények rétegtani helyének a megálla-

pítására a dácittufák szolgáltatják a legjobb támpontot.
Balogh Ernnek a húszas évek végén fordult a figyelme a barlangok világa

felé s több mint 30 éven keresztül a barlangkutatás volt tevékenységének

központi témája. Fontos és értékes eredményeket ért el ezen a téren, l'j

fejezetet nyitott az erdélyi barlangok tanulmányozásában, mert a geológus
j

és mineralógus szemével vizsgálta azokat és ezáltal a barlangkutatásnak egy

eddig alig ismert ágát, ásvány és földtani kutatását alapozta meg ill. fejlesz-

tette ki.

Barlangtani kutatásait komplex módon végezte. Errl így ír 1939-ben:

,,A barlangok kutatásának, azok feltérképezésén túl igen sokrét a feladata.

Ezeknek a kutatásoknak szem eltt kell tartaniok a barlangok mindenféle,

igen változatos természeti adottságait az élettelen és élk világát, a le-

játszódó jelenségeket, folyamatokat. A barlangok földalatti világában a ter-

mészettudományok egyes ágainak egy új és sajátos kutatási területe, lehet-

sége tárul elénk, amely sokban eltér a földfelszínitl”.

Kutatásait Románia két legnagyobb ismert barlangjának, a bihar-hegységi

meziádi és a bánsági komarniki barlang tanulmányozásával kezdte. Mindkét
barlangot feltérképezte és monográfiában ismertette. Ezenkívül még több

barlangot tanulmányozott és írt le. A barlangkutatás közben nyert földtani,
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ásvány-kzettani, slénytani, állattani, régészeti megfigyeléseit a barlangok

ismertetésén túl külön tanulmányokban publikálta. Mindez sokoldalúságára

utal.

Barlangtani munkásságának egyik legfontosabb felismerését közölte a

„Geológiai ermegnyilvánulások és klímaváltozások nyomai a barlangokban”

c. dolgozatában. Ebben kimutatta, hogy a földtani folyamatok nyomai a

barlangokban konzerválódnak, ennélfogva a változások, mozgások könnyeb-
ben felismerhetk és értelmezhetk azaz mérhetk, mint a felszínen. Éveken
át folytatott vizsgálati eredményei arra utalnak, hogy a legfiatalabb kéreg-

mozgásoknak nemcsak minségi változásai, hanem mennyiségi értékei is

kimutathatók a barlangokban tett észlelések és mérések alapján.

Ez a megállapítás a neotektonikai vizsgálatok új módszerének is tekinthet.

Ezzel kapcsolatban így ír ..Cseppk világ” c. könyvében, 1969-ben megjelent

legutolsó mvében, melyben barlangkutatási munkásságának összefoglalását

adta: „A barlang egészen külön világ. Bizonyos geológiai és tektonikai jelen-

ségeket a legapróbb részletekig sokkal élesebben és tisztábban tár elénk a

barlang mint a küls felszín, melynek mozgalmas eri ezeknek jórészét nyom-
talanul eltüntetik. A barlangokban az ember valósággal benne jár a földkéreg-

ben, melynek anyagát, szerkezetét a falakon jól és pontosan láthatja. Különös,
hogy a geológusok általában nemigen használták ki ezeket a természet-

nvújtotta ideális feltárásokat. Ezenkívül a barlangok sokszor felvilágosítással

szolgálnak a régi klímaváltozásokról is”.

Balogh Ern professzornak sikerült közel 6<i esztends munkálkodása alatt

a tudományos kutatást és a nevel-oktató munkát teljes összhangban végezni.

• Szádeczky-Kabdoss Gyula professzor fiatal tanársegéde a geológiai gyakor-

latokon, úgyszintén az általa vezetett kirándulásokon olyan légkört teremtett,

ami közelhozta a mestert és tanítványait. A tanítványok olyan embert ismer-

tek meg benne, aki szerette szakmáját, a természetet és' a tanulni vágyó
ifjúságot. Az egyetemi tanár Balogh Ern 20 éven keresztül oktatta Erdély
leend természetrajz tanárait, gelógus és geográfus nemzedékeit. A barlangok
térképezésébe és felkutatásába bevonta az egyetemi hallgatókat és a fiatal

szakembereket. Kiváló középfokú geológiai tankönyveivel segítette a közép-
iskolás fiatalokat természettudományos alapismereteik megszerzésében. Nép-

: szersít cikkeiben és ismeretterjeszt eladásaiban igyekezett a természet-

tudományos és honi ismereteket szélesebb körben a nagyközönség számára
hozzáférhetvé tenni. Ezen a téren tevékenysége majdnem egyedülálló: több
mint 200 természettudományi és honismereti közleménye jelent meg folyó-

;
iratokban, napilapokban és könyvecskék formájában, továbbá közel 100 azon
ismeretterjeszt eladásainak a száma, melyeket kisebb és nagyobb városok

-

. bán tartott.

Balogh Ernre emlékezve idézhetjük saját szavait, melyekkel Szádeczky-
Kardoss Gyula professzortól, a mestertl vett búcsút a tanítványok nevében:
„Örökké fülemben cseng egy mondásod, hogy a becsületesség a legbiztosabb

tke. Csak egyszer hallottam Tled, de egész életeddel követted is ezt a magasz-
tos irányelvet. Serkentettél, bátorítottál a munkára, nem üres szavakkal,

hanem példaadással, azzal a kitartó és szívós szorgalommal, mely nem lankadt
soha, a magas életévek múlásával sem és amely csak most tört hirtelen derékba,
mikor levetve porruhádat, örökre bezárul mögötted a földi lét kapuja”.

Ezzel búcsúzunk mi is Balogh Erntl.



244 Földtani Közlöny 102. kötet, 3—4. füzet

Balogh Ern szakirodalmi munkáinak jegyzéke

1. A pseudobrookit kristálytani v izsgálata. (Egyetemi pályadíjat nyert munka). Kolozs-
vár, 1904. Egyetemi irattár.

2. A phenilazoB naphtilamin kristálytanilag. Kolozsvár 1904. (Kézirat).

3. A Dragánvölgy Kecskéd- és Bulzurpatak közötti részének geológiai viszonyai. (Dok-
tori dissertatio). Kolozsvár 1900.

4. A Kolozsvár, Kajántó és Torda-környéki bitumenes meszek és azok ásványai. Mú-I
zeumi füzetek, Kolozsvár 1911.

5. Nem-egyközös tengely kvarcikrek Verespatakról. Múzeumi füzetek, Kolozsvár 1907

ti. Nem-egyközös tengely ikrek általános elfordulása a porfirkvarcok között. Múzeumi .

füzetek, Kolozsvár 1914.

7.

Kvarc Erdély felsmediterrán korú gipszeiben. Erdélyi Irodalmi Szemle, Kolozsvái
1926.

8. Geológia a gimnázium VIII. osztálya számára. Kolozsvár 1924 és 1935.

9. A Föld köpenyege. Magyar nép könyvtára sorozat, Kolozsvár 1926.

10. Kristallzwillinge und andere regelmássige Verwachsungen des Pseudobrookits von
Aranyerberg. Verhandlungen u. Mitteil. des Siebenbürg. Vereins für Naturwiss. zu
Hermannstadt. Nagyszeben 1927.

11. Vegytan a gimnázium IV. osztálya számára. Kolozsvár 1924 és 1937.

12. Vegytan a gimnázium II. és III. osztálya számára. Kolozsvár 1930.

13. Geológia a gimnázium III. osztálya számára. Kolozsvár 1930.

14. Mélyfúrás Kolozsváron. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1931.

15. A meziádi barlang térképe. Nagyvárad 1931.

16. A meziádi Czárán barlang. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1932.

17. A komárniki barlang. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1934.

18. Pest éra Comarnicului. Resita Pitoreasca, Resica 1934.

19. Zsombolyok az egyeski menedékház környékén. Erdély, Kolozsvár 1937.

20. Protokalcit, egy új ásvány. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1937.

21. A forráskalcit új lelhelye. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1937.

22. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi Szakosztályának története.

Az Erdélyi Múzeum Egyesület háromnegyedszázados története. Kolozsvár 1938.

23. Fiatal barlangi medve-maradványok a popováci barlangból. Erdélyi Múzeum, Kolozs-
vár 1938.

1

1

24. A nyets mint barlangi ragadozó. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1938.

25. A százéves Gyilkostó. Pásztortz, Kolozsvár 1938.

26. Adatok a hideg ásványvíz források kalciumkarbonátos lerakódásainak ismeretéhez.
Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1938.

27. Az anyagok változásainak visszatér útjai. Az Erdélyi Múzeum Egyesület székely-

udvarhelyi vándorgylésének emlékkönyve. Kolozsvár 1938.

28. Bitumenes mész és kalcitpszeudomorfózák ksó után. Szádecky Emlékkönyv, Kolozs-

vár 1 938.

29. Hozzászólás az aragon it kérdéshez. Kézirat. Kolozsvár 1938.

30. Újabb adatok a protokalcithoz. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1938.

31. Új adatok hegyeink eljegesedéséhez és az eljegesedés általános okaihoz. Erdélyi

Múzeum, Kolozsvár 1939.

32. Geológia a gimnázium IV. osztálya számára. Kolozsvár 1939.

33. A tusnádi és maroshévízi szénsavas ásványvízforrások lerakódása. Erdélyi Múzeum,
Kolozsvár 1939.

34. A Bászkapatak megfordulása. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1940.

35. Rendellenességek barlangi medve fogakon és csontokon. Erdélyi Múzeum, Kolozs-

vár 1940.
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3(5. A (íyilkostó és sorsa. Az Erdélyi Múzeum Egyesület gvergyószentmiklósi vándor-
gylésének emlékkönyve. Kolozsvár 1040.

37 . A bánsági Szarvasbarlang. Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1040.

38 . semberi maradványok a bánsági hegyvidék két barlangjából. Közlemények az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárából. Kolozsvár 1042.

39. l
T

j
adat a nyest életmódjának ismeretéhez. Állattani Közlemények, Budapest 1042.

40 . A jádremetei forrástó. Erdély, 1042. Kolozsvár

41 . Szolnok-Doboka megye földje. Az Erdélyi Múzeum Egyesület dési vándorgylésének
emlékkönyve. Kolozsvár 1943.

42 . A Rozsálvnak egyik érdekessége. Erdély, Kolozsvár 1043.

43 . A lublinit (protokalcit) és átformálódási termékei. Hegyiliszt. A kolozsvári Bolyai
tudományegyetem 1045—1055. Kolozsvár 105ti.

44 . Vegytan és ásványtan a gimnázium III. és IV. osztálya számára. Kolozsvár 104(5.

45 . Problematikus kaiéit kristályok a Tecuri barlangból. Babe^ — Bolyai egyetem év-
könyve. Kolozsvár 1057.

4(5. Cseppk világ. Bukarest 19(50.
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Die gegenseitigen Bezielmngen dér

tschechoslowakischen und ungarischen

Tertiárfloren

Ervin Knobloch, Praha

Einleitung

Wenn ich mich in diesem Aufsatz zu den gegenseitigen Beziehungen dér

tschechoslowakischen und ungarischen tertiáren Flórén áuBere, so will ich

damit nicht eine erschöpfende Darstellung dér diesbezüglichen beiderseitigen

Verháltnisse erstreben. Die Frage ist für mich auch insofern schwierig, da ich
:

mich, soweit es die ungarischen Florenvorkommen anbelangt, gröBtenteilsl

nur auf Literaturangeben stützen kann, die ja, wie allgemein bekannt ist, I

niemals die auf das konkrété Fossilmaterial fussenden Erkenntnisse ersetzen

können. In erster Linie geht es ja aber darum, die wesentlichsten gemeinsamen
und unterschiedlichen Entwicklungszüge unserer Flórén zu erfassen. Darausl
laBt es sicli dann auch am besten erkennen, wo es am fruchtbarsten wáre,l
strittige Probleme gemeinsam náher zu bearbeiten.

Es ist auch nicht möglich in diesem kurzen Aufsatz stratigraphische Pro-1

bleme zu diskutieren. Soweit hier Stufenbezeichnungen wie Burdigal, Helvet,
f

Ottnang etc. gebraucht werden, geschieht dies immer im weiteren Sinne des
J

Wortes. Zum Unterschied vöm Paláogen, bei dem in dieser Arbeit keine !

internationale Stufenbezeichnungen benützt werden, werden für das Neogen
die neu vorgeschlagenen Stufenbezeichnungen gebraucht, da in dieser Hin-

sicht für den tschechoslowakischen, ungarischen und österreichischen Rauni
bestimmte, zumindest teilweise übereinstimmende Ansichten herrschen.

GroBes Gewicht wird vor allém auf die Erfassung klimatisch gleicher oder

sicli wahrscheinlich entsprechender Pflanzengesellschaften gelegt. Zeigt es sicli

doch in dér letzten Zeit, daB in den Gebieten mit limnischen Ablagerungen
für stratigraphische Erwágungen auch die Klarung von klimatischen Fragen

j

von Wichtigkeit ist.

Da viele dér behandelten Probleme zumindest teilweise subjektiv beein-

fluBt sind (was auch durch die tschechoslowakische Ausgangsbasis hervor-

gerufen wurde), sollte wohl dér ganze Artikel vor allém als ein Diskussions-

beitrag aufgefaBt werden, dér, durch Erörterungen aus den angrenzenden

Landern erganzt, zu einer allmáhlichen soziologischen und klimatologischen i

Charakteristik einzelner Zeitabschnitte des Tertiárs führen könnte. Es licgt

auBer Zweifel, daB eine solche Behandlung des Problems sicli für die Klarung
dér verschiedensten stratigraphischen sowie tertiár-pflanzengeographischen

Fragen fruchtbar auswirken wird.

In dieser Arbeit berücksichtige ich nur makroskopische Pflanzenreste, deri

in palvnologischer Hinsicht sind beidé behandelten Gebiete noch nicht genii-

gend bekannt.
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Mitteleozáne Flórén

Eine dér altesten artenreicheren ungarischen Tertiárfloren stammt aus dem
mittleren Eozán von Lábat lan (É. Kovács 1959, 1961). Von den rund
50 Arten werden ungeíahr nur 10 mit heutigen Vertretern dér gemáüigten
Zone verglichen (die Gattungen Blechnum , Viburnum, Quercus, Populus und
die Juglandaceen). Yolle vier Fünftel dér naehgewiesenen Arten gehören nach
É. Kovács Pflanzen an, die ihre heutigen nahesten Verwandten in den Sub-
tropen und Tropen habén. Seien es die Vertreter dér Gattungen Magnólia

,

Talauma, Cinnamomum, Cedrela. Byttneria und Dryophyllum oder die drei

verschiedenen Palinen-Tvpen. Obwohl dér sehr wármeliebende Charakter
dieser Flóra zweifellos erwiesen ist, müssen doch manche Deduktionen ange-
zweifelt werden. \

T

or allém wáre es notwendig die eindeutige Bestimmung von
Eucalyptus transdanubica É. Kov. auf jeden Fali kutikularanalvtisch zu be-

weisen, vor allém dann, wenn sich die Wissenschaftlerin bei einem Vergleich

auf Eucalyptus geinifzii (Heek)Vel. bernit, von dér bewiesen wurde, daí.5 sie

zr Gattung Eucalyptus nicht gehört (B. Pacltová 1961). Das australische

floristische Element kann deshalb in dieser eozánen Flóra nicht als erwiesen

gelten. Ebenfalls muB dér Vergleich von Salix aguensis Sáp. mit dér rezenten
Salix capensis angezweifelt werden. Interessant sind in dieser Flóra weiterhin

die altertiimlichen Koniferen aus dér Gruppé dér Seguoia couffsiae Heer,
die zusammen mit Vertretem dér Gattung Daphnogene (= ..Cinnamomum"),
Magnólia, Castanopsis und Quercus ebenfalls den Grundstoek unserer, obwohl
jüngerer Flóra aus dér Staré Sedlo-Schichtenfolge bilden (vgl. weiter untén).

Die Flóra aus dem Hosszú liajta i-v ö 1 g v Tál bei Tatabánya —
I (I. Pálfalvy 1966a) wurde bisher noch nicht ausfiihrlich bearbeitet. Nach
dér veröffentlichten vorláufigen Mitteilung dürfte es sich uin den vollkommen

i gleichen Florentypus handeln, wie er aus Lábatlan bekannt ist. Die meisten
dér Arten gehören zu den Familien Lauraceae und Fagaceae. Weiter kommen
Vertreter dér Familien Magnoliaceae, Annonaceae. Aquifoliaceae, Rhamna-

II ceae, Sterculiaceae, Sapotaceae, Myrtaceae und Myricaceae vor. Es wurden auch
Palmen und eine neue Farnart Stenochlaena transdanubica beschrieben.
Aus dér Tschechoslowakei keimen wir keine mitteleozáne Flórén.

Obereozáne und unteroligozáne Flórén

Álmlich wie in Ungarn sind auch aus dér Tschechoslowakei aus dem Ober-
4 eozán zahlreiche Flórén bekannt. Vor allém sind es die Flórén aus dér Ost-
iislowakei, die stratigraphisch an den basalen Sandsteinkomplex des Obereozáns
llgebunden sind und von rund 20, zwischen S j) i s s k á Nová Vés und
Presov liegenden Fundstellen bekannt sind K. MiczyiíSKI 1891, F. Ne-
mejc 1961a, 1967. E.Knobloch, unveröff.). Leider sind die Pflanzenabdrücke

4 í sehr schlecht erhalten. Es handelt sich um eine Pflanzengesellschaft, in dér
vor allém ganzrandige, dicklederige und oval-lanzettliche Blátter iiberwiegen,

die im Sinne des natürlichen Systems schwer bestimmbar sind und zumindest
zum Teil verschiedenen ganzrandigen Eichen oder Lauraceen angehören

I dürften. Als ein weiterer nicht minder wichtiger Bestandteil sind es verschie-

dene Vertreter dér Gattung Dryophyllum, von Koniferen kommen Pinus-
Xadeln, Araucarites cystoseiriformis (Sterxb.

) K xobl. und ganz vereinzelt
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auch IÁbocedrites salicornioides (Ung.) Endl. vor. Auch die Gattung Daphno-
gene (= ,,Cinnamomum"

)

ist mit einigen tártén vertreten. Palmen wurden
bisher nicht nachgewiesen.

Die obereozáne Flóra von B u d a p e s t-Ó b u d a (K. Rásky 1956a, 1960,

1962, 1964) weist gegenüber von unseren obereozánen Flórén ein vollkommen
anderes Gepráge auf. Gattungen wie Tetraclinis, Passifloraephyllum, Abelia, !

Maoutia, Zizyphus, Kydia, Tarrietia, Baloghaephyllum, Sloanaephyllum,
!

Actiniophyllum
,
Bamara und andere mehr kommen in unseren Flórén nicht

vor. Es bestehen hier alsó kaum nahere Beziehungen. Hinsichtlic-h dér Ver-
folgung dér Entfaltung dér sog. arktotertiáren Florenkomponente ist das

j

Auftreten von Betula-Samen in Budapest-Óbuda (K. Rásky 1956a) nicht 1

unwichtig.

Aus phytogeographischen, klimatischen und ökologischen Gründen ist eben-
falls dér Nachweis von Mangrovepflanzen wichtig. Aus dem obereozánen
Nummulitenkalk des Martinovic s-B e r g e s erwáhnt I. Pálfalvy
(1965a) Nipa burtini (Brongn.) Ett. und aus dem Lutet von Solymár
Acrostichum lanzaeanum (VlS.) Reid et Chandl. A7ipa-Früchte konnte eben-

i

falls K. Rásky (1949) aus dem Obereozán von Dudar nachweisen. Áhn-
liche Reste sind aus dem tschechoslowakischen Obereozán unbekannt. Dem-
gegenüber kommt in zahlreichen ungarischen obereozánen Flórén dér Samen
Embothrites borealis Ung. vor, dér ebenfalls aus dem Menilitschiefer von Kelé
beschrieben wurde (FI. Knobloch 1969).

Für die unteroligozánen Flórén (die Lokalitáten K i s e g e d. Csillag-
hegy, Bohn’sche Ziegelei, Ziegelei von B u d a ú j

1 a k — vgl.

vor allém G. Andreánszky 1959b, 1965a, G. Andreánszky— G. Cziffery-
Szilágyi 1964) — sind von den Farnen die Arten Osmunda legányii Andre-
ánszky, Acrostichum aureum L. und Lastrea oeningensis (A. Braun) Heer
wichtig. Von den Koniferen sind vor allém drei Sequoia-Arten, Libocedris

salicorniodes (Ung.) Endl. und Glyjdostrobus europaeus (Brongn.) Ung.
nennenswert. Von den Angiospermen sind mengenmáCig am háufigsten
verschiedene Arten dér Gattung Daphnogene (= „Cinnamomum") sowie

Castanopsis furcinervis (Ung.) Kráus. et Weyl. vertreten. Zahlreich sind

auch verschiedene Myrica- (incl. Comptonia-

)

Arten, Vertreter dér Gattungen
Sassafras, Callicoma, Dodonaea. Hydrangea, Dioscoreiles, Magnólia, ,,Myrsine"

,

Mimosites, Byttneria, Elaeocarpus, Engelhardtia, Sideroxylon, Cunonia, Kenne-
dya, Sweetia, Grewiopsis, Ptelea, Cupanites, Tetrastigmophyllum und Apocyno-
phyllum waren neben vieler. anderen ebenfalls anwesend. Für die unteroligo-

záne Flóra dér Anhöhe Kiseged ist dann vor allém dér grol3e VorstoB dér arkto-

tertiáren Elemente bemerkenswert (Acer atavissimum Andr., Alnus antiquo-

rum Saf., A. oligocaenica Andr., A. sp. (Zapfen), Popidus latior Al. Braun,
P. mutabilis Heer, Corylus jarmolenkoi Grub., Sáli:r variáns Goepp., S.

angusta Al. Braun, Ulmus bronnii Ung., U. minitla Goepp., U . affinis Mass.,
U. braunii Heer und Blátter die als Platanus aceroides Goepp. bestimmt
werden). Diese laubwerfende sommergrüne Komponente wird dann wieder
von einer immergriinen am Anfang des Oberoligozáns verdrángt (vgl. weiter

untén). Ein áhnlicher sommergrüner Bestandteil dér ansonst temperierten

unteroligozánen Pflanzengesellschaft in Ungarn ist aus dem tschechoslowaki-

schen Raum bisher vollauf unbekannt. Für die unteroligozáne Flóra von Ki>-

eged sind weiter die Eichen wichtig. die den Gattungen Litliocarpus, Qu ereit

s

Cyclanobalanopsis und Enguercus angehören (G. Andreánszky É. Kovács
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1904). Die meisten dér naehgewiesenen Arten habén eine einheitliche ökologie
- sie sind immergrün, meistens lorbleerbláttrig und Glieder eines Castanopsis-

Lauraceenwaldes in dein als Leitelement Castanopsis furcinervis (Rossm.) Kr.
et Weyl. auftritt. Sehr áhnliche Verháltnisse treffen wir auch in unserer Flóra

vöm Kamenity (E. Knobloch 1963a) an. Zu dieser Eichengruppe gehören
zweifellos eine grófié Anzahl von Bláttern, die ich als Quercophyllum sp. und
Dicotylophyllum sp. A-H beschrieben habé. Obwohl die Stellung vieler dér von
G. Andreánszky und É. Kovács (1964) beschriebenen Eichenarten bei dér

Gattung Quercns möglich ist, kann mitunter vor allém bei manchen ganz-

randigen Formen eine andere svstcmatische Stellung nicht ausgeschlossen

werden.
Diese Flórén, die in das Unteroligozán eingestuft wurden, weisen als Grund-

stock Arten auf. die für die basalen Tertiarablagerungen West-Böhmens, die

sog. Staré Sedlo Schichtenfolge, bezeichnend sind (vgl. vor
allém E. A. Rossmásslkr 1840, H. Engelhardt 1881, E. Knobloch 1962,

1963a). Es sind auBer den sehon erwahnten zahlreiehen ganzrandigen Eichen
vor allém die Koniferen [Pinits div. sp., Sequoia couttsiae Heer. S. abietina

(Brongn.) Knobl.] sowie das beiderseitig sehr háufige Vorkommen von
Daphnogene (= ,,Cinnamomum" )-Arten und Castanopsis furcinervis (Rossm.)

Kr. et Weyl. AuBer diesen Arten kommen in den einzelnen Lokalfloren dér

Staré Sedlo-Sehichtenfolge, die leider noch nicht genügend bekannt sind,

Vertreter dér Gattungen Chrysophylhim, Sapotacites, Ficophyllum, Menisper-
\ mophyllum , Sterculia (labrusca Ung.) und Magnólia (cyclopum Web.) vor.

Die Lauraceen waren durch verschiedene Arten vertreten (z. B. ,,Laurus”

' primigenia Ung., Laurophyllum friedlii Knobl.). Vereinzelt wurden Mastixia-

Fríichte gefunden. In die Gruppé dér Dnjopliyllen diirfte auch Quercophyllum
i némejcii Knobl. mit seinen dreieckigen Zahnen gehören. Eine weitere sehr

altertümliche Form in dieser Flóra ist die ausgestorbene Altingiaceae Stein-

haaera subglobosa Presl in Sternb. sowie die sog. Macclintockia (?) basinervis

(Rossm.) Knobl. Palmenwedel (Flabellaria bzw. Livistona) sind verháltnis-

máBig sehr selten. Einen áhnlichen Charakter wie die Flóra dér Staré Sedlo-

Sehichtenfolge weist auch die Flóra aus Brezno in dér mittleren Slowakei
auf (V. Sitar 1965).

Mitteloligozáne Flórén

Die sehon aus dér álteren Literatur sehr gut bekannte Flóra aus K u c 1 í n
vgl. vor allém C. v. Ettingshausen 1867— 9) wurde an Hand von neuen
Jntersuchungen von C. B2ek (in Ö. B2ek— 0. Shrbeny 1964) mit Recht
n das Mitteloligozán eingestuft. Wie von C. Buzek und F. Holy (1964a) hin-

^ewíesen wurde, enthált diese Flóra viele ausgesprochen tropische Elemente.
Ss kommt eine groBe Zahl von Arten vor, die als Vertreter dér Gattungen
Ficus bestimmt wurden (früher wurden bis 16 verschiedene Arten angegeben,
iber auch in neuerer Zeit wurden noch Finis reussii Ett., F. daphnogenes
ítt., F. multinervis Heer und Ficus lobkou'itzii Ett. wieder bestátigt).

Veiter werden vor allém Blátter dér Gattungen und Arten Podogonium,
Murus, ,,Cinnamomum

' ,

,
Sterculia, Rhus, Sapindus, Celastrus, Elaeodendron,

<equoiadendron
, Engelhardtia, Anoectomeria, Saxifragites crenulatus Ett.,

’eratopetalum bilinicum Ett., Dalbergia rectinervis Ett., Caüistemophyllum

3 Földtani Közlöny
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bilinicum Ett. und Musa bilinica Ett. angegeben. Von den 222, zum gröOtei

Teil revisionsbedürftigen Arten, die J. Kafka (1908) von dieser wichtigei

Fundstelle nennt, gehört nur ein sehr geringer Teil zu ausgesprochenen arkto

;

tertiáren Vertretem (z. B. Juglans bilinica Ung., Salix variáns Goepp., PopuluM
mutabilis Heeb).

Eine wichtige Gattung mit einer sehr spezifischen Verbreitung jst di<

Gattung Doliostrobus, die mit dér Art Doliostrobus certus Bzek, Holy e

Kvacek im sog. Mitteloligozán Böhmens verbreitet ist (Hlinná, Lbín, Kuclín
Kostomlaty, Valec). Dabei ist zu unterstreichen, daB Araucaria hungarictM

Rásky [= Doliostrobus hungaricus (Rásky) B2ek, Holy et Kvacek] voij:

Csillaghegy sic-h nur durch etwas gröBere Schuppen unterscheidet (zu dieseil

Problematik vgl. C. B2ek— F. Holy— Z. Kvacek 1968).

Da die Kuclíner Flóra und die mit ihr gleichalten Flórén noch nicht neu
zeitig bearbeitet wurden, ist es auch nicht möglich auf náhere Beziehungei ::

zu den ungarischen und anderen böhmischen Flórén einzugehen. Nach neuerei

und álteren Angaben láBt sich aber annehmen, daB diese Flórén denen aus den •

ungarischen sog. Unteroligozán náher stehen, als wie den Flórén aus de

Staré Sedlo-Schichtenfolge West-Böhmens.
Ebenfalls die Flórén aus dem ungarischen Mitteloligozán von den Lokali j

tatén V é c s e y-v ölgy, Nosza j-H ercegoldal, Noszva j-N agy|
i m á n v (G. Andbeánszky 1965b, 1966a) weisen zahlreiche Merkmale auí

die ebenfalls an die Flóra aus Kuclín anklingen. An dér ZusammensetzunJ
dér erwáhnten ungarischen Flórén beteiligen vor allém die Gattungen Sec/uoia ü

dénáron, Sassafras, Litsea, „Cinnamomum" , Oastanopsis, Dryophyllum , Caryaí

Engelhardtia, Myrica, Cunonia, Cupanites, Sapindus und Zizyphus. Wie eh]

Vergleich von G. Andbeánszky (1965b) mit dér Flóra aus Kiseged zeigt;

führen die vermeintlichen ungarischen mitteloligozánen Flórén fást nu

Arten, die ebenfalls im Unteroligozán vorkommen. Es wird daher wohl dii

stratigraphische Position dér erwáhnten Flórén auch weiterhin zu jn'üfen sein

Flórén aus elér Zeitspanne Oberoligozán — Eger (Aquitan)

Für einen Vergleich dér tschechoslowakischen und ungarischen Tetiárflorei

sind wohl die oberoligozánen und untermiozánen Flórén am interessantesten

denn sie können sich beiderseitig weitgehend ergánzen und zeigen, wie lücken

haft unsere derzeitigen Kenntnisse noch sind.

Aus dér W i n d’ scheíi Z i e g e 1 e i in E g e r konnte G. ANDBEÁNSZKt
(1966a) drei verschiedene übereinander liegende Florenkomplexe nachweisen

Für den untersten sind die Vertreter dér Gattungen Quercus, IÁthocarpu-

sowie dér Familie Lauraceae und die Arten Castanopsis calUcomaefolia Andr
und Cunonia oligocaenica Andb. bezeiehnend. Es lehlen die Gattungen Symp
locos, Acer, Ulmus und Alnus. Im mittleren Florenkomplex (dér mittlerei

Schicht) kommt erstmalig die Gattung Ulmus mit zwei Arten und Carpinu.

grandis Heeb zr Geltung — Alnus und Acer fehlen noch, eine groBe Roll*

spielen verschiedene Quercus-Arién, Castanopsis nimmt ab und Symploco

verzeichnet seine erste máBige Verbreitung. in dér obersten l^age sind ver

schiedene Arten dér Gattungen Myrica und Ulmus verbreitet. Ahorne síik

zwar nicht artenreich, aber Acer tricuspidatum Bbonn [= Acer trilobatuiA

(Stebnb.) Heeb] kommt in zahlreichen Exemplaren vor. Sehr háufig wa
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ucli die Gattung Symplocos verbreitet. Ebenfalls Palmen, Talaurna egerensis

Vndh. und Lastraea cf. oeningensis (Al. Braun) Hkkr konnten nachgewiesen

verdén.

Oberoligozáne Flórén keimen wir von unserem Gebiet vor allém aus West-

find Nordböhmen von versehiedenen Diatomitlagerstátten des vulkanischen

Íebietes des Böhmischen Mittelgebirges und seinen Ausláufem. Als typische

leispiele kimen Kundratice (H. Engelhardt 1885), S u 1 e t i c e

). Wentzel 1881, H. Engelhardt 1896), Bechlejovice (M. Pro-
házka 1951) und H r a z e n y (Pirskenberg E. Knobloch 1961) genannt
érdén. Obwohl zwischen den erwáhnten Fundstellen natürlich bestimmte
’nterschiede in ihrer floristischen Zusammensetzung vorhanden sitid, die sich

inerseits auf verschiedene Standortsverháltnisse zurückführen lassen, anderer-

eits aber auch mit dem phasenartig fortschreitenden Vulkanismus zusammen-
iingen, so láBt es síeli doch feststellen, daB ilire Zusammensetzung eine voll-

ommen andere ist. Für unsere Flórén ist eine ausgesprochene Dominanz dér

lubwerfenden sommergrünen arktotertiaren Komponente bezeichnend, an
eren Zusammensetzung síeli vor allém die meisten Gattungen dér Familien
felulaceae ( Betin ,

üstrya, Carpinus . Alnus), Ulmaceae (Ulmus, Zelkova,

’eüis), Juglandaceae (Juglans, Carya, Engelhard! ia, Cyclocarya), Aceraceae

owie dér Gattungen Popidus, Liriodendron, Cercidiphyllum, Kosa, Crataegus,

i 'rtlix u. dgl. beteiligen. Die Lauraceen sind artenarm und weisen vor allém

ei dér Zusammensetzung dér Flóra aus Kundratice einen hben mengen-
náüigen Anteil auf. Die in dér Wind’schen Ziegelei in Eger so typisch ver-

retene (obwohl sich ándernde) Komponente vöm Typus Symplocos — Quercus
Castanopsis — Lithocarpus Talaurna Lauraceae fehlt in unseren

'lrén schon. Nur in einer Flóra, in .Markvart ice (Pb Knobloch in S. Hurník—
i. Knobloch 1966) wurde ein Palmenrest gefunden. Fin gemeinsames Merk-
íal mit unseren Flórén besteht vor allém in dér beiderseitigen Anwesenheit
er Myricaceen. Die gegenseitigen Beziehungen, die zwischen dér oberoligozanen

'lóra aus dér Wind’schen Ziegelei in P2ger und den Flórén, die aus dér Haupt-
ihase dér vulkanischen Tatigkeit in West- und Nordböhmen stammen, lassen

ich wahrscheinlich nur infoige dér groBen Florenveránderungen erklaren,

ie in Mitteleuropa an dér Mittel- bis Oberoligozán-Wende verliefen. Wie aus

en Verháltnissen in dér Wind’schen Ziegelei hervorgeht, komnit es dórt zu

iner ganz allmáhliehen Entfaltung dér arktotertiaren laubwerfenden Familien,

ie allerdings noch keine dominierende Stellung einnehmen. Dies geschah
ret in den nordböhmischen Flórén, die dann mit gröBter Wahrscheinlichkeit

t
'hon einem jüngeren oberoligozanen (ev. frühuntermiozánen) Zeitabschnitt

ngehören.

Eine gröBere Übereinstimmung mit den nordböhmischen oberoligozanen

'lrén weist die oberoligozáne Flóra aus dér Umgebung von Kész tle
uf (I. Pálfalvy 1967a). Diese dürfte auch entschieden jünger sein als die

,'lora aus dér Wind’schen Ziegelei. An ihrer Zusammensetzung beteiligen sich

uBer einigen Koniferen vor allém Yertreter dér Lauraceen, Papilionaceen,

detulaceen, Fagaceen, Juglandaceen und Myricaceen.

G. Andreánszky (1966a, S. 141— 2) bescháftige sich auch mit dér hier auf-

eworfenen Problematik und zieht Yergleiche mit elér von mir (E. Knobloch
961) vöm Hrazeny (Pirskenberg) beschriebenen Flóra zr oberoligozanen
lóra dér Wind’schen Ziegelei in Eger. Er macht dabei darauf aufmerksam,
aB 55 von den rund 60 von mir beschriebenen Arten in den ungarischen

I 3*
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Sarmatfloren vorkommen. Dies darf nicht verwundern, denn in dér erwáhntí i

nordböhmischen Flóra kam es zu einer grófién, mán könnte sagen fást extr
mén Entfaltung des sommergrünen arktotertiaren (oder auch Turgav-) El
mentes, das dann den Grundstock aller miozánen Flórén bildete und siti

zum Teil auch bis in das Pliozán verfolgen láBt. G. Andreánszky ( 1966;
1

S. 142) hat auch die Vermutung ausgesprochen, daB die Flóra vöm Pirskenbei
jünger als oberoligozan sein könnte. Dies trifft allerdings aus geologischei

Gründen kaum zu (vgl. clazu auch S. Hurník— E. Knobloch 1966).

Die vulkanischen Produkte dér Hauptphase dér vulkanischen Tátigkel
hegen zumindest stellenweise unter den kohlenführenden Schichten d(|

Braunkohlenbeckens von Chomutov — Most — T e p 1 i c »

I

Das Altér dér im Liegenden dér Kohlé auftretenden Schichten sowie dér eigen

lichen produktiven Kohlenserie wurde durch Sáugerreste und Landsehnekei
als Oberaquitan — Unterburdigal bewiesen (P. Ctyroky— O. Fejfar—]
Holy 1964). Aus diesen Schichten wurden von zahlreichen Lokalitaten de

I

D e 1 1 a-F a z i e s in dér Zatecer Gegend zahlreiche Früchte und Se

mén beschrieben (C. BZek— F. Holy 1964b). An dér Zusammensetzun
beteiligen sich vor allém Vertreter dér Gattungen Glyptostrobus, Taxodiun
Sequoiadendron, Liriodendron, Cereidiphyllum

,
Actinidia, Eurya, Myricc\

Proserpinaca, Vitis, Aralia, Nyssa, Stratiotes, Spirematospermum, Palmacite.

Epipremnum und Sparganium. Ebenfalls Blatterfloren sind von zahlreiche

Fundpunkten bekannt (J. Velenovsky 1881, 0. BZek 1959, M. Procházk
1954, 1955, 1956). Die Blatterfloren dieser Schichten unterscheiden sich abe

nicht betráchtlich von den Flórén aus dér sog. Hangenden Schichtenfolge

Flórén aus dér Zeitspanne Ottnang (Burdigal) — Helvet
( O.ttnang I

Gegenüber von Ungarn sind aus dem unteren Miozán aus dér Tschecho
slowakei sehr reiche Flórén bekannt.

In Westböhmen sind es vor allém die Flórén aus dér Hangendei
Schichtenfolge des Beckens von C h o m u t o v—M st—T e p 1 i c e

die mit denen aus den álteren liegenden und produktiven Schichten dei i

gleichen Charakter aufweisen. Von den álteren Lokalitaten seien zumindes 1

2 e 1 e n k y (H. Engelhardt 1891) und vor Etilem Brezánky (itucl

Brestany, im álteren deutschsprachigen Schrifttum Preschen) — vgl. C. v

Ettingshausen 1867— 9 genannt. Vorláufige Mitteilungen hegen über di<

Flórén aus C e r m n í k y, P í í v 1 a k y, Stroupeé, S t r a n n á, Bibéi
dice, Cejkoviee und einigen weiteren Lokalitaten vor (vgl. M. Procházk;
1954, 1955, H. Konrádová 1959, C. BZek 1960). S. Hurník (in S. Hurník
E. Knobloch 1966) veröffentlichte eine vorláufige Mitteilung über die Flórt

aus dér Hangenden Schichtenfolge des Tagebaues L e z á k y. Zu dei

wichtigsten Arten gehören Osmunda schemnitzensis (Pettko) Stur, Abacop

teris stiriaca (Ung.) Ching, Salvinia mildeann Coei>i\, Widdringtonia bacciferi

(Ung.) Knobl., Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Ung. Taxodium dubiuiu

(Sternb.) Heer, Musa bilinica Ett., Salix div. sj)., Castanea atavia Ung.

Sapindus falcifolius Al. Braun, Carpinus grandi.

s

Ung. emend. Heer, fíetuln

prisca Ett., Popidus populina (Brongn.) Knobl., Comptonia acutiloba

Brongn., Juglans acuminata Al. Braun, J . bilinica Ung., Carya serraefolia

(Goepp.) Kraus., Alnus feroniae (Ung.) Czecz., Ulmus pyramidalis Goepp.,
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\elkova zelkovaefolia (Ung.) BZ. et Kotl., Cercidiphyllum crenatum (Ung).

eown, ,,Ficus” lanceolata Heer, ,,Piríts" truncata Heer, Persea princeps

eer, Fraxinus juglandiana Sáp., Pteleaecarpum europaevm (Bronx) BZek
Kxobl., Daphnogene cinnumomeum (Rossm.) Kxobl., I). bilimen (Ung.)

vac. et Kxobl. Terminalia radobojensis Ung., Acer tricuspidatum Broxn,
> f. Aponjnophullum helvet int in Heer. Podogonium knorrii Heer, Liguidambar
uropaea Al. Braun, Zizyphus tiliaefolius Heer. Rítus meriani Heer und
/irrotin fagifolia (Goepp.) Heer. Wie aus diesem Verzeichnis ersehbar ist,

acht síeli in dér Zusammensetzung dieser Flóra eine ausgeprochene Domi-

I

mz dér laubwerfenden Komponente bemerkbar.
Zu einer grundsátzlichen Veránderung dér Flóra, dérén genauen Áquivalente
sher in Ungarn wahrscheinlich fehlen, kain es im Ottnang s. 1. (Burdigal

1.) durch das Auftreten des sog. J/a.s/ia'ioirfeen-Florentypus. Dieser ist aus
•Innen aus dem H r á d e k-T e i 1 des Zittauer Beckens (F. Holy
64. C. BZek F. Holy— Z. Kvaek 1966) und aus dem C h e b-B e c k e n
s dér Umgebung von S tarost bekannt (F. Kirchheimer 1939a, b).

í Hrádek-Teil des Zittauer Beckens handelt es sich um eine Pflanzengesell-

liaft, an dérén Zusammensetzung síeli zwei klimatisch gegensátzliche Kom-
nenten beteiligen: einerseits die Yertreter dér tropischen Mastixiaceen und
mplocaceen , andererseits in geringerem MaBe Yertreter dér sommergrünen
ibwerfenden Flóra mit Fagus und anderen Arten. Die Flóra, die sich von

hicht zu Schicht andert, führt als ganzes betrachtet unter anderen folgende

íphtige Gattungen und Arten: Seguoindendron. Glyptostrobus, Cupresso-
6'rimtm. Dulichium, Magnólia. Proserpináén. Castanopsis loscana (Bánd.)
1 tAUS. et Weyl., Calamus daemonorops (Ung.) Chandl., Tetrastigma chand-
li Kirchh., Eurya stigmosa (Ludw.) Mai, Masfixia amygdalaeformis (v.

>HLOTH.) Kirchh., Teetocarya lusatiea Kirchh., Symploeos gothanii Kirchh.,
hlliopora symplocoide.s Kirchh., Jiitbu-s. Nyssa, Palaeonyssa,' Liguidambar

,

>,lix, Laurophyllum abcha.úcum Kol. et Shak., Cinnamomum ironacotti

1 xd., C. eduardsii (Bánd.) Weyl. et Kilpp. und Acer tricuspidatum Bronx.
(jwohl in dieser Flóra eine Reihe laubwerfender Gattungen vorkommen, ist

d li das t'bergewicht dei immergrünen. stark temperierten und feuchtigkeits-

líienden Formen in die Augen springend. Wir müssen daher von einer grund-
Sizlichen paláfloristischen und paláoklimatologischen Ánderung wahrend
M1 Yegetation dieser Flóra sprechen.
Aus dér tuffitischen Schichtenfolge von Lipovany (13 km SSO von

bcenec) in dér Südslowakei ist eine Flóra bekannt. die als eine Flóra dér
mén Stufe Ottnang (Burdigal s. 1.) beschrieben wurde. Sie weist sehr enge
Bciehungen zr Flóra von Ipolvtarnóc in Ungarn auf. Die Flóra aus Lipo-
v.iy, die Gegenstand ausführlicher Untersuchungen von F. Néhejc und E.
\ obloch (1969. 1970) ist. war zweifellos sehr wármeliebend. Zwischen den
iimndenen Bláttern überwiegen vollkommen ungeteilte. ganzrandige Blatter.

E dominieren vollauf Lauraceen (Daphnogene bilinica (Ung.) Kvac. et

áobl., D. spectabile (Heer) Kxobl., D. cinnamomeifólia (Brongn.) Bronx,
L irophyllum cf. reussii (Ett.) Xfme.jc et Kxobl., L. cf. heerii (Ett.) Né-
t re et Kxobl., L. cf. braunii (Heer) Némejc et Kxobl., ,.Laurus” cf.

mnigenia Uxg. sensu Weyl.). Zu den Lauraceen gesellen sich Yertreter dér
tungen Quercus. Myriea (sagoriana Ett.), Diospyros. Sapindus, Calamus

-U vereinzelt aucli sommergrüne Gattungen wie Cyclocarya und Acer. Sehr
n ressant sind auch ganze Fiederblátter von fíhús coriacea Exgelh. [von
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Ipolytamóc wird diese Art irrtümlicherweise als Myrica lignitum (Ung.) SJ
beschrieben]. Die Flóra aus Ipolytamóc, die von Lipovany nur 7 1 1

entfernt ist und wahrscheinlich auch aus dem gleichen tuffitischen Schichb -

komplex stammt, war Gegenstand ausführliche Untersuchungen von
Jablonszky (1914) und K. Rásky (1958a, 1964, 1965, 1966). Die Flóra vl
dér ungarischen Seite ist aber bedeutend arten- und individuenreicher. Obwiíl
die gleichen Reste beiderseitig meistens nicht mit gleichen Namen beid
wurden, unterscheiden sich beide Flórén durch eine Reihe wesentlicher Art

,

die in Lipovany bisher noch nicht gefunden wurden. Von ihnen seien vor all i

die Farngattungen Lobaria, Woodwardites, Asplenium, Lastrea und Dryopte,

.

von den Gymnospermen Libocedrus und Pinus und von den Angiospermen |

Gattungen Smilax, Kadsura, Scheffleria, Acanthopanax und Aralia genan .

Bemerkenswert ist für Ipolytamóc auch - das zahlreiche Vorkommen v \

Quercus cruciata Al. Braun. K. Rásky (1958a, S. 455) fafit diese Flóra 3

eine tropische bis subtropische Flóra auf und bemerkt, daB mán ihre heuti^l

Nachzügler in den Vordergebirgen des Himalaya, in Süd-China, Ássam. Búr i

und Indonesien zu suchen habé. K. Rásky nimmt für die Flóra aus Ipolytari 3

eine jahrliche Durchschnittstemperatur von 20—25° C und NiederschliJ
zwischen 1,016 bis 3,810 mm an. Sie unterstreicht vor allém den hben Anil
tropischer Elemente, die sich an ihrer Zusammensetzung beteiligen und spriJ

sogar von dér Existenz tropischer Regenwálder. Diese klimatischen Schhl
folgerungen scheinen nach unserer Ansicht aber doch ein wenig zu h< 1

geschátzt zu sein. Die Flóra war nach unserer Ansicht weder so temperiejj

noch so feuchtigkeitsliebend. Vor allém dürfte es sich nicht um tropist

»

Regenwálder gehandelt halién — dem widersprechen das Vorkommen
fossilen Reste von Libocedrus, Cyclocarya, Acer, Rhus, Quercus cruciata ej

Wie aus dem weiter oben gesagten hervorgeht, kennen wir zr Zeit ;g

Westböhmen keine Flórén, die mit denen aus Lipovany Ipolytamóc glei jl

gestaltet waren. Es ist allerdings wahrscheinlich, da!3 die Flórén aus Lipoval
und Ipolytamóc in die unter- bis mittelmiozane Hauptwarmphase fallen, í

in Európa durch die Verbreitung dér Vertreter dér Mastixioideen inul ihl

Begleitflora gegeben ist. In eliese Phase dürfte auch die in ökologischer Si<

vollkommen anders gestaltete Flóra aus Znojmo fallen (vgl. weiter unté

Aus Znojmo in Südmáhren (E. Knobloch 1963, 1969) ist aus Schicht ,

elie in das Ottnang bis Eggenburg (Burdigal — Helvet s. s.) eingestuft werd ,

eine kleinblattrige Flóra vöm Leguminosenblatt-Typus bekannt. in dér foss

Celastraceen
[Celastrus moravica n. sp., C. cuneifolius (Heer) Knobl.] üb<

wiegen. Sparlich treten auch Lygodium, Myrica und Smilax auf. Arktoterti l

Familien fehlen vollstandig, gíeichwie groBbláttrige Blatterformen. Eine j

mindest klimatisch ahnlich gestaltete Assoziation dürfte nach den Angal

;

von G. Andreánszky (1959a) aus Eger-Tihamér bekannt sein.

Nach dér bisher beschriebenen Flórén urteilend, dürfte aus dem mitl

europáischen Untermiozan kaum eine solche xerophile Flóra bekannt se
1

wie es in Znojmo dér Fali ist. Eine ökologisch áhnliche Flóra wird aus di

Burdigal dér Balé a r e n angegeben (J. Arénes— G. Depapk 1956).

Die verschiedenen Arten, die G. Cziffery-Szilágyi (1967) aus dem Hel II

von Eger (vor alléin von Eger-Tihamér) besehrieb, scheinen auf <|

cinen Seite mit dem palaofloristischen Charakter dér Mydlovary-Schicht •

folge (vgl. weiter untén) zu korrespondieren, obwohl in Eger-Tihamér untl

schiedliche Arten aber vöm gleichen ökologischen Charakter vorkomn I
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(Pinus rigios Ung., verschiedene Tetranthera-Quercus und -íHnws-Arten), auf

dér anderen Seite geht aus den Angaben von G. Andreánszky ( 1955 6a) und
L. Zeller-Igali (1955— 6) hervor, daB in dicsér Flóra auch zahlreiehe Blatter

vöm Leguminosenblatt-Tvpus vorkommen (neben kleinen und schmáleren

Blattom), was auí’ bestimmte, obwohl nur sehr weitlaufige Beziehungen zu

unserer xerophilen Flóra aus Znojmo hinweist.

Für die tschechoslowakischen Verháltnisse ist die groBe Verbreitung dér

Piát a n enwáldern i n T r a n sdanubie n (G. Andreánszky 1952,

1955— 6a) im Burdigal wichtig und interessant. G. Andreánszky hat die

Ansicht ausgesprochen, daB es síeli um Gebirgswalder gehandelt hat, die in

einer Höhe von 1000— 1400 m vegetierten. Weiter kain er zr Feststellung, daB
die Platane infoige dér Abkühlung in tiefere Lagen herabstieg und in den
Sarmatenfloren vveiterlebte. Hinsichtlich dér neuen Untersuchungen von Ö.

BZek F. Holy — Z. Kvacek ( 1967), die im nord-böhmisehen ( )ligozán und un-

, térén Miozán eine Platane, Platanus neptuni (Ett.) BZ. Holy et Kvac. nach-

, weisen konnten, die enge Beziehungen zr heutigen auf einem Reliktareal in

Laos verbreiteten Art, Platanus kerrii Gagnep. aufweist, wáre es zweckmáBig,
die Anatomie dér verkieselten Stámme aus Transdanubien zu revidieren und

(
festzustellen, ob es síeli liier nicht auch um eine tropisehe Platane handeln

könnte. Die prázise botanische Bearbeitung dér fossilen Platanenreste in

Ungarn ware von groBer Bedeutung, (lenn aus dem tseheehoslowakisehen

í Tertiar sind die ersten Beste von Platanus platanifolia (Ett.) Knobl. (— Pla-

i tanús aceroides GoEPr.) aus dér Zliv-Sehichtenfolge bekannt, cleren Altér

L' zwischen Helvet und Kárpát diskutiert wird (dazu vgl. E. Knobloch in S.

i Hurník—E. Knobloch 1966, E. Knobloch 1966, E. Knobloch 1969).

In dieser Hinsicht sind auch aus paláofloristisehen und stratigraphischen

I Gründen die Blatter sehr interessant und wichtig, die G. Andreánszky
l (1965a, S. 60. Taf. III, Fig. 1.2) als Platanus schimperi (Heer) Sáp. et Mar.

|l
(in den den Tafelerláuterungen wahrseheinlieh irrtümlieherweise als Platanus

I aceroides Goepp. bezeichnet) aus dem materen Oligozán von Kiseged und aus

L dem Oberoligozán von Csörög laei Vác behandelt. Obwohl die Zugehörigkeit

|
zr Gattung Platanus nicht erwiesen ist. ist sie doch, wie síeli auch Andre-

I ánszky ausdrückt, wahrseheinlieh.

I, Flórén aus dér Zeitspanne Kárpát (Oberhelvet) — Baclen (Törtön)

Die helvetischen Flórén, die aus dem 31 e c s e k-G e b i r g e, vor allém

I, aus dér Umgebung von 31 a g y aregregv bekannt sind (I. Pálfalvy 1952.

1957— 8, 1964, 1967b), G. Andreánszky 1955— 6a, b) weisen eine Reihe

I gemeinsamer 3Ierkmale mit unsei’er Flóra aus dér G r u b e Svatopluk
,

bei Olesník und 31 y d 1 o v a r v in Südböhmen auf (vgl. F. Némejc
1956, 1968. E. Knobloch 1968a). Diese maciién sich vor allém in dér hohen
Individuen- und Artenzahl dér Myriaceen, in den relatív zahlreichen Daphno-
gene- (= „Cinnamomum)”-Resten und in dér beschránkten Zalil elér Acer

-

i ,
und Q«erc?ís-Trten zum Ausdruck. Für die 3Ivdlovarv-Schichtenfolge sind

weiter Alnus und Castanea-Reste wichtig. Beiderseitig kommt auch Glypto-

|l strobus vor, was allerdings hinsichtlich dér allgemeinen Verbreitung dieser

d Art als ziemlich belanglos erscheint. Weiter wurden auf beiden Lokalitáten
die gleichen Arten dér Gattungen Pinus, Popidus. Juglans , Smilax und andere
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Reste festgestellt. lm Meesek-Gebirge scheinen gegenüber dér Grube Svatopluk
in Südböhmen folgende Arten zu fehlen: Osmunda parschlugiana (Ung.)
ANdreánszk

Y

,
Widdringtonia baccifera (Ung.) Knobl., Pinus oviformis

Endl. (Zapfen), Miyrxca vindobonensis (Ett.) Heer. M . ungeri Heer, M.
sagoriana Ett., Comptonia gaudinii Heer, Carpinus grandis Ung. emend.

;

Heer, C. neilreichii Kov., Fetula prisca Ett. und Tilia longebracteata Andrae. !

Schon seiner Zeit pragte F. Némejc (1956) für die Flóra aus dér Grube
Svatopluk den Termin „Flóra vöm Tvpus Glyptostrobus — Myrica — „Cinna- 1<

momum”
,
genauso wie sich unabhángig von ihm G. Andreánszky (1955— 6b, I

S. 248— 9) über die Flóra von Magvaregi’egy im Meesek-Gebirge auBerte.
,

t

Aus dem Meesek-Gebirge sind Flórén vor allém aus zwei Schichtkomplexen
bekannt. An dér Zusammensetzung dér Flóra des oberhelvetischen Fisch-

J

schuppen-Tonkomplexes des K i s k -B ergegfl. Pálfalvy 1967b) scheinen

sich Trockenelemente in nicht ungeriner Menge noch beteiligt zu habén (P/tus, |J

Ilex, Embothrites, Myrsine etc.). Bei weitem erreichen sie aber nicht die An- ,

zahl, wie sie aus unserer álteren Flóra aus Znojmo bekannt sind (Knobloch
1969).

Aus Schichten, die aus dér karpatischen Vortiefe in Süd-Máhren als Karpa-
j

tien bezeiehnet werden, ist von mehreren Fundstellen (vor allém von Dlni
Dunajovice und S

1

u p) eine Florenvergesellschaftung bekannt, die

ein ziemlich einheitliches Gebráge aufweist, das vor allém durch ein massen- j

haftes Vorkommen dér Lauraceen gegeben ist (verschiedene Arten dér Gattung
Daphnogene). Das gleiche Gepráge besitzt auch die Flóra von Laa a.d.

Thaya an dér mahrisch-österreichischen Grenze (W. Berger 1969). Diesel
Flóra beweist zu mindest für das südmahrische Gebiet eine weitgreifende paláo- \

floristische und palaoklimatologische Veránderung, die ihren Ausdruck in

einer Abwechselung dér xerophyllen und zumindest teilweisen Hartlaubflora

durch eine laurophylle, feuchtigkeitsliebende Flóra ihren Ausdruck fand (zu

dieser Problematik vgl. I. Cicha J. Tejkal J. Senes et al. 1967, E. Knob-
loch 1967, a, b, 1969).

Da die stratigraphischen Áquivalente des sog. Kárpátién in dér Paratethys

in noch nicht genügendem MaBe erkannt sind, lassen es sich auch nicht leicht

paláofloristisclie Áquivalente für diese neue Stufe finden. Diese dürften wahr-

scheinlich in verschiedenen ungarischen helvetischen Flórén zu suchen sein.

Ahnlich wie in Ungarn keimen wir auch aus dér Tschechoslowakei wenige

Flórén, bei denen vor allém das untertortonische Altér bewiesen wáre. Aus
Böhmen und Mahren keimen wir zwei Flórén aus dem Unter Baden (= U.

Törtön) — eine aus S e m an í n bei C’eská Tfebová (F. Némejc 1961b). die

andere aus S m o 1 í n bei Pohofelice südlich von Brno (E. Knobloch 1969).

Bei beiden ist das Altér zoopalaontologisch gul belegt. Soweit sich aus den

sparlichen Resten urteilen laBt, handelt es sich um Flórén, für die ein sommer-
griiner Laubwald mit einem nicht geringen Einschlag von Lorbeerbaumen
charakteristisch ist. Xerotherme Reste, wie sie aus Ungarn aus dieser Zeit-

spanne bekannt sind (wie z. B. Vert rét er dér Gattungen Myrsine und Podogo-

nium vgl. 1. Varga 1955— 6) fehlen bei uns vollkommen.
Dér gleiche Charakter, wie ihn die Flóra aus Semanín aufweist, ist auch

für die Flórén des slowakischen Tortons (Fundstellen in dér Umgebung von j

P t o r und D o 1 n í Semerovce — F. Némejc 1967) bezeichnend. In

stratigraphischer Hinsicht scheint mir das erste Auftreten von Fagus attenvafa

Goepp. nicht unwichtig. Prof. Némejc, dér sich mit den Flórén aus dieser Zeit-
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spanne besonders eingehend bescháftigte. vertritt die Ansicht, daB das Kiima
in dieser Zeit einen mehr kontinéntálén Charakter annahm, dér durch das
gröBere Vorkommen von Gattungen unterstrichen wird, die mitunter heute

in Klein-Asien, am Kaukasus und im Irán wachsen, unterstriehen wird (die

Gattungen Platanus, Zellcova, Parrotia, Castanea, Quercus , Fagus, verschiedene

Juglandaceen). Mit dieser Ansicht kann ich nicht vollstándig iibereinstimmen,

denn viele dér erwáhnten Gattungen persistieren aus den álteren Zeitabschnit-

ten (vor allém aus dem Oberoligozán) und zumindest zum Teil besitzen sie den
klimatischen und ökologischen Charakter von einigen heutigen nordamerika-
jnischen oder ostasiatischen Arten.

Áhnlich wie die xerophile Flóra aus Znojmo unsere Kenntnisse über die

Entwicklung dér europáischen Tertiárfloren bereichern konnte, áhnlich ist

ss auch mit den bisher artenarmen Flórén aus G v öngyöspata und
Szurdokpüspöki (I. Varga 1955 6). die ein trockenes Kiima für ein

* bestimmtes Gebiet oder vielleicht auch einen Zeitabschnitt im Törtön beweisen.

Die Blátter waren durehwegs kiéin und ledérig. An dér Zusammensetzung
Ibeteiligen sich vor allém Vertreter dér Gattungen Pimts, Myrira , Diospyros,

Myrsine (3 Ai’ten), Laurus, Ulmus , Podogonium, Leguminosae (div. fok),

Daphne protogaea Ett., Acer matrense Varga und Berchemia multinervis

Al. Braun) Heer. Wie aus dem Verzeichnis hervorgeht, beteiligen sich an
ler Zusammensetzung dieser Flóra einerseits eine Anzahl von Gattungen, die

mell in dér Flóra aus Znojmo vorkommen (Pinus, Myrira, Myrsine, Daphne),
mdererseits Arten, die für Arten, die für den Grundstock dér xerophilen

ibermiozánen Flórén charakteristisch sind (Podogonium, Berchemia).

Im eindeutigen Ober-Baden (Ober-Torton) kommén in Nordmáhren in Smol-
<0v und 0 p a v a-K ateiinky (E. Kxobloch 1967b, 1969) erstmalig die

t
jíattungen Monopleurophyllum und Buxus (insofern sich nicht um Podogonium
íandelt) vor, ebenfalls Fagus attenuata Goepp. und Platanus platanifolia

Ext.) Knobl. (= P. acercrides Goepp.) waren allgemein verbreitet. Soweit
lie Braunkohlenflöze im Handlová-Becken begleitende Flóra in das Ober-
Torton (V. Cechovic 1949) und nicht, wie es E. Planderová (1966) annimmt,

I

n das Sarmat gehört, war dér wesentliche Charakter dér Sarmatfloren in

lieser Zeitspanne schon gegeben. AuBer den schon erwáhnten Resten treten

n dér Flóra Handlová (F. Némejc 1951. 1967) die für das Sarmat so bezeich-

íenden Reste von Pferis palaeoaurita É. Kov., Castanea kubinyi Kov. ex

ítt.
,
Byttneriophyllum tiliaefolium (Al. Braun) Knobl. et Kvac. und Ba-

isteriaecarpum giganteum (Goepp.) Kraus. auf (auBér einiger im Miozán
lurchlaufend verbreiteten Arten).

Aus dem ungarischen Sarmat sind zahlreiche fossile Flórén bekannt, die vor
Uem Gegenstand dér Bearbeitungen von J. Kovats (1856a, b), F. Unger
1870), D. Stur (1867), G. Cziffery-Szilágyi (1955 -6. 1957), G. Józsa
1955—6), F. Varga (1955—6). K. Kubát I. Bubik (1955 6), K. Rásky
1958b) und G. AndreÁnszky (1959a. 1961, 1963b. 1964, 1966b) waren.
Vber auch aus dér an Ungarn grenzenden Slowakei kennen wir aus teihveise

leichalten Schichten ebenfalls i’eiche fossile Pflanzenassoziationen (D. Stur
867, F. Xéuejc 1951, 1961, 1967, F. Kotlába 1963. V. Sitar 1964, 1967,

Sarmat ische Flórén
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1969, E. Knobloch 1968). Leider verfügen wir bisher im slowakischen Raum
meistens nicht über so eingehende Bearbeitungen, als wie es auf ungarischer

Seite dér Fali ist. Professor Andreánszky hat besonders sein Augenmerk
zönologischen und ökologischen Fragen gewidmet. Nach meiner Ansicht
wurde die Wichtigkeit dieser Fragen mitunter aber auch teilweise überschátzt
(vgl. weiter untén meine Bemerkungen bei dér Behandlung dér Flóra aus

Felstárkány).
Bemerkenswert ist vor allém die untersarmatische Flóra aus Erdbén ve

(J. Kováts 1856b. G. Cziffery-Szilágyi 1955— 6, G. Andreánszky 1959a.

1963c). Für sie ist vor allém das Übergewicht dér Eichen bezeichnend (von

ihnen wieclerum die Hartlaubeiehen Quercus urophylla Ung. und Qu. medi-

terranea Ung.), die auch beweisen, dali dér gröBte Teil dér nachgewiesenen
Pflanzengesellschaft cinen Trockenwald von mediterránéin Geprage darstellt.

DaB es sich wirklich um einen Trockenwald handelte, unterstreichen auch
noch andere Gattungen und Altén, so vor allém Hakea, Lomatites, Myrsine
Podogonium, Ilex, Sapindus und Acer decipiens Al. Braun. Dieser Wald-
Tvpus, dér in den slowakischen Sarmat-Floren bisher in dieser typischen Form
nocht nicht nachgewiesen werden konnte, wird aber auch von einem Auenwald
begleitet (Platanus

,
Zelkova, Liquidambar, Populus, Juglandaceae etc.).

Es ist schwer auf diesen wenigen Seiten die übrigen reiehen ungarischen und
slowakischen Sarmata-Floren zu charakterisieren. Diese Flórén kann mán
clurchwegs als laubwerfende, sommergrüne Pflanzengesellschaften betrachten,

in denen die einzelnen Gattungen cpiantitativ sowie qualitativ verschieden

vertreten sind. An dér Zusammensetzung dér einzelnen Pflanzengesellschaften'

beteiligen sich vor allém im ungarischen sowie slowakischen Sarmat folgende

Arten und Gattungen: Libocedrus, Pinus, Glyptostrobus . Ginkgo, Sequoia, Taxo-

diitm, Magnólia (dianae Ung.), Tetracentron hungaricum Andreánszky,
Cercidiphyllum, Laurus cf. nobilis L., Sassafras ferretianum Mass. et Scar..

Eucomnia europaea Máuler. Liquidambar europaea Al. Braun, Parrotiu

fagifolia (Goepp.) Heer, Hamamelis, Corylopsis, Platanus
,

Betula, Alnus

,

(div. sp.) — vor allém die A. clucalis (Gaudin) Knobl. (—A. hörnesi Stur),

Carpinus, Ostrya. Corylus, Fagus, Quercus, Carya, Populus, Morus, Ulmus,

Zelkova, Cercis, Nyssa, Firmiana, Alangium, Byttneriophyllum, Rítus, Ailan-

thus, Cedrela sarmatica É. Kov., Acer [sehr viele Arten, z. B. A. borsodense And-
reánszky, A. latissimum Andreánszky, A. bánitorvatense Andreánszky.
A. andreánszky Cziffery, A. vindobonensis (Ett.) Berger], Vifis teutonica

Al. Braun, Fraxinus, Smilax und andere rnehr. Daphnogene (= „Cinnamo-
mum”)-Reste werden aus elem slowakischen Sarmat nicht mehr angegeben.

wogegen sie aus dem ungarischen Sarmat noch von 11 Fundstellen bekannt

sind. In dieser Hinsicht sind typische sarmatische Fundstellen in Ungarn

Mikófalva, Buják, S á 1 v, Bánhorváti und in dér Slouvkei

J a s t r a b á, 1 h r á c, Orovnica und C á b o v.

Eine dér sehr interessanten Arten aus dem ungarischen Sarmat ist Alangium

hungaricum Andreánszky aus Gulvadéllö bei Dédestapolcsány (G. And-
reánszky 1963b). G. Andreánszky weist auf den unterschiedlichen Charakter

dieser Lokalflora gegenüber von denen anderer ungarischer Sarmatfloren hin.

Da diese interessante Alangium-Art auch von zwei slowakischen Fundstellen

bekannt ist (Cábov, IJstie mid priehr.) ist es möglich sie miteinander zu ver-

gleichen. In Gulvadéllö beteiligen sich an dér Zusammensetzung dér Flóra vor

allém folgende Arten und Gattungen: Paeoniaecarpum hungaricum Andui;
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ánszky, Parrotia fagifolia (Goepp.) Heer, Quercus pontica-miocenica Kubát,
Ptercocarya denticulata (Web.) Heeu, Populus div. sp., Zelkova zelkovaefolia

(Kuv.) BZ. et Kotl., Salix div. sp., Platanus und Fagus sind selten. In Cábov
(F. Némejc 1967, E. Knobl och, unveröff.) sind vor allém liáufig: Carpinus

! grandis Ung. emend. Heer, die Gattungen Ulmus, Liguidambar, Parrotia ,

i Zelkova , Alangium sind selten. In stie nad priehr. (E. Knobloch 1968)

dominieren Fagus cf. grandifolia Ehrh. foss. neben Platanus platanifolia

(Ext.) Knobl. Alangium ist ebenfalls sehr selten. Aus dem Gesagten gelit

hervor, dali dér besprochene Vertreter dér Gattung Alangium durchaus unter
unterschiedlichen Pflanzengesellschaften vegetieren konnte, daB er sein Opti-

mum jedoch in einem sehr feuchten Auenwald, wie es dér in Gulyadéllö war,
besaB.

In florengesehichtlicher und paláoklimatologischer Sicht kann aueh die

Flóra wichtig sein, die K. Rásky (1958b) aus dem sog. tonmergelartigen Hori-

zont aus T á 1 1 v a beschrieb. Für sie ist vor allém das háufige Vorkommen
dér echten Myrica lignitum (Ung.) Sáp. sowie Daphnogene bilinica (Ung.)
Kya. et Knobl. und I). cinnamomeum (Rossm.) Knobl. bezeichnend [es muB
bemerkt werden, daB viele als Myrica lignitum (Ung.) Sáp. bestiminten Blattéi -

nicht zu dieser Art gehören]. Diese zwei Gattungen und die hier weiter niclit

genannte Begleit flóra gehören zu den wesentlichsten Bestandteilen dér süd-
böhmischen Flóra aus Mvdlovarv und Olesník und dér ungarischen Flóra aus
Jlagyaregregy. Die Flóra aus Tállva ist insofern wichtig, daB es einmal möglich
wáre, daB sie wirklich altér ist als die sarmatische Flóra aus dem dünnbláttrigen
und mergeligen Horizont [mit Acer decipiens (A. Braun) Heer. Carpinus
div. sp., Quercus kubinyi (Kov.) Berg. und Podogonium knorii (Al. Braun)
Heer], Danii lieBe sie sich mit den zwei erwáhnten alteren Flórén paralleli-

sieren. Weiter kann auoli die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daB sie

wirklich ins Sarmat einzustufen ist (was wolil aucli das wahrscheinlichste ist)

und in diesem Fali wiirde sie eine paláofloristische und palaoklimatologische
Wiederkehr dér Verháltnisse bezeugen, wie sie in dér Zeitspanne dér Vegetation
dér Flóra aus Olesník und Magvaregregv existieren.

Aus dem Obersarmat wird aus Ungarn vor allém die Flóra aus Fels-
tárkány erwalmt (K. Kubát— I. Bubik 1955— 6, G. Andreánszky
1959a). An ihrer Zusammensetzung beteiligen sich vor allém die Gattungen
Osmunda, Pteris, Gingko , Glyptostrobus , Cercidiphyllum ,

Pterocarya , Salix (mit

3 Arten), Platanus und Betula. liaufig ist Alnus crebrinervis É. Kov., Querctis

kubinyi (Kov.) Berg.. Qu. pontica-miocenica Kubát, Byttneriophyllum tiliae-

folium (Al. Braun) Knobl. et Kvac. und Acer tricuspidatum Bronn. Es kom-
men Vertreter dér Gattungen Ulmus, Zelkova und Cedrela vor. Besonders be-

merkenswert sind die Reste von Musophyllum tárkányense Bubik. G. And-
reánszky (1959a, S. 242) weist bei dér Besprechung dieser Flóra daraufhin,
daB sie von allén übrigen Sarmatfloren stark abweic-ht. Zu dieser SchluB-
folgerung führten ihn vor allém die relative Artenarmheit dieser Flóra und
infolgedessen das Fehlen einer Reilie von Arten. Ich glaube, daB sich die ge-

sonderte Stellung dieser Flóra gut auf ökologischer Grundlage kláren lassen

laBt. Wie aus den Mengenverháltnissen dér einzelnen Arten hervorgeht, wird
dér Grundstock dieser Flóra zweifellos von sehr feuchtigkeitsliebenden Arten
gebildet, die allerdings auch noch von einer Reilie anderer, weniger háufiger
und weniger feuchtigkeitsliebenden Arten begleitet werden. Es láBt sich auch
fragen, inwieweit die von G. Andreánszky in einem Verzeichnis angeführten
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Arten auf verschiedene Schichten verteilt waren. Die Flóra aus Felstárkánv
weist sehr enge Beziehungen zr Flóra aus Ihrác westlich von Zvolen auf. Die
engen Beziehungen werden vor allém durch die beiderseitig háufig vorkom-
menden Arten Osmunda parschlugiana (Ung.) Andreánszky, Pteris palaeo-

aurita É. Kov., Quercus pontica-miocenica Kubát und Acer tricuspidatum I

Bronn unterstrichen.

Flórén aus dér Zeitspanne Pannon — Oberpliozán

Zum Unterschied von Ungarn, wo ebenfalls pannonische Ablagerungen
auf groBer Fláche entwickelt sind, die aber bisher keine reicheren Flórén liefer-

ten, konnten aus dem máhrischen Teil des Wiener Beckens aus Moravská
Nová Vés, Dubnán y, Postorná und M i s t r í n sehr reiche Flórén
geborgen werden (E. Knobloch 1963b, 1967b, 1969).

Wenn wir von dér Zonengliederung des Pannons im Sinne von A. Papp
( 1951) ausgehen, so stammen diese Flórén aus dér Zone C und vor allém aus dér

Zone F. Aus dér ersteren kennen wir eine Pflanzenassoziation mit Podogonium-
Castanea—Quercus cf. kubinyi—Cyclocarya (? Paliurus)—Sápindus— My-
rica vei Quercus sp. und eine ufernahe Pflanzenassoziation mit Potamogeton,

cf. Brasenia, ? Sparganium, Zelkova, Phragmites und Diclidocarya.

Die reichsten Pflanzengesellschaften sind dann aus dér Zone F, in dér auch
das wichtigste Kohlenflöz vorkommt, bekannt. An dér Zusammensetzung
des Auenwaldes beteiligen sich vor allém Sequoia abietina (Brongn.) Knobl.
[= S. langsdorfii (Brongn.) Heer], Myrica dubnanensis Knobl., Juglans

acuminata Al. Braun, Pterocarya paradisiaca (Ung.) Ilj., Carya serraefolia

(Goepp.) Kráusel, C. minor Sáp. et Mar., Alnus ducalis (Gaudin) Knobl.
(—A. hörnesi Stur), Carpinus kisseri Berger. Carpinus grandis Ung. emend.
Heer, Fagus haidingeri Kov. sensu Knobl.. Qu. grandidentata Ung.. Qu. lati-

fólia (Sord.) Knobl., Castanea kubinyi Kov. ex Ett., Liquidambar europaea

Al. Braun, Platanus platanifolia (Ett.) Knobl. (= Platanus aceroides

Goepp.), Ulmus pyramidalis Goepp., U . minuta Goepp., »Laurus« primigenia

Ung., Salix moravica Knobl., Firmiana lobata (Ung.) Knobl., Tilia longe-

bracteata Andrae, Pteleaecarpum europaeum (Bronn) BZ. et Knobl., Buxus
pliocenica Sáp. et Mar., Vitis strictum (Goepp.) Knobl. (— V. teutonica Al.

Braun), Acer vindobonensis (Ett.) Berger, A. tricuspidatum Bronn, A. jure-

nakii Stur, A. integrilobum Web. und andere mehr. AuBer dicsér Pflanzen-

gesellschaft kommt auch noch eine feuchtigkeitsliebende bis suinpfige Pflan-

zenassoziation mit fíyttneriophyllum tiliaefolium (Al. Braun) Knobl. et

Kvac., Nyssa ornithobroma Ung., Alnus cecropiaefolia (Ett.) Berg. und
Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Ung. vor.

Dicse Flórén aus unserem höheren Pannon in Máhren entsprechen in ihrer

paláofloristischen Zusammensetzung fást genau dér Flóra, die aus dem unga-

rischen Oberpannon aus Rózsaszent márton beschrieben wurde
(1. Vörös-Szabó 1955— 6, I. Pálfalvy 1965b). Bei dieser Flóra sei jedoch

noch auf eine wichtige Kleinigkeit aufmerksam gemacht. Ahnlich wie in zalil-

reichen anderen Tertiarfloren werden auch hier Blatter dér allgemein ver-

breiteten Alt Cinnamomum polymorphum (Al. Braun) Heer [= Daphnogene
cinnamomea (Rossm.) Knobl.] angegeben. Schon G. Andreánszky (1955 6a,

S. 151) wies daraufhin, daü die in verschiedenen Flórén wiederkehrenden
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Cinnamomum-Arten nicht immer dér gleichen Art entsprechen müssen. Die.se

Tatsache konnten wir auch kei dér Untersuchung fossiler Daphnogene-Reste
aus Moravská Nova Vés bestátigen und die neue Art Daphnogene pannonira

Kvacek et Knobloch (1907) definieren. Es wáre zweckmáBig, wenn auch
die siebezüglichen ungarischen Funde in dicsér Hinsicht untersucht werden
könnten.

Die Untersuchungen unserer reichen Flórén aus dem Pannon zeigten, dali

in dicsér Zeitspanne gegenüber dem Samuit nur sehr wenige neue Arten auf-

treten. Es scheinen die Gattungen Parrotia und MonopleurophyIliim zu ver-

schwinden. Die Flóra als ganzes betrachtet weist cinen eindeutigen miozánen
Charakter auf, so daB eine Zuordnung des Pannons zum Miozan in dieser Hin-

sicht als vollauf berechtigt erscheint.

Die jüngste Blátterflora ist aus dér Tschechoslowakei aus jungtertiáren

(wahrscheinlich oberpliozánen) Travertinen des D révén ik bei Spisské

Podhradie in dér NO-Slowakei bekannt (F. Némejc, 1967). Auch in dieser

Flóra habén das Übergewicht ausgesprochene miozáne Elemente (z. B. Gingko
adiantoides (Ung.) Heer, Cercidiphyllum crenatum (L

t

ng.) Brown, Parrotia

fagifolia (Goepp.) Heer. Liquidambar europaea Al. Braun. Quercus pseudo-
castanea Goepp., Carpinus grandis Ung. emend. Heer, Pterocarya paradisiaca

(Ung.) Ilj., Carya serraefolia (Goepp.) Kráus., Zelkova zelkováéfólia (Ung.)
BZ. et Kotl. ua.). Neben diesen Arten kommt eine Reihe von Arten vor,

die in den álteren Schichten verháltnismáBig selten sind oder fehlen. Von diesen

sind nennenswert: Torreya cf. nucifera Sier. et Zucc., Pieea latisquammosa
Lumv., Juniperus cf. sabina L., Cupressus cf. sempervirens L., Alnus cf. glu-

tinosa Gaertn., Populus cf. nigra L., Ulmas cocchii Gaud., Morus cf. rubra

L., Acer cf. campestre L., A. cf. platanoides L., Rhamnus eathartica L., Phillyrea

sp. und Rhododendron sp. Arten, die im Pannon noch sehr háufig verbreitet

sind und die ebenfalls in dieser Pflanzengesellschaft hátten vorkommen kün-
nen, wie z. B. Platanus platanifolia (Goepp.) Knobl., Acer tricuspidatum
Bronn, Sequoia abietina (Brongn.) Knobl., Castanea kubinyi Kov. ex Ett.,
Ulmus pyramidalis Goepp., Myrica div. sp. scheinen in diesen jüngeren
Schichten schon ausgestorben zu sein. Sehr háufig sind in dér Flóra des Dreve

-

nik Buchen, bei denen verwandtschaftliche Beziehungen zr heutigen Fagus
orientalis Lipsky angenommen werden.
Die allerjüngste Flóra aus dér Tschechoslowakei wurde an Hand eines Pollen-

spektmms aus dér Leden ice-Schichtenfolge in Süd-Böhmen be-

sehrieben (B. Pacltová 1963). Sie wird in das Reuver gestellt, wobei auch das
Altér des Tegelen-Interglazials nicht ausgeschlossen werden kann. An dér
Zusammensetzung dieser Flóra beteiligen sich zahlreiche Koniferen wie Pieea,

Pinas, cf. Gingko, Abies, Keteleeria, Tsuga, cf. Pseudotsuga, Cédrus, Sequoidites

und Sciadopitys. Von echten miozánen Elementen kommen die Gattungen
Pterocarya, Carya, Nyssa, Rhus, Myrica und Symplocos vor, wogegen bei Gat-
tungen wie Acer, Tilia, Betula, Alnus, Carpinus, Fagus, Ulmus und dergleichen
sich die Beziehungen zu heutigen Florenprovinzen an Hand dér pollenanalv-
tischen Angaben zr Zeit nocht nicht eindeutig feststellen lassen.

Die jüngste Flóra aus dem ungarischen Tertiár (?) beschrieb E. Horváth
(1962, 1963, 1964) aus dér Umgebung von Sótonv und Kemenes-
mihályfa sowie einigen weiteren Fundstellen. Für diese Pflanzengesell-
schaft ist das Übergewicht von Weiden bezeichnend (Salix cinerea L., S. dasy-
clada L., S. viminalis L., S. purpurén L. und anderen Arten — neben Ver-
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tretern Gattungen Ranunculus, Typha, íris, Salvinia etc.). Diese Assoziation

wird in das Oberpliozán gestellt und mit dér Flóra aus Gánovce bei Poprad
in dér Slowakei verglichen. Letztere wird aber in das Quartár (in dem Eem-
Interglazial) gestellt (V. Kneblová 1960). Es ist allerdings die Feststellung

von E. Horváth (1962, S. 66. 1963, S. 21) wichtig, daB in dér Flóra von S é,

die ebenfalls durch Weiden charakterisiert wird. auch Glyptostrobus europaeus
(Brongn.) Ung., Osmunda parschlugiana (Ung.) Andreánszky, Pteris palaeo-

aurita E. Kov. und Myrica-Arten Vorkommen. Diese Tatsaehe wird auch
weiterhin noch geprüft werden müssen, denn das sichere Vorkommen dieser

kálteren Weidenflora im ausgehenden Tertiár oder auch das Auftreten von
Glyptostrobus noch im Altquartár ware zweifellos sehr interessant und strati-

graphisch wichtig.

Abschliefiende Bemerkungen

Bei dér Abfassung dieses Aufsatzes zeigte sich immer mehr und mehr. wie

kompliziert sich die Entwicklung dér Tertiarfloren auf so einem relativ kleinen

Raum, wie es Ungarn und die Tschechoslowakei sind, gestaltet hat. Das Yer-

folgen dér wesentlichsten Entwicklungszüge beider Gebiet zeigte, wie mannig-
faltig die Entwicklung vor sich ging und wie schwierig es ist die paláofloristi-

schen und paláoklimatischen Beziehungen auf einen gemeinsamen Nennerzu
bringen. Es darf daher die Feststellung nicht verwundern, daB für die Rekon-
struktion des paláofloristischen Florenablaufs beider Gebiete oftmals nur sehr

geringe Unterlagen zr Verfügung stehen und daB es in den einzelnen geologi-

sc-hen Zeiteinheiten (Stufen) zu sehr vielfachen paláoklimatologischen und
paláosoziologischen Ánderungen gekommen ist. von denen uns die bisherigen

fossilen Belege nur eine relativ geringe Kenntnis vermitteln. Ansonsten laBen

sich die stellenweise durchaus unterschiedlichen Entwicklungstendenzen und
lokálén Florenassoziationen schwer erklaren. Nach meiner Ansicht wurde die

Florenentwicklung im Tertiár bisher zu einfach gesehen, wobei es zu einem
Übersehen des so sehr lángén Zeitfaktors gekommen ist. Aus diesem Grunde
scheinen mir solche zusammenführende JDarstellungen, auch wenn sie zahl-

reiche Fehler in sich tragen, doch fruchtbar und weiterführend.

AbschlieBend sollen die bisherigen Untersuchungen kurz tabellarisch zu-

sammengefaBt werden
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Vergleichstabelle dér tschechoslowakischen und ungarischen Tertiárfloren

Zusammengestellt von E. Knobloch. 1069

Tsehechoslowakei Ungarn

jüngstes Salix cinerea, S. viminalis, Ranunrulus,
Tertiár Iris, Glyptostrobus, Osmunda. Sótony,

Pleistozan Sé.

Pieea, Abies. Keteleeria, Tsuga, mio-

Reuver
ztine Elemente: Carya, Xyssa. Rhus,
Myrica, Symjjlocos, Liquidambar. Le-

denice.

Pont unbekannt

zwei ökolgisch bed ingte Pflanzenge-

sellschaften:

1. Fagus, Alnus (ducalis) , Platanus Glyptostrobus. Carpinus. Fagus, Querrus,
ü
fl

Acer, Ulmus, Buxus Byttneriophyllum, Rózsaszentmárton
c N 2. ByUneriophyllum, Glyptostrobus, Xys-

sa, Alnus (eerropiaefolin)

,

Dubíiany.

£ Moravská Nova Vés.

o
V Castanea. Sapindus, Podogonium, Dicli-

S3
doearya. Mistrin

Sumpfgesellschaft mit Osmunda par-

schlugiana, Pterispalaeoaurita,Glypto-

strobus, Cereidiphyllu t/i
.
Quercus pon-

ttea-miocenica, ByUneriophyllum , Acer
tricuspidatum. Ihráé.

Sumpfgesell-sehaft mit Osmunda par-

schlugiana. Pteris palaeoaurita, Glypto-

strobus, CereidiphyUum, Alnus crebri-

nervis, Quereus pontiea-miocenica

,

Byttneriophyllum , Ulmus, Acer tricus-

pidatum. Felstárkány.

0

Auemvald mit Cereidiphyllum. Betin, Auemvald mit CereidiphyUum, Betula,

Populus, Quereus pseudocastanea. Carpinus, Castunea kubinyi, Quereus

g Castanea kubinyi, Carya, Zelkova, div. sp., Carya. Pterocarya, Fagus,
Platanus, Fagus, Ulmus, Parrotia. Ulmus. Zelkova. Parrotia. Bánhorváti,

!

^ Orovnica Jastrabá. Cábov. Sály.

Teilweise xerophile Flóra mit Pinus div.

sp.. Cupressus, Carpinus, Quereus me-

u diterranea, Qu. urophylla, Qu. kubinyi.

Pterocarya, Zelkova, Ulmus pluriner-

t ?

via, Podogonium knorrii, Sapindus fal-

cijolius, Leguminosae div. gén. Erd-
bénye.

z
Pteris palaeoaurita, Lastrea, Myrica,

% Populus, Fagus attenuata, Castanea
— u kubinyi, Betula, Carya, Pterocarya,

o Ulmus, Parrotia, Platanus, Cercidi-

phyllum, ByUneriophyllum, Baniste-

riaecarpum. Handlová
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Táblázat folytatása

Tschechoslovrakei Ungarn

c8

w

eQ

o

o3

be
CG

i -
s
u aj

be >
“TSW i

Pinus, Fagus attenuata, Carpinus gran-

dis, Platanus platanifolia, Monopleu-
rophyllum. Opava, Smolkov.

t ?

Pinus, Myrica, Diospyros, MyrsiruI
Podogonium, Acer mactrense, Brecht lé

mia. Gyöngyöspata, Szurdokpüspök

Populus, Carpinua, Fagus decurrens,

Plerocarya, Daphnogene, Ulmus. Se-

manín, Smolín.

Osntunda, Pinus, Glyptostrobus, Myrica
dominierend (M. lignitum, M. sago-

riana, M. vindobonensis) , Alnus cf.

feroniae, Betula, Carpinus, Tilia,

Daphnogene, Quercus drymeja, Grube
Svatopluk.

Dominierende Lauraceen (Daphnogene
bilinica), vereinzelt Pinus, Libo-

cedrus, Spireniatospermum, Echito-

nium, sophiae. Dlni Dunajovice,

Slup.

Xerophile kleinbláttrige Flóra mit do-

minierenden Celastraceen und Blatter

vöm Leguminosen-Blatt-Typus, ohne
arktotertiáren Gattungen. Znojmo.

1

Pinus, Glyptostrobus, Myrica, Dapno
gene, Betula, Ulmus, Oslrya, Quercu.

mediterranea, Populus, Zelkova, Podo
gonium, Robinia, Zizyphus, Carya ven

tricosa, Castanea. Magyaregregy.

Feuchtigkeits- u. trockenheitsliebendf

Elemente mit zahlreichen arktotertiá-

ren Einschlágen (Pteris, Daphnogene.
Myrica, Alnus, Betula, Carpinus.

Rhamnus, Comus. Eger-Tihamér.

c9

be

O"

<

be

W

Dominierende Lauraceen (Laurophyl-

lum et Daphnogene dv. sp.), háufig

Rhus coriacea, vereinzelt Quercus,

Myrica, Cyclocarya, Calamus, Acer
angustilobum. Lipovany.

Lobaria, Woodwardites, Abacopteris, háu-

fige Lauraceen (Daphnogene, Lauro-

phyllum) , Rhus coriacea, Calamus,
Smilax, Kadsura, Aralia, Quercus cru-

ciata. Ipolytarnóc.

Mastixioideenflora (Mastixia, Tetra-

stigma, Tectocarya, Symplocos, Lauro-

phyllum

)

wechsellagernd mit laub-

werfenden arktotertiáren Assozia-

tionen (Fagus, Acer, Salix, Li-

quidambar. Hrádek. Starost.

Abacopteris, Salvinia, Musa bilinica

Liquidambar, Parrotia, Ulmuspyrami
dalia, Salix div. sp., Populus, Betula

Comptonia, Alnus feroniae, Cercidi

phyllum, Daphnogene, Acer div. sp.

Podogonium, Liquidambar, ,,Ficus'

truncata. Bíezánky, Zelenky, Vráo
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Táblázat folytatása

Tschechoslowakei Ungarn

Taxodium, Libocedrus, Pojrulus, Jug-

lans, Carya, Cyclocarya , Bclula pr id-

ea, R. brongniarti, Alnus, Ulmus,
Zelkova, Celtis, Cereidiphyllum, Daph-
nogene, Acer pseudocreticum , Rosa.

Hrazeny, Bechlejovice, Suletice.

S

.3:

Haufige Lauraceen u. Myricaceen ne-

ben arktotertiaren Elementen (Be-

lulaceae, Juglandaceae, Ulmaceae,

*4ceraceae)

.

Kundrat ice

3. Assoziationen:

1 .Lastrea, Blechtnim, Talauma, Myrica,

Ulmus, Cedrela, Acer, Symplocos, Fái-

mén.
2. Symplocos, groB Verbreitung von

Quercus, Rückzug von Castanopsis;

Ficus, Cárpinus grandis, Ulmus.
3. Asplenium, Cunonia oligocenica, Lau-

raceae div. sp., Quercus Lithocarpus,

Castanopsis. Eger, Windsche Ziegelei.

Doliostrobus, Sabal, Chamaerops „Fi-

cus", Daphnogene, Sterculia, Rhus,
Sapitidus, Engelhardtia, Myrica, Ce-

razopetalum, Diospyros. Erstes Anf-
treten von arktotertiaren Elementen
in dér ÖSSR: Juglans bilinicci, Salix

variábilis, Populus mutabilis. Kulin.

| ?

Pinus, Sequoia, Dryophyllum, Castanop-

sis fre.. Myrica longif., Cunonia ólig.,

Engelhardtia, Zizyphus. Vécsey-Tal,

Noszvaj

.

Osmunda, Acrostichum, Sequoia, Daph-
nogene, ganzrandige Eichen, Castanop-

sis fre., Zyziphus, Myrica, Sassafras,

Calicoma, Dodonea, Engelhardtia, Cu-

nonia. Erster groBer VorstoB dér

arktotertiaren Elemente: Acer div.

sp., Alnus div. sp., Populus div. sp.,

Ulmus sp., Salix. Kiseged. Csillag-

hegy.

Castanopsis, „Magnólia", Laurophyl-
lum, Daphnogene, Persea. Brezno.

Pinus, Sequoia, Castanopsis, fre., ganz-
randige Eichen, Sterculia, Daphno-
gene, Laurophyllum, Mastixia, Stein-

hauera, Macclintokia (?)

.

Staré Sed-

J.o, Zitenice, Kamenity, C. Chloumek.

4 Földtani Közlöny
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Táblázat folytatása

Tschechoslowakei Ungarn

*

:cö

*

t »

Pinus, Libocedrites, Araucarites, Dryo-
phyllum, Daphnogene, ganzrandige
laurophylle (incl. Eichen-) Blátter.

Radotice, Drienovská Nova Vés.

Smiziany.

Telraclinis, Passifloraephyllum, Abelül,

Mauotia, Zizyphus, Kydia, Tarrietií

Baloghaephyllum, Betula-Samen. Bi
j

dapest-Óbuda.

Magnólia, Talauma, Cinnamomum, Ce -

I

drela, Byttneria, Dryophyllum, Pál- |

mén, Quercus, Populus, Vibumum. I

Lábatlan.

* Bemerkung. Die stratigraphische Stellung dér Flórén aus dér Zeitspanne Oberet,

zán bis Unteroligozán ist nach den bisherigen Angaben nicht in allén Falén genügen
bekannt und geklart. So schreibt z. B. G. Andreánszky, da!3 dér Budaer Mergel, de
Kisegeder Schiefer und dér Kisceller Tón nur verschiedene Fazieseiner stratigraphische'

Einheit bilden, die er in das Unteroligozán stellt, wogegen K. Rásky (1964, 1965) i

Budapest-Obuda von obereozánen und mitteloligozánen Flórén (Schichten) spricht

In dér Tschechoslowakei wird vor allém das Altér dér Staré Sedlo-Schichtenfolg
diskutiert (E. Knobloch 1962, 1963, a F, Némejc 1967) An dieser Stelle kann dahe
nur eine bersicht dér verschiedenen Assoziationen gegeben werden, ohne daB ihr

gegenseitigen Beziehungen in allén Falién als geklart aufgefai.lt werden Kimen.
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A fossziliák üledékföldtani értékelésének

módszerei és újabb eredményei

Dr. Géczy Barnabás

Összefoglalás: A nem öncélú slénytan és az üledékföldtan között szoros aj

kapcsolat. A fossziliák anyaga, alakja, a szervezet és a környezet kölcsönhatása, valamint
a szerves élet törzsfejldése elsegíti az egykori összetett üledékképzdési és kzetté-
válási folyamatok megértését. Az utóbbi évek ilyen irányú vizsgálatai többé kevésbe
függetlenek a klasszikus, rendszerez slénytan célkitzéseitl. Az alkalmazott slénytan
módszerek és eredmények bemutatása elsegítheti a hazai komplex üledékföldtan
vizsgálatok fejldését.

I. Bevezet

A geofizikusok szerint a Föld központjától a felszín felé haladva a homogén-
tl az egyre heterogénebb anyag felé közeledünk. A legváltozatosabb és leg-‘

összetettebb szerkezetek és folyamatok a lithoszféra felszínét, a bioszférát

jellemzik. A bioszféra múltjának kutatása az slénytan feladata. Mindig voltak,

ma külföldön sokan vannak, és ha a természettudományos mveltség hazánk-

ban mélyebb gyökeret ver, nálunk is bizonyára nagyobb számban lesznek

olyanok, akiket a bioszféra története önmagában érdekel. Fontosabb feladat

azonban az alkalmazott slénytan azon módszereinek ismertetése, amelyek
földtani következtetésekhez vezetnek. Az adott keretek között elssorban *

azokat az összefüggéseket kutatjuk, amelyek az slénytant az üledékes föld-

tanhoz, különösen a szedimentológiához fzik.

A bioszféra történetének legjobb forrásai, dokumentumai a fossziliák.

A fosszilia szót tágabb értelemben használjuk, ide sorolva az egykori szerve-

zetek maradványait és életmködésük nyomait (nyom-fossziliák). A fosszili-

1

zálódásnak háromféle lehetsége van, aszerint, hogy

1. csak az anyag,

2. az anyag és az alak,

3. csak az alak marad meg (pl. lenyomatok).

Az els két esetben a szervezetek szerves vagy szervetlen vázanyaga az

slénytan keretein kívül, önmagában is vizsgálható.

II. A fosszilia mint anyag

Az üledékes kzetbe zárt fosszilia ugyanolyan alkotórésze a lithoszférának-

mint a kavics vagy nehézásvány. A földtani anyagvizsgálat keretébe tehát, a/,

ásvány- és kzetanyaghoz hasonlóan, az slénytani anyag is beletartozik. St,
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amilyen mértékben elveszíti a fosszilia eredeti alakját, ugyanolyan mértékben
távolodik el a kutatása az slénytantól a kzettan és a geokémia felé. Ez az

éghet (kausztobiolitok) és éghetetlen (akausztobiolitok) kzetekre egyaránt

vonatkozik. A kszeneket, bár növényi eredetek, nem az snövénytan, hanem
a szénkzettan vizsgálja, és a paleobotanika feladata csak az lehet, hogy segít

a genezis és az egykori környezet értékelésében.

A kzettan számára a fossziliák elssorban tömeges felhalmozódásuk miatt

jelentsek. Jelenleg a Föld 7"
0 -át üledékes kzetek borítják. Az üledékes

kzetek jelents hányada pedig vagy a szilárd váz gyakran mikron kiesiny-

ségre szétporladt részecskéibl áll, vagy a vázból utólagosan kioldott mész
[vagy kova anyagból. La porté (1908) szerint a szervezetektl kiválasztott ásványi

anyag közvetlenül és jellemzen meghatározhatja az üledék végs összetételét és

szerkezetét.

Újabban egyre nagyobb figyelmet szentelnek azon fossziliák anyagvizsgá-

latára. melyeknél az anyag és az alak egyaránt megmaradt. A szerves anyag
ifosszilizálódása (pl.: Geiseltali eocén klorofill tartalmú levélmaradványok,
szibériai pleisztocén mammutok stb.) természetesen ritka. Annál gyakoribb

laz az eset, amikor a szilárd küls vagy bels váz fosszilizálódik. A váz anyaga
és szerkezete gyakran módosul. A fosszilizálódás egyúttal átalakulás. A mai
szervezetek vázát ismerve a kiindulópont sokszor meghatározható, és magának
az átalakulásnak a folyamata, a diagenezis földtani szempontból is értékes

információkat nyújthat.

A fosszilis váz anyagvizsgálata ugyan kémiai (paleobiokémia ) és ásványtani

{

(biomineralógia , Érben, 1971) módszert igényel, a következtetés azonban
már földtani és slénytani. A fosszilis aminosavak kromatográfiai vizsgálata

Inem csak külföldön bizonyult eredményesnek (ordoviciumi Brachiopodák,
devon páncélos halak), hanem hazánkban is (Ször). A Graptoliták protein

^‘összetételének meghatározása általános evolúciós szempontból volt lényeges.

A fossziliák izotóp vizsgálata különösen az shmérséklet, ennek segítségével

Ba paleooceánográfiai és a tektonikai változások megállapításában nyújt segít-

séget. A legismertebb eredmények a negyedidszaki klímaváltozásokra vonat-

koznak. A vizsgálat alapját az óceánok mélytengeri iszapjának fúrómintáiból
• nyert plankton Foraminifera (Globigerinák) vázának 0 16/0 18 izotóp viszonya
szolgáltatta. Az smaradványok abszolút kormeghatározását, legalább is az

utolsó 50 000 évre kiterjesztve, a C 14 módszer alkalmazása biztosította.

A „folyamatos” rétegsorok eddigi vizsgálata sokkal több eljegesedésre (ennek
megfelelen sokkal több tengerszint változásra) vetett fényt, mint ahogyan
azt korábban, a négy klasszikus eljegesedés alapján elképzelték.

A váz ultraszerkezefének megismerésében a Stereoscan elektronmikroszkóp
slénytani alkalmazása hozott dönt fordulatot (Érben, 1971). A kutatás
újkeletségének megfelelen a váz szex-kezetének megismerésében egyelre
még az adatgyjtés szakaszában tartunk.

! Mindenesetre a fosszilis váz
mikroíxiorfológiá

j
ának

,

I

mikrofelületének és

ultraszerkezetének megismerése, és ma él szervezetek
vázának hasonló jelleg vizsgálata elsegíti a diagenezis és újrakristályosodás

bonyolult problémájának megértését. A váz lemezes felépítésébl a környe-
zetre (pl. a hold hónap idtartamának megállapítására) is következtethetünk.
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III. A fosszilia mint test

A fossziliák morfológiai vizsgálata csak részben rendszertani jelentség
A fossziliák. mint testek is, a beágvazódási viszonyok figyelembevételével föld

tani következtetésekre alkalmasak, anélkül hogy pontosabb rendszertan
viszonyuk tisztázása szükséges lenne.

Az üledéken vagy az üledékben él, illetve az oda kerül váz olyan ,,teszt" ,

nek fogható fel, amely nem csak az egykori köi'nvezeti viszonyokra, hanen i

az üledékképzdéssel és az utólagos átalakulással kapcsolatos folyamatokr; i

is utal. A beágyazódási viszonyok ismerete tehát a palaeoökológia, a szedi

mentológia és a diagenezis szempontjából egyaránt lényeges. Terepi meg
figyelésekrl lévén szó ez a vizsgálat sem különösebb mszeres felkészültséget, sen

'

pedig idrabló irodalmi eltanulmányokat nem igényel.

A tengerfenékre került egyszer, kúp- vagy szivaralakú fossziliák, mint pl

az Orthocerasok, Belemnitesek, vagy a magas spirájú csigák (Ceritlnum

Turritélla) a vízmozgás hatására irányítódnak, és csúcsukkal az áramlás irányi

felé fordulnak. Az smaradványok irányítottságából tehát az egykori áramiái

iránya leolvasható. Hazánkban e téren harmadidszaki smaradványokéi
úttör vizsgálatokat Boda végzett, újabban Galácz és Vörös (1969) mez
zóos dolgozata említésre méltó.

Nehezebb az áramlás irányának meghatározása a félgömb alakú, konkáv
konvex alakoknál, mint amilyenek általában a kagylóteknk. Mozdulatlar
közegben a teknk domború oldalukkal lefelé ülnek az iszapba, vízmozgáf,

hatására azonban átbillennek, és a domború oldal felülre kerül. Azonban a

kísérleti vizsgálatok szerint a búb nem minden esetben fordul az áramlás

irányában, hanem ellentétes irányba is nézhet. Az áramlás irányának értéke-

lésénél itt a tekn körvonalát, díszítését, valamint az üledék minségét is

figyelembe kell vennünk.
A lapos, lemezszer kagylók, Nummulitesek stb. általában réteglappal

párhuzamosan fekszenek. A kagylók körébe tartozó jura Bositra félék rend-

ellenes helyzetébl C’astellarin (1966) érdekes tektonikai következtetésre

jutott. A mediterrán jurában gyakoriak a tengeralatti hasadékok, melyeket

fiatalabb üledék tölt ki. Castellarin megfigyelése szerint a hasadékokban
a kagylók nem vízszintesen helyezkedtek el, hanem a hasadék oldalfalával

párhuzamosan. A hasadékkitölt iszap tehát nem lassan hullott be az üregbe,

hanem a hirtelen szétnyíló hasadék szívó hatása miatt injekciószeren nyo-

mult be. A kagylók helyzete adott esetben színszedimentációs hegységszerke-

zeti mozgásra utal.

Egyes, tengeraljzatban ásó életmódot folytató, inbenthosz szervezetek

hengeralakú, kürtszeren lefelé mélyül, majd gvökérszeren szétágazó

üreget hagynak maguk után. A henger falát gyakran nyálkával cementálják

össze. Az újrameginduló üledékképzdés során ezek az üregek kitöltdnek.

Késbb az üledék elhordása, degradálódása esetén a kitöltött csövek meg-

maradhatnak, majd az alsó (eredeti) üledék eróziója után összetörve a réteg-

lapon halmozódnak fel. Ezekbl a cs-temetkbl egykori lehordásra követ-

keztethetünk (Goldring, 1964).

Minél bonyolultabb a fosszilis váz felépítése, annál több tájékoztatást nyújt-

hat az üledékképzdés helyérl és mikéntjérl. A tengeri liliomok váza leme-

zekbl áll. Az egyes testrészek lemezei könnyebben (kar- és nyélízek. kehely),

vagy nehezebben (gyökér) esnek szét. A különböz lemezek különböz mérték-
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ben porózusak, ami elsegíti az egyes vázrészek lebegését. A gyökér gyakran
szilárd aljzatra n és így az eredeti élethelyet rögzíti. Mivel a szállításnál a

nehézségi er hatására szétkülönülés megy végbe, a különböz vázrészek

beágyazódási helyébl az egykori vízmozgás intenzitására, azaz a tengeraljzat

topográfiai viszonyaira következtethetünk. A hosszabb összefügg nyél-

darabok és a nyélrl letépett, ép kelvhek az eredeti élethely közelségére, és

viszonylag alacsony energiájú közegre; a Crinoidea törmelék ers feldolgozó-

dásra, hosszabb szállítódásra és esetenként ers vízmozgásra utal. A különböz
krinoideás fécieseket térképezve Ruhrmann (1971) egy szilur zátonykomple-
xum üledékképzdési viszonyait tárta fel. .Mivel a fáciesövek nvomonkövetése
az utólagos hegységszerkezeti mozgások megállapításához vezethet, a bio-

fáciesek egymásmellettiségének értékelése földtani szempontból lényeges.

Rendkívül összetett .,/eszí”-nek foghatók fel a külsvázas Cephalopodák

j
kamrázott házai. A többnyire egysíkban felcsavart, kamrázott. és szifóval

átjárt ház összetett kazettarendszer, amely az üledékképzdés olyan mozza-
natait is megrizheti, aminek a bezáró kzetben nincs nyoma. A legegyszerbb

t esetben a végleges üledék benyomul a lágytest helyére a lakókamrába, elzárja

az utolsó kamra nyílását, és a szerint, hogy a ház kioldódik -e vagy sem, vagy
a teljes példány fosszilizálódik, vagy csak a lakókamra kbele, vagy esetleg,

ha az üres kamrák elkalcitosodtak vagy elpiritesedtek, csak a bels, kamrázott
kanyarulat marad meg (v.ö. Hudson, Palframan, 1969). Mindenesetre
ilyenkor a lakókamra és a beágyazó kzet anyaga azonos. Ha a ház a beágva-

^ zódás során megsérül, a lakókamrától a sérült ház nyílása felé tartó áramlás

|
az üledéket behordja a kazetta rendszerbe, és ott leülepíti azt (Seilacher,
1968, Mündlos. 1970). A kamrakitöltés, a kamrákban uralkodó örvényl

. mozgás és az üledék rogyása miatt, homorú felület lesz, a ház mint derít
: medencerendszer mködik.

Az els üledékkitöltést elmosás vagy feldolgozódás követheti, amikor a
; lakókamrából az üledék kihull, és helyébe új üledék rakódik le. A ház kioldása

(

esetén, ilyenkor a lakókamra és a beágyazó kzet azonos anyagú, de a többi
kamra kitöltése nem. Amikor a ház új üledékbe halmozódik át — az ilyen

intenzív feldolgozódásnak a Föld múltjában számos bizonyítéka van el-
állhat az az eset, hogy a kamrák, a lakókamra és a beágyazó kzet anyaga
különböz.

!

A folyamatot módosíthatja a háznak, azaz a kazetta rendszernek üledéken
belüli helyzete. Vannak olyan Ammonitesek, amelyeknek függlegesen bete-

metett háza úgy töltdött fel. hogy az egyes kamrák fels része libellaszeren

üresen maradt. Mivel az üledék beáramlása a szifon keresztül történik, ez

esetben a kbélképzdés mikéntje ma is nvitott kérdés maradt (Seilacher,
1966).

A már véglegesen kitöltött házak kimosódásának, koptatásának, kioldásá-

nak számos további változata lehetséges (v.ö. Seilacher 1963, 1971), melyek
mindegyike az egykori szedimentációs folyamatok (üledékképzdési szünet,

korrózió, turbulens vízmozgás, az üledék anyagának megváltozása, oldás stb.)

összetettségére utal.

Mivel az Ammonitesek házának növekedése a logaritmikus spirális törvény-
szerséget követi, amennyiben a bezáró kzet hegységszerkezeti mozgások
miatt változást szenvedett, a ház deformációja alapján az összenyomódás

;

iránya és mértéke számszeren kifejezhet (Géczy, 1968).
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IV. A fosszilia mint egykori éllény

Fokozódik a fosszilia földtani jelentsége, ha nemcsak mint üledékbe zárt

testet, hanem mint egykori éllényt is vizsgáljuk. A következtetés ilyenkor

az egykori környezet rekonstruálására irányul, a kutatás célja palaeoökológiai.

A következtetés alapja az a tény, hogy minden szervezet kapcsolatban, köl-

csönhatásban és dinamikus egyensúlyban van környezetével. Ezért nem lehet

a fossziliákat, mint erre Ager helyesen utalt, in vacuo tanulmányozni.
Lamarck, majd Cuvier egykori feltevéseit leegyszersítve sokszor a kap-,

csolatot egyoldalúan és mechanisztikusán úgy értelmezték, hogy a szervezet

pusztán az anorganikus „földtani” környezet függvénye. Ez ellen szól azonban
már az a tény is, hogy minden éllény több, mint az t alkotó anyag. Termé-
szetesen az éllény csak az adott környezeti feltételek mellett élhet, de nem
biztos, hogy a számára „kedvez” környezeti feltételeket ténylegesen ki-

használja-e? Más szóval a szervezet ott él, ahol élhet, de nem mindenütt él.

ahol élhetne. Ezért nem bizonyíték a „nemleges elfordulás” az slénytanban.
A szervezet elterjedésében és törzsfejldésében a bels tényezknek jelents
szerepe van. Az utolsó évszázadban több éllény rendkívül gyors szétterjedését

figyelték meg. A vízijácint Észak-Amerika trópusi területébl, szk areából

kiindulva a századfordulón Délkelet-Ázsiát és a szigetvilágot (Ausztrália, I

Fülöp szigetek, Japán, Hawai, Ceylon) hódította meg. Azután Afrikában -

megtelepülve az egész trópusi övre kiterjeszkedett. Nem valószín, hogy
a gyors térhódítás oka az elterjedési központban uralkodó környezeti viszo-

nyok általánossá, világméretvé válásában lenne kereshet. Egy-egy elnyös
bélyeg (hifin, légzsák, tüd) kialakulása forradalmi változásokat okozhat a bio-

szférában. A bels és különösen a történeti tényezkkel magyarázható az a

tény, hogy azonos környezeti feltételek mellett (pl. trópusi magashegység)
különböz szervezetek élhetnek együtt, ugyanakkor egyes szervezetek egészen

különböz környezeti feltételek mellett fordulhatnak el (pl. pázsitfüvek).

Ha elhanyagoljuk a bels és a történeti tényezket, nem csak a bioszféra történetét

értjük félre, hanem a jelen élvilágának szerkezetét is.

Földtani szempontból különösen figyelemre méltó az a változás, amit a

szervezet a környezetében véghez visz.

Kísérleti vizsgálatok szerint a mesterségesen rétegzett aquáriumi üledékbe

helyezett férgek rövid idn belül az üledék eredeti szerkezetét teljesen meg-

semmisítik (bioturbáció)

.

Az inbenthosz szervezetek ásó életmódja ezen felül

megváltoztatja az üledék anyagát is. Az üledék felületét általában baktériu-

mokból és más egyszerbb szervezetekbl álló „szerves hártya” burkolja.

Ez vízmozgás esetén megakadályozhatja az üledékszemesék elmozdulását, és

megkötheti a tengerfenék „talaját”. Az organoszedimentek különösen a se-

kélytengeri képzdményekre jellemzk, közülük kerülnek ki a prekambrium
„vezérkövületei”, a síromatolitok.

A szervezetek nem csak közvetlenül módosíthatják az üledék anyagát és

szerkezetét, hanem közvetve is, az óceán és a légkör kémiai összetételének

megváltoztatásával. Ezen a téren különösen a növények jelentsek, melyek

fotoszintézisénél O szabadul fel, ami számos szerves és szervetlen folyamatot

befolyásol. Az els prekambriumi szárazföldi üledékek bomlatlan piritanvaga

egyértelmen arra utal, hogy a légkör O-ja csak késbb alakult ki. Az sóceán
és az slégkör O-tartalmának szabályozásában a lebeg életmódot folytató,

sekélytengeri moszatok játszották a fszerepet. Ebben az idben az óceánok
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kiterjedése sokkal nagyobb volt a mainál. Azokban az idszakokban, amikor
a fitoplankton feldúsult, az óceánok j»H-ja megnövekedett, a C0 2

-nvomás
csökkent, több mésziszap rakódott le, és megnyílt a kolaj -felhalmozódás
lehetsége. Amikor azonban a moszatok törzsfejldésében visszaesés követ-

kezett be. a pH érték alacsonyabb lett, a CO.,-tartalom fokozódott és a karbo-

nátos üledékképzdés helyébe kovasavas üledékképzdés lépett. Ilyenkor a

tenger állatvilágában a zátonyalkotók és a ragadozók száma természetesen

csökkent. Amikor a szárazföldön a növényi élet megjelent, a légkör O össze-

tételének szabályozásában a tengeri moszatoktól mindinkább a szárazföldi

növények vették át az uralmat (Tappan, Loeblich, 1971).

A fossziliák paleoökológiai értékelésénél figyelembe kell vennünk a szerve-

zetek környezeti érzékenységének eltér voltát. Vannak környezeti viszonyokra

érzékeny sztenök , és érzéketlen euryök szervezetek. Földtani fogalmazással

élve a sztenök szervezetek jó fáciesjelzk (pl. koraitok, mészalgák), egyszers-

mint amennyiben hosszabb földtörténeti idn át kitartanak, rossz kor-

jelzk. A környezeti viszonyok megismétldésekor (transzgresszió, lehlés)

ismét felléphetnek, megnehezítve a rétegazonosítást.

A növények általában érzékenyebbek a környezetre (különösen a fényre

és a hmérsékletre) mint az állatok. Ezért szokás az snövényeket a „múlt
hmérinek” nevezni. Nem véletlen tehát, hogy az skörnyezet tanulmányo-
zására hivatott palaeoökológia elnevezését botanikus (Clements, 1910 v.ö.

Böger, 1970) vezette be.

A klimatikus tényezkön (fény, hmérséklet, csapadék, szél, légnedvesség)

kívül a környezet fizikai tényezi közül a szárazföldi és tengeri térszín dombor-
zati viszonyai, a tengerparttól való távolság, a vízmozgás, vízmélység, nyomás,
üledékképzdési viszonyok stb. jelentsek. A kémiai tényezk közül a leveg,
talaj és a víz vegyi összetétele (0 2 , N 2 , C, Ca, hidrogén ion, sótartalom stb.)

befolyásolja a szervezetek elterjedését.

A fossziliák segítségével háromféle módon következtethetünk az egykori

környezetre.

1. A maiság (aktualizmus, uniformitarianizmus, a „jelen a múlt kulcsa”)

elve alapján a fosszilia ma él rokonainak környezeti igényét vetítjük

vissza a múltba.

2. A múltban élt szervezet küls alaki és bels anatómiai felépítésébl követ-

keztetünk az egykori funkcióra.

3. A beágyazó kzet anyagából, szerkezetébl települési viszonyaiból, a

beágyazódás módjából és a kísér flóra- és faunaegyüttesbl, azaz a

fáciesbl következtetünk az egykori környezetre.

Figyelmen kívül hagyva azokat a nehézségeket, amelyek a fossziliák meg-
határozásánál felmerülhetnek, az els, aktualisztikus módszer alkalmazását
két körülmény korlátozza:

1. A múltban visszafelé haladva egyre nagyobb számban találkozunk olyan
csoportokkal, amelyeknek mai megfelelje, aktuális partnere nincsen.

2. A szervezetek környezet -igénye nem állandó, hanem a törzsfejldés során
megváltozhat.

A kihalás eltt álló í'eliktum formák általában a környezeti viszonyokra
sokkal érzékenyebbek, mint virágkorukat él eldjeiké. A harmadidszakban
a mammutfeny (Sequoia) vagy páfrányfeny (Ginkgo biloba) világszerte el-
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terjedt erdalkotó volt. A pleisztocén eljegesedés azonban ezeknek a kiegyen-
súlyozott éghajlatot igényl növényeknek az elterjedési területén katasztrofális

pusztulást okozott. AI a mindkét nyitvaterm szk elterjedési területre szorít-

kozik (Kalifornia, DNY-Kína). Kétségtelenül hiba lenne a mai elterjedési

területükön uralkodó fizikai viszonyokat (hmérséklet stb.) mechanisztikusán
visszavetíteni fosszilis elfordulásaikra.

A formából a funkcióra következtetés a paleobiológia klasszikus módszere,
ami a forma és a környezet feltételezett összhangjára épül. A szárazföldi

növényeknél pl. a kutikula és a légrések levegvel érintkez felületre; a kagy-
lóknál a vaskos tekn meleg, trópusi éghajlatra, és sekélytengeri, ers víz-

mozgásra: az emlsöknél a gumós zápfog mindenev életmódra utal. A követ- '

keztetés azonban ez esetben is óvatosságot igényel. Az alkalmazkodás során

elállott, azonos alaki változások különböz küls tényezk eredményei lehetnek.

A fatörzs évgyrs szerkezeteit a kambium idszakos mködése okozza.

A kambium mködése azonban nem csak a téli hideg évszakban szünetel,

hanem a száraz évszak beköszöntésekor is. Az évgyrs fa a mérsékeltövi

területen téli hidegre, a szubtrópusi területen viszont száraz évszakra utal.

A vékony kagylóteknk általában a nyugodt, mélyebbvízi formákat jellemzik.

Az egészen sekélytengeri kagylók közül azonban azok. amelyek nem a tenger-

fenéken, hanem a homokban vagy az iszapban behatolva élnek, szintén vékony-
falú teknt választanak el. A mindenev medvéknek sokgumós foga van.

Egyetlen fajuk azonban, az óriás panda kizárólag bambusznádon él. Igaz

ugyan, hogy a panda zájifoga viszonylag ersebb, mint a többi medvéé, mégis,

kevés paleontológus vállalkoznék arra, hogy ebbl, kihalt faj esetén, a spe-

ciális táplálékot megnevezze.

A forma és a funkció értékelés nehézségeit jól megvilágítják az Ammonitesek
lágytestére vonatkozó újabb eredmények. Mivel a mai Nautilus háza alig tér

el a kihalt Ammonites-ek házától, ebbl korábban a két csoport lágytestének

többé-kevésbé azonos felépítésére következtettek. Az újabb és fejlettebb

vizsgálati módszerek, különösen a fossziliákról készített röntgenfelvételek

(Zeiss, 1969), és a lakókamra kbelérl készült csiszolatok az Ammonites
számos olyan bélvegét (tintazacskó, befelé tolódó rágó, a radula felépítése, a

karok száma) mutatták ki, amelyek a Nautilusnál hiányzanak vagy eltér

jellegek, ezzel szemben a mai belsvázas Cephalopodák felépítéséhez nagyon
hasonlítanak (Lehmann, 1971).

Lényegében az Ammonites si (Nautilus-szer) házban él modern, (bels-

vázas-szer) éllény volt. A küls váz csak álarc, ami mögött a Nautilusnál

sokkal fejlettebb szervezet rejtzött.

A beágyazó kzet környezet-értékelését megnehezíti az a körülmény, hogy

az üledékes kzet általában három különböz környezetet tükröz:

1. Az eredeti környezetet, ahonnét az üledékanyag származott;

2. Azt a környezetet, amelyben a szállítódás és a lerakódás végbement;

3. A kzettéválás környezetét.

Ugyanakkor általában nem tükrözi azokat a fizikai és kémiai feltételeket,

melyek az egykori környezet meghatározásához elssorban fontosak (hmér-
séklet, sótartalom, pH stb.).

A háromféle módszer hibalehetségeinek ismeretében hangsúlyozható, hogy

a környezeti következtetések megnyugtató eredményre csak akkor vezetnek,

amikor kölcsönösen megersítik egymást.
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1

1 A szervezet és a környezet kölcsönhatásának összetettségét mérlegelve

elször ajánlatos minden lehetséget figyelembe vennünk (pluralisztikus meg-

közelítés elve), azután ezek közül kiszrni azokat, amelyek elfordulása a leg-

i
valószíntlenebb (redukció elve). így jutunk el azokhoz a legfontosabb

(
tényezkhöz, amelyek az egykori környezet jellegét uralkodó módon meg-
szállták. Az értékelést ajánlatos elször adott rétegre vagy adott szelvényre

korlátozni. Az ilyen irányú vizsgálatok szép példáját McKerrow et al. (1969)

! adta. Az egykori élethely (biotop) pontos rögzítése után terjeszthetjük ki a

I
vizsgálatot tágabb nagyszerkezeti egységekre, pl. tengermedencére, és vizs-

í gálhatjuk a környezet idbeli változásait. Ez a kérdés azonban már a fossziliák

történeti szerepéhez vezet át.

V. A fossziliák, mint a törzsfejldés láncszemei

Akkor, amikor a földtan fejldésére soha nem várt kiterjedés, az egyes rész-

tudományok gyors önállósulása, és ezzel egyidben más alaptudományok
egyre fokozódó vonzó hatása jellemz, a tudomány egységének érdekében
indokolt hangsúlyozni, hogy a földtan magja és tengelye, kutatási módszere
és végs célja lényegében történeti.

A szerves élet evolúciójának következtében a szervezetek nem csak térben,

hanem idben is bizonyos határok közé korlátozódnak. Ennek megfelelen a

» fosszilia önmagában is bizonyos idkaraktert hordoz. Az adott idjellegeket

'tapasztalati úton a történések egymásutánjába helyezni, azaz a fossziliák

t alapján a bezáró kzet korát megállapítani és ezáltal a réteg tér idbeli

kapcsolatait tisztázni, mintegy 200 év óta a biosztratigráfia alapvet és leg-

nemesebb feladata.

A rétegazonosítás módszereivel, hibalehetségeivel és a biosztratigráfia

.alapjaival a Földtani Társulat slénvtani-Rétegtani Szakosztálya ez évben
kollokvium keretében foglalkozott. Az eredmények az slénytani V iták 17. sz.

füzetében láttak napvilágot. Az ismétlések elkerülése végett ezekkel a kér-

désekkel itt nem foglalkozunk. Érdemes viszont figyelni arra, hogy milyen
[segítséget nyújt a biokronológia az üledékképzdési folyamatok idbeliségének
tisztázásánál.

A mai Közép-Atlanti mélytengeri hátságon Barlett és Greggs (1970) a

karbonátos üledékképzdés sajátságos módját figyelte meg. Az üledéksorban
megszilárdulatlan és megszilárdult üledékek váltják egymást. A megszilár-

dulatlan és a megszilárdult üledékek sztilolitszer határral érintkeznek egy-

mással. Az üledékbe zárt Globigerina vázak C14 módszerrel végzett kormeghatá-
rozása alapján a megszilárdulatlan és megszilárdult üledékek között nagy id-
eltérés mutatkozik, hozzávetleg 32 000 év. A múltban visszafelé haladva a

C 14 módszer korlátozott lehetségei miatt a hasonló jelenségeket kizárólag a

fossziliák idbelisége alapján értékelhetjük. Ott. ahol az evolúciós sorból egyes
láncszemek kimaradnak, a megegyez település és a látszólagos folyamatosság
ellenére ..idhézaggal" kell számolnunk. A Bakony-hegvségben a hézagos
rétegsorok következetes kimutatása Koxda (1970) érdeme. Egyes bakonyi
szelvényben a kisvastagságú, összesen 1 2 m vastag, azonos fácies és azonos
település rétegeket az Ammonites-ia,\xn&k eltérése alapján 3—12— 25 millió

évnyi idhézag különíti el egymástól. Ezek a jura szelvények ersen kondenzál-
tak.
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A kondenzáció alatt nagyobb földtörténeti idegységnek (és fossziliáinak)

kisvastagságii rétegben való srsödését értjük. Maga a folyamat, különösen
a korjelz Ammonitesek figyelembevételével jól tanulmányozott (v.ö.: Für-
sich, 1971, Geyer és Hinkelbein, 1971, Jenkyns, 1971, Wendt, 1970 stb.),

és különösen a viszonylag sekélyebb vízi területekre (tengeralatti hátságok,
árapály öv) jellemz. A kondenzáció egyben a fossziliák feldúsulásával jár,

hiszen ugyanannyi fosszilia most sokkal vékonyabb rétegben halmozódik fel,

mint rendes körülmények között sokkal vastagabb rétegekben. A kondenzá-
ciót gyakran faunakeveredés kíséri. Ilyenkor az egymásra következ rétegek-
ben az egymásután fellép formák szabálytalan sorrendben helyezkednek el.

normális sorrend kondenzáció

C
1

B A + B + C

A

keveredés

A A B B C C

B C A C A B

C B C A B A

Az ilyen kondenzált és részben kevert fauna klasszikus példája a TiLL-tl
és LóczY-tól vizsgált villányi kallovi ammoniteses pad.

A kondenzáció határeset az üledékképzdés és az üledékhézag között. A két

folyamat összmködését jól példázza Fürsich (1971) a juraidszaki norman-
diai sekélytengeri keményfelszín kialakulásáról adott modellje.

A laza mésziszapot itt elször fenéklakó szervezetek ásták fel (bioturbáció),

majd az üledék fels része elhordódott (omisszió). A szilárdabb üledékbe ásó

szervezetek tartós járatokat készítettek, azután az üledék fels része meg-
szilárdult, míg az alsó lágy maradt. A tengeralatti erózió kitágította a járato-

kat, és a keményebb réteg alatt kiterjedt üregrendszert hozott létre. A kelet-

kezett kemény felszínen és az üregek mennyezetében „fordított helyzetben”

rántt szervezetek (Serpula

)

települtek meg. Azután megindult az üledék-

képzdés és az üregek kitöltdtek. Az üledékképzdés megszntével a lazább

üledékkitöltésben újabb járatok alakultak ki. Azután az üledék jellege meg-

változott, és a kemény felszínen kékmoszatok életmködésének eredménye-
ként stromatolit sznyeg képzdött. E fölött a „barna jura” jellegzetes

vasoolitja következett, amely, kondenzáltál! három Ammonites-zóna (azaz

mintegy 3 millió év) fossziliáit tartalmazza.

Tagadhatatlan, hogy nem minden szelvény alkalmas ilyen elmélyült vizs-

gálatra. Néha azonban egy-egv fosszilia is földtani szempontból jelents lehet.

A hegységszerkezeti mozgásoktól ersen igénybe vett alpi területeken, a

metamorf kzetekben újabban több smaradványt sikerült kimutatni (Globo-

truncana albitban, tökéletesen megrzött tengeri süntüske muszkovit kris-

tályban stb.). Ezek ugyanolyan mértékben alakították át a korábbi nagy-

szerkezeti felfogást, mint ahogyan Magyarországon szilur graptoliták felisme-

rése (Oravecz, 1964) átformálta a hazai paleozoikum földtörténeti képét.

Trümpy (1971) az Alpok egyik legnagyobb ma él tektonikusa, amikor az

Angol Földtani Társaság tiszteletbeli tagjává választották, ünnepi beszédében

azt mondotta
,,Többe! ér eij)/ rossz kövület e<jy jó munkahipotézisnél"
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Könnyen elforduló hiba, hogy egy szaktudományt abban az állapotban

megrekedtnek hiszünk, amikor tle búcsút vettünk. Az slénytant is sokan

és tévesen az öncélú rendszertannal azonosítják, és nem vesznek tudomást
azokról az eredményekrl, amelyek az általános slénytan és a szedimento-

lógia kapcsolatából és fejldésébl adódtak. Remélhet, hogy a külföldi

kutatások eredményei további lendületet adnak a hazai feladatok megoldásá-

hoz.
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Lemeztektonika, Tethys és a Magyar-medence

Dr. Stegena Lajos

*

(13 ábrával)

Összefoglalás : Az Alpok—Kárpátok, az egész Mediterrán euin harmadid- .

szaki tektonizmusát az eurázsiai és afrikai litoszféra-l'emezek közeled mozgása, a Tethys
konszumációja szabályozza. A litoszféra egyes szubdukciós zónák mentén a mélybe
süllyedt; a Kárpátok vonalában az eurázsiai lemez süllyedt az afrikai lemez alá; a
Dinaridák alatt az afrikai lemez az eurázsiai alá. A két, ferde síkú szubdukciós zóna
Magyarország felé mélyült.
A szubdukciós zónák mélyebb részei felett, a mai Magyar-medence területén, a súr- .

lódásos h és a hszállítás (vulkanizmus) révén htöbblet keletkezett. A vulkanizmus,
a htöbblet esetleg — a Dinaridáknak az óramutató járásával egyez értelm elmoz-
dulásával kapcsolatos — EK—DNy irányú felszakadás, riftesedés eredménye. A maga-
sabb hmérséklet kzet olvadásokat, másodlagos mélyáramokat és fázisátalakulásokat
hozott létre. E pontosabban nem definiált folyamatok a kérget alulról erodálták. Az elvé-

konyodott kérgíí terület izosztatikusan lesüllyedt. A süllyedés mérvét a lerakodott
üledékek súlya fokozta. Kialakult a Magyar-medence.

I. A lemeztektonika vagy új globális tektonika a 60-as évek végén alakult ki

(Le Pichon 1968; Isaacs, Olivér. Sykes 1968), és alapja a következ (1.

ábra): a Föld felszíne mintegy 6 nagy, kb. 70 km vastag (Kanamori, Press
1970) litoszféra-lemezre oszlik. Ezek a lemezek egymáshoz viszonyítva mozog-
nak. A távolodó lemezszegélyeken az asztenoszférából új és új kzetanyag kép-

zdik, jön fel a felszínre és n hozzá a lemez-szegélyekhez. Ezek az akkréciós

szegélyek. Ilyenek a közép-óceáni hátságok, és valószínleg ilyen, most kiala-

kuló szegélyek a Kelet-afrikai árokrendszer, a Vörös-tenger, a Bajkál-tó 1

vidéke. A közeled lemez-szegélyeken az egyik lemez alábukik a másik alá,

lehatol több 100 km mélységig, majd feloszlik az asztenoszférában. Ezeken
a konszumációs szegélyeken vagy szubdukciós zónákban vannak a mélytengeri

árkok, velük parallel helyezkednek el a szeizmikus és a vulkáni övék, és itt

vannak az orogén övék (3. ábra). Ilyen területek a Cirkumpacifikus öv és az i

Alpi-melanéziai hegységrendszer területe. A harmadik mozgásforma két lemez-

szegély között a közeledés vagy távolodás nélküli horizontális elcsúszás. Ilyen

transzform vet a Ny-amerikai S. Andreas vet.
A lemez akkréciós mozgásait (spreading) tengeri mágneses mérések segít-

ségével határozták meg (Vine, Wilson 1965, 2. ábra). A képzd és felszínre

jöv kzetanyag (tholeites bazalt) lehlése után mágnesezdik.
Mivel a Föld mágneses tere gyakran, átlagban 1—2 millió évenként át-

váltja irányát, az akkréciós perem két oldalán (szimmetrikusan) anomália-

sávok jönnek létre (2. és 4. ábra). A hátságok középvonalában a bazal-

tok abszolút kora alacsony, pl. a Kelet-pacifikus hátságon 1 — 2 millió év

( Dymond et al. 1968; Buddinger, Enbysk 1967). A lemeztektonikával

Az MTA-n 1070. nov. 10-én, és a Földtani Társulatban 1071. nov. 1-én elhangzott eladás alapján.
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összhangban a Föld szeizmicitása a lemezszegélyekre összpontosul: az akkré-

Lciós zónák, ahol meleg, képlékeny anyag jön fel, kevéssé, a szubdukciós zónák,

ahol hideg, merev anyag hatol lefelé, ersen szeizmikusak (3. ábra). Ez utóbbi-

aknál a hipocentrumok ferde sík mentén helyezkednek el (Benioff-zóna 4.

ábra). A paleomágneses úton meghatározott mozgásokat alátámasztják azok

a, tengeri fúrások, amelyeket az Atlanti-óceánban végeztek. A bazaltréteg

I

feletti legidsebb üledék smaradványok alapján meghatározott kora min-

leniitt egyezett a mágneses mérésekbl levezetett paleomágneses korral

4. ábra).

Két lemez relatív mozgása, amely rotációs-transzlációs lehet — Euler
I >gv tétele értelmében — leírható egy forgó mozgással, melynek tengelye a
' Föld valamely átmérje. A Föld 27 pontján mértek a paleomágneses térfordu-

[ások alapján a hátságokon relatív távolodási sebességeket (Vine 190(5; 1.

ábra). Ezekbl Le Pichon ( 19(58) kiszámította a két-két szomszédos lemez

lelatív mozgásához tartozó tengely koordinátáit, a forgó mozgás sebességét

I. táblázat), és a konszumációs szegélyek közeledési sebességét (2. ábra).

l hat nagy litoszféralemez egymáshoz viszonyított mozgási sebessége, ívfok/évben (+ távolodást, — közeledést jelent), és

tozgási tengely egyik végének koordinátái. LE PICHON ^196$) nyomán, az ott Afrika Eurázsiára hibásan közölt <f = 9,3 -

iegváltoztatásával.
I. táblázat

Lemez-párok 10 fok/év V ?.

Autarktika Pacifikum + 10.8 10,OS 118,0E
Amerika—Afrika + 3,7 5S.0X 37,OW
Amerika—Pacifikum + 6,o 53,OX 47,0\V

Afrika—India + 4.0 26.OX 21.0E
Amerika—Eurázsia + 2,8 78,0X 102,DE
Amerika Autarktika —5,4 79,9S 40.4E
Afrika—Autarktika + 3.2 42,2í 13,7W
India—Autarktika + 6.0 I.5S 18.1 E
India— Eurázsia —5,5 23.0X 5.2W
India— Pacifikum —12,3 52,23 169.2E
Eurázsia—Pacifikum —8,2 67.53 138,5E
Afrika Eurázsia —2,5 9.3X 46.0

Az adatokból kiolvashatóan az Atlanti- és Indiai-óceán növekv, akkréciós

ceánok, a Pacifikum és a Tethys zsugorodó, konszumálódó óceánok (Illies

969). Ez utóbbiak peremén vannak a jelen hegységképzdés területei. Fel-

eszik. hogy a fentiekben (és az 1.— 2. — 3. ábrán) vázolt mozgási rendszer az

tolsó 60 millió évben (~kréta/tereier határ) állandó volt.

A hat nagy litoszféralemez egymáshoz viszonyított mozgási sebessége,

.fok/évben
(+ távolodást, — közeledést jelent), és a mozgási tengely egyik

égének koordinátái. Le Pichon (1968) nyomán, az ott Afrika-Eurázsiára
ibásan közölt y = 9.3S megváltoztatásával.

II. Áttérve a Tethysre, és az Alp-himalájai hegységrendszerre, a lemeztekto-

I

ika jelenségei (mélytengeri árok. Banioff-övek) nem, vagy nem olyan tisztán

ílentkeznek, mint a Pacifiumban. Az alábbi megfontolások mégis arra kény-
íerítenek, hogy megkíséreljük a lemeztektonika alkalmazását a tethysi

iktonizmusra: 1. A lemeztektonika megköveteli a 6 nagy lemez konkordáns,
sszefügg mozgását. A mozgások algebrai összegének minden földi fkör
íentén zérusnak kell lennie, különben a Föld alakja eltorzul (az I. táblázat

latai teljesítik ezt a kritériumot), ezért ha a lemeztektonika érvényes a Paei-

kumra, érvényes kell legyen a Tethys területen is. 2. A hegységképzdésnek
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a geoszinklinális elméletben összefoglalt f momentumai (eugeoszinklinális,
,

szárnyakon miogeoszinklinális, szinorogén flis, gyrdés, kiemelkedés, végi

erózió) több-kevesebb módosulással minden hegységben azonosan jelentke;

nek, ezért a hegységképzdés mechanizmusa, legalábbis alapvonásaibai
azonos kell legyen. Vannak konkrétebb érvek is: 3 . A — most már nem teljese

a suessi értelemben vett — Tethvs világóceán volt, amely Amerikától a

Indiai-óceánig, a paleozoikumtól a jelenkorig terjedt, elválasztva Laurázsié

Gondwanatól (Sylvester—Bradley 1968; 5. ábra.). A Tethvs óceáni mért

teit a paleomágneses mérések is kimutatják (Irwing 1967). Legalábbis a

Atlanti-óceán kinyílása óta (~ kréta, apti-albai), és a mozgás folyományakér.
a Tethvs zsugorodik. 4 . Csak a lemeztektonika képes azonos folyamatrí

az afrikai és eurázsiai lemez közeledésére visszavezetni a Tethvs kisebbedést

és az alpi orogén néhány száz (talán 600, a Kárpátokban 100) km-es térrövidt

lését. A 0,0009 ívmperc/év forgás az Alpok távolságánál 1440 km/60 millió é

jelenkor

-65 millió év
(kréta/tercier)

-135 millió év

( jura / kréta)

-180 millió év

(triász/júra)

-200 millió év

(t triász/k. triász)

5. ábra. PanKea-rekonstrukclök, DlETZ és Holdén (1970) nyomán. A Tethys Lezárulása nyomon követhet. Afrika

Eurázsia, ás Amerika gibraltári floridai érintkezése hlpotétikus
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érrövidíilést okoz. -5. A forgó mozgásból kövétkezik, hogy az orogenizmus f
csapása rá kell mutasson a forgástengely felszíni döféspontjára, és hogy az

trogenizmus mértékének a forgóponttól a peremszegélyen távolodva növeked-

ne kell. Ez tükrözdik is az orogén zóna elhelyezkedésében és szélességében

6. ábra). 6'. Újabban és legújabban több, a Mediterráneumra vonatkozó
szeizmológiai, tengeri szeizmikus, tengeri fúrási és más vizsgálatot végeztek,

íelentsek az amerikai Glomar Challenger kutatóhajó fúrásai, és a Kelet-

nediterráneumban végzett nyugatnémet olasz szeizmikus mérések. Ezek a

izsgálatok lényegében alátámasztják a konszumálódó Földközi-tenger hipo-

ézisét (7. ábra), amennyiben térrövidüléseket, gyrt és áttolt rétegeket mu-
attak ki. és Kréta Ciprus vonalában. K— Nv-i csapással újabb ,,Alpok”
ezdd kialakulását valószínsítették. Ugyanakkor rámutatnak a Földközi-

engernek az elbbi egyszersített modellnél bonyolultabb földtani eléletére.

ábra. Az Eurázsia—Afrika lemezpár közeled mozgásának forgáspontja (y = 0 É, á = 46 : Ny), és néhány e

•gásponthoz tartozó segédmeridián. Az Alpi orogén vonulata a lemeztektonikából várható módon, egy szk
meridián-sávba esik
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Egyes helyeken sórétegeket fúrtak át, és az említett szeizmikus mérések is

nagysebesség padok jelenlétét jelezték. Ez arra utal, hogy az eurázsiai és

afrikai lemezek tengerirányú mozgása révén a térrövidülés a gyrdések
mellett helyenként és idnként kiemelkedéseket eredményezett, a mai Föld-

közi-tenger egyes területein.

A lemeztektonika mediterráni alkalmazásának legfbb nehézsége, hogy az

orogenizmus hegységláncainak elhelyezkedése több helyen nem egyezik a fen-

tiekben vázolt képpel. A hegységláncoknak a peremszegélyen, a forgáspontra

vonatkozó segédmeridiánok mentén (0. ábra), azaz nagyjából ÉK— DNv-i
csapással kellene elhelyezkedni. Az Appeninek és a Dinaridák viszont majd-
nem merlegesek erre. Ezt a nehézséget azzal oldják fel, hogy a kontinens

óceán eloszlása a Tethysben sosem volt olyan egyszer, mint pl. D-Amerika
Nv-i partján. A kontinensek könnyebb anyaga nem vesz részt a szubdukciók-
ban. így a közeled szabálytalan alakú kontinensek a peremen fennmaradva
széttöredeznek, feldarabolódnak; a kisebb egységek, mikrokont inensek önálló

mozgásba kezdenek. A Tethysben több mikrokont inens (pl. Karni-Apuliai

masszívum, Rhodope, Anatóliai masszívum és talán a Pannon masszívum;
9. és 10. ábra) idnként különálló mozgása komplikálta a viszonyokat. A tér-

i rövidülés térben és idben változó szubdukciós zónákban következett be.

Pl. Magyarország földrajzi hosszúságán a Kárpátok, a Dinaridák (esetleg

kisebb ideig és mértékben Magyarország területe), és jelenleg a Kréta-ív

S (Plinius és Strabo árkok, esetleg az Ioniai árok) ilyen szubdukciós zónák
' (7. ábra).

A szubdukciós zónák esetenként nem voltak a lemeztektonikának megfelel
(EK DNv) csapásirányúak. csupán átlagos trendjük egyezett ezzel az irány-

i nyal. Más nézet (pl. Carey 1958. Zijderveld et al. 1970) szerint a szubdukciós

j

zónák csapásiránya mindig tethys-parti (~ÉK DNy) volt. és a már többé-

kevésbé létrejött hegységek (Appeninek. Dinaridák) csavarodtak el mai
irányukba utólagos, megatektonikus transzláció (Irving 1967) vagy mikro-

> kontinens-mozgás révén.

A lemeztektonika a jelenkori tektonikát a földrengésekkel azonosítja: ott

van él tektonika, ahol földrengések vannak. A földrengések fészekmechaniz-
musának tanulmányozása a mozgások irányát, jellegét is megadja. A Medi-
teráneum szubdukciós jellegének megfelelen — szeizmikus terület (8.

ábra), de nincsenek olyan mélyfészk rengések, mint a cirkumpacifikus

|

övben. Ennek talán az az oka. hogy a szubdukeió sebessége itt csak 1,9— 2.6

!

cm év. lényegesen kisebb mint a Pacifikumban. Egyes nézetek szerint a le-

nyomuló litoszféra feloldódása az asztenoszférában bizonyos idt kívánó
folyamat. Ezért lassabb szubdukciós zónák kisebb, gyors szubdukciók nagyobb

i fészekmélység földrengésekkel jellemzettek.

A földrengések eloszlása (3. és 8. ábra) alapján az alábbiak mondhatók:

,

a) az azori— gibraltári vonal — két lemez feltételezett találkozási vonala
szeizmikusán él, b) a Dinaridák szeizmicitása nagy, mintha a Dinaridák kép-
zdése jelenleg is folyamatban lenne, c) a Krétai-ív a legersebben szeizmikus
terület; ez a Mediterráneum legjellegzetesebb jelenkori szubdukciós zónája,

tengeri árokkal és ers szeizmieitással.

A földrengések fészekmechanizmusának tanulmányozása alapján Mc Kenzie
(1970) az alábbi megállapításokat teszi (9. ábra): Az azori— gibraltári szakaszon
normál vetnek, a gibraltári szicíliai és a törökországi iráni szakaszon
rátolódásos vetnek megfelel mozgásokat lehetett meghatározni, nagyjából
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a lemeztektonikából levezethet, várható módon. Külön mozgó mikrokonti-

nensek: az Anatóliai tábla Ny felé, az Égéi tábla DNy felé mozog.
A régi szabdakciós zónák jelzi az orogenizmusok helye, ideje és a vergenciák

(felpikkelvezdési irányok) (Auroin, 1961, 9. ábra), továbbá a mélange és az

ofiolitok. Az orogének kom valószínleg diffúzabb, nem oly éles paroxizmusok-
kal jellemzett mint azt korábban gondolták. A hegységeket három f folyamat

[
(az orogén gyrdés, a kiemelkedés és a gravitációs csúszás) hozza létre, ame-

Í

lyek a földtani idben elnyújtva, esetleg átfedve és nem mindig elkülönítheten
jelentkeznek. Emiatt Rutten (1969) könyvében tudatosan nem használja

az orogének kora kifejezést, és csupán a legfbb elkülönítéseket tartja biztos-

nak. Ilyenek: a legfiatalabb (postmiocén) mozgások az Alpok küls peremén
koncentrálódtak, az Ausztridákban két f fázis különül el (a felskréta eltti

pregosau és az oligocén alpi), a Pireneusok f mozgása alpi eltti (eocén, pire-

neusi fázis).

A vergenciákból kiindulva, felhasználva a felszíni tektonika, morfológia
I és szeizmológia eredményeit Dewey és Bírd (1970) szintetizálta a mediterrán
orogenizmus f vonalait és szerkezetét lemeztektonikai alapon (10. ábra).

! Nv-ról K-felé haladva, a Pireneusok szimmetrikus felgyrdés és azt a
Biscayai öböl kinyílásával (Matthews, Williams 1908) vagy inkább egy nagy
K Ny-i irányú peremi transzform vetvel hozzák kapcsolatba (Irving 1907,

Mattauer 1900, Muraour 1970). Az Atlasz, az Alpok és a Kárpátok É-i

I irányú vergenciákkal jellemzett, ez az eurázsiai lemeznek az afrikai lemez alá

tolódását jelenti. Ibéria jelenkori szubdukcióját Afrika alá legújabban szeizmo-

j

lógiai úton is kimutatták. Az Appeninek, a Cordillerák és az Atlasz vergenciái

I szintén az eurázsia lemez szubdukcióját mutatják. (Ezzel némileg ellentétesen.

Holmes a déli Atlaszban déli vergeneiákat tételez fel. ami az afrikai tábla

régebbi szubdukcióját jelezné.) A K-i Mediterráneumban fordított a

t, helyzet: az afrikai lemez nyomul az eurázsiai lemez alá a Dinaridák, az Égéi ív

rí és a Ion-árok mentén. Az anatóliai és a holt-tengeri vet transzform (nyírásos)

I jelleg mozgásokat mutat.

III. A Magyar-medence kialakulását a lemeztektonika jelenlegi fejlettségé-

! ben még nem képes lényegében és biztonsággal megragadni. A kialakulásra
vonatkozó spekulációknak az alábbi jelenségekkel kell összhangban lenniük:

a) Magas geotermikus hmérsékletek.
b) A jól vezet réteg (higli conductivity laver) emelt helyzete (40 80 km).
c) Magnetotellurikus anizotrópia.

d) Ers harmad-negyedkori vulkanizmus.
e) Az átlagosnál kisebb srség felsköpeny.

f) Vékony kéreg.

g)

Attolódások a medencealjzatban.
h) A magyarországi ÉK— DNy-i f szerkezeti irány, amely sok geográfiai,

geológiai és geofizikai paraméterben (pl. a Középhegység csapása, a földmágne-
f ses anomáliák csapása, a paleozóos-mezozóos pászták iránya, ezek áttolódási

vonalai a magnetotellurikus anoizotrópia iránya, 11 13. ábrák) jelentkezik.

i) A Magyar-medence nagy süllyedése fleg a pannonban, nem gyrt üle-

dékekkel.

j)

A Magyar-medence földtani földrajzi környezete, az a tény, hogy az
J alpi tektonizmus részeként a Kárpátok és a Dinaridák határolják (,,inter-

mountain through ’).
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lemeztektonikc

11. ábra. A mágneses anomáliák (felül) és a mágneses hatók kora (ulul) Magyarországon Ha ki. (1906), illetve Posqat
( 1900) nyomán. Az anomáliák és hatók vonulása és a lemeztektonikai firány elég jól egyezik
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12. ábra. A medencealjzat diszlokációs vonalai (felül, Daxk és Bodzát 1970 nyomán), és a földkéreg vastagsága
(alul, Mituch 1970 nyomán), valamint a lemeztektonikai firány (a fels térképen)
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13. ábra. Az ] km mélységben érvényes geotermikus hmérsékletek (felül, Stegexa 1971 nyomán) és az üledékek
hatásától mentesített Bonguer-anomália térkép (alul, ennek— STEQENa 196ü nyomán), a lemeztektonikai firánnyal

(felül)

E jelenségekhez az alábbi lemeztektonikai megfontolások tehetk:

1 . A regionális geotermikus anomáliák a Földön a lemeztektonika lemez-

szegélvein vannak. Az akkréciós szegélyeken a háram nagy. Maguk aszubduk-
ciós zónák hidegek, a felülmaradó táblán a zóna mögött lev vulkános öv meleg.

]

E meleg okát a szubdukciós területen (Benioff-öv) fellép súrlódásban, és fleg
a felfelé szállított (nem vezetett) hben kell keresnünk. A hszállítást feltehe-

tleg a szubdukció által generált riftesedés vagy mélyáram (8. pont) végzi,
|

vagy csak a vulkanizmus. A hazai geotermikus anomália része a K-Európa
D-i részén végighúzódó (Csehszlovákia Magyarország Románia É- Bul-

gária Krim Kaukázus Arai) geotermikus meleg zónának (Stegena, 1971),

annak legmelegebb része. Ez a terület az alpi szubdukció területe, illetve azzal
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É-on határos. A terület regionálisan emelked kéregmozgással is jellemzett

(MESCHERViKov 1971), ami bizonnyal a h hatására fellép eklogit-bazalt

fázisátmenetet jelzi. Bár a szubdukció és a termikus anomália összefüggése

nem minden részletében világos, a kiemelkeden nagy hazai anomália (13.

ábra) bizonnyal a két (kárpáti és dinári) szubdukció együttes eiedménye.
2. A magasabb hmérséklet jól magyarázza a jól vezet réteg viszonylag

magas helyzetét (b. pont). A felsköpeny kéreg kzeteinek elektromos vezet-
képességét elsdlegesen a hmérséklet szabályozza, az növekv hmérséklettel

n (pl. Rokitjansky, 1970).

3. A Magyar-medence nagy magnetotellurikus anizotrópiája (Ádám, Yp;rö,

1967) érdekes kapcsolatban van a lemeztektonikával. Kutatások (Stegena,
Ádám, Horváth 1971) kimutatták, hogy a magnetotellurikus mérések ott

mutatják a mélységi (0 300 km) kzetek elektromos vezetképességének
irányfüggését, ahol mély lineáris szerkezetek vannak vagy a kzeteket egy-

rányú mechanikus igénybevétel érte. Ilyen területek éppen az akkréciós és

szubdukeiós lemezszegélvek, nagyobb mérv regionális anizotrópia e helyeken
(Magyar-medence, Köpet Dag, Bajkál, Kamcsatka, Izland) van. A hazai

magnetotellurikus anizotrópia, irány és jelleg szerint, megfelel a lemez-

tektonikából várhatónak.

4. A földi vulkanizmus f területe a Cirkumpacifikus öv (3. ábra). A vulká-

nok általában a szubdukeiós zónák felett, a fennmaradó (kontinentális)

lemezek szegélyén a szubdukciótól 50—500 km-re vannak. A hazai vulkaniz-

mus így a kárpáti és dinári szubdukciók eredményének tekinthet, bár nem
teljesen világos, hogy miért a térrövidülés torlódásos övében vannak a vélten

limérsékletemelkedéshez és húzásos zónához kötött vulkánok. .Mindenesetre

Magyarország területe legalábbis a felskréta óta húzásos és nem nvomá-
sos jelleg (11. ábra). A vulkáni hatók rendezdése az ÉK— DNv-i tektonikus

firányba, valamint a vulkáni aktivitás idbeli eltolódása hazánk területén

jól követhet. É jelenség, valamint a hazai ofiolitos vulkanizmus (Szádeczky
,‘t al. 1967), amit a tengeri felsköpeny és kéreg nyomjelzjének tartanak
Dewey Bírd 1971), további megfontolásokat igényel.

•5. A szeizmikus földkéreg vastagságából és gravitációs mérésekbl leveze-

tett hazai felsköpeny hígulás (Stegena 1964) az alsókéreg eróziójával (Rit-

sema kifejezése) vagy a szubdukcióval kapcsolatos, ezek eredménye. Az alsó-

kéreg eróziója pontosabban nem definiálható mélyáramlások (szelektív migrá-

ió. Szádeczky-Kardoss 1967) esetleg fázisátalakulások révén történhet;
J folyamatokat ismét a htöbblet vezérli, amelyet viszont a szubdukció válthat

ki. A fázisátalakulás feltevésénél nehézséget okoz. hogy az elssorban számot-
tev bazalt -eklogit átmenet a hmérséklet emelkedésekor a bazalt-fázis felé

tolódik, ami nem süllyedést, hanem kéregvastagodást és kiemelkedést involvál

a bazalt a kisebb srség). A szubdukció folytán a felsköpenybe lekerül
kisebb srség anyag feltételezése is ellentmondásos. Egyes feltevések szerint

li.ís a szubdukciót éppen azt kontrollálja, hogy a lesüllyed litoszféra srbb,
mint a környezete.

6. A harmadidszaki medencealjzatban kimutatott térrövidülések (Dank

—

Bodzay, Horusitzky 1970) arra utalnak, hogy Magyarország területén is volt

itoszféra-szubdukció, valószínleg rövidebb ideig tartó, kisebb hatást kelt,
nint az Alpok vagy Kárpátok szubdukciója. A rátolódási vonalak csapás-

ránva egyezik a lemeztektonika által kijelölttel ( 12. ábra). Ha a még ismeretlen

nérv rátolódások csak alárendeltek, úgy lehetséges, hogy csak az általános

0 Földtani Közlöny
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térrövidüléssel (a kárpáti vagy dinári szubdukcióval) kapcsolatos, a kéreg
felsköpeny határán, vagy a felsköpenyben fekv valamely vízszintes si

mentén lejátszódó elmozdulást jelzik, lévén hogy a kisebb srség kért

nem vesz részt a szubdukcióban és torlódik.

7. A 11.— 13. ábrák mutatják az eurázsiai— afrikai lemezpár forgáspon
jához tartozó segédmeridiánok és a szerkezeti irányok (h. pont) lefutási

Magyarország területén. Az irányok egyezése jónak mondható, különöse
ha megfontoljuk a forgáspont -meghatározás bizonytalanságát, és a bizonyosa
létezett egyéb „szekunder” mozgásokat.

8. A Tethys a konszumáció területe, ahol térrövidülések kell lejátszódjanal

Kevéssé tisztázott, hogy miért jönnek létre olyan kompressziómentes süllyt

dékek, mint a Magyar-medence, aPó-síkság („intermountain throughs”) vág
az Egei-medence. A Cirkumpacifikus öv Ny-i részén, a szubdukciós zónák <

a kontinens között is vannak ilyen — valószínleg szintén feszültségmentt

süllyedékek, amelyek a fennmaradó lemez szegélyén fejldtek ki (pl. a Japái
tenger, vagy a Jokohamai-öböl ~104 km2-es területe, amely Yoshikaw
(1970) szerint a negyedkorban 1000 m-t süllyedt. Ilyen az Égei-tenger újha
madidszaki-negyedkori süllyedéke is, az afrikai lemez Kréta-ívi szubdukcii

jának eredményeként). Bullard ( 1968) úgy véli, hogy a süllyedékek a letódul

hideg litoszféra tömegek ht hatásának az eredményei, azonban a ház:

üledékek magas hmérséklete és a jólvezet réteg magas helyzete kizárjá

annak lehetségét, hogy a Magyar-medence alatt az átlagosnál alacsonyak

hmérséklet lenne. A kelet-ázsiai beltengerek szintén meleg területek. Vak
színbb Packham és Faley (1971) nézete, amelyet a kelet-ázsiai parti be]

tengerek vizsgálata során alakítottak ki: ezek a beltengerek (Japán-tengei

Sárga-tenger) úgy keletkeztek, hogy a vulkáni szigetívek (Japán) a kontinen

partjainál jöttek létre, majd mintegy 10 — 15 millió év alatt eltávolodtak a part

tói. A közbüls terület riftesedett felhasadt, és a kontinens alól, asztenoszfér;

anyag áramlott oda; óceáni kéreg és magas háram alakult ki. Ez a mode
nem épít a beltengerek hegységközi jellegére, és ilyen formában nem alkalma?

ható a Magyar-medencére, mert itt paleozóos üledékek is vannak, ha nem i

ismert kiterjedésben. Viszont lényeges eleme a szubdukciós zóna retrogró

mozgása, vándorlása, amely több szerznél felmerült, és amelynek következte

ben a szubdukciós zóna a leszálló lemez felé tolódik el. Ez az eltolódás esetünk

ben a Dinaridák DNv-ra tolódása, csavarodása; az Adria mindkét partj

felé fogyó, konszumálódó tenger (10. ábra). Ez a mozgás nem lehetett ti:

nagy, de elegend arra, hogy mögötte a Magyar-medence területe az — ÉK
DNy-i f tektonikus irányokban felhasadjon, feszültségmentesítdjön, létre

jöjjön a vulkanizmus, a nagy htöbblet, a kéreg alulról történ eróziója, elvé

konyodása és lesüllyedése.

E nézetekben még több spekulatív elem van. Az valószín, hogy a ké

— kárpáti és ditiari — szubdukció közti terület a felskréta körül feszültség

mentesítdött, alatta riftesedés és/vagv másodlagos mélyáramlás alakult ki

amely htöbbletet és vulkanizmust okozott, a kérget alulról erodálta, és ;

terület lesüllyedt. További kérdés, hogy az iráni köztes tömeg miért nen

süllyedt le. Itt hiányzott a feszültségmentesít ok (amely talán a konszumáck
regressziója).

A fentiek szem eltt tartásával az alábbi, egyelre még spekulatív képbei

foglalhatjuk össze a Magyar-medence kialakulását:

Az alapjelenség, ami az alpi tektonikát meghatározza, a Tethys konszumá
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ciója, az eurázsiai és afrikai lemezek közeledése. Még 1 2 éve vitatott volt.

hogy a Tethys tényleg szkül óceán-e egyesek (Gass 1908) a Ciprus— krétai

vulkánitokban a volt Tethys középóceáni hátság maradványát vélték fel-

ismerni. amibl az következik, hogy az alpi (és afrikai) orogenizmust a tethysi

óceánfenék esetleg egyirányú, fleg E-i kiterjeszkedésébl (spreading-

jébl) kellene levezetni. Ügy tnik, hogy az említett tengeri fúrások és szeiz-

mikus mérések eldöntötték ezt a kérdést.

A térrövidülés térben és idben változó szubdukciós zónákban történt és

történik. A keleti Mediterráneumban a Kárpátok, Dinaridák és jelenleg a
Kréta-ív a f szubdukciós zónák. A Bels-Kárpátok f mozgásait ausztriai

(pregosaui), a külskárpátiakat miocén, a Dinaridákét szintén ausztriai korú-

nak tartják. Mégis az orogének korának diffúz jellegére elmondottak miatt
lehetséges, hogy a jelenleg is szeizmikus dinári szubdukció fiatalabb, vagy
legalábbis hosszabban tartó.

A Magyar-medence süllyedésének okát a hegységközi süllyedék (inter-

mountain through) jellegében kell keressük. A második szubdukció (Kárpátok
vagy Dinaridák) fellépése nyomófeszültség mentesíti a két zóna közötti terü-

letet, amely így kompressziómentessé, süllyedésre és vulkanizmusra képessé,

hajlamossá válik.

Az egymás felé mélyül kárpáti és dinári mélyáram a köztes területen
• másodlagos áramlatokat (riftesedést ?) hoz létre. Ezek a másodlagos áramok
(kozzák a hazai htöbbletet, a vulkanizmust, a Földkéreg alulról történ eró-

zióját, s így a süllyedést.
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Agyagásványt) k dielektronios állandója

Dr. .Juhász Zoltán

(7 ábrával, 5 táblázni túl)

Í

Két elektromos töltés között vákuumban mért F0 er F -re csökken, ha a

két töltés közötti térben nem-vezet anyag, dielektrikum van.

F0 = e F

Az anyagi tulajdonságtól függ e arányossági tényezt az anyag dielektronios

íllandójának nevezzük

.

Ugyanígy megváltozik a kondenzátorok levegben mért C u kapacitása is,

ta a kondenzátor lemezei közé f dielektronios állandójú anyagot helyezünk:

C = eC0

Ez utóbbi összefüggés segítségével állapítható meg a különböz anyagok
lielektromos állandója a legegyszerbben.
Az elektromos er, illetve a kondenzátor kapacitásának dielektrikumban

.aló megváltozása arra vezethet vissza, hogy elektromos ertérben a di-

dektrikum pozitív és negatív töltései elmozdulnak (dielektromos polarizáció).

A dielektromos polarizáció három részbl tevdik össze (Erdey-Grz, Schay, 1964).

1.

az elektronpolarizációból

:

az elektromos ertérben az atomok elektronburka defor-

nálódik, tehát a pozitív és negatív töltések középpontja közötti távolság megváltozik,
liléikül azonban, hogy a molekulán, illetve kristályon belül az atomok egymáshoz vi-

szonyított távolsága, térbeli elrendezése is megváltozna;

2.

az atompolarizációból

:

a kristályrácsban (ill. molekulában) a küls elektromos tér

látására az atomok egymás közötti távolsága változást szenved, ami a kristály virtuális

öltés-középpontjainak térbeli eltolódásával jár együtt;

3.

irányítási polarizációból

:

a kristályban (ill. molekulában) már meglev elektromos
iipólusok az elektromos mezben rendezdnek, ami szintén a pozitív és negatív töltés-

I

középpont egymás közötti távolságának megváltozását idézi el.
A teljes polarizáció az elektron-, atom- és irányítási-polarizáció összege.

A kristályszerkezetben már meglev, illetve az elektromos térben keletkezett dipólusok
> i dipólusmomentummal

:

a pozitív és negatív töltések és azok középpontjai közötti
ávolság szorzatával jellemezhetk. Minél nagyobb az elektromos töltés és azok egymás

-

tözötti távolsága, annál nagyobb az anvag dipólusmomentuma is.

Mind a dielektromos polarizáció, mind a dipólusmomentum vektormennyiség. Izotrop
lielektrikumban e vektorok iránya egybeesik a térersség vektorának irányával és

tagyságuk — adott anyagoknál — arányos a térersséggel. Anizotrop anyagoknál
llenben a polarizáció nagysága részint a térersség nagyságától, részint a küls elek-

romos tér vektorának a kristálytani tengelyekhez viszonyított irányától is függ.
A dipólusmomentum és a dielektromos állandó között egyértelm összefüggés van

Mosotti—Clausixjs formula)

:
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(ahol e = dielektromos állandó, n = a részecskék száma, yi = dipólusmomentum, E = m
molekulára ható elektromos tér erssége).

Ebbl következik, hogy az. anizotrop kristályok dielektromos állandója is függ a
elektromos tér vektorának a kristálytani tengelyre vonatkoztatott irányától.
A kristályos szilárd testek esetében (Pakhomenko, 1965) fleg elektron- és atom

polarizációra számíthatunk (ezeknek összege az ún. ,,eltolódási polarizáció'” ), mivel csa )

gáz- és folyékony halmazállapotban van meg annak lehetsége, hogy molekulacsoportol j(

az elektromos tér irányában szabadon elforduljanak, tehát irányítási polarizáció lépje)

fel. Az eltolódási polarizáció kialakulása az id függvénye. Általában az elektronpola
rizáció létrejöttének ideje 10 -13 sec, míg az atompolarizációé 10 -12 — 10~ 3 sec. Ezér
az eltolódási polarizáció és ezen keresztül a kristályos, szilárd testek váltóáramú bérén L

dezéssel mért dielektromos állandója is a frekvencia függvénye. Nagy frekvenciájú válta
|

kozó térben — mint amilyen a fény is— a dielektromos állandó nagysága csak az elektron
polarizációtól függ és ezért kisebb is, mint a kis frekvencia mellett mért dielektromo Ij

állandó. Ha a dielektromos állandót a fény frekvenciájának megfelel elektromos er ;

térben határozzuk meg, akkor — MAXWELL-féle elmélet szerint — a dielektromos állandi i

a törésmutató négyzetével azonos és kizárólag az elektronpolarizációtól függ. Ennél
kisebb frekvenciánál az elektronpolarizáció mellett az atompolarizáció is meghatározz:
a dielektromos állandót, ezért utóbbi nagyobb, mint a törésmutató négyzete.

Hovvell és Licastro (1961) a dielektromos állandó változását a frekvencia függ
vényében az 1. ábrán bemutatott séma szerint ábrázolja, bevezetve az irányítási polari

záción felül (melyet dipól-polarizációnak neveznek és néhány kristályvizet tartalmaz!

kristálynál leírnak) az ún. szerkezeti polarizációt is, melyet az anyagban lev vezet- é-

félvezet zárványokban a töltések lassú felhalmozódására vezetnek vissza. E töltései

a dielektromos állandót jelentsen megnövelik.
Míg az elektronpolarizáció alig változik a hmérséklettel, addig az atompolarizácu

a ÜEBYE-féle elmélet szerint a hmérséklettel fordítottan arányos. Ezért a legtöbb ásván}
dielektromos állandója a hmérséklet növekedésekor csökken. Hevítés közben az ásványol
dielektromos állandójának relatív változását Földváriné (1961) vizsgálta dinamikuf
módszerrel.

A kristályok dielektromos állandója az atomokat összetartó köterk tér

mészetétl, a rácshibáktól, valamint az elektromos szempontból vett szim

metriájától függ. Parhomenko (1965) sokféle ásványtípus dielektromos állan-

dóját vizsgálva rámutat az azonos típusú ásványok fajsúlva, keménysége és

a kristály rácsenergiája közötti összefüggésekre. A dielektromos állandó

mérése az ásványok bels szerkezetének megismerését célzó kutatás egyik

fontos eszköze lehet.

Az ásványok dielektromos állandójának meghatározását azonban igen sok

tényez megnehezíti. Értékét ugyanis a kristály elektromos térben való hely-

/. ábra. A kristályos anyagok polarizációja Howell ts Eicastro -zéróit
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setén, a mérésnél alkalmazott frekvencián és hmérsékleten kívül nagymér-
ékben módosítja az ásvány nedvességtartalma, a szennyez ionok mennyisége
•s minsége, az egyéb jelenlev ásványokkal való esetleges kölcsönhatások

•s nem utolsó sorban az alkalmazott vizsgálati módszer is. Ezért az irodalmi

közleményekben megjelent (azonos ásványokra vonatkozó) dielektromos

I

llandó értékek sokszor jelentsen különböznek egymástól (Parhomenko,
965).

Míg a makroszkópos kristályok, üvegek, kerámiák stb. dielektromos állandó-

ának meghatározása — megfelel próbatestek kialakításával — viszonylag

könnyen keresztülvihet, addig a mikroszkópos, esetleg szubmikroszkópos

néret kristályoké mint amilyenek az agyagásványok is már igen nehéz

eladat. Az agyagból készített próbatestek ugyanis rendkívül finom kapilláris

hálózattal átsztt pórusos rendszerek, amelyeknek pórusaiban a szemcsék
elületi erinek hatása alatt többé-kevésbé orientált vízmolekulák (adszorp-

iós. kapilláris és ..szabad’ -víz) helyezkednek el. A csak nehezen eltávolítható

is fleg a mérés alatt körülményes módszerekkel távoltartható víz — nagy
lielektromos állandója miatt — a viszonylag kis dielektromos állandójú

zilikátok meghatározását bizonytalanná teszi. További nehézséget jelent az is,

ogv az agyagásványokhoz kötött vízben a felülethez pontosan meg nem
atározható erkkel kapcsolódó — ionok és szabad elektrolitok is vannak,
íelyek a vizsgált anyag vezetképességét sokszor több nagyságrenddel meg-
övelik. Az elektromos vezetképességet és dielektromos állandót a tömörítés

I

iértéke — tehát a rétegen belül az érintkez szemcsék felületének nagysága —
; befolyásolja.

Teljesen kiszárított és szárazon tartott agyagásványok rlemények dielekt-

omos állandójának mérését a próbatest összenyomásakor (a mintatartóba
aló préseléskor) fellép elektromos töltések is pontatlanná teszik.

A nedvesen formázott próbatestek repedés mentes szárítása sokszor megold-

atatlan nehézséget jelent.

Végül rá kell mutatni arra is, hogy az agyagok szennyezdései maguk is

ibbnyire igen finom szemcsék, az agyagásványokkal bensséges keveréket

épeznek, így egymás dielektromos állandóját többé-kevésbé befolyásolják.

I. A kísérleti eljárás leírása

i ) A mérés elve

A bevezetben érintett hibaforrások miatt az agyagok dielektromos állandó-

inak meghatározására kidolgozott eljárás során a következket kellett

gyelembe vennünk:
1. A kristályfelületi és kapilláris víz zavaró hatásának kiküszöbölése érde-

ében a vizsgálatot teljesen kiszárított mintákkal kellett végezni és gondos-
odni kellett arról, hogy a minta a mérés alatt a levegbl ne vegyen fel vizet.

2. A mechanikai behatáskor keletkezett töltések, valamint az ásványszem-
iék kölcsönös zavaró hatását ki kellett küszöbölni.

3. Az ásványszemcsék érintkezését — a szemcsefelületi vezetés elkerülése

dekében — meg kellett akadályozni.
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Ezeket a kívánalmakat úgy elégítettük ki, hogy a finomra porított és teljesen

kiszárított agyagokat olvasztott paraffinban diszpergáltuk
, majd a keverékbl

készített próbatest dielektromos állandóját mértük, szobahmérsékletre való

lehtés után.

1. Az agyagminta finomra porításakor (60 m^-nél kisebb szemcsékre való

rlés) feltételezhet, hogy a különnem aggregált ásványszemcsék nagy része

egymástól szétválik. A mechanikai feltárással tehát az ásványok kölcsönös
zavaró hatása jelentsen csökkenthet.

2. A kiszárításkor alkalmazott hmérsékletnek korlátot szab az agyagok
szerkezeti vizének eltávozása, ami a kristályszerkezet mélyreható változását

idézheti el. Ezért a szárítást nem tanácsos 110 C° fölött végezni. Ezen a h-
mérsékleten azonban különösen a bentonitoknál az adszorpciós víz

egy része még nem távozik el. Tapasztalatunk azonban az volt, hogy ha a

bentonitokat paraffinnal együtt melegítjük, akkor a felületi vízmolekulákat
az olvadt paraffin kiszorítja és gyakorlatilag teljesen vízmentes ásvány-
preparátumot nyerünk. A hidrofób paraffinnal körülvett ásványszemcsék

lehtés után már nem képesek ismét vizet felvenni.

3. A paraffin használata nemcsak azért bizonyult elnyösnek, mert a még
megengedhet hmérsékleten a keverék könnyen elállítható (lágyuláspontja

viszonylag alacsony) és a lehtött próbatest is minden nehézség nélkül alakít-

ható, hanem azért is, mert kis dielektromos állandójú anyag lévén, az ásványok
dielektromos állandójának meghatározását nem zavarja, az egyes szemcséket
egymástól jól szigetel réteggel elkülöníti, kémiailag az agyagásványokkal
szemben indifferens és az ásványszemcsék felületével is csak kis mértékben lép

kölcsönhatásba.

b) A mérés kivitele

A vizsgálandó agyagmintát 60 my-nál finomabbra való porítás után 1 10

C°-on két órán át szárítottuk és az agyagot közvetlenül a szárítószekrénybl

való kivétel után, tehát még melegen a paraffinba öntöttük. Az agyag/paraffin

arányt úgy választottuk meg, hogy a keverék könnyen önthet legyen. Állandó

intenzív keverés mellett az elegyet addig melegítettük, amíg a leveg el nem
távozott (a habzás meg nem sznt) és még ezután is 15 percig (ilyenkor elnyös
a vákuum-szárítószekrény használata), majd olyan szétszedhet formába
öntöttük, mellyel 5x80 mm-es korongalakú próbatestek voltak készíthetk.

Lassú lehtés közben az összehúzódó anyagot az öntnyíláson át meleg

keverékkel pótoltuk. Amikor a keverék esetleges egyenetlenségeit csiszolással

kijavítottuk (nagyon ügyelve arra, hogy a korong két lapja pontosan párhuza-

mos legyen). Öntés közben — különösen, ha az öntforma lapjai függlegesek
elkerülhetetlen az ásványszemcsék részleges kiülepedése, tehát a próbatest

nem homogén. Ezért sablon segítségével a mércella átmérjének megfelel

méretre faragtuk a korong oldalait is (76 mm). A próbatest geometriai mére-

teit és tömegét lemértük, ebbl a próbatest srsége kiszámítható volt.

Ismerve a tiszta ásványminta és a paraffin srségét, a próbatest össze-

tétele (térfogat %-ban) kiszámítható.

A próbatestet ezután a szórt elektromos tér leárnyékolására manyagból
készült gyrbe fogtuk és dielektromos állandóját lemértük. Méréseinknél

Orion TR— 5)701 típusú mérhidat, Orion 1132 típusú oszcillátort, mint áram-

forrást és Orion 1151 típusú oszcilloszinkroszkópot mint null -indikátort has/.-
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náltunk. A méréseket 1 Ke frekvencia és 30 V kimen feszültség alkalmazásával

végeztük.

Minden mérést három különböz összetétel próbatesttel végeztük el.

c) A dielektromos állandó .számítóm, a mérésadatok értékelése

Keverékek dielektromos állandójának számítására többféle képletet java-

soltak (Parhomenko, 1965), melyeknek egy része tapasztalatunk szerint nem
volt alkalmas a paraffin-ásványelegyben a tiszta ásvány dielektromos állandó-

jának meghatározására, másik része pedig csak megközelít eredményt adott,

í Ezért különböz anyagokból változó összetétel próbatestet készítettünk és

lemérve a dielektromos állandójukat, empirikusan állapítottuk meg a kon-

I centráció és a dielektromos állandó közötti összefüggést.

Tapasztalatunk szerint abban a koncentráció-tartományban, melyben a

próbatest készítése miatt (egyrészrl az önthetség és megfelel szilárdság,

másrészrl a gátolt ülepedés) dolgoznunk kellett, a legjobb eredményt a követ-

kez formulával kaptuk:

_ 100 e - V p
£p-

r m
ahol

em = az ásványminta (keresett) dielektromos állandója,

f
p = a tiszta paraffin dielektromos állandója,

e = a próbatest dielektromos állandója,

V
p = a paraffin térfogat -százaléka a próbat estben,

Vm = az ásványminta térfogat-százaléka a próbatestben.

A próbatest összetételét srsége alapján számítottuk ki:

= ?£- • 100

Qm Gp

I

i és

Vp = 100 - Vm
o — a próbatest srsége,

I

gm = a minta srsége,
gp = a paraffin srsége.

Az egyenlet érvényességét a 2. ábrán mutatjuk be, vegytiszta konyhasó,

99,1% Si0 2
tartalmú homokrlemény, elzleg lemért, majd elporított üveglap

és bentonit esetében. Az ábrán feltüntettük a tiszta (Vm = 100%) konyhasó
• és kvarc irodalmi adatokból vett (Nárai-Szabó, 1958) értékét, valamint az

üveglap dielektromos állandóját is. Meg kell jegyeznünk, hogy a kvarcnál a
különböz kristálytani tengelyek irányában mért dielektromos állandó közép-
értékével számoltunk, mivel feltehet, hogy a paraffinban diszpergált kvarc-
szemcsék kristálytani tengelyeinek az elektromos tér vektorával bezárt szöge

valamennyi lehetséges változatot felveszi, egyenl valószínséggel.
Az egyenesek (2. ábra) a Vm = 0 tengelyt egy pontban metszik akkor, ha

i a dielektromos állandó méréseket a próbatest elkészítése után azonos id
múlva végeztük el. Ez a pont a tiszta paraffin látszólagos dielektromos állan-

dója, mely valamivel kisebb, (1,97) mint a ténylegesen mért dielektromos



306 Földtani Közlöny 102. kötet, 3—4. füzet

V 7.

2. ábra. A próbatest dielektromos állandójának változása az ásványpor mennyiségének függvényében

állandó (2,07). Számításainkat a látszólagos dielektromos állandóval végeztük,

melyet több anyagnál ellenriztünk. Ha a próbatesteket hosszabb ideig állni

hagyjuk, akkor általában a dielektromos állandó növekedése tapasztalható.

Ennek okát az ásványok és paraffin kölcsönhatásában láttuk, tekintettel arra,

hogy ha az ilyen megnövekedett dielektromos állandójú próbatesteket meg-
olvasztottuk és újra öntöttük, az eredeti dielektromos állandót kaptuk vissza.

(Ha az ásvány dielektromos állandója változott volna meg az állás alatt,

akkor újraöntés után is magas értéket kaptunk volna.) A hosszabb ideig

pihentetett próbatestek dielektromos állandójára is érvényes a megadott
formula, csakhogy ilyenkor e

p
látszólagos dielektromos állandó megváltozik.

Ezért helyes, ha mindig legalább három különböz összetétel próbatestet

készítünk és e
p
értékét grafikusan is ellenrizzük.

Gondosan végrehajtott méréseknél a meghatározás pontossága 5 rel.%

alatt van.

d ) Ásványke verékek dielektromos állandója

A legtöbb esetben nem tiszta ásványpreparátum, hanem a kísér ásványok-
kal szennyezett kzetminta áll a méréshez rendelkezésünkre. Ilyenkor a kere-

sett ásvány dielektromos állandóját az ásványtani összetétel és a szennyez-
dések dielektromos állandójának ismeretében számítással kell meghatároznunk.
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Feltételeztük, hogy ha a porítással olyan fokú feltárást sikerült elérni,

hogy a szomszédos ásványszemcsék zavaró hatása megsznik (aminek veszélye
a konglomerátumokban mindig fennáll), akkor a tiszta ásványok dielektromos
állandójának meghatározására megadott fenti formula az egyes komponen-
sekre külön-külön is igaz. Ebbl viszont az is következik, hogy a keverék
dielektromos állandója additíve tevdik össze a tiszta komponensek térfogat-

százalékos arányában vett dielektromos állandójából.

A feltevés helyességérl kísérleti úton gyzdtünk meg: különböz ismert
(tiszta állapotban lemért) dielektromos állandójú ásványrleményeket változó
arányban összekevertünk és lemértük a keverékek dielektromos állandóját.
Mint a példaként (3. ábra) bemutatott bentonithomok kevei'ékek adataiból
is kitnik, a dielektromos állandók additivitása érvényesnek tekinthet.
A pontos ásványtani összetétel és az egyes szennyez ásványok dielektromos

állandójának (melyeket elzetes méréssel kell meghatározni) ismeretében a
keresett ásvány dielektromos állandóját tehát a következ képlettel számít-
hatjuk ki:

i = n

£ = f — y íe pcm /
cm c

/ °mi
i = L

A számítás menete az I. táblázatból kiolvasható.

A számítás menete a dielektromos állandó megállapításakor — Anyag: bentonit
I. táblázat

Ásványos alkotó Súly°0 , m Srség, o
e

f°0 { e . v

Pirit 0,16 5,00 0,03 0,08 43.80 3,7
Kaiéit 1.05 2.70 0.39 1.06 6,50 6,9
Földpát 3,30 2,38 1.28 3.48 5,41 18.8
Kvarc 3,00 2.65 1.13 3.18 4.85 14.9
K risztobalit 17,90 2.33 7.69 20,90 4,90 102,5

Összesen
1

146,8

Montmorillonit 72,53 2,78 26,20 71,40 927,2

összesen 97,94 2,67 36,71 100,00 107,0

Tiszta montmorillonit 13,0

1007. homok bentonit

3. ábra. Bentonit és homok keverékek dielektromos állandója
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II. Méréseredmények

A kísérletekhez használt ásványminták ásványos összetételét a röntgen-,

termoanalitikai- és kémiai analitikai elemzési adatok összevetésével számí-

tottuk ki. Néhány fontosabb kísér ásvány dielektromos állandóját tiszta

preparátumokkal állapítottuk meg. Az agyagásványok dielektromos állandóját

a természetes agyagokra vonatkozó mérésekbl, számítás útján határoztuk meg
A mérésadatokat a II. táblázat tartalmazza.

Ásványminták összetétele és mért dielektromos állandója

II. tábláz*

t

Minta
Megnevezése

i

Számbavett ásványos alkotók téri. %
száma

Mm. Ka. n. Gl. Fp- Q. Kr. Pi. Ke. Li.

— m

i. Istenmezeje-hangyabolyosi bent.
fels réteg 57,3 9,2 8,0 23,4 0,2 1,9 9,05

2. Istenmezeje-hangyabolyosi bent.

középs réteg 55,7 7,7 9,6 22,9 0.2 3,8 0,1 10,80
3. Istenmezeje-hangyabolyosi bent.

alsó réteg 71.4 3,5 3,1 20,9 0,1 1,1 10,70
4. Pétervásári bentonit sárga típus 60,2 — — — 12.4 3,4 22,5 — 1,0 0,5 7,75

5. Pétervásári bentonit szürke típus 58,6 — — — 8,0 4,6 26,5 0.3 1,7 0,3 15.20

6. Mád-koldúi bentonit 60,0 6,3 — — 9.4 24,3 — — — — 15,41

7. Mád-hercegkövesi bentonit 46.6 12,3 — — 8,9 31,8 — — — 0,4 8.05

8. Mád-holt völgyi bentonit 47,4 6,8 — — 12,9 32,8 — — — 0,1 11.10

9. Rátkai bentonit 30,0 16,1 — — 3,9 49,4 — — — 0,6 7,92

10. Rátkai kaolin 4,0 92,1 — — — 3,9 — — — — 7,35

11. Zettlitzi kaoliu — 87,0 6,6 — — 6,4 — — — — 8,21

12. Sárisápi kaolin — 65,2 8,4 — — 26,4 — — — — 11.32

13. Szegi kaolin — 92,2 2,2 — 1,5 4,1 — — — — 8,21

14. Cserszegtomaji agyag — 69,3 — — — 21,4 — — — 9,3 5,90

15. Füzérradvánvi ilíit — 8,0 43,1 — 0,9 46,0 — — — — 6.60

16. Úrkúti glaukonit — — — 100 — — — — — — 10.51

17. Diósdi mosott homok — — — — — 100 — — — — 4,85

18. Székesfehérvári aplit — — — — 67,0 33,0 — — — — 5,20

Mm
Kr

= montmorillonit Ka = kaolinit

= krisztobalit Pi = pirit

n =
Ke =

illit

kaiéit, dolomit
Gl = glaukonit Fp = földpát

Li = limonit
Q = kvarc

A tiszta agyagásványokra vonatkozó számítások eredményeként a követ-

kezk voltak megállapíthatók:

a) Montmorillonitok

Ismeretes, hogy a különböz származású montmorillonitok kémiai össze-

tétele és ebbl kifolyólag elemi cellájuk töltése nem állandó. A cellaösszetételt

különböz módszerekkel lehet kiszámítani, ezek a módszerek egymástól némi-

leg eltér eredményekre vezetnek.

A montmorillonit cellatöltésének számításánál mi a ténylegesen lemért és

a tiszta montmorillonitra vetített kationcsere kapacitásból, illetve a lecserélt

ionok mennyiségébl indultunk ki, majd a cella képletét a montmorillonitra

számított kémiai összetétel és a cellatöltés alapján állapítottuk meg. A tokaj-

hegyaljai bentonitok esetében a le nem cserélhet K-ionokat a cellatöltésébl

levontuk (Juhász Kakasyné, 1958).

A megvizsgált kilenc hazai bentonit-minta montmorillonit jának összetételét,

töltését és dielektromos állandóját a 111. táblázatban foglaltuk össze.
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Montmorillonitok elemi cellája számított dielektromos állandója
III. táblám l

Minta
száma

Tetraéderes

pozícióban Oktaéderes pozícióban Nem
cserél-

het

Inaktív ionok

Cserélhet
Cella

töltés
r*
“ni

Si*+
|

Al* + Al> + Fe* + Fe2+ Mg2 + K +
]

Mg*+ Ca 2 + K + Na+

i. 7,52
|

0,48 2,74 0.34 0,10 1,04 0,06 0,39 0,01 0,04 0,95 11,9

2. 7,66 0,34 2.31 0,23 0,07 l."6 — 0,02 n.45 0,08 0,04 0,97 14,4

3. 7,73 0,25 2,91 0,21 0,01 0,95 0,15 0,31 0,01 0,03 0,96 13,0

4. 7,94 0,06 2.62 0,30 — 1.19 n.21 0,23 0,02 0,05 0,93 9,2

5. 7,98 0,03 2.64 0.36 '

0,01 l.oo 0,16 0,28 0,03 0.08 0,99 21,9

6. 7,67 0,33 3.05 0,26 0,03 0,62 0.16 0,86 0,04 0,01 1,09 22.2

7. 7,35 0,65 3.38 0,22 0,44 0,06 0,10 0,33 0,02 0.01 0,94 11.0

8. 6,90 1.10 2,23 0,39 — 0.18 0.84 o.i>6 0,43 0,08 11.01 1.01 17,9

9. 7,10 0,90 2,97 0.48 0,55 0.43 0,16 0,31 0,02 0,01 0.97 13,8

Bár a megvizsgált minták száma nagvonis kevés volt ahhoz, hogy következ-

tetéseket próbáljunk azokból levonni, mégis feltn, hogy az elemi cella

töltésének növekedésével a montmorillonitok dielektromos állandója egy-

értelmen növekszik (4. ábra).

I. ábra. A montmorillonitok dielektromos állandója és cellatöltése

b) Kaolinok'

A tiszta kaolinitek dielektromos állandója szintén elég széles értékhatárok
között változik (IV. táblázat). A viszonylag nagyméret dickites rátkai kaolin
dielektromos állandója kisebb, mint a rosszabbul kristályosodott zettlitzi, ill

-

sárisápi kaoliné. Utóbbi dielektromos állandója feltnen magas. Még vizsgá'

latra szorul, hogy ennek oka a kaolinitban, vagy esetleg a kaolin valamilyen
számba nem vett szennyezdésében keresend.
A szegi kaolin (kaolin-d típus) és a cserszegiomaji kaolin (halloizites) alacsony

dielektromos állandójának magyarázatát abban látjuk, hogy kevésbé rende-
zett szerkezeteknél a töltések lokális kiegyenlítdésére nagyobb a lehetség,
mint a jobban kifejlett kristályoknál.
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Kaolinitek számított dielektromos állandója

IV. táblázat

Minta
száma

Dielektromos állandó

eredeti savazott anyag

10 7,0 6.5

11 8.4 —
12 13.6 7.0

13 8.5 6,1

14 6,1 5,9

Savazás után valamennyi vizsgált minta dielektromos állandója csökkent,

jelezvén, hogy a pozitív H-ionok részben a -negatív töltés szilikátrácsba

képesek húzódni, ami a kristály permanens dipolus-momentumának és pola-

rizációjának csökkenését eredményezi.

c) Egyéb ásványok

Az V. táblázatban feltüntetett egyéb szilikát és néhány más ásvány di-

elektromos állandója, valamint a kristályokban uralkodó kötéstípusok jellege,

a töltések térbeli elhelyezkedése között analógia állapítható meg.

Egyéb tiszta ásványok számított dielektromos
állandója

T\ táblázat

Minta
száma

Az ásvány megnevezése Dielektromos
állandó

15 Iliit 8,9

16 Glaukonit 10,5
• 17 Kvarc 4,85

18 Földpát 5.41

19 Szfalerit 7,9

20 Pirit 45.8

21 Limonit 6.40

22 Anhidrit 6.5

23 Kakit 6,95
24 Dolomit 6,75

25 Bar»t 10,20

III. Kísérletek a bentonit dielektromos állandójának megváltozta-

tására

A bentonit dielektromos állandóját többféle módszerrel is sikerült mester-

ségesen megváltoztatnunk:
a) A bentonitot rezg-malomban különböz ideig szárazon röltük, majd

az rlemények dielektromos állandóját meghatároztuk. A méréseredményeket

az 5. ábrán tüntettük fel.

A dielektromos állandó kezdeti növekedése összhangban van azzal a korábbi

megállapításunkkal (Barna, Marschallko, 1956), mely szerint az rlés

kezdeti szakaszában a friss törési felületek a montmorillonit 001 lapjával
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párhuzamosan, tehát a hármas szilikátrétegek között alakulnak ki. Ennek
következtében a friss felületre került, korábban a rétegek között lekötött

Ca ionok az egész rendszer dipólus momentumát megnövelik.
Hosszabb rlés után a felületi Ca ionok és a negatív szilikátrétegek közötti

kötés ersségének növekedése a dielekt romos állandó csökkenését idézi el.
Mintegy másfél órás rlés után a kristályszerkezet amorffá válása is megindul

a közölt mechanikai energia hatására. Az ezt megelz aktiválódással (a

kationcsere képesség is növekszik) függ össze a dielektromos állandó újabb
növekedése, míg a 4 óránál további rlés után annak csökkenése a kristály-

szerkezet leépülésével és a bels, ellentétes eljel töltések távolságának
csökkenésével értelmezhet (ilyenkor a kationcsere kapacitás is csökken).

b) Hasonló eredményre vezetett a következ kísérlet is: a bentonitból

híg vizes szuszpenziót készítettünk, gyors fordulatai propelleres kevervei
különböz ideig kevertük, majd a szuszpenziót bepárlással víztelenítettük.

Rheológiai változásaival összhangban — melyet Barna és Marschallko
vizsgáltak behatóan (1956) — a dielektromos állandó kezdeti növekedése,

majd csökkenése volt tapasztalható (6. ábra).

c

)

A dielektromos állandó változását tudtuk elidézni a vizes szuszpenziók
savval való kezelésével is.

A szuszpenziókhoz változó mennyiség HCl-t adtunk, majd Cl
- mentesre

mostuk, bepároltuk és lemértük a le nem cserélt Ca2+ mennyiségét, valamint
a bentonit dielektromos állandóját. A méréseredményeket a 7. ábrán mutatjuk
be. Mint látható, 4 — 7 pH között amikor a cserélhet Ca mennyisége még
csak kis mértékben változott — a dielektromos állandó szembeötl növekedése
volt tapasztalható. Valószín, hogy a gyenge savazás a szilikátréteg és a cserél-

het kationok közötti kötést fellazítja, ami a dielektromos állandó növekedését
eredményezi. Nagyobb sav-koncentrációnál egyre több Ca2+ cseréldik ki

H ' ionra. A kis méret protonok behúzódnak a szilikátrácsba és a negatív

töltéseket lokálisan közömbösítik, ami a dielektromos állandó csökkenését
idézi el. Ez a hatás fokozódik, ha a savas szuszpenziót fzzük is.

0 12 3 4 5 5 7 8

Keverési id (p ere)

5. ábra. A bentonit dielektromos állandója, különböz 6. ábra. A bentonit dielektromos állandójának változása
ideig tartó rlés után a szemcsék dezaggregálása után
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d) A bentonitot 10%-os KOH-val fztük , dialízissel tisztítottuk, víztelení-

tettük és dielekti’omos állandóját lemértük.
Röntgenelemzés szerint a bentonitból a krisztobalit teljes mennyisége

kioldódott, az eredetileg 14—15 Á-ös bázisreflexio 12 Á-re csökkent.

ábra. A bentonit dielektromos állandója különböz mérték savazás után

A montmorillonitra vonatkoztatott dielektromos állandó változása:

eredeti mintában: 13,0

KOH-val fzött mintában: 15,4

E kísérletekbl egyértelmen levonható az a következtetés, hogy az agyag-

ásványok dielektromos állandóját az ásványt ért korábbi behatások (mechano-
kémiai, rheológiai, kémiai és felületi hatások) messzemenen befolyásolják.

Ezek a hatások nemcsak a dielektromos állandó, hanem az egyéb fiziko-kémiai

tulajdonságok változásait is elidézik.

összefoglalás

Vizsgálati módszert dolgoztunk ki agyagásványok dielektromos állandójának

meghatározására. A kidolgozott módszerrel néhány hazai elfordulás anyagát
megvizsgáltuk.

Megállapítottuk, hogy:
1. A montmorillonitok dielektromos állandója az elemi cella elektromos

töltésével együtt növekedett;

2. A kaolinok dielektromos állandója ersen változó és a kristálvosodottság

mértékével összefügg;

3. A bentonit dielektromos állandója rléssel, továbbá szuszpendálva

erélyes keveréssel, savas és lúgos kezeléssel mesterségesen megváltoztatható;

4. A kaolinok dielektromos állandója savas kezelés után csökkent.
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A Pannon monográfia (1971) és a Rétegtani

Lexikon problémáiról

Dr. Bariha Ferenc

A Földtani Közlöny 101. kötet 2.3 füzetében jelentek meg azok az eladások,
amelyek a Földtani Intézet fennállásának 100 éves jubileuma alkalmából
rendezett Neogen Kollokviumon (1969. szept. 4 9.) elhangzottak.

A Rendezség bizalmából az eredeti terv szerint a magyarországi pannon
beszámolóját nekem kellett volna megtartani, sajnos betegségem miatt erre

nem vállalkozhattam és így akkor Strausz L. saját álláspontját ismertette,

mely az idézett 101. kötetben olvasható. Csak több mint két év után, de az

azóta megjelent „Pannon monográfia” teljes anyagának ismeretével és a
készül Nemzetközi Sztratigráfiai Lexikon 2. kiadása pliocén címszavainak
tapasztalataival készíthettem el elkésett beszámolómat.
Szádeczky Kardoss E. a pannon monográfiához írt elszavában meg-

említette, hogy a monográfia egysége kívánnivalókat hagy maga után, mert
a szerzk eredményeinek egyeztetése csak részben történt meg és a jöv
feladata lesz egyes kérdésekben a nemzetközi méret korreláció elvégzése is,

— elssorban az osztrák, jugoszláv és román kutatókkal.

A címszavak kidolgozásánál a különböz álláspontok egyeztetését elvégez-

tem és ugyanitt elkezddhetett a nemzetközi megvitatást igényl kérdések

egyrészének összehangolása is. Szükségesnek tartom ennek a cikknek a köz-

lését, attól függetlenül, hogy a Sztratigráfiai Lexikon 2. kiadásának meg-
jelenésére mennyit kell várnunk, mert e cikkben csak a problematikus cím-

szavakkal foglalkozunk és a „címszavak” definíciószer megfogalmazásától

ezeknél eltekintettünk, ezért ez a cikk összeköt kapocs a részletes monográfia
felé. Az egyeztetésre váró problémáknak ilyen jelleg megtárgyalása annál

is inkább idszer, mert egyes kérdések lezárhatóknak látszanak, mások
megoldását pedig a világos probléma-felvetés elsegítheti.

A pannon problémák rövid áttekintésére buzdított Horusitzky F. a Föld-

tani Közlöny 101. kötetében megjelent cikke is, ahol az alsómiocén kutatások

látszólagos és valóságos ellentmondásainak tisztázását végezte el. Érdekes

megfigyelni, hogy mennyire azonos lényeg kérdésekkel „viaskodunk” mi is.

így a vitás kérdések egvrésze a pannonban is nevezéktani jelleg, amelyekhez
a józan ész érvein kívül sok szubjektív indíték is hozzákötdik. Általában a

nevezéktani szabályok ismerete sem képes arra bírni a kutatókat, hogy

a „prioritási elvet” betartsák, vagy ne adjanak olyan neveket, amelyek egy

meghatározott lelhely jól definiálható rétegéhez nem kapcsolhatók, továbbá,

hogy kerüljük az alsó, középs és fels szint megjelöléseket stb.

Ennek eredménye az, hogy a nevezéktani zrzavar szinte valamennyi

korban áttekinthetetlen a pannonban éppúgy, mint a miocénben, szintén
megmondom, hogy a pusztán nevezéktani vitákat medd dolognak tartom,
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e azt sajnálom, hogy magam is hozzájárultam a zavar növeléséhez néhány
íeggondolatlan névadással. Szerencsére a nevezéktani kérdések nem mindig
Ivánkor merülnek fel, amikor más értelmesebb probléma nincs, hanem olyan-

or is, amikor egy-egy új szempont, kutatási irány pezsdítésbe hozza a lezárt-

ak látszó kérdések egész merev rendszerét és az új irányú kutatások új

>galmakat és új neveket igényelnek.

A pannon kutatások az utóbbi évtizedekben ilyen forrásba kerültek és így
önnvebben elviseljük, hogy a nevezéktani kérdések jó részének megoldása
;iég várat magára.

A 100 esztendvel elttünk dolgozó nagyok: Róni L.. Böckh J., Hantken
I. mint térképez geológusok nagy áttekintéssel rendelkez kutatók voltak,

kik az alapokat biztos kézzel fektették le. A kb. 50 évvel elttünk dolgozó

1. Lóczy L., Lörenthey I., Halayáts Gy. már a részletkérdésekkel kezdték

. icg a viaskodást és ezen a területen nagy érdemeik vannak, de elssorban
|- a kevés mélyfúrási adat miatt mégis a teória-készítések idszaka itt

legjellemzbb.

Mostani kutatásaink hatalmas és egyre növ, sok szakterületre es adat-

ömegét, a történések rekonstrukciójának kritikai értelmezésével alakítjuk

igységes képpé, mindig készen arra, hogy az újabb tények felmerülése alapján

áltoztassunk a kialakult képen.

A részletes tárgyalást olyan probléma megbeszélésével kezdjük, amelyet
emélhetleg le is zárhatunk. Az oszcillációs „szakasz" és az U. welzleri-s

ácies összefüggése, illetleg névhasználata az els megvitatandó kérdés.

Á.Vz oszcillációs „szakasz" elnevezést az indokolja, hogy a két biofáciesbl

[édesvízi és oligohalin) tevdik össze, míg az Unió icetzleri csak folyami fácies-

>en él. A Balaton-monográfia pannon specialistái már 1911-ben észrevették

Lörenthey, Halayáts. Vitális), hogy a Balaton környéke számos lelhelyén,

llssorban Tihanyban, Balatonkenesén, érdekes fáciesváltozások figyelhetk

JLneg a C. balatonica-s rétegekben. Errl id. Lóczy L. így írt (p. 389): „A mo-
csári rétegekben a szárazföldi alakok a régi partközeiében, így Öcsön és Nagv-
ázsonyon vannak nagyobb mennyiségben. A legtöbb helyen, ahol a mocsári
étegekbl fossziliákat gyjthetünk, ezek a szenes rétegek a C. triangularis és

r. balatonica fajokkal jellemzett homok és agyag rétegek között vannak.”
•izek a megállapítások ma is érvényesek, de ma már nem lagunás lefzdések-
:el magyarázzuk a biofácies változásokat, mint Lóczyék tették, mert ezzel

többszörösen megismétld jelenség nem magyarázható, részben mert nem
sak az egykori tóparti szakaszon fordul el, hanem a medence bels területén

[s, amint a szerz számos tanulmányban igazolta (1954— 1971). Természetesen
, kiemelkedesi szakaszt feltöltdés is helyettesítheti.

A Ba'aton monográfiában tehát jó irányban elkezddött az idben történ
áltozások tisztázása. Sajnos 1942-ben Stracsz L. a Lóczy L. és társai által

nár felismert egymásutáni „összefogazódó" fácies változások kérdését „le-

egyszersítette” az egymásmelletti fáciesek esetére. A Földtani Közlöny
2. p. 234 így írt: „valószínnek tartom, hogy az U. uetzleri-s rétegek nem
épeznek külön tagot, hanem egyidsek a C. balatonica rétegekkel.” Ezt a
elfogását mellékelt táblázata is kifejezte, ahol hetero])ikus fácieseknek jelölte

. C. balatonica
, ill. Prosodacna vutskitsi-s és az U . wetzleri-s rétegeket. Strausz

969-es beszámolójában, majd az annak alapján 1971-ben a 101. kötetben
:özölt tanulmányában szinte változtatás nélkül megismételte 1942-es fel-

ogását. Lényegében ugyanerre az álláspontra helyezkedett Széles M. is az
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új pannon monográfiában megjelent tanulmányában (1971. p. 332. — ,1

táblázat) azzal a különbséggel, hogy az U. wefzleri-s rétegeket parti kifejldéjl
nek, míg a C. balatonica-s. ill. Pr. vutskitsi-s rétegeket medeneebelseji kifeji I

désnek tüntette fel. Széles M. felfogásával kapcsolatban elmondottakon kívül
nem látom megalapozottnak a parti és medeneebelseji fáciesek elkülönítésé I

mert az oszcillációs szakaszban az addig egységes pannon tó már kis rés; f
tavakra tagolódott és ezért mindenütt partközei volt, a Dunántúlon éppúgy!
mint az Alföldön (jászladánvi fúrás.).

Széles M. tévedését az okozhatta, hogy az olajkutató fúrások nem fol\
j

tonos magvételes szelvényeit értékelte és ezekben nem szemlélhetk óival
parádésan a biofácies változások, mint Bartha által részletesen vizsgá |

felszíni feltárásokban és néhány végig magvételes fúrás szelvényében. Bár
nem végig magvételes fúrásokban is ,,nyomai” vannak az oszcillációs szakas; I

nak, egy-egy édesvízi faj, egy-egy szárazföldi faj maradványa és szenesedet
:

növénymaradványok jelzik. Ilyen „nyomok” Széles M. által feldolgozót !

fúrásokban is itt-ott elfordultak. Az oszcillációs szakasz közel 20 esztend
|

részletes és sokoldalú tanulmányozása során fokozatosan tisztázódott az it

elforduló fajok sóigénye, a biofácies változások száma és azoknak összt 1

függése nagyszerkezeti helyzetükkel. Megállapítottuk, hogy az utolsó aligsóí-
(

vízi réteg országosan nyomozható („vezet réteg”), mert jellegzetes, jól fel

ismerhet molluszkum fajai vannak, (Th~ vetraniói, M. fuchsi) és ezenkívül

gazdag a gerinces faunájuk, mikro- és makroflóra maradványaik. Ezért sz
idtartamra érvényes els igazi sföldrajzi vázlat alapja lehetett ez a réte<;

szemben a régebbi, a pannon „egészébl” összeszedett tarka, de a valóságnál',

nem megfelel kísérletekkel. A változó irányú faunavándorlások jelenségénei
i

tanulmányozása ebben a szakaszban tette lehetvé a biofácies-változásol ]

egységes értelmezését. Ehhez szükséges volt az izodiasztrófikus zónák ponto ;

megállapítása. A Dunántúl és az Alföld, ill. a mezozóos és paleozóos aljza

eltér ersség és esetleg irányú lassú mozgásai az oszcillációs szakaszbai

hol az egyik, hol a másik terület ersebb megsiillyedését eredményezték
Ezt a megállapítást alátámasztja Szabóné Kilényi É. és Szénás Gv.-nel

a „Pannon monográfiában” megjelent geofizikai tanulmánya is (pl. 232) :

„Az alsó és fels pannon határ közelében egymás felett ellentétes irányba)

vastagodó rétegek helyezkednek el, azaz a pannon emeletben az üledékgyjtt 1

különböz irányú „billeg” mozgásokat végzett.” Természetesen ez a „bilié

gés” földtörténeti tempóban ment végbe, különben katasztrofális követkéz j

ményei lettek volna. A többször megismétld morfológiai újratagolódásnak

a porta ferraei út megnyílásában is szerepe lehetett, de ilyen jelleg mozgások
okozhatták a fiatalabb képzdményekben kimutatott ellentétes irányú fauna

vándorlásokat is. Az oszcillációs szakaszban már a résztavakra tagolódott

és kis területre összezsugorodott csökkentsósvízi tó természetesen mindig a

legmélyebb szint irányába vándorolt, mocsári rétegeket hagyva maga után.

Amikor pedig az addig mocsári rész aljzata süllyedt meg ersebben, megvál-

tozott a tóvándorlás iránya is. Ilyen jelleg tóvándorlások megmagyarázása-,

hoz elegend a relatíve ersebb süllyedés feltételezése is. Természetesen ilyen

összefogazódó biofáciesek esetében ún. „jó” határt találni és az ilyen idben
lezajló történéseket egyetlen réteggel jellemezni nem lehet, ezért az oszcillációs

szakaszt úgy határoltuk el, hogy a tihanyi szelvény els mocsári rétegétl

a várpalotai szelvény utolsó aligsósvízi rétegéig (vezet réteg) számítjuk.

A tihanyi és várpalotai szelvények pontos összefüggését az öcsi szelvény
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özbeiktatásával tisztáztuk. A szárazföldi édesvízi szakaszokban már az

szcillációs összletben is elfordul az Unió vetzleri faj. de U. icetzleri-s fáciesrl

<ak tömeges elfordulásuktól, azaz a teljes kiédesedés idejétl beszélünk
íí'Meghy felfogásával megegyezen).
Az oszcillációs szakasz és az U. rcetzleri-s fácies nálunk tapasztalható össze-

iggése párhuzamosítható a Szlavóniai-medence díszített ,,Paludinás” rétegei-

nk (Viviparusok) földtani helyzetével. Neumayr eredeti leírása szerint a
szített héjú Paludinák ott is a congériás rétegek között fordulnak el és ott is

, lignit csíkok” kísérik, mint nálunk. Ez valószínsíti, hogy a Szlavóniai-

edencében is ekkor már résztavakra tagolódott a pannon tó és a lokális rész-

edencékben ott is oszcilláló vertikális mozgások miatt váltakoztak az aligsós

Í

ofáciesek mocsári rétegekkel.

Érdekes különbség, hogy nálunk a szárazföldi édesvízi közbetelepülésekben

. íretzleri fordul el, míg Szlavóniában díszített Viviparusok. A díszített

iviparusok hozzánk valamelyik szlavóniai részmedencébl jöhettek, mert
: alföldi elfordulásokban az oszcillációs szakasz után már végig édesvízi

ciesben találtuk meg a Vivipnrus strici uratiis és más díszített Viviparus
-hiányokat (Baetha Földt. Közi., 1962 gyulai fúrás 1440- 1850 m között).

; szlavóniai részmedencék egyikében sem találtak tudomásom szerint U.
°tzleri-1. Mintha az amerikai fauna hullámnak két ága lett volna: déli ága
>zta a díszített Viviparusokat Szlavóniába, északi ága az U . icetzleri-t hoz-

mk. A V. stricturatus a Szlavóniai-medencében az ún. középs paludinás
int /? zónájában fordult el. A fels paludinás szint viszont a közölt fajok

apján már alsópleisztocén gyanús, míg az alsó paludinás szint faunája
megegyezik a mi C. balatonica-s szintünkkel. Sümeghy levantei fogalmával
hát ma is egyetérthetünk, de új elnevezés lenne szükséges, mert a levantei

nevezést elször Neumayr ,,Paludinás rétegei
-

' alapján tágabb értelemben
isználta. Összehasonlító táblázatokat ,,A pannon monográfia” (1971) 27 28.

•dalán 2,3. táblázat találhatunk.

A felspannon középs része neosztratotípus lelhelyének a tihanyi Fehér-
irtot (6-os jelzés rétegét) ajánlottam. Ez a réteg az oszcillációs szakasz
kvjébl való. — a C. balatonica-s szintbl. A C. balatonica-s szintet, Lren-
iey és Halaváts értelmezéséhez viszonyítva, leszkítetten használom, mert
választottam a biofácies-változásokat magában foglaló részt oszcillációs

akasz néven, ahol már C. balatonica nem is fordul el vagy igen ritkán, —
rendszerint a kisebb termet C. neumayri faj található meg.
A jó földtani határ kérdéséhez is lenne néhány megjegyzésem. Nem állíta-

ni Horusitzky F.-cel, hogy az slénytani, biosztratigráfiai és diasztrofikus
•apón felállított határok valamelyike fontosabb, ill. pontosabb volna, vagy
•gy ellentét lenne közöttük, mert nem egyik vagy másik a helyes, hanem
nyelembe kell vennünk bármely területrl származó adatot.

Természetesen az a legszerencsésebb eset, ha jól igazolható földtani törté-

ire tudjuk visszavezetni a fauna vagy flóra megváltozását, de ez nem
; lenti azt. hogy a spontán mutációk jelentsége megsznt volna a szárazföldi

jonológia területén. Az tény, hogy a jelentsége kisebb, mint a tengeri eseté-

in Tudjuk, hogy a felspliocén korszer taglalását éppen a Mimomys-félék
ívid fajölti teszik lehetvé, ezek változása minden valószínség szerint

fontán mutációval történik (Kretzoi, Jánossy). A pannon taglalása szép

]
Idája a komplex módszereknek. A jelentsebb határok faunaképváltozásai

latos földtani történéseken alapulnak.
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A fokozódó kiédesedés összefügg, ill. következménye a tengeri összeköttet

megszakadásának. Az alsó- és felspannon elhatárolása pedig a porta ferraei i

megnyílásához kapcsolódik, mert ezzel indul meg a Káspi-brack típusú faun
elemek megjelenése a Pannon-medencében, ami nemcsak egy más típus

j

faunát jelent, de kb. 3 x -os fajszámnövekedést is az alsópannonnal szembe
A tengeri összeköttetés megsznte után a Paratethys két részmedCncébt

élt tovább és fejldött párhuzamosan a Pannon-medence, Gráczi-öböl, Érdél
Jugoszlávia területén és attól elválasztva az ún. Káspi-brack területen Rom,
niában. A két terület kapcsolatának felderítésében Stevanovic P.-nek vannal
elévülhetetlen érdemei. Sokan Halaváts G\r.-ban látják a porta ferraei i

jelentségének els felismerjét, de Halaváts ekkorra a tengeri összeköttet'

megszakadását tételezte fel, ami pedig jóval korábban történt.

A délkelet-európai faunavándorlás gondolata, illetve ténye juttatott
j

arra a felismerésre, hogy nálunk a porta ferraei út két ütem megnyílásáv
számolhatunk. Az alsó- és felspannon határán lev, Stevanovic által k

mutatott megnyílást porta ferraei 1-es fauna hullám néven jelöltem, ez
j

C. ungula caprae-faunához csatlakozott és megfelel Stevanovic ,,nov<]

rossziai” alemeletének, míg a porta ferraei 2-es fauna hullám a Viviparus sad

leri formakörrel jellemezhet, Theodoxus vetrenici, Melanopsis fttchsi a lej.

]

gyakoribb fajai és nálunk a Congeria balatonica faunához csatlakozott. Meij

felel Stevanovic portaferrien alemeletének.

A felspannonon belül már ritka az ún. jó határ, de ezt nem is kell erszí

kölni, ha fokozatos átalakulás miatt a valóság bonyolultabb, mint azt aj

oszcillációs szakasz esetében is láttuk, akkor ott az éles határ távolabb állni

az igazságtól, mint a fokozatos átalakulás nehézségeit tükröz „megalkuvó
határ. Mindenesetre az ilyen megalkuvásoknak is meg vannak az elvi szabálya

Azt tartjuk helyesnek, ha az átmeneti képzdmények bevezetése helyett I

változás irányát vesszük figyelembe és az új faunatípus biztos megjelenését'
j

már a fiatalabb emeletbe soroljuk a képzdményeket. Az alsópannon felsc I

pannon határ esetében Széles M. túl nagy vastagságúnak találta ezt aj

„átmeneti” összletet — helyenként közel 400 m — és ezeket az alsópannonb

sorolta. Magam részérl, mivel már az alsópannon fajok mellett megvárnia :

a porta ferraei út megnyílásával idekerült fajok is (Congeria rhomboidec\

Dreissena auricularis), ezzel a rétegsorral kezdem a felspannont. Ezekbe

a rétegekben kétségtelen több még az alsópannon faj, közülük leggyakorib

a Paradacna abichi. Algv környékén Széles M. igen jelents példányszámba
j

találta meg, de is megírta, hogy gyakoriak ezeken a példányokon a fejldén

rendellenességek: óriásnövés. Ilyen esetekben arra lehet gondolni, hogy a nag.

példányszám esetleg nem létoptimumot jelent, hanem kihalást. Ez is megersítet

állásfoglalásomban és fenntartom ezeknek a rétegeknek felspannonba sorolását

Szükség lenne a Paradacna abichi els elfordulásának revíziójára, ugyani

Andrusov, a káspi brakk területrl Krímbl írta le ezt a fajt, ugyanakko

a Magyar-, Jugoszláv- és Erdélyi-medence alsópannonjában is gyakori. Ha ;

2 Paratethys résztenger érintkezése csak a felspannon határán történt meg
a Krím félszigeti alsópannon elfordulás valószíntlen. A felspannon als'

része neostratotípus, lelhelyének a kbányai Jászberényi-úti szelvényt java

soltuk Korpásné Hódi Margittal, amelyben együtt található a Congerii

ungula caprae (2-es réteg) és a C. rhomboidea (4-es réteg).

A kialakult ellentétek egy része onnan ered, hogy a kutatás (okozód*

specializálódást követel meg és mind hazai, mind külföldi viszonylatban ;
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vitapartnerek specializálódási köre, illetve annak centruma eltér. Ilyen

különbségekre vezetem vissza a faj, alakkör és változékonyság fogalmak
különböz értelmezésén alapuló véleménykülönbségeket. Nem szégyenlem, de

különös büszkeséggel sem tölt el, egyszeren tény , hogy az én specializá-

lódási centrumom a pannonon belül: a biológia, szorosabban a palaeo-biológiai

tömegvizsgálat, — vitapartnereim pedig geológus-paleontológus vagy pale-

ontológus geológus irányban specializálódtak a pannonon belül. Amikor
Stevanovic P. a Congeria praerhomboidea „fajt” nálunk is megtalálta, talán

íj
csodálkozott, hogy nem lelkesedtem ezért a fajért, pedig nekem is megmutatta
egy példányát. S'i'EVANOVicnak elég volt egy bizonyos morfológiai különbség

és ennek egyezése a Jugoszláviából már ismert alakkal ahhoz, hogy 2 fajról:

C. rhomboidea-ról és C
.
praerhomboidea-ról beszéljen. Egy tömegvizsgálati

ji szakember elször egv faj változékonysági körének tisztázását igényli. A vál-

tozékonyság mértéke a pannon fajok nagy részénél igen nagy. A Dreissena

auricularis általában karcsú, hosszúkás példányai a pellérdi fúrásban elérik a

i széle-hossza egyenl méret -változat szélsségét. Meggyzdésem szerint a C.

praerhomboidea is bven beleesik a Congeria rhomboidea változékonysági körébe.

1 Ugyanez az eset a C. banafica és C. digitiformis „fajokkal”. Stevanovic az alsó-

pannonon belüli szintekre tagoláshoz tartja alkalmasnak a 2 „fajt”, míg Széles
M kimutatta a pannon monográfiában, hogy nálunk csak 1 faj él, a C. bánátién.

amelynek változékonysági körébe tartozik a C . digitiformis is. Ezt az összeköt
[formák gyakorisága és a változatok „kevert” elfordulása is alátámasztotta.

Az egy fajba tartozás kérdését, megfelel példányszám esetében az slénv-
1 .tanban is a változékonyság figyelembevételével dönthetjük el a legmegnyug-
tatóbban. Az egységes binomiális elosztás határain belül indokolatlan faj vagy
alfaj különbségekrl beszélni. Az alakkör tágabb fogalom, amelynek „körét”

i
í úgy határozhatjuk meg, hogy megszerkesztjük a számításba jöv fajok válto-

zékonysági görbéjét és ezek középértékének (médián) egymástól való távolsága
dönti el, hogy a vizsgált fajok egv alakkörbe sorolhatók-e vagy sem.
Rendkívül érdekes a Congeria neumayri Axdr. faj problémája. Andrusov

1897-ben írta le ezt a fajt és ahogy az régi fajoknál lenni szokott, akkor már
II több közelálló alakot jelöl név volt forgalomban. így ez esetben a Brusina
I (által ábrázolt C. basteroti név is, amelyet 1874-ben Böckh J. vett át nálunk
elször. A C. basteroti elnevezés használata a C . neumayri leírása után ritka,

i de napjainkban fontosabb kérdés került eltérbe, mint a C. basteroti és C. ne-

IImayri szinoním elnevezése. Ugyanis eddig a két néven szerepl valószínleg

Jjegy faj csak a felspannonban fordult el. Újabban számos olyan faj került

el. amelyek els pillantásra a C. neumayri alakkörébe tartoznak, de az alsó-

pannonba. annak is a legalján éltek. Korpásné Hódi Margit hívta fel a figyel-

memet a lajoskomáromi fúrás egy ilyen kistermet Congeriájára (Congeria
sp.) Ion Pana ezt a fajt nagyon közelállónak találta a romániai meoti alemelet

\ C. modioliformis fajához. Nyilvánvalóan fontos lenne tisztázni, hogy ez a

morfológiai közelség, egy változékonysági körön belüli hasonlóság esete-e,

Ivagy milyen fokú rokonságot, esetleg fejldési konvergenciát, párhuzamot
takar az alsópannon és a felspannon alakok között. A változékonysági

I görbék mediánjainak távolsága lehetne itt is a kiindulás ilyen összehasonlító

•.vizsgálatokhoz. Korpásné lényegében hasonló kérdéseket feszeget a lajos-

komáromi fúrás egy másik alsópannon fajával, a Parvidacna laevicostata-val

kapcsolatban is, amelynek a P. tinnyeana fajjal kapcsolatos változékonysági
1 és alakköri összefüggését kellene tisztázni.
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Ezek a problémák azért jelentsek, mert a Paratethysnek az alsópannon
határán lev kiterjedésére, egységes vagy megosztott voltára nyújthatnak
fontos adatokat. Ezenkívül esetleg adatokat kaphatunk a káspi-brakk terület

és a Pannoniai-medence kapcsolatáról a porta ferraei út megnyílása eltti id-
bl. Ha ilyen kapcsolat az alsópannon alsó határán is lehetett, akkor nem
kellene kételkedéssel fogadnunk a P. abichi krimmi kissé idsebb rétegekbl
való említését.

De nem szabad elfelejteni, hogy a biológiában, így a szorosabban vett s-
lénytanban is elfordulhatnak párhuzamos, konvergens fejldési sorok anélkül,

hogy szorosabb rokonság esete állna fenn.

Természetesen olyan hibalehetség is elállhat, hogy két különböz faj kap
azonos nevet. Krolopp E. ennek valószínségére hívta fel figyelmemet az

Unió wetzleri fajjal kapcsolatban. Az U. wetzleri-t 1851-ben Dunker írta le a
günsburgi „molasse”-ból Margaritana wetzleri néven. 1856-ban Hoernes M.
hazánkban Ácsról egv morfológiailag közelálló fajt gyjtött, amelyet azono-

sított Dunker fajával és U. wetzleri-nek nevezte. Mai felfogásunk szerint az

idsebb molasseból elkerült faj hasonlósága az Ácsról ismert példányokhoz
konvergencia, mert az U. wetzleri csak az amerikai fauna-hullámmal jött be

Európába, ami a felspannon oszcillációs szakaszába esik. Eldöntend, hogy
a günsburgi molasseba esetleg bemosódott-e a fiatalabb U. wetzleri egy-egy

példánya, vagy párhuzamos fejldési sorról van-e szó? A morfológiai különb-

ségeket ismerjük. A Günsburgból származó alaknál kissé eltér a radiális

bordázat és ami még fontosabb, hiányzik a nálunk található fiatal fajra oly

jellemz, héj középs részi homorulat is.*

Ezekbl a példákból is láthatjuk, hogy az slénytani problémák megoldása
általában igen munkaigényes, de megéri, mert egy széleskören tisztázott

„faj "-probléma a jó következtetések alapja lehet, de tisztázatlan adaton a

hibás következtetések egész sora alapulhat.

A faunavándorlások egy részének nemzetközi mérete (amerikai fauna hul-

lám, porta ferraei út) valószínleg nem hozható összefüggésbe Stíllé (1924)

„idtörvényével", illetve orogén fázisokkal.

A bazaltvulkánosságról slénytani alapon csak azt tudjuk, hogy azt a C.

ungula caprae-s alemeletnél fiatalabb történés eredményezte, mert a Somló-

hegyen a bazaltkitörés áthatolt a C. ungula caprae-s rétegeken, de kérdés,

hogy mennyivel fiatalabb? Erre a kérdésre pontosabb adatokat kaphatunk
az eruptív kzetek tanulmányozóitól. SzÁdeCzky KardossE. (1966), PantóG.
(1968) megállapításai szerint a teljes pliocént (pannont) „vulkáni csend”

jellemzi. A szóbanforgó bazaltvulkánosság is pliocén végi, de még inkább már
a quarterbe tartozó típusú (Pantó 1968). A Pannon-medence kialakulásában

ekkor szakaszos mozaikszer besüllyedések és a feltöltdés a legfontosabb

földtani folyamatok.
Mindenesetre az eredmények összehangolása itt csupán csak megkezddött

és még sok érdekes pozitívumot ígér.

Természetesen jelents biofácies változásokat okozhatnak már kisebb

földkéregmozgások is sekély vízben (felspannon középs része), míg mélyebb

víz esetén ersebb földkéregmozgások is csak kisebb fáciesváltozást ered-

ményezhetnek. Az üledékfolytonosság kérdése sem problémamentes, mert

• Legújabban 0073. III. 12.) Krolopp E. közölte, hogy Dinker által a miocén molassból leírt U. uel:0ri faj

valóban nem azonos a hazánkban talált tévesen ennek a fajnak határozott példányokkal. A nálunk talált példányok

helyes neve: Margaritifera flabelaiifnrmi

»

(Griqorovics Berezovszkij). Ez a faj nagy területen fordul el, a

Szovjetunióban is gyakori és valóban folyami alak.
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relatív szintkülönbségek miatt egyes helyeken lepusztulás jelentkezhet, ugyan-
akkor másutt üledékfelhalmozódás. Az is bizonyos, hogv a pannonban is

kijelölhetk un. „depressziós területek, ahol az oszcillációs kéregmozgások
süllyed szakasza tartósan ers volt és így igen nagy vastagságú összletek
képzdtek (Szentes, Gyula, Makó).
A lepusztulásos és felhalmozódásos területek történéseinek tisztázása és

azok pontos id korrelálása is a jöv feladata, de a komplex módszerek alkal-

mazása reményt nyújt arra, hogy a valóságot ezen a területen is egyre jobban
megközelít hét

j
ük

.

Az itt közölt problémaismertetés távolról sem teljes, de már ennyibl is

láthatjuk, hogy a jöv kutató nemzedékére nagy és szép feladatok várnak.
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Zu den Problemen dér »Pannon-Monographie« (P>71)

und des »Lexique Stratigraphique«

F. Bartha

Die Standpunkte dér Verfasser dér 1971 erschienenen »Pannon-3Ionographie« stimmen
nicht in allém miteinander überein. Die Vereinbarung dér unterschiedlichen Aufassnngen
dér Verfasser wurde durch das Termin dér Zusammenstellnng des »Pliozán«-Teiles dér
2. Ausgabe des Vol. »Hongrie« des »Lexiqne Stratigraphique# dringend gemacht, wo
mán aucb zu den Streitfragen Stellung nehmen musste. 3Vegen seiner Krankheit war
Verfasser in 1969 nicht in dér Lage am >Xeogen-Kolloquium« die »Pannon-Frage« zu
erörtenr. Dórt berichtete L. Strausz vor allém iiber seine eigenen Ergebnisse (Földt.
Közi. 101. 2—3. p. 114—119). Um das darnals Versáumte naehzuholen, hat Verfasser
den vorliegenden Aufsatz zusammengestellt, wobei er die bestehenden Probleme her-
vorgehoben hat.

1. L. Strausz in 1942 und dann in 1969 am Xeogen-Kolloquium 31. Széles in dér
>Pannon-3Ionographie« (1971) vereinfachten den im Oberpannon beobachtbaren, stellen-

wiese 16-fachen Wechsel dér Brackwasser- und Süsswasser- und terrestrischen Biofazies
und beschrankten sie ihn auf den Fali dér nebeneinander vorhandenen Fazies mit Proso-
dacna vutskitsi und Unió wetzleri. Die Auffassung von 31. Széles weicht vöm Stand

-

punkt von L. Strausz insoweit ab, dass sie die Brackwasserfazies als eine Beckenaus-
bildung, wáhrend die U. wetzleri-F&zies als eine litorale Randfazies aufgefasst hat. Die
beinahe zwanzigjáhrigen Untersuchungen des Verfassers wurden berechtigt:

a) durch den vielfachen Biofazieswechsel, dér cinen sowohl zeitlich, als auch ráumlich
gut abgrenzbaren Abschnitt (Oszillationsphase) des oberen Pannons darstellt und nicht
nur im Beckenrandgebiet, sondern auch im »Beckeninneren« vorzufinden ist (Bohrung
von Jászladány).

b) Dér genaue Ablauf des Süsswerdens des Brackwassersees wurde biostratigraphisch
vielseitig erarbeitet und die geologische Stellung und die charakteristischen Arten
(Melanopsis fuchsi, Theodoxus vetranoi

)

dér letzten oligohalinen Fazies wurden bestimmt.
c) Verfasser hat dicse charakteristische oligohaline Fazies »Leitschichten« genannt,

da ihre, im ganzen Raum des Landes verfolgbare, reiche Wirbeltier-Fauna und Flórén-



322 Föltnni Közlöny 102. kötet, 3—4. füzet

überreste die Zusammenstellung einer zeitgemáss beschránkten paláogeographischen
Skizze ermöglichten.

d) Über ein Beckeninneres und eine litorale Ausbildung zu sprechen wáre deswegen
unrichtig, weil sich dér pannonische See zu dieser Zeit bereits in kleine Teilseen gegliedert
hat und so iiberall Küstennáhe vorhanden war.

2. Die Ivonzeption des Verfassers unterscheidet sich auch vöm Standpunkt von L.
j

Straxjsz und M. Széles zr Frage dér Pannon-Grenzziehung. Diese Forscher rechneten
die Congeria ungula caprae-Schiehten mitsamt den C. subglobosa- und Parndarna abichi- Ij

Schichten zum unteren Pannon. M. Széles begründete dies damit, dass in dér Umgebung i

von Algy diese »Übergangs«-Formationen eine Gesamt maciit igkeit von 400 m erreichen
und in ihnen die für das untere Pannon charakteristische Art Prosodacna abichi sehr
háufig vorkommt. Verfasser hat diese Bildungen zum unteren Teil des oberen Pannons
gerechnet, denn:

a) hier erscheinen schon die neuen Elemente, die infoige des Eröffnens dér Porta
ferrae-Weg in die Fauna geraten sind (Congeria rhomboidea, Dreissena auricularis,

Dreissensiomya intermedia usvv.).

b

)

Es ist vvahr, dass die unterpannonische P. abichi hier die háufigste Art ist, aber
auch nach dér Meinung von M. Széles kommen Exemplare von abnormalem Wachstum
(Hiesenwachstum) vor, was nicht die Blüteperiode, sondern das Aussterben ankiindigt. I

c) Die grosse Schichtenmáchtigkeit ist dér Grund dafür, dass Algy in dér grossen
Depression des »Grabens von Makó« liegt und hier allé Bildungen ausserst machtig sind.

d Die Faunas mit Dreissena auricularis kam zr Zeit dér C. ungula caprae-Fauna
im Pannonischen Becken an (Profil von Jászberényi-Strasse in Kbánya bei Budapest).

3. Verfasser unterscheidet im oberen Pannon auch noch einen mittleren und einen
oberen Teil. Innerhalb des mittleren Teiles des oberen Pannons hat er zwei Phasen
unterschieden.

a) Die Congeria balatonica-Vha.se weist noch keinen Biofazieswechsel auf, aber Ver- 1

fasser hat nachgewiesen, dass mit dem zweiten Eröffnen dér Porta ferrae-Weg die Fauna
Vivipnrus sadleri, die vöm SO eingewandert hatte, in dieser Periode sich dér Congeria
balatonica —C. triangularis-Fauna anschloss.

b) Eine Oszillationsphase, die bereits im Punkt 1. beschrieben wurde, ist eine neo-
stratotypische Lokalitát: siehe die Sicht »Tihany—6«.

4. Den Oberteil des oberen Pannons rechnet Verfasser vöm endgültigen Einsatz des

Süsswasserregimes im Pannonischen Binnensee, in Übereinstimmung mit J. Sümeghy's
Auffassung, aber dér Begriff Levantin ist unrichtig, denn ihn Neu.mayr ursprünglich
nicht in diesem Sinne gebrauchte (Neostratotyp: Várpalota, Schichten F, K 2).

•5. Eine andere Gruppé dér Auseinandersetzungen fusst auf dér unterschiedlichen
Auffassung des paláontologischen Artenbegriffs. Zr richtigen Stellungnahme ist unent-
behrlich, die Variabilitátsweite dér Arten zu bestimmen.

a) Das Fehlen dieser Bestimmung war dér Grund dafür, dass P. Stevaxovic die Art

Congeria bánátién von C. digitiformis tren.it. Nach den Angaben von M. Széles befinden
sich zwischen den beiden Varietáten zahlreiche Verbindungsformen und diese sondern
sich auch stratigraphisch nicht voneinander ab. Deswegen kaim nicht von 2 verschie-

denen Arten die Rede sein.

b) Áhnlich ist dér Fali dér Einreihung vonCotigeria rhomboiden und C. praerhomboidtn,
eberifalls durch Stevanovic, in verschiedene Arten. Daliéi hielt Verfasser für wahr-
scheinlicli, dass es sich um 2 Vai'ietáten handelt, die dem Variabilitátskreis einer und
derselben Art angehören.

6. Congerin neumnyri wurde in Ungarn bisher nur in dér Oszillationsphase, als dérén

charakteristische Congerin von kleinem Wuchs, gefunden. In dér Bohrung von Lajos-

komárom bezeichnete M. Korpás—Hóm eine kleinvvüchsige Congerin mit dem Namen
Congerin sp., die dér C. neumnyri sehr nahekommt. Ion Pana erklarte die Art C.

modiolifonnis in dér Máot-Stufe Rumániens zu einer Art, die dér soeben erwáhnten
nahesteht oder ihr gleich ist. In diesem Falle besteht die Frage darin, ob es zwischen

jungen C. neumnyri und den álteren Congerien von áhnlichem Aussehen eine echte

Verwandschaft besteht (lángere Lebensdauer) oder mán lediglich mit dem Fali einer

Konvergenz zu t un hat, <1. h. ob die áusserliche Áhnlichkeit nicht auf eine phvlogenet ische

oder Artenentwickhmgs-Gleichheit zurückzuführen ist. Die Frage könnte durch die

Klárung dér Variabilitát dér Artenkreise und die Bestimmung dér Mediandistan/.en

en t schieden wer<len

.

7. Auf <'in áhnliches Proliiéin hat E. Krolopp den Verfasser im Zusammeniiang
mit Unió wetzleri Dunk. aufmerksain geinacht. Diese Art wurde von Ditnker lS.il

unter dem Nainen Margaritana wetzleri aus dér »Molasse« von Giinsburg beschrieben.
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M. Hoernes fand in Ács eine morphologisch nahestehende Art und dicse identifizierte

er mit dér Art Dunker’s unter dem Namen Unió Wetzleri. Die Frage ist, ob die in Ungarn
immer im mittlercn oder oberen Teil des Oberpannons auffindbare Art — die mit dér
ainerikanischen Faunenwellc gekommcne Unió von verzierter Schale — in die áltere

Molasse eingewaschen worden ist — oder ob es sich hier nur tun eine Konvergenz dér
áusseren Merkmale handelt? Die Konvergenz ist in dicsem Falle wahrscheinlich, denn
obwohl die Áhnlichkeit zwisehen den Günsburger und Acser Körmén stark ausgeprágt
ist, in den feineren Details besteht aber ein betráchtlicher Unt ersehied (radialer Berip-
pungsgrad, Kehien dér charakterist ischen Einwölbung dér Schale von U. wetzleri ustv.).

8. Es ware wichtig zu entscheiden, ob das von dér Krim-Halbinsel, aus álteren
Bildungen bescliriebene tCardium* nbichi Aníiri sov dér Art Paradacna nbichi — einer
dér haufigsten des Unterpannons von Ungarn — gleich ist. Nach einer anderen Auf-
fassung ware námlich die Verbindung mit dem kaspischen Brackwasserraum erst mit
dem Eröffnen dér Porta ferrae-W’eg zustandegekominen (Stevanovic), dics erfolgte aber
zu Beginn des oberen Pannons. ist die Krimer Art unserer unt erpannonisehen /'. nbichi

gleich, so ware das als eine neue Angabe über eine frühere Verbindung mit dér Para-
tethys zu betrachten?

9. Das ungarische Pliozán nur mit lediglich diastrophischen Anschauungen zu gliedern
ist unmöglich, weil hier:

a) auch terrestrische Phasen vorhanden sind und dér Zeitraum von diesen nicht
klar ist

;

b) Eine betrfichtliche Rolle in dér Bestimmung dér terrestrische Phasen erhielten
die sich mit raschen Mutationen verandernden kleinwüchsigen Wirbeltiere, die Vertreter
\on Mhiionn/.v (Kretzoi, Jánossy).

r) Die gemeinsame Berücksiehtigung allét - Faktorén ergibt eine sicherere Grundlage
für die Gliederung, als die Anschauving, die nur die tektonischen Ereignisse für wichtig
halt.

d) lm Falle von Veránderungen durch kontinuierliche Umwandlung, wie sie im
Pannon haufig vorkoinmen, ist die ungewisse Grenze wahrhafter, als die erzwungene
»gute<i Grenze (1. Oszillationsphase).

10. Die pannonischen Ereignisse nur mit paláontologischen oder nur mit biostrat i-

graphischen Angaben zu interpretieren ist unmöglich, weil diese an sich die Veránde-
rungen nicht eindeutig bestimmen.

n) Mit paláontologischen oder biostrat igraphischen Angaben kimen wir das Altér
dér, die Pannonschiehten durchbrechenden Basalte nur mit annáhernder Genauigkeit
angeben. Zum Beispiel ant Somló- Berg brechen die Basalte dieC. imgula caprae-Sehichten
durch. Auf paláontologischem und biostrat igraphischem Grund können wir alsó nur
soviel sagen, dass die Basalte jünger als dér untere Teil des oberen Pannons sind, aber
wir wissen nicht, um wieviel?
Zr Lösung kommen hier die Fachleute naher, die sich mit Eruptivgesteinen und

dem Vulkanismus von Ungarn befassen. E. Szádeczky-Kardoss und G. Pantó habén
nachgewiesen, dass die Pannon- Periode durch eine ovulkanische Stille« charakterisiert
wird und dér Basalt vulkanismus von spátpliozánem oder eher von pleistozánem Typ ist.

11. Nun taucht die Frage auf, ob die pannonischen Ereignisse und Biofaziesver-
ánderungen olme Orogenphasen erklart werden können. E. Szádeczky-Kardoss und
(t. Pantó haltén das inosaikartige Einsinken und die Aufschüttung dér einzelnen Krusten-
teile hinreichend für die Erklárung dér pannonischen Geschichte. Daniit stehen die
Oszillationserscheinungen nicht in Widerspruch, denn die Hebungsphase durch eine
stárkere Aufschüttung ersetzt werden kaim. Die Faunenwanderungen können ihrerseits

mit dér, in die gleiche Hichtung fallenden Reihe des Einsinkens dér Krustenteile erklart
werden.

12. Auf Grund dér ersten Uberlegung widersprechen dieser Erklárung nur die Erfah-
rungen dér Bohrung Szászvár— Dl, wo zwisehen den Schichten mit Fossilien des basalen
Oberpannons und des mittleren Oberpannons eine 200 m machtige Masse von vulka-
nisehem Schutt (Trac-hydolerit ) eingeschaltet ist. In diesem Falle ware eine stárkere
Hebung, ja eventuell auch eine orogene Phase anzunehmen, aber die Erscheinung lásst

sich auch durch lokálé Faktorén erkláren.
In den obigen Ausführungen wünscht dér Verfasser cinen Teil dér Probleme zu

besprecben, die spannend und interessant zu werden versprachen. Sogar daraus ist

ersichtlich, dass mán mit dér »Pannon-Monographie« von 1971 die moderné, komplexe
Forschimg nur in Angriff zu nehmen vermochte, aber dérén ausführliche Gestaltung
sowie die Erarbeitung von neuen Richtlinien und Untersuchungsmethoden den For-
schern noch weiterhin beiorstehen.
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A nyugat-mecseki urán elsdleges
felhalmozódásáról

Bállá Zoltán— Dudko Antonyina

(5 ábrával)

Összefoglalás : Az elsdleges uránfelhalmozódást az üledékképzdés idejére
teszi minden eddigi kutató s az urán kiválását a vörös és szürke összletek határán létre-

jöv geokémiai gáton való dúsulással magyarázza. Feltételezve, hogy a vörös és szürke
üledékek felhalmozódása során az uránmigráció körülményei a felszíni vízhálózatban
azonosak voltak, kiszámítottuk, hogyan aránylik a „geokémiai gáton” kialakult urán-
felesleg a vörös kzetekbl hiányzó urán mennyiségéhez. Számításaink eredményei arra
mutatnak, hogy az ércmez produktív összletében 40% -kai több urán van, mint
amennyi a vázolt módon a vörös üledékekbl származtatható. Az uránfelesleg eredetét
vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy az az ércmez egyelre ismeretlen K-i
részérl származhat. Ebbl az következik, hogy az elsdleges uránfelhalmozódás K-rl
Ny-ra irányuló uránmigráció során ment végbe, amely uralkodóan vízszintes irányú
volt, sok krn-t tett ki és felteheten a földalatti vizek mélyebb, stagnáló szintjeiben

játszódott le.

A nyugat-mecseki uránércesedés genetikáját tanulmányozó kutatók a permi
homokkövekben lev urán eredetével kapcsolatban arra az álláspontra helyez-

kednek, hogy az urán az üledékfelhalmozódás során került az összletbe és

kötdött meg. Az uránérckutató fúrások karotázs-szelvényeinek dr. Szabó) J.

kezdeményezésére és irányításával a közelmúltban lefolytatott komplex ki-

értékelése lehetvé tette e koncepció mennyiségi ellenrzését is. Ennek alap-

jául a következk szolgáltak.

Ismeretes, hogy az érctelepes ún. produktív összlet túlnyomórészt zöld

homokkösszletbl áll, fekvjében monoton szürke-, fedjében pedig egy-

hangúan vörös homokkösszlettel. A két utóbbi átlagos gamma-intenzitása
jóval alacsonyabb a zöld homokknél, de a szürke összleté a vörösénél valamivel

nagyobb. Az urán hatvegvérték alakban migrál. s túlnyomórészt négyvegv-

érték alakban válik ki. Ebbl kiindulva, a szürke fekvösszlet vörös fed-
összletéhez viszonyított nagyobb gamma-háttere nagyobb urántartalommal
magyarázható.
A részletes ásvány-kzettani és litológiai vizsgálatok tanúsága szerint a

vörös, zöld és szürke kzetek törmelékanyagának összetételében, szemcse-

nagyságában és osztályozottságában nincs jelents eltérés, ami arra utal,

hogy a lepusztulási és szállítási viszonyok lényegileg változatlanok voltak.

Az uránt az eddigi kutatók jelents része ugyanonnan származtatta, ahonnan
a törmelékanyagot; tehát feltételezhet, hogy a vörös homokkösszlet képz-
dése során is ugyanannyi urán migrált az atmoszférikus eredet vizekben

egységnyi id alatt, mint a szürke üledékek felhalmozódásakor. .Míg azonban
a szürke üledékekben lev szerves-anyag redukáló hatására az urán gyakorlati-

lag teljes egészében megkötdhetett, a vörös üledékekben erre nem volt lehe-

tség, s így az urán egv része oldatban maradt. Ezen utóbbi uránmennyiség
a szürke és vörös kzetek átlagos gamma-intenzitásában mutatkozó (sugárzási
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uránekvivalensben kifejezett) különbség és a vörös kzetek köbtartalma össze-

I

szorzásával számítható ki. Mivel a jakabhegvi homokkösszlet alapkonglo-

merátuma (fkonglomerátum) eróziós di.szkordaneiát jelez, amelynek idejére

az alatta lev üledékek már kzetté váltak (amit nagyszámú kavics bizonyít),

az említett számításba csak a fkonglomerátum alatti, ún. fedvörös összlet

vonható be: a jakabhegvi homokk kialakulása során esetleg ugyancsak
migráló urán produktív összlet ben való megköt üdése már epigén feldúsulásnak

tekintend.
A számítás eredményeképpen kapott mobilis uránmennyiség jelents része

kezdetben a pszammitos üledékek pórusrendszerét kitölt földalatti vízben

volt oldva, amely a szürke homokkösszletet is átitatta, ahol a szerves-anyag

redukáló hatására az urán koncentrációja jelents mértékben lecsökkent.

A vörös és szürke homokk pórusvizeinek urántartalmában mutatkozó kü-

lönbség az uránnak a vörös kzetekbl a szürke színek felé irányuló diffú-

zióját eredményezhette. A vízben diffundáló urán a redukált kzetekbe jutva

viszonylag rövid id alatt kivált, s így a szürke összlet nek a vörös homokkvel

!

érintkez szegélye uránban egyre jobban feldúsult. Mivel oldat és szilárd fázis

kölcsönhatása esetén az egyensúlyi állapot az utóbbi mennyiségétl független,

az urán vázolt módon végbemen feldúsulása gyakorlatilag addig folytatód-

hatott, míg a vörös kzetek pórusvizeinek urántartalma le nem esett a szürke

összleteinek szintjére.

Í

A diffúzió azonban — kis sebessége miatt gyakorlatilag esak álló vagy
lassan mozgó oldatok esetében jelents tényez. A földalatti vizek végs soron

' tektonikai mozgások hatására lejátszódó filtrációja a folyamat sebességét,

s így az uránban dúsuk) szegélyöv szélességét vagy vastagságát is jelentsen
befolyásolja, azonban az egész folyamat jellegén nem változtat semmit. Nagy
vonalakban mindez kielégít magyarázatot szolgáltat a vörös és szürke össz-

letek határán elhelyezked zöld homokk nagyobb gamma-hátterére. A zöld

homokkösszlet köbtartalmát beszorozva átlagos gamma-hátterüknek a

szürke összlet átlagértéke fölé emelked részével megkaphatjuk a szürke k-
zetekhez viszonyítva , .feleslegben lev” urán mennyiségét.

Ha a produktív összletbe az urán valóban a fentebb vázolt módon került,

az említett uránfeleslegnek egyenlnek kell lennie azzal, amely a fedvörös
összletbl a szürkéhez viszonyítva hiányzik. Ez az egyenlség az urán szürke-

zöld-vörös sorozathoz viszonyítva szingenetikus eredetének mennyiségi krité-

riuma lenne, akárcsak a zöld homokk uránfeleslegének a vörös homokk
uránhiányánál kisebb értéke is. Ellenkez esetben legalábbis részben epi-

genetikus urándúsulással kell számolnunk.

Az ellenrz számítás menete a következ. A feldolgozásba bevont fúrások els meg-
közelítésben állandó srségnek tekinthet háló sarokpont jaira esnek. Ez lehetvé
teszi, hogy köbtartalom helyett elzetesen átlagvastagságokkal számoljunk. A produktív
összletben lév ún. „köztesvörös rétegek” gamma-háttere a fedvörös összletnél kisebb,

ezért e kettt külön számítjuk ki. Mivel a köztesszürke rétegek gamma-háttere a fekv-

I

szürke összleténél nagyobb, a fellép különbséget a zöld homokkben mutatkozó feles-

leghez adjuk. így a következket kapjuk:

Pc = d • [mfv (K u yfsz - K u yfv) + mkv (K u yfsZ - Ku yhv)] =
= d • Ku • [mfv (yfsz - yfv) -f mkv (yfsz - ykv )\,

Pv — a fkonglomerátum alatti vörös kzetekbl hiányzó urán mennyisége
(to/m2

)

;

ahol
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d — a kzetek átlagos térfogatsúlya (to/m 3
);

Ku — sugárzási uránekvivalens (%U/y);

nijv — a fedvörös összlet átlagvastagsága (ni);

mkv —- a köztesvörös rétegek átlagvastagsága (m);

yjsz — a fekvszürke összlet átlagos gamma-háttere;

yjl;
— a fedvörös összlet átlagos gamma-háttere;

ykv — a köztesvörös rétegek átlagos gamma-háttere.

Pz = d Ku - [mz (yz - yfsz ) + m, 5Z (y, sz - yfsz )\;

ahol Pz — a produktív összletben feleslegben lev urán mennyisége (to/m2
);

Ku ,
désy/sz — mint feljebb;

mz — a zöld homokkrétegek átlagvastagsága (m);

mksz — a köztesszürke rétegek átlagvastagsága (m);

yz
—— a zöld homokkrétegek átlagos gamma-háttere;

yksz — a köztesszürke rétegek átlagos gamma-háttere.

Feltevésünk helyességének feltétele P v > P
z ,

vagy pedig Pz/Pv < 1,0. A képletek
összehasonlításából kitnik, hogy a d és Ku számszer értékére az ellenrzéshez nincs
szükség. A többi paraméter tényleges értékét behelyettesítve Pz/Pv = 1,41 adódik.

Elzetes számításunk tehát azt mutatja, hogy a produktív összletben több
mint 40%-kal több az urán, mint amennyi a fkonglomerátum alatti vörös
kzetek lepusztulási területérl származtatható lenne. Mivel ez a következ-

tetés ellentétben áll az urán eredetérl eddig vallott felfogásokkal, megvizs-

gálandó, milyen lehetségek vannak az uránfelesleg eredetének magyaráza-
tára. Véleményünk szerint ezzel kapcsolatban az alábbi alternatívák merül-

hetnek fel;

1. A teljes uránfelesleg a befogadó (fkonglomerátum alatti) sorozatból

származik. Erre két lehetséget látunk:

a

)

Az uránfelesleg az ércmez jelenleg még ismeretlen területeirl szárma-

zik, ahol a PJP,. paraméter értéke jóval 1,0 alatt van.

b) Az uránfelesleg az ércmeznek a Kvágószllsi-antiklinális magjában
lepusztult részérl származik és infiltráeióval került mai helyére.

2. Az uránfelesleg eredete a befogadó sorozattól teljesen független. Ez
esetben három lehetséggel számolhatunk;

a) Az uránfelesleg a jakabhegvi homokkösszlet lepusztulási területérl

származik és a felhalmozódás idején került a produktív összletbe.

b) Az uránfelesleg felszíni eredet, uránban dúsult földalatti vízbl szár-

mazik.

c) Az urán egy része hidrotermális eredet.
Az urán teljes mennyiségének színgenetikus eredetével egyedül az l/a al-

variáció egyeztethet össze. Ezért elsnek azt vizsgáljuk, mennyire tekinthet
ez földtanilag valószínnek. Az ellenrz számítást a következképpen végez-

zük el.

Az alapparaméterek (vastagság, gamma-háttér) változási tendenciáinak

vizsgálatával tisztázzuk, melyik irányból származtatható az említett urán-

felesleg, majd ugyanezen tendenciák alapján felbecsüljük, milyen értékek
lehetnek e paraméterek ezen az ismeretlen területen. Végül meghatározzuk
ezen utóbbinak az uránfelesleg származtatásához szükséges méreteit. Az ada-

tokat az általános földtani keretbe helyezve megvizsgáljuk, reálisnak tnnek-e,
s ennek alapján döntünk az l/a alvariáeió valószínségérl.
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A fúrásonkénti paraméterek jelents ingadozásai arra kényszerítenek, hogy
i változási tendenciák megállapítását területrészeket jellemz fúráscsopor-

tonként kiszámított átlagparaméterek alapján végezzük. Egy-egy ilyen terü-

letrész földtani felépítésének lehetleg egyszerbbnek kell lennie, ami méreteik
csökkentésével érhet el. Ugyanakkor az átlagparaméterek megbízhatósága
a fúrások számának emelésével növelhet. Mivel e fúrási háló adott, ez vég-

eredményben a területrészek méreteinek növelését jelenti. A két ellentétes

irányú követelményt legoptimálisabban az ércmez hét területrészre való

bontásával látjuk teljesíthetnek. Ezeken belül a fúrási háló srsége, vagyis
a tanulmányozottság is jóval egyenletesebb.

A vizsgált hét területrész közül az 1 5. sz. a Kvágószllsi-antiklinális
É-i szárnyára és tengelyöv éré-, a 0 7. sz. pedig a D-i szárnyra esik. A korábbi
vizsgálatokból kitnt, hogy a nyugat -mecseki ércmezben a maximális lito-

lógiai-faciális változékonyság iránya NyDNy KEK. Az 1 5. területrészek

középpontjai kb. egv vonalra esnek, amely NyÉNy KDK lefutású, s az emlí-

tett maximális változékonyság irányával mintegy 40°-ot zár be. Mivel ez utób-

bihoz jobban közelít adatsor nem áll rendelkezésünkre, kénytelenek vagyunk
az 1— 5. területrészek átlagparamétereinek változásában észlelhet tendenciá-

kat alapul venni.

A meglev adatok az 1 5. területrészek sávját folyamatos és els megköze-
lítésben állandónak tekinthet szélességben jellemzik. Ugyanakkor a 6. és 7.

sz. területrész között hosszú szakaszon nincs adat, s a fúrások által jellemzett

sáv szélessége is kicsi. Ezért elemzésünket az 1— 5. sz. ter let i’észek sávjának
tanulmányozásával folytatjuk. Az egyes területrészek átlagparamétereinek
értékeit a középpontokra vonatkoztatva szerkesztettük meg az 1 3. ábrákat,
amelyek a változási tendenciákat jól szemléltetik.

Az 1. sz. ábrából világosan kiderül, hogy a fedvörös összlet vastagságának
növekedése K felé egyre lassul, s az 5. sz. területrészen túl felteheten meg-
sznik. A 2. sz. ábrából megállapítható, hogy a zöld homokkrétegek vastag-

sága — jelents ingadozásokkal ugyanebben az irányban csökken. Hasonló

b ábra. A fedvörös összlet területrészenkénti átlagvastagságának változása. Jelmagyarázat: 1. Az átlag-
vastagság változása az ismert területrészeken. 2. Az átlagvastagság feltételezett változása az ismeretlen terület-

részeken, 3. Mért adatokból számított átlag, 4. Extrapolálással meghatározott átlag

&ue. 7. M3,\teHeHHe cpegHefí no ynacTKaM moluhocth tojiiith nepeKpbiBaiomHx Kpaomix necnaHHKOB. Y c n o e-
Hbie o6o3Ha?eHH)i: BepTHKanbHan ocb: MOuiHOCTb, ropn30HTajibHaH ocb: yqacTKOB, 5/a, 5/6 ht.j. —
MHHMbie ynacTKn; 1. Id3MeHeHne cpenHHx MoinHocTefi no H3BecTHbiM ynacTKaM, 2. iipeAnonaraeMoe H3MeHeHne
cpegHHx MomHocTeíí no mhhmmm ywacTKaM, 3. CpeqHee 3HaneHne, paccwHTaHHoe no cJjaKTHnecKHM naHHbiM,

4. CpegHee 3HaMeHne, onpeaeneHHoe nyTeM aKCTpanojiHUHH
ripHMeMaHHe: AaHHbie no ynacTKaM OTHeceHbi k hx reoMeTpHnecKHM qeHTpaM, OTJio>KeHHbiM no ropH30HTanbHoíi

OCH B COOTBeTCTBHH C HX AeHCTBHTejIbHbIMH paCCTOHHHHMH AP>T OT APyra no npO(j)HJlK)
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1
2 3 4 • 5°6z7kv8 ksz

2. ábra. A produktív összlet zöld, köztesvörös és köztesszürke rétegei területrészenkénti átlagvastagságának változása
Jelmagyarázat: 1. Az átlagvastagság változása az ismert területrészeken. 2. Az átlagvastagság-ingadozá
eltételezett határértékeinek változása, 3. Az átlagvastagság feltételezett változása az ismeretlen területrészeken
4. Mért adatokból számított átlag, 5. Extrapolálással meghatározott átlag. 0. Zöld homokk, 7. Köztesvörös homokk

8. Köztesszíirke homokk
0ue. 2. kl3MeHeHne cpeaHHX no ynacTKaM MOWHocTefi 3eneHbix, npoMewyronHbix KpacHbix h npoMewyTonHbi?
cepbix necnannKOB. YcnoBHbie o6o3HaieHHn: I. M3iweHeHne cpenn MomHocreíi no H3BecTHbij
ynacTKaM, 2. Id3MeHeHne npennonaraeMbix npegenbHbix 3HaneHníí KoneöaHHp cpegHnx MoutHOCTefl, 3. lápén
nonaraeMoe H3MtHeHMe cpenHnx MowHOCTefí no mhmmwm ynacTKaM, 4. CpenHee 3HaneHMe, paccHHTaHHoe m
f)iai<THneCKMM naHHbiM, 5. CpenHee 3HaneHHe, onpeneneHHoe nyTeM sKCTpanojinuHM, 6. 3e/ieHbie necnaHHKH
7. npoMe>KyTOHHbie KpacHbie necnaHHKH (Bxonmnne b cocTaB nponyKTHBHoíi TOJiiaa), 8. flpoMe>KyTonHbie cepbn

necnaHHKH (BxonnmHe b cocraB nponyKTHBHoíi Tomiin)

jelleg a köztesvörös és köztesszürke rétegek vastagságának változása a;

1— 4. sz. területrészeken, az 5. részterületen azonban értékük ehhez viszo

nyitva anomálissá válik: a köztesvörös vastagsága túl kicsi, a köztesszürkéi

túl nagy. A 3. sz. ábrából kitnik, hogy az 5. területrészen az ugyanezekn
vonatkozó átlaggamma-értékek az 1 4. területrészek paramétereinek váltó

zásában mutatkozó tendenciákhoz viszonyítva ugyancsak anomálisak.

így tehát megállapíthatjuk, hogy az 5. területrészen a köztesvörös vastag

sága az 1—4. területrészekre vonatkozó adatok összehasonlítása alapján i

várható értéknél jóval kisebb, a köztesszürke pedig sokkal nagyobb, s mind
kett átlagos gamma-értéke is nagyobb az ugyanilyen módon valószínsíthet
nél. Az eltérés oka tisztázatlan. A meglev adatokból az sem világos, valóbai

objektív-e ez a jelenség, vagy csak a harántolások kis számából és a hált

ritkaságából fakad. Ez a körülmény arra késztet, hogy számításainkban több

féle lehetséget vegyünk figyelembe.

Az egyes területrészek már ismertetett P2/P„ értékei az ércmez Ny-
részén még igen nagyok, K felé 1,0 alá csökkennek (4. ábra). Ez a körimén}
lehetvé teszi, hogy az említett uránfelesleget az l/a alvariáció értelmébei

keletrl származtassuk. Ennek alapjául az a feltevés szolgálhat, hogy a f
konglomerátum alatti homokksorozat felhalmozódása idején jelents urán-

migráció ment végbe az üledékeket átitató földalatti vizekben (diffúzió) vág}

azokkal együtt (filtráció). Geokémiai értelmezésben ez hasonló ahhoz, ami
Barabás A. és Viráoh K. (1964) valószínsített, de méreteiben és földtan

jellegében attól jelentsen különbözik; nem a földalatti vizek felszínközei

állandóan cseréld övében, hanem azok mélyebb, stagnáló szintjeiben a;

egész üledékgyjt területen egységesen és hosszú idn át lejátszódó folyamatró
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ábra. A fedvörös és fekvszürke, valamint a zöld, köztesvörös és köztesszürke rétegek területrészenkénti átlag-

sammá értékének változása. Jelmagyarázat: 1. A fedvörös, köztesvörös, íekvsziirke és köztesszürke

rétegek átlaggamma-értékeinek változása az ismert területrészeken, 2. A zöld rétegek átlaggamma-értékeinek vál-

tozása az ismert területrészeken, 3. Az átlaggamma-értékek változásának feltételezett tendenciája az ismeretlen

területrészeken, 4. Az átlaggamma-értékek tendenciákon kívüli feltételezett változása az ismeretlen területrészeken,

j. Mért adatokból számított átlag, 6. Extrapolálással meghatározott átlag, 7. Köztesszürke rétegek, 8. Fekvószürke
rétegek, 9. Fedvörös rétegek. 10. Köztesvörös rétegek

<t>ue. 3. M3MeHeHHe cpeüHH no ynacTKa.M 3HaneHnft ra.MMa-aKTHBHOCTH nepeKpbmaiotJUHX KpacHbix, noncmna-
oumx cepbix, a TaioKe 3eneHbix, npoMewcyTOHHbix KpacHbix h npoMOKyTOHHbix cepwx necwaHHKOB. Ycjtob-
sbie o ö o 3 h a n e n h n: 1. M3MeHeHne cpeaHHX raMMa-aKTHBHOcreM nepenpbiBaiomHX h npoiwoKyroHHbix
.rpacHbix, a TaioKe noflCTHJiatomnx h npoMOKyTOHHbix cepbix necnaHMKOB, 2. M3MeHeHne cpeaHefi raMMa-aK-
ihbhocth 3eneHbix necgaHHKOB, 3. npeanonarae.MaH TeHaeHUHH H3MeHeHMn cpeaHHx 3HaMeHníi raMMa-aKTHB-
bocth nopoa na mhhmwx ynacTRax, 4. npeano/iaraeMoe BHe TeHaeHUHfl M3iueHeHne cpeaHHx 3HaneHHíí raMMa-
ikthbhocth nopoa Ha MHHMbix yMacTKax, 5. CpeaHee 3Ha4eHne, paccHiuaHHoe no (JiaKTHnecKHM aaHHHM, 6. Cpea-
dse 3HaneHHe, onpeaeneHHoe nyTeM 3KCTpanoanuHH, 7. npoMOKyroBHbie cepue necnaHHKH, 8. floacTHaaiomHe

cepbie necHaHHKH, 9. riepeKpbmaioiniie wpacHbie necnaHHKH, 10. llpoMevKVTOHHbie KpacHbie necnaHHKH

amelynek során az urán a földalatti vizekben (vagy vizekkel) való közel

étegmenti mozgása sok km-t tett ki az ún. fácieslépcskre merleges irányban.

Az ellenrz számítást a következképpen végezzük: Az 1 5. területrészek

középpontjainak egymástól való átlagos távolságában az 5. területrésztl

Iv-re még ismeretlen 5/a, 5 b stb. területrészeket tételezünk fel, s az ércmez
smert részén megállapítható változási tendenciák alapján meghatározzuk
várható átlagparamétereiket. Utóbbiak alapján kiszámítjuk, hogy kb. milyen
szélesség (a fácieslépcskkel [Virágh Vincze, 1967] párhuzamos) jelenleg

nég ismeretlen sáv biztosíthatja az elzekben említett uránfelesleget.

Az 5. területrész paramétereinek bizonytalansága következtében a köztes-

vörös és köztesszürke rétegekre két szélsségesnek tekinthet extrapolálási

nódot veszünk a számítás alapjául. Els esetben az 1 4. területrészek para-

nétereinek változási tendenciáit fogadjuk el alapul, s az 5. területrész rfiksz ,

rnkv . yksz és ykr értékeit is ebbl kiindulva határozzuk meg. Második esetben

viszont az 5. területrész paramétereit fogadjuk el érvényesnek az ismeretlen

eriilet részekre is. Mindkét esetben azonos módon határozzuk meg a zöld

homokkrétegek, valamint a fedvörös és fekvszürke összletek paramétereit.

\ fedvörös összlet átlagvastagságát az 1. sz. ábra alapján az 5. területrész

8 Földtani Közlöny
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1 2 3 4 • 5 o

4. ábra. A P2P r paraméter területrészenkénti átlagértékének változása. Jelmagyarázat: 1. A Pz/Pv para
méter átlagértékének változása az ismert területrészeken, 2. A Pz/Pv paraméter átlagértékének feltételezett változás,

az ismeretlen területrészeken, 3. A Pz/Pv = 1 vonala, amely az ideális egyensúlyi helyzetnek felel meg, 4. Mérés
adatokból számított átlag, 5. Extrapolálással kapott adatokból számított átlag

<t>ue. 4. Pl3MeHeHHe cpepHero no ywacTiOM oTHomeHHH H36bm<a ypaHa b npoayKTHBHofi Tömne k er aeíJjHum’
b KpacHopBeTHbix nopoaax. Y c s o b h bi e oöoaHaseHBs: 1. ld3MeHeHne cpenHHX 3HaneHHft OTHoiue
HHfl n36biTKa ypaHa b ripoayKTHBHOH Tonme k er ae([)HunTy b KpacHOUBeTHbix nopoaax Ha H3BecTHbix yqacmax
2. npeanojiaraexioe H3MeHeHne cpeaHHX 3HaneHHfl Toro >«e oTHOuieHHH Ha mhhmux ynacTKax, 3. JIhhhh P/P 1

cooTBeTCTByiomaH HaeaabHOMy öanaHcy, 4. CpeaHee 3HaneHHe, paccnHTaHHoe no (faKTHnecKHM aaHHbiw
5. Cpeanee 3HaweHHe, paccnHTaHHoe noTaaHHbiM 3KcnpanonmiHH

adatánál valamivel nagyobbnak tekintjük, a zöld homokkösszletét pedis

a 2. sz. ábra megfelel grafikonjának burkológörbéibl határozzuk meg. A fed
vörös összlet átlagos gamma-hátteréül az 1 — 5. területrészek paramétereinél

átlagát fogadjuk el. A fekvszürke összlet gamma-hátterét a 3— 5., a zöl<

homokkrétegek átlagos gamma-értékét pedig a 4 5. területrészek para

méterei növekedésének továbbextrapolálásával határozzuk meg. A vázol

módon kapott adatokból számítottuk ki a PJP,. értékeket (4. ábra), amelvel

az ércmez ismert részén tapasztalható tendekciákba jól beleillenek.

A számítás további menete a következ. Meghatározzuk az egy-egy terület

részen mutatkozó uránfelesleg vagy -hiány értékét az alábbi képlet alapján

AQ = Qz - Qr = S (Pz — Pt ) = S • AP ,

ahol AQ — a területrész iiránfeleslege
(+ )

vágj- uránhiánya (—);

Qz — a produktív' összlet uránfeleslege;

Qv — a vörös kzetek uránhiánya;

S — a területrész alapterülete;

P2 ,
Pv — 1. elbb.

Az ismert területrészeken az S közvetlen méréssel határozható meg, de S -

= l • h képlettel is felírható, ahol / — a területrész hossza a vizsgált sá'

tengelye mentén, a h — a területrész átlagos szélessége az elbbire merlegesen
Az ismeretlen 5/a, 5/b stb. területrészeken az / = eonst (1. feljebb), a h viszon

meghatározatlan. Az ebbl adódó bizonytalanság kiküszöbölhet, ha egvségnt

szélesség sávra végezzük a számítást. Ez esetben S' = S : h = 1. vagyi

AQ = l.(Pz
- P,).
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5. ábra. A fókonglomerátum alatti (felspenni) homokkösorozat területre -zenkínti teljem uránfeleslegének alakulása
Ny-ról K-re halmozva. Jelmagyarázat: 1. Az uránfelesleg változása az ismert területrészeken, 2. Az urán-
felesleg feltételezett változása az ismeretlen területrészeken, tendencia-extrapolációval meghatározva (az 5. terület-

részre vonatkozóan is), 3. Az uránfelesleg feltételezett változása az ismeretlen területrészeken, részben tendencia-
extrapolációval, részben az j. területrész adatai behelyettesítésével (köztesvörös és köztesszürke vastagsága és átlag-

gamma-értéke) meghatározva, 5. Extrapolálással kapott adatokból számított átlag

<t>ue. 5. ld3MeHeHHe cyMMHpoBaHHoro c 3anaja Ha boctok oömero H36bm<a ypaHa b KOMnneKce BepxHenepMCKnx
(cepbix—3eneHbix — KpacHbix) necuaHHKOB. YcnoBHbie o6o3HaueHHH: 1. M3MCHeHHe H36biTKa
vpaHa no H3BecTHbiM yuacTKaiw, 2. ripeanonaraeMoe n3MeHeHHe H36biTKa ypaHa no mhhmbim yuacTKaM, onpe-
aeneHHoe no aaHHbiM 3KCTpanojimiHH HajuoaaeMbix TeHaeHLtHír napaMeTpoB (b t. m. h aas yuacTKa JVe 5),
3. ripeanojraraeMoe H3MeHeHiie H3öbiTKa ypaHa no MHHMbi.w yuacTKa.w, onpeae.neHHoe OTuacTH no aaHHbiM
SKCTpano.TíimiH Haö.-uoaaeMbix TCHacHUHM, oruacTH noncTanoHKOM jaHHbix no yuacTKy JVa 5 (ripn onpeaaneHHH
MourHoCTeír h cpeaHHx raMMa-aKTHBHocTeft npoMOKyrouHbix cepbix h KpacHbix necuaHHKOB), 4. CpegHee 3Ha-
ueHHe, paccuriTaHHoe no (JiaKTHuecKHM aaHHbiM, 5. CpeaHee 3HaueHHe, paccuHTaHHoe no gaHHbiM SKCTpanonnqHH

A bennünket érdekl távolságot grafikus úton határozzuk meg a következ
módon. Az egységnyi szélesség vizsgált sáv mentén NyÉNy-ról KDK felé

halmozzuk az zlQ értékeket eljelüket figyelembe véve. A keresett távolságot
az 5. területrész K-i széle és a halmozott 27JQ görbe ,,0” értékének megfelel
pontja között kapjuk meg (5. ábra). Mivel ez az ércmez eddig ismert szakaszá-
nak mindössze kb. hetedét teszi ki, alapfeltevésünk reálisnak tekinthet:
az uránfelesleg valóban az ércmez jelenleg ismeretlen K-i részérl származ-
tatható. Az ehhez szükséges távolság olyan elenyésznek bizonyult, hogy vég-
következtetésünk valószínleg akkor is helytálló, ha az ismeretlen terület

8*
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földtani felépítése lényegesen különbözik az extrapoláció alapján valószín
sítettl, ill. az uránmigráció tényleges iránya nem esett egybe a vizsgálat alt

vont sáv lefutásával. Ilyen alapon az urán a fkonglomerátum alatti sorozat

hoz viszonyított szingenetikus eredetének lehetségét számításaink meg
gyzén bizonyítják, s egyúttal arra utalnak, hogy az elsdleges uránfelhalmo
zódás az ércmez méreteiben is jelents mértékben közelítleg K-rl Ny-r;

irányuló uránmigráció során ment végbe.

Az elmondottakból következen az egyéb variációkat (326. oldal) csak rövij

den érintjük. Az 1/b alvariáció az elbbiek alapján nem zárható ki. Szerepénei

pontosabb felmérése az ércmezre vonatkozó adatok megfelel feldolgozásával

minden bizonnyal lehetséges lenne. A 2. variációban tárgyalt lehetségekn
az ércmez megfigyelhet jellegeinek magyarázatához nincs szükség. Ezei

túlmenen, mivel a jakabhegvi homokk Kassai M. vizsgálatai szerint tenger

üledék, a 2/a alvariáció eleve nem jöhet számításba. A küls infiltráció ;|

földtani felépítés és fejldéstörténet ismeretében kevéssé valószín. Ha ;

felboltozódás eltti idre tesszük, a fácieslépcsk alakjából ítélve jelentd
uránfiltrációt csak K-rl várhatunk. Ha a triász és jura képzdmények a:

egész Nvugat-Mecsekben megvoltak, s csak a felboltozódás következtébe
pusztultak le, kétségessé válik a mezozoikumban nagy mélységbe került perm

j

üledékek rétegvizeinek nagy urántartalma. Ha a triász-jura rétegsor a Nyugat

,

Mecsek jelenlegi permi területén hiányzott ill. ersen redukált vastagságú
volt, ez azt jelentheti, hogy a K-rl Nv-ra mozgó földalatti vizek egyútta

alulról felfelé is emelkedtek, vagyis komoly kétségek merülnek fel nagyobi
urántartalmukat illeten. Végül, ha az infiltrálódást a felboltozódás utáninál’

tekintjük, az urán a lepusztuló permi összlettl (és esetleges ércektl) függetlei

eredetének objektív kritériuma csak az l/a alvariációban végzett számítá

negatív eredménye (túl nagy származtatási távolság) lehetne (a valóságba]

azonban ez a feltétel nem teljesül). Hidrotermális eredet ellen szól a produktív
összlet rétegtani helyzete: a fekvjében települ többszáz méteres szürke ossz]

let biztos gátat jelent az esetleges felszálló oldatokkal migráló uránnak
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06 oöaraHOBKe nepBiiMHoro naKoruieHiiH ypaHa

3oAtnan Bciaau—

A

umonuna JJydKO

YpaHOBoe opy/iemie npnypoueno k 3ejieiibiM necqaHHKaM, 3ajieraioinHM na ncpcxo.ie ot

Mami (jiamiajibHOM — tojilu cepoix (cmiay) n KpacHbix (cBepxy). Paora iiocinnneHa kojih

qecTBeHHoíí iipoBepite rniioTe3bi o tóm, mto nepmiMnoe HaKoruiemie ypaiia npoiicxofliuio n.

CTaflim pamiero cySaopajibHoro anareneaa nepMCKoro pyAOiiocnoro KOMn.neKca, HecoraacHi

nepeKpbiToro TeppHreHHO-KapöOHaTHbiMii KOMnneKca.Mii Me303oa.
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no pc3y.ibTíiTa.M .u'ra.ibin.ix nnToaoro-iJiamia.ibHbix uccaeaoBaHHií crajio h3bcctho, mto noa-
TH.iaiouuie cepbie, npoayivTHBHbie 3eaeHbie 11 nepewpbiBaiomHe KpacHbie necMamiKH npaKra-
ecKM He QTJiHMaiOTCH apyr ot apyra no cocraBy n pa3MepaM oaoMOMHbix 3epeH, nx copra-
'OBKe, no caoiiCToCTii n t. n. napaMeipaM, xapaKTepii3yK)innM ycaoBHH CHoea n ipaHcnopTii-

obkh. Ilo3TOMy Mbi BnpaBe npeanoaaraib, mto KoaimecTBO ypaHa, npnBHecemioro noBep-
HOCTHbiMH i! noa3eMHbiMii BoaaMH 3a ejmHimy BpeiueHn b öacceíÍH ocaflKOHaKonaeHnM, ocra-

aaocb nOCTOBHHbIM.
VmiTbiBaH reoxHMHMeCKHe ocoöchhocth ypana, omcbiiaho, mo>kho aonycTiiTb, mto bo BpeMH
aKonaemifl noacTiiaaiomHX OTaojKeHiifi oh npaKTHMecKii ueanxoM öbia hmm ocawaeH. TaKHM
pa30M, oaee HH3KMÍÍ i aMMa-tyoH nepeKpbmaiomHX xpacnux neCMaHHKOB oycaoBaeH TeM
ÖCTOHTeabCTBOM, MTO OH1I — B CHay CBOIIX OKHCailTeabHO-BOCCTaHOBIlTeabHblX CBOÍICTB —
e öbiaii b cocTOHHim cnviaaib 3HaMineabHbie KoaiiMeCTBa ypaHa.
Heaociaiomee b xpacHbix no cpaBnemno c cepbiMn necMamiKaMii KoaHMecTBO ypana b ripnimn-

e Morao CKonnenTpupoBaTbCH b npoayKTUBHon Toaiue, aaroaapn nponeccaM fln({!(j)y3nn n
iHabTpannn. KpuTepneM Bepnocrn ototo npeanoao>KeHii>i hb-ihctcíi cooTBCTCTBue H3biTKa
paHa b npoayKTUBHoft Toame (no cpaBHeHuio c noacTnaaiomnMH cepi»iMii nopoflaMii) HeaocTaT-

y er b nepeKpumaiomen Toame (onmb >xe no cpaBHeHmo c cepbiMn).

MawiiHHaH opaOTka reo(J)H3HMecKHX aamibix npeaocTaBii.ia B03M0>KH0CTb npoii3BecTH

eoöxoaiiMbie paCMeTbi. ÜKa3aaoeb, mto b ueaoM no AleMekCKOMy pyaHOMy noaio H3HT0K ypaHa
npoaykTHBHon Toaiue npeBbiuiaeT er neaocTaTOk b nepekpbiBaiouieíi Toaiue Ha 40%-ob.

r
aeaoBaTeabHO, b nepBOM npnöan>keHnn ncxoanan rnnoTe3a He noflTBep>kflaeTCB, u nonBan-
tch HeoxoanMOCTb b oö'bHCHeHiin oömero n3biTka ypaHa.
Hanoaee npocTbiM oöbHCHenneM, coraacyiouuiMoi c iicxojhoh rnnoTe30íí, HBaneTCH npea-

oaoweHiie o tóm, mto 3tot H3öbiTOK nponcxo;uiT c noi<a eme ne H3BecTHbix yMacTkOB pyaHoro
oa>i, rae aeíjmmiT ypaHa b kpaCHbix nopoaax npeBbiuiaeT er H3biTOk b 3eaeHbix.

ConocTaBHB nMeiómnecn aanm.ie, mo>kho ycTanoBiiTb, mto TakHM yMacrooM MO>xeT amiiboi
ocroMHoe npoaoa>keHHe pa3BeaaiiHoii Macin pvanoro no.m IIvtcm 3KCTparioa>mnn Tenaen-
hh ii3MeHeHnn ochobhbix napaMeTpoB npeabuymero pacMeTa b stom nanpaBaemin (ijmr. 1—4)
u onpeaeanaii to paccTonmie, HaMiman c kOToporo oömnfi M3biT0k ypaHa b npoayi<THBHon
;bame ncMe3aeT (fjmr. 5). Tai< xak oho oka3aaocb paBHbiM Bcero JiHiiib oahoíí ceabMoíí MaCTH
aHHbi H3BecTH0Íi MaCTH pyaHoro noan b 3tom HaTpaBaeHiin, ncxoaHyio rnnoTe3y mo>kho cmh-

aTb cocTOMTeabHon aawe b caynae 3HaMiiTeabHbix omnöok b ObCTpanoaaium.
Ochobhoh reoaoniMeckiin BbiBoa »i3 npoBeaemibix pacMeTOB aakaioMaeTcn b tóm, mto nepBHM-

oe Hakonaemie ypaHa b npoayKTUBHOíi Toame nponcxoanao npn er 3HaMiiTeabHoií ropn-
iHTaabHOíí Miirpaunn b HanpaBaeHHH MaKCHMaabHoíí anTonoro-^aunaabHon ii3MeHMHB0CTH.
aa MurpannH npoiicxoanaa Ha paccTOHHim bo mhoto km, noaTOMy Hiikak Heabsn CMHTaTb, mto
akonaeHne ypaHa npoTekaao anmb b 3one nnTeHcuBHoro BoaooöMeHa. Ckopee HaoopoT, 3tot
ponecc caeayeT othcctii b ochobhom k 30He aacroííHbix Boa n mo>kho CMHTaTb, mto b neM 3Ha-

HTeabHyio po.ib nrpaaa am))<{)y3nfl ypaHa.
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A ’ fáciesek korrelációja' -nak törvénye újabb

megvilágításban

Dr. Boda Jen

Walther eme alapvet törvénye a rétegtan és tektonika alaptörvénye: „Idben
csakis olyan fáciesek következhetnek egymásra, amelyek egyidejleg egymás mellett
foglalnak helyet. „Ennek értelmében a szárazföldi kifejldésre parti, erre sekélytengeri,

majd mélyebbvízi üledékek következhetnek vagy fordítva. A mélyebbvízi fáciesre

nem települhet közvetlenül szárazföldi üledék. Ez a törvényszerség csak parteltoló-

dások (transz- és regressziók) esetén érvényes, a folyamatos üledékképzdés feltételezése

mellett. Tehát amennyiben az üledékképzdés menetében változás áll be (pl. megszakad),
az üledékek sorrendje megváltozhat. A törvény fordítva is érvényes: a térben egymás
mellett lev üledékek idben egymás felett helyezkedhetnek el.

A törvényt általában a litológiai kifejldéssel szokták példázni. A fácies, a kifejldés
az üledék teljes jellegét magába foglalja, így vonatkozik a biofáeiesre is. Ebbl a szem-
pontból a szárazföldi és tengeri kifejldések között az édes- és csökkentsósvízi faunáknak
is fontos szerepe lehet. A sótartalom változásai a faunákban tükrözdnek vissza. A tör-

vény ebben a megfogalmazásban így hangzik: szárazföldi kifejldésekre édesvízi, majd
csökkentsósvízi és ezekre tengeri kifejldések következnek. A csökkentsósvízi fácies:*

alig-, kissé-, közép-, inkább-, és majdnemsós fokozatai a fosszilis faunákból már nehezen
olvashatók ki. (Úgy hiszem, a recensbl sem könnyen.) Rendszerint csak az édesvízhez
közelebb álló kifejldés (limnobrak) és inkább a tengeri faunaelemeket tartalmazó
kifejldés (marinbrak) ismerhet fel. Szerencsés esetben az elbbi még kétfelé tagolható.

Ezek a fáciesek általában ugyancsak transz- és regressziókkal kapcsolatban lépnek fel.

Ha a transzgresszió lassú, akkor mindezeket a kifejldéseket kielemezhetjük a szel-

vényben, rétegrl-rétegre haladva felfelé. Gyors transzgresszió esetén legfeljebb az édes-

vízi és a marinbrak fácies található meg a tengeri rétegek alatt. Hiányozhatnak még az

édesvízhez közelebb álló csökkentsósvízi kifejldések akkor is, ha a vizsgált szelvényünk-
ben nem teljes a regresszió. A teljes, jól kielemezhet rétegsorok általában a kszén-
telepek felett, vagy alatt jelennek meg, bizonyítva, hogy a lassú kéregmozgások idt
engednek a különböz fokozatú csökkentsósvízi kifejldések létrejöttének. Szinte minta-
példája ennek a Schréter Zoltán leírásából ismert perecesbányai alsó (Adriányi) telep

fedsorozata. (A Borsod-Hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani viszonyai. 11)29.,

p. 115.) A telep közvetlen fedje mószmárga: Congeria clavaeformis Krauss, Melanopsis
impressa Krauss var. monregalensis Sacco faunaelemekkel. A felette lev agyagban
Meretrix islandieoides Lám., Cirdium sociale Krauss, Potamides borsodién# is Schréter,
P. moravicus M. Horn. található. Erre települ egy mytilusos pad Mytilus haidingeri-ve1.

Ezt a rétegsort Meretrix és Turritella tartalmú agyag zárja. Kétségtelen, hogy transz-

gressziós rétegsorral állunk szemben. A közvetlen fed a Congeria és Melanopsis
nemzetségekkel kissé sós vízre utal, míg a következ rétegben a Meretrix, Potamides
és Cardium nemzetségek majdnemsós környezetet jelölnek. Az elbbi réteg a pannóniai,

míg az utóbbié a szarmata emelethez hasonló nemzetségösszetételt mutat. Ebbl viszont

az következik, hogy a szarmata és a pannóniai emelet sem más, mint egy faunával jól

jellemezhet csökkentsósvízi fácies. Ha pedig így van, akkor — mint látjuk — ,
hozzájuk

hasonló álszarmata (pszeudoszarmata) és álpannóniai (pszeudopannóniai) kifejldésekkel

az idsebb képzdményekben is találkozhatunk. Már az eocénbl ismertek congerias

és melanopsisos rétegek; Cerithium-os rétegek, általában a kszéntelepes kifejldésekkel
kapcsolatban. Néha ezeknek az álpannon, álszarmata kifejldéseknek u faunaösszetétele

alakilag szinte a megtévesztésig hasonló a pannóniai vagy szarmata faunához. Ilyen

félreismerés történt is, éppen IIantken Miksával. A várpalotai helvéti korú fás barim-

kszén mvelését felszíni fejtéssel indították meg. A telep fedjében egy csökkentsósvízi

rótegesoport van nagymennyiség Nerit inával és Congeriával. E feltárások a vasút-
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Ilomástól keletre, a vasútvonal északi szomszédságában vannak. (A már kitermelt göd-
>ket jelenleg víz borítja.) Innen nem messze északra a pliocén képzdmények már abban
z idben fel voltak tárva, ugyancsak tömegesen tartalmazva Neritinát és kisebb meny-
yiségben Congeriát. A nemzetségi összetétel alapján Hantken a telepet fed esökkent-
isvízi réteget is plioeénnek minsítette. Ugyanígy említi Lóczv Lajos (A Balaton kör-

yékének geológiai képzdményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése. 1913., p. 272.)

tévedést csak 1924-ben igazította helyre Telegdi Roth Károly (A várpalotai lignit -

riilet. Földt. Közi. LIV. 1924., p. 38), aki szerencsés véletlen folytán a telep magasabb
idjében felismerhette azt a faunatársaságot, amilyen a jelenlegi „Szabó bányá”-ban
dúlható. Ennek alapján már a felsmediterrán mélyebb részébe helyezi a telepet.)

Iantken mentségére szolgál, hogy akkor még a pannóniai fauna ismerete közelrl sem
olt teljes, hiszen a nagynev specialisták: Lorenthey, Halaváts és egy jó évtizeddel
ésbb kezdték meg munkásságukat. A tévedést szinte kikényszerít ette az a balszerencsés
életlen is, hogy a két különböz korú feltárás jóformán ugyanazon magasságban és

^ész közel van egymáshoz egy EK—DNy-i törésvonal következtében. Félrevezet
olt az is, — és elképzelését szinte megersítette —

,
hogy a kszénülés foka igen

atalos külst mutat. Itt Várpalotán is egy lassú transzgressziós rétegsor van a fás

arnakszéntelep felett. Ennek különböz sótartalmat jelz fokozatai jól kielemezhetk,
i
A csökkentsósvízi kifejldések a tengeri összletek közt kétségtelenül a partvonal

(tolódását jelentik. Segítségükkel tehát — a korreláció törvénye értelmében — kiele-

íezhetjük a földkéreg egészen finom mozgásait is.
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A Meandrospira iulia (Premoli Silva)

(Foraminifera) elfordulása az lszka-hegy

kampili tiroliteses összletében

Bércziné, Makk Anikó*

összefoglalás: Az lszka-hegy középskampili tiroliteses összletében tömegesen vannak jelen a Meandro
spira iulia (Premoli Silva) faj példányai. A Meandrospira iulia (Premoli Silva) a kampili tiroliteses képzdményei
szintjelz í'oraminiferája.

1966. nyarán begyjtött iszka-hegyi kampili képzdményeket — slénytanilag é: I

földtanilag — szakdolgozatomban (Makk A. 1967.) részletesen vizsgáltam. A középs
kampili, makrofaunában rendkívül gazdag (Bércziné Makk A. 1970.), tiroliteses összletb
készült vékonycsiszolatok tömegesen tartalmaztak apró, egy fajba tartozó Foraminiferi

;

metszeteket. Legnagyobb mennyiségben a mészkben, kis számban a rnészmárgábai
fordultak el. E maradványok meghatározására akkor nem került sor.

A késbbi vizsgálat során, a nagy egyedszámban jelenlev Foraminiferák a Fisrhe
j

rinidae család Meandrospira Lobblich—Tappan, 1946 genuszába tartozó MeandrospircH
iulia (Premoli Silva) fajnak bizonyultak.

Ho Yen (1959.) Trochamminoides Cushman, 1910 genuszba tartozó fajnak veszi

említi elször mint werfeni szintjelz fajt. Premoli Silva, I. (1964) Citaella iulia ív

gén., sp. néven írja le, mint kampilire jellemz formát és Ho Yen Trochamminoide.

,

fajait szinonimáknak veszi. Kochansky-Devidé, V.—Pantió, S. (1966) nem tártját

helyesnek Premoli Silva, I. új genuszának bevezetését, mivel a Citaella és Menandro
|

spira genuszok elkülönítéséül vett házfal-szerkezetben mutatkozó eltérés nem indokolji

új genusz leírását. Ugyanis, a Meandrospirának meszes imperforáta háza. van, a Citaella

nak meszes mikroszemcsés. A jugoszláviai szerzk összehasonlítási alapul, hasonk
nagyításban, egy típusosán imperforáta Foraminifera (Quinqueloculina sp. alsókréta
házát vették, és ennek mikroszemcsézettsége éppúgy megfigyelhet, mint a Citnelh

iulia-nál. Ezen érv alapján Premoli Silva I. új faját a Meandrospira genuszba tartó

zónák veszik. E mveket követen egymás után jelennek meg a dolgozatok, amelyel
csak alátámasztják a Meandrospira iulia (Premoli Silva) faj szintjelz voltát (Salaj, J
et al. 1967; Ramov§, A. 1968; Koehn-Zaninetti, L. 1969).

Oraveczné Scheffer A. (1970) a MFT-ban tartott, ,,Meandrospirás képzdményei
a Dunántúli Középhegységben” cím eladásában szólt a Meandrospira iulia (Premol
Silva) faj magyarországi elfordulásáról, a Csórón mélyített fúrások tiroliteses összle

tében. A lemélyített csri fúrásoktól néhány km-re K-felé, a szóbanforgó iszka-hegy
középskampili tiroliteses képzdmény már a felszínen van. E felszíni elfordulásbó
gyjtöttem a meandrospirás kzetanyagot.

Az lszka-hegy (Dunántúli Középhegység) középskampili tiroliteses összletének alsé

szintjei márgásabbak, majd fokozatosan növekszik a közbetelepült mészkpadok száma
legfelül tiszta mészkbe megy át. A Meandrospira iulia (Premoli Silva) a középs
kampili, vörösbarna szín tiroliteses képzdményekben fordul el és a legfels tiszti

mészkben válik uralkodóvá. E szint vezérkövületei a Naticella costata (Zenker) és i

Tirolites cassianus (Quenstedt). A mikrofaunát alkotó egyetlen faj példányait iszapolás

maradókban nem sikerült kimutatni, viszont a tiroliteses összlet legfels tiszta mész i

kövének vékonycsiszolatában tömegesen van jelen.

O r d o : Foraminiferida Eichwalo, 1830
Subordo: Miliolina Delage—Hérouard, 1896
Su perfa milia: Miliolacea, Ehrenbero, 1839

"Eladta a MFT slénytani és Bétegtani Szakosztályának 1971. május 31 -i eladóülésén.
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Família: Fischerinidxte Millet, 1898
S u b f a m i 1 i a : Cyclogyrinae Loeblich—Tappan, 1961
Genus: Meandrospira Loeblich—Tafpan, 1946

Meandrospira iulia (Premoli Silva)
I. Tábla

1959. Trochamminoides pusillus; Ho: p. 41(5., T.: VII., f. 18—29.: T.: VIII., f.: 1—5.
1959. Trochamminoides floseulifonnis; Ho: p. 41(5.. T. VIII.. L: (5—10.
1959. Troclutmminnides rheni: Ho: p. 416., T.: VIII.. f.: 16—19.
1959. Trochamminoides insolilns; Ho: p. 416.. T.: VIII., f. 11 — 15.

1964. Citaella iulia: PREMOLI Silva: p. 661., T.: XLVIII-L.; T.: LI„ f. 5.

1966. Meandrospira iulia; KOCHAXSKY—Devidé—PaSTIC: p. 20., T. II., I.: 1 — 15., T. III., f.: 1, 4—8.
1967

.

Meandrospira iulia; SalaJ et ul.: T.: II., f.: 1.

1968. Meandrospira iulia; Hamows: p. 78., T.: 8., f.. 1—4.
15*69. Meandrospira iulia; KOEHN— ZaXINETTI: p. 155.

Az átlagosan 110— 170 p átmérj ház egy proloculumból és egy csalakú kamrából
áll. amely ide-oda kanyarogva tekeredik fel. A bonyolult feltekeredési forrna miatt az
egyes metszetek teljesen eltérnek egymástól (1. Tábla, 2—3. ábra). A leggyakoribb
átmér 130 p. A fal 10 p vastag, meszes imperforáta, fekete színével élesen elkülönül
a kzetanyagtól.

Az Iszka-hegyrl elkerült példányok méreteikben teljesen megegyeznek az Alpokból
(120 p), a Dinaridákból (120 160 p) és Ny-Szlovéniából (150—170 p) leírtakéval.

Valamennyi lelhelyrl eddig leírt Meandrospira iulia (Premoli Silva) kizárólag
kampili képzdményekben fordult el rendkívül nagy egyedszámban; jellemz kampili
forrna.

Az a tény, hogy a tiszta mészkben tömegesen fordul el, arra enged következtetni,
hogy a tengerfenéken az agyagmentes mésziszapbán a Meandrospira iulia faj kedvez
környezetre talált. Ilyen kedvez körülmény nem volt hosszú idn keresztül, de az
irodalmi adatok alapján nagy területre kiterjedt és a Meandrospira iulia faj példányai
az ilyen körülmények között lerakodott üledékekben tömegesen találhatók, így ez a
faj a kampili tiroliteses összlet szintjelz Foraminiferája.
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Táblamagyarázat

I. tábla — Table I

1. Meandrospira iulia (PREMOLI Silva) metszetek kampili tiroliteses mészkben. Iszka-hegy. Nagyítás: 25X.
2. Meandrospira iulia (PREMOLI Silva) metszetek kampili tiroliteses mészkben. Iszka-hegy. Nagyítás: 25 X.
3. Meandrospira iulia (Premoli Silva) eltér metszetei kampili tiroliteses mészkben. Iszka-hegy. Nagyítás: 50 X.
4. Meandrospira iulia (Premoli Silva) kampili tiroliteses mészkben. Iszka-hegy. Nagyítás: 160X.
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On the occurrence of Meandrospira iulia (Premoli Silva)

(Foraminifera) in the Campilian Tirolites sequence of Mt. Iszka

*4. Bérezi — Makk

Thin sections from the Midüle Campilian Tirolites sequence, extremely abundant
(Bércziné, Makk A., 1970) in macrofossils, of Mt. Iszka, Transdanubian Central Moun-
tains, West Hungary, contained masses of Meandrospira iulia (Premoli Silva) sections.

The lower levels of the Tirolites formations of the above-mentioned locality are more
marly then the interbedded limestone layers gradually increase in number and pass
int pure limestone in the top. The species Meandrospira iulia occurs in Middle Campilian
red-brown Tirolites-bearing rocks and reach their predominance in the uppennost pure
limestones.

Averaging 1 10 to 170 y in diametre, the shell consists of a proloculum and a tube-like
chamber coiling up in a zigzagging way. Because of the intricate mode of coiling the
individual sections are completely different fi'om one another (see Plate I, Fig. 2—3).

The largest diametre is 130 y. The wall is 10 y thick, calcareous, imperforate, strikingly
different, with its black colour, from the rock matter.

The specimens recovered from Mt. Iszka agree in size with those deseribed from the
Alps (120 y), Dinarides (120—160 y) and West Slovenia (150—170 y).

The specimens of Meandrospira iulia (Premoli Silva) deseribed from any locality

yet were found solely in Campilian formations and in an extremely great number.
In the final analysis, the species Meandropsira iulia is the index fossd of the Tirolites

sequence of the Campilian.
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Stromatolitok a halimbai (D-i Bakony)
felstriászból

Gellai Mária- Bernadetta*

(3 táblával)

összefoglalás: A lialimbai felstriász mészkrétegekben onkoid típusú stromatolitok vannak. Recens
analógiák alapján ezek l m mélység vagy annál sekélyebb tengerben,.ersen mozgatott vízben keletkeztek, kékes-
zöld algák közremködésével.

A halimbai bauxitkutató fúrások felstriász rétegeinek vizsgálata során stromato-
litokat találtam. A H— 1566. sz. fúrásban kösszeni mészkben, a H— 1108. sz. fúrásban
közelebbrl nem azonosított mészkben vannak, mely utóbbi dachsteini mészk, vagy
pedig a kösszeni rétegsor egy vastag mészkpadja lehet.

Stromalitokat Magyarországon korábban Radwanski A. és Szulczewski M. ismer-
tetett a Villányi -hegység dogger ammoniteses mészkpadjából (Radwanski—Szul-
czewski, 1965). Ilyen alakzatokat korábban is találtak magyarországi triász és kréta
kzetekben, azonban közelebbrl nem azonosított algaként, vagy pedig más marad-
ványként említették ket. (Erdélyi M. 1961, Szerzi kollektíva 1966, Végh Sándorné,
Balogh K., Sidó M. és Knauer J. közlése.)

A stromatolitok szerves eredet üledékes szerkezetek, melyek a kékeszöld algák
közremködésével jönnek létre. Az algák telepeikkel a tengerfenék iszapos, detrituszos,

esetenként klasztikus üledékét megkötik, s így jön létre az algasznyeg. Az algasznyeg
a víz hullámzása, áramlása hatására feltépdik, szétroncsolódik, majd ugyanúgy visel-

kedik, mint bármely más ooid-szer elem. Ez a sznyegszer algatermék valamilyen
mag köré tapad, s ebben a helyzetben tovább is növekedhet.

Jellegzetes szerkezetük alapján könnyen felismerhetk. Bekérgez, oszlopos és gömbös
formájúak lehetnek. A halimbai anyagban gömbalakú formák vannak, amelyekre az
irodalom az onkoid nevet használja. Méretük szerint felosztva: mikro-, pizo- és makro-
onkoidról beszélnek. A határ 2, illetve 10 mm. Anyagunkban mikro- és fleg pizo-

onkoidok vannak. Alakjuk nagymértékben függ attól, hogy belsejükben van-e vala-

milyen mag, ugyanis az onkoid rétegei jól követik a mag alakját. A csiszolat okban
mind magnélküli, mind maggal rendelkez alakok vannak. A magok között csiga, kagyló-
héj és süntüske volt érdekesebb. De bármilyen alakos elem lehet onkoid mag, ami a
leülepedés helyén van. Az onkoid rétegei mésziszapból állnak, melynek egy része az
irodalom szerint algapor. Az anyagban megfigyeltem, hogy az onkoidok elég sok idiomorf
dolomit kristályt tartalmaznak, ezek mennyisége azonban onkoidonként változik. Véle-

ményem szerint ez arra mutat, hogy ezek nem utólagos át kristályosodással létrejött

kristályok, hanem az eredeti üledék részei, esetleg törmelékes eredetek.
Recens stromatolitokkal foglalkozó tanulmányok szerint ezek néhány métertl 12— 15

méterig terjed mélység tengerben alakulnak ki. A legnagyobb mélység, amelyben recens
kékeszöld alga szerkezetét észlelték, 20 m volt. A floridai tengerparton és a Bahama-
szigeteken recens onkoidokat közvetlenül az ár-apály öv alatt (1,9—2,5 m) találtak.

A koncentrikus héjúak csak mozgatott vízben, állandóan vízzel elöntött helyen kép-

zdhetnek, ugyanúgy, mint az oolitos üledékek.
Ka a kékeszöld algák mködése nagy területre terjedt ki, termékeik jól követhet

helyi vezet szinteket alkothatnak. Például Kutek J. és Radwanski A. a lengyelországi

Szentkereszt-hegység jurájában 70 km-en keresztül követhet onkoidos szintet mutatott
ki (Kutek—Radwanski, 1965).

* Eladta a MFT slénytani-rétegtani Szakosztályának 1971. május Ali szakülésén. Készült a Bauxitkutató
Vállalatnál.
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Éppen ezért érdemes lenne figyelemmel kísérni megjelenésüket és pontosabban meg-

vizsgálni elterjedésüket, annál is inkább, mivel a pi/.o- és makro-onkoidok szabad szemmel
is jól felismerhetk a fúrómagok fúréstechnikailag lecsiszolt felületén vagy bármely
simább, megnedvesített mészk- vagy dolomit felületen.

Táblamagyarázat

I. tábla

1— 2. Mngnélküli pizo-onkoid részlete. Az algaszónyeg által közrefogott mésziszap néhol diagenetikusán átkristá*

lyosodott (pátit). X - 20x, H — 1108 sz. fúrás, 206.0— 208.0 ni

3. Slagnélküli mikro-onkoid pátitos alapanyagban. Az onkoid egyes részein a pátitosodas nyomaival és elszórtan

primer dolomitkristállyal. N = 100X, H — 1506 sz. fúrás, 161,3 ni

4. Pizo-onkoid, magja: kagylólléj töredék. N = 20x, H— 1566. sz. fúrás, 154,0 m
5. Két mikro-onkoidból keletkezett pizo-onkoid. A fels mikro-onkoid eredeti magja helyén kaiéit pszeudomor-

fóza van. N = 20X, H-1108. sz. fúrás, 206,0-208,0 m

ír. tábla

I

I. Pizo-onkoid granulomorf alapanyagban. Magja Echinoidea tüske, az onkoidban primer dolomit-romboéderek

és az alga-sznyeg közötti mésziszapbán pátitosodás látható. A fekete pontok a vékonycsiszolat hibája.

X = 50

X

, H —1566. sz. fúrás. 161.3 m

2.

Mikro-onkoid granulomorf alapanyagban. Magja Echinoidea tüske. X = 50X, H — 1566. sz. fúrás. 161,3 m

3.

Pizo-onkoid. magja csigaház. X — 50X, H — 1566. sz. fúrás, 154,0 ni

4.

Pizo-onkoid számos mikro-onkoid társaságában. Az egyik mikro-onkoid magja vékony kagylóhéj. A pizo-

onkoid mag nélküli, de növekedése során egy kagylóhéjat is körülvett. X = 20 x , H - 1566. sz. fúrás, 154,0 m

III. tábla

1— a. Csoportosuló makro- és pizo-onkoidok mikro-onkoidos mészkben. Fúrómag felületi csiszolata. X = 1.45X,
H — 1108. sz. fúrás, 206.0—208,0 m. Megfigyelhet néhány összetett onkoid, továbbá csupán egy-két lami-

nával rendelkez onkoid is. A 2. és 3. sz. képen sztilolit mentén leoldódott onkoidok láthatók.

Foto: KOVÁCS Árpád

Irodalom

> EbdÉlvi M. (1961): Jelentés a Malimba— IV. bauxitteleprészen végzett kutatómunkálatok és készletszámítás ered-

n énjeirl. I. kötet — kézirat

Kitek. J.—Kadwaxski. A. (1965): l'pper Jurassic Onkolites of the Holy C'ross Mts. (Central Poland). Bull. Ac
Polonaise Sri. Sér. sci. géol.-géogr. Vol. XIII. Xo. 2. pp. 155—160.

i Radm anski, A.—Szulczewski, M. (1965) Stromatolitok a Villányi-hegység jura rétegeiben. Földt. Közi. 95. 4. pp.
418-422.

»
Szerzi kollektíva (1966): Jelentés a Halimba—'V. bauxitteleprészen végzett kutatómunkálatok és készletszámítás

eredményeirl. I. kötet — kézirat

Stromatolites írom the Upper Trias of Halimba,
Southern Bakony Mountains, Hungary

M.—B. Gellai

Wliile investigating the Upper Triassic strata of bauxite-prospecting boreholes at

Halimba, the author found stromatolites. In borehole H—1566 they occur in Kössen
limestones, in borehole H—1108 in a limestone still unidentified which may be a thick
bed either of the Dachsteinkalk or of the Kössen Formation.

In Hungary stromatolites vvere earlier recorded by A. Radwanski and M. Szul-
czewski (1965) from the Dogger ammonitic limestone bed of the Villány Mountains.
Structures of this kind had alsó earlier been encountered in Hungary’s Triassic and
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Cretaceous rocks, bút they were referred to as algae of unidentified systematic position
or as other remains (M. Erdélyi 1961, Working Team 1966, peisonal communication
by E. V.—Neubrandt, K. Balogh, M. Sidó and J. Knatjer).

The matériái from Halimba eontains spherical forrns, miero- and mainly piso-onkoids.
Both coreless and cored formed were observed. Ainong the cores the occurrenee of
gastropods, Bivalvia shells and echinoid spines was rather interesting.

The author observed in her matériái, that the onkoids contained hosts of idiomorphic
dolomité crystals varying in quantity from onkoid to onkoid. According to her opinion,
this would indicate that these are parts of the original sediment, or possibly of iletrital

origin, rather than crystals due to postsedimentary recrystallization.
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I. TÁBLA
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II. TÁBLA
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III. TÁBLA

9 Földtani Közlöny



A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1971.

Répertoire bíbliographique des publications du domaine
des Sciences géologiques en Hongrie, 1971

Bn6jiHorpa(})HH JiHTepaTypbi reojiorimecKHX h c.Me>KHbix HayK b BeurpHii,

1971. r.

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettük
figyelembe:

Acta Biochimiea et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Geographica Debrecina Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Universitatis Szegediensis, Acta Biologica
Acta Universitatis Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica
A K- és Kavicsipari Egyesülés Szakmai Tájékoztatója
Alföldi Olajbányász
A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 19C9. évi jelentése

A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése az 1968. és 1969. évrl
A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve
A Magyar Tudományos Akadémia X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztályánál

Közleményei
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici lásd A Természettudomány

Múzeum Évkönyve
Annales Instituti Geologici Hungarici lásd A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve
Annales Universitatis Scientiarum Budapest inensis de Rolando Eötvös nominatae

Sectio Geologica
XV. Assamble Generale de l'UGGI, Moscou 1971, Szófia

A Szegedi Akadémiai Bizottság kiadványa, Szeged
A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
A Természettudományi Múzeum Évkönyve
Az üledékes petrológia újabb eredményei
Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat
Bányászati és Kohászati Lapok, Kolaj és Földgáz
Bányászati Kutató Intézet Közleményei
Bányászati Kutató Intézet Idegennyelv Közleményei
Botanikai Közlemények
Bulletin Géodésique, Paris
Colloquium Spectroscopium Internationale, Heidelberg
Építanyag
Fizikai Szemle
Földrajzi Közlemények
Földtani Közlöny
Földtani Kutatás
Geofizikai Közlemények
Geologische Rundschau, Stuttgart

Geophysik, Leipzig
Hidrológiai Közlöny
Idegenforgalom
Karszt és Barlang
Karszt- és Barlangkutatás
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató
Konferenz Vyskumny LTstav Vodného Hospodarstva, Bratislavu
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Colaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium Mszaki Tudományos
Közleményei

vözponti Asztronautikai Szakosztály kiadványa
vIV. Magyar Emissziós Színképelemz Vándorgylés Eladásai, Békéscsaba
[agyar Geofizika
[agyarázó Magyarország 200.000-es földtani térképsorozatához. L—33—VI. Gyr.
[agyarázó Magyarország 200.000-es földtani térképsorozatához. L—34—XIV. Kiskun-
halas.

[agyarázó a Dorogi-medence földtani térképéhez 10.000-es sorozat. Nagysáp.
lérnökgeológiai Szemle
lszaki Tervezés
[szaki Tudomány
slénytani Viták
’alaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam
’apers and Proceedings of the Tokyo—Kyoto Meetings, .lupán
’roceedings of the Second International Symp. of ICSOBA (International Committe
of Studies of Bauxites and Aluminium-Oxides-Hidroxides), Budapest

teport of the Hung. Nat. Com of IUGG fór the XV. General Assembly Moscow, Sopron
'hafts IGU European Régiónál Conference Symposium on Karst — Morphogenesis,
Budapest

'ilikattechnik, Berlin (NDK)
soproni Szemle
'ymposium pracovniku Bánského Prumyslu Hornická Pribram ve vede a technice 1971,
Pribram

Irhán Canadian Institute of Mining and Metallurgy

Yczél E.

—

Barta Gy.—Hegymegi L.

—

Kurali Ferencné—Nemes I.—Varga
P.: Az idben változó földi erterek

|
vizsgálata — Research of the temporal

I variation of terrestrial fields — IÍ3yHe-

Htie cu.iOBbix no.neií 3ejvuiH,, H3MeHHH>
utJixcg bo BpeMeHH. A Magy. Áll. Eötvös
L. Geofiz. Int. 1970. évi jelentése, 107—

I 108, ang., or. R.
Ydám A.: A paleozóos grafitos képzdmé-
nyek meghatározása magnetotellurikus
módszerrel elektromos árnyékoló réte-

í

gek alatt a Magyar Medencében és né-
hány genetikai következtetés. Az MTA

' X. Föld- és Bányászati Tudományok
Osztályának Közleményei; Geonómia és
Bányászat, 4., 2—4., 297—308, 8 ábra

Idám A.

—

Horváth F.

—

Stegena L.:

Investigation of plate tectonics bv mag-
netotelluric anisotropv. Annales Univ.
Se. Budapestinensis, Sectio Geol. XIV.,
209—218, 8 ábra, or. R.

Adám A. lásd Stegena L.
ÁdÁM O. GÁLFI J. SZABADVÁRY L.
Szabó J.; Komplex geofizikai mérések
eddigi eredményei és tervei a szilárd

nyersanyag-, valamint a vízkutatásban.
Az MTA X. Föld- és Bányászati Tudo-
mányok Osztályénak Közleményei 3., 4.,

397—398.
Ager D. V.

—

Callomon J. H.: On the
Liassic age of the „Bathonian” of Vil-

lány (Baranya). Annales Univ. Se. Buda-
pestinensis, Sectio Geol. XIV., 5—16,
2 ábra, or. R.

9*

Agócs Pálné lásd Grasselly Gy.
Alliquander Ö.: A mélyfúrás jelene és

jövje. Bányászati és Kohászati Lapok,
Kolaj és Földgáz, 104., 12., 356—358.

Alliquander Ö.: A rotari fúrás szerepe
a föld mélyének kutatásában — Rolle
des Rotary-Bohrens in dér Erforschung
des Erdinneren. Földtani Kutatás XIV.,
3., 39—53, 7 ábra, ném. R.

Alvinerie, J.—Duverge, J.—Gayet, J.

—Vigneaux, M.; Interet paléogéogra-
phique des cartes d'isobathes et d’iso-

paques du Miocéné des landes Aquitai-
nes. Földtani Közlöny 101., 2— 3., 120—
129, 6 ábra

Andrássy L.

—

Baráth I.—Liszt F.

—

Márföldi G.—Mészáros F.—Morvái
L.

—

Salamon B.—Sebestyén K.—Ta-
tár J.

—

Vincze J. : Mélyfúrási geofizikai
módszer- és mszerfejlesztés — Well-
Logging — Pa3paoTKa npoMbicuoBO-rec-
(})H3HHecKHX MeTogOB h annapaTypbi. A
Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1970.
évi jelentése, 88—104, 8 ábra, ang., or. R.

Andrássy L.—Baráth I.—Drahos D.:
Homokos tárolók porozitásúnak meg-
határozása ketts forrás-detektor távol-
sággal végzett termikus-neutron szel-

vényezési eljárással. Magyar Geofizika
XIÍ., 2—3., 63—70, 8 ábra

Aujeszky G.: Eger város távlati vízigé-

nyének kielégítése és annak célszer
módjai. Eger minségi vízgazdálkodása
ankét, Eger, MTESZ sokszorosított ki-

ad v., 53—64, 3 ábra, 5 táblázat
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Aujeszky G.

—

Karácsonyi S.

—

Scheuer
Gy.: Vízföldtani megfigyelések Eger kör-
nyékén — rngporeojionmecKne Ha-ito-
geHHH b OKpeCTHOCTH r. 3rap. Hidrológiai
Közlöny 51., 4., 254 —260. 9 ábra, or. R.

Aujeszky G.

—

Scheuer Gy.: Építéshid-
rológiai vizsgálatok Dél-Pest környékén.
Mszaki Tervezés, 11., 7., 3— 5, 3 ábra

Bagdasarján G. P. lásd Vass D.
Balázs E.: A Kisalföld medencealjzatá-
nak ópaleozóos kzetei — Altpaláozoi-
sche Gesteine des Beckenuntergrundes
dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene. A
MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 659—673,
3 ábra, 1 táblázat, ném. R.

Balázs É.—Juhász Á.—Matyók I.: Ma-
gyarország medencebeli triász idszaki
képzdményei. Kolaj- és Földgázbányá-
szati Ipari Kutató Laboratórium M-
szaki Tudományos Közleményei 1970.,
36—42.

Balázs Z.

—

Juhász A.: Korrelációs vizs-

gálat a kelet-borsodi szénmedencében,
a vetk elvetési magassága és más jel-

lemzi között — KoppeiiRUHOHHoe hcc-
JiegOBaHHe b ymnbHOM öacceiiHe boctoh-
Horo Eopmona Me>Kfly bhcotoíí cpoca h
apyrHMH napaMeTpaMH hx — Korrelati-
onsuntersuchung zwischenVersehiebungs-
höhe mid anderen Kennwerten dér Ver-
werfungen im Kohlenbecken Borsod

-

st — Investigation of the correlation
between the tlirust-height and other
characteristics of faults in the East-
Borsod coal basin. Bányászati és Ko-
hászati Lapok, Bányászat, 104., 3.,

181—184, 5 ábra, 1 táblázat, ang.,

ném., or. R.
Bárdi T.: A magyarországi alsómiocén. -

—

Das untere Miozan in Ungarn. Földtani
Közlöny 101., 2—3., 85—90, 2 ábra,

ném. R.
Báldi T.: A rétegtani osztályozás és neve-

zéktan elvei. slénytani Viták 17., 23

—

54, 5 ábra
Bárdi T.: Bevezetés a földtanba. Egyete-
mi jegyzet. Budapest, Tankönyvkiadó,
1971. 1—303, 186 ábra

Bárdi T.: Holost.ratotypus und Fazio-

stratotypen des M, Eggenburgien. Társ-
szerzk: Steininger, F.

—

Senes, J.

—

Styroky P.

—

Ondrejicková, A. In:

Chronostratigraphie und Neostratoty-
pen. Miozan dér zentralen Paratethys.
Bánd II. M

,
Eggenburgien. Vydavetel-

sztvo Slovenskej akadémie vied, Bra-
tislava, 1971. 95—229, 22 ábra, 1 mellék-
let

Bárdi T.: Die Eggenburger Schichten-
gruppe M,(a)b — d. Társszerzk: Papp,
A.

—

Senes, J.—Steininger, F.

—

Cicha,
I. In: Chronostratigraphie und Neostra-

totvpen. Miozan dér zentralen Parate-
thys. Bánd II. M t Eggenburgien. Vyda-
vetelsztvo Slovenskej akadémie vied.
Bratislava, 1971. 49—94, 4 ábra

Bárdi, T.

—

Radócz, Gy.: Die Stratigra-

phie dér Egerien- mid Eggenburgien-
Schichten zwischen Bretka und Éger.
Földtani Közlöny 101., 2—3., 130

—

159, 3 ábra, 4 táblázat, 10 tábla
Bárdi, T.

—

Hegeds, Gy.—Nyer, R.

—

Jankovich, I.: Felsoligocén fauna Dej-
tárról — Oberoligozáne fauna aus Dej-
tár. — A MÁFI Évi jelentése 1968-ról.
113—124, 1 ábra, 1 tábla, ném. R.

Báldiné Beke M.: The Eocéné Nanno-
plankton of the Bakony Mountains,
Hungary. A MÁFI Évkönyve LTV., 4.,

1., 13—39, 1 ábra, 3 táblázat, 7 tábla.

1 melléklet
Báldiné Beke M. : HaHHoruiaHKTOH eope-
hobmx OT.iox<eHHÍi rop BaKOHb. A MÁFI
Évkönyve LTV7 ., 4., 2., 11.

Balogh, K.: The three decades of the
Department of Geology Attila József
University, Szeged. Acta Miner.-Petr.,
Acta LTniv. Szegediensis, Szeged, XX.,
1., 13—17, 2 ábra

Balogh, K.: The isopachyte map of the
Oligocene of North Hungary. Ácta Mi-
ller.-Peti-

., Acta Univ. Szegediensis, Sze-'

ged, XX., 1., 19—30, 5 ábra, 1 melléklet

Barogh K.: Kzetszerkezet és iiledék-

fácies. In: Az üledékes petrológia újabb
eredményei. A Magyarhoni Földtani
Társulat sokszorosított jegyzete, Buda-
pest, 1971. 1—57, 82 ábra

Barabás A. lásd Heinemann Z.

Barabásnó Stuhr Á.: A Polgárdi 2. sz.

fúrás palynológiai vizsgálatának ered-

ményei. — Palynological studies on the
Laté Paleozoic of borehole Polgárdi 2,

Transdanubia, Hungary. slénytani Vi-

ták 18., 21—50, 3 ábra, 9 tábla
Baráth I.—Karas Gy.—Sebestyén K.

—

Vincze J.: A komplex digitális karot-

tázs-berendezés felépítésérl és néhány
alkalmazási területérl. Magyar Geo-
fizika XII., 1., 28—38, 3 ábra

Baráth I. lásd Andrássy L.
Barrai Z.: A nagy kzetliszt-tartalmú

neogén homokkövek mélyfúrási para-

méterei — Well logging (geophvsical)

parameters of the neogene sandstones
with a high silt content. Az MTA X.
Föld- és Bányászati Tudományok sz-

.

tályának Közleményei 3., 4., 431.

Barrai Z.: A nagy kzet liszttartalmú neo-

gén homokkövek mélyfúrási geofizikai

paraméterei. Geonómia és Bányászat, az

MTA X. Föld- és Bányászati Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei 4., 2—4.,

243— 260, 14 ábra
Barta Gy.: A mesterséges holdak mérései
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’ és a Föld bels szerkezete. Fizikai Szemle
XXI., 1—4.

Barta Gy.: A mesterséges holdak mérései
és a Föld bels szerkezete. Központi

,
Asztronautikai Szakosztály Kiadványa,
Budapest, 1971, 57—li2.

Barta Gy.: Magnetic, telluric and aero-

nomy research in Hungary 1967— 1970.

Report of the Hung. Nat. Com. of IUGG
fór the XV. General Assembly, Moscow,
1971. Sopron, 1971, 1— 13.

Rakta Gy.: A mesterséges holdak mérései
és a Föld bels szerkezete. Természet
Világa 10., 438—441, 11 ábra

Barta Gy.: A Föld ertereinek évszázados

j
változásairól és torzul tságáról. Geonómia

|
és Bányászat, az MTA X. Föld- és Bá-
nyászati Tudományok Osztályának Köz-
leményei 4., 2— 4., 91—103, 3 ábra,
4 táblázat

•Barta Gy.: Academician László Egyed
1914—1970. COSPAR Information Bul-

|
letin, Paris, 57., 3—4.

(Barta, Gy.: On the hypothesis of the

|
secular variation of gravity field. Bul-

i
letin Géodésique, Paris, 100., 165— 173.

Barta Gy.: A mesterséges holdak mérései
i és a Föld bels szerkezete. Magvar Geo-

fizika XII., 4., 122— 124.

Barta Gy.: A Föld szekuláris folyamatai
és aszimmetrikus felépítése. Az MTA
X., Föld- és Bányászati Tudományok
Osztályának Közleményei 3., 4., 417.

Barta Gy. lásd Aczél É.
Barta I. lásd Kulcsár L.
Bartha F. : A magyarországi pannon bio-

|

sztratigráfiai vizsgálata. In: A magyar-
i országi pannonkori képzdmények ku-

I
tatásai. Budapest, Akadémiai Kiadó,
1971. 9—172, 55 ábra, 9 táblázat, 37

i tábla

Bartha F.: A pannon sztratotípusai —
Die Stratotypen des Pannons. Földtani
Közlöny 101., 2— 3., 160—161, ném. R.

Bauer J.: Gyógyító vizeink gyarapodása.
!

Idegenforgalom, az Országos Idegen-
forgalmi Tanács kiadvánva, Budapest,
1971, X., 3., 12—13, 4 ábra

Bauer J.: Lüktet földgolyó, vándorló
kontinensek. Magyar Xemzet (Tudomá-
nyos Figyel), VII., 25., 8, 1 ábra

Bauer J.: Sauna-Erfahrungen in Ungarn.
Sauna-Archiv, Halle (Westf.) VIII., 4.,

69—77, 3 ábra
i Bell B.: A geonómiai kutatások fejlesz-

tésének elfeltételei a meteorológia szem-
szögébl. Az MTA X., Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztályának Közle-

I

ményei 3., 4., 383—384.
Bella Lászlóké—Takácsi Nagy A.:
Wolfram-, ón- és molibdénércek dúsítási
vizsgálatai — Dressing tests of tungsten,
tin and molibdenum ores — Étude de

l’enrichissement des minerais de tung-

sténe, d’étain et de molybdéne— Unter-
suchungen bezüglich dér Anreicherung
von Wolfram-, Zinn- und Molybden-
erzen — Hcc.ieAOBaHtiR no ooraineHHio
BO.IbíjipaMOBblX, OjlOBHHHblX II MOJlHgeHO-
Bbix pyj. Bányászati Kutató Intézet

Közleményei XV., 2., 81—88, 3 ábra,

2 táblázat, ang., fr., ném., or. R.
Bélteky L.: Hévíztermelés a medd szén-

hidrogénkutató fúrásokból — Thermal-
wasserexploitation aus den unlialtigen

Kohlenwasserstoffbohrungen. Földtani
Kutatás XIV., 3., 30—38, 6 ábra, nem.
R.

Bendefy L.: Kéregszerkezet és hidro-

gráfia — Hydrographie und Erdkrusten-
struktur. Hidrológiai Közlöny XXXI.,
1951., 4— 19, 13 ábra, ném. R.

Benk F.: Az ásványvagyon földtani is-

meretesség szerinti osztályozásának ki-

alakulása és fejldése hazánkban— Oop-
MiipoBamie n pa3BHTiie KJiaccmjiHKauHH

3anacoB MimepajibHoro CbipbH no reojiorn-

MecKOÜ ii3yMennocTii b BeHrpim. Földtani
Kutatás XIV., 4., 4 ábra, 1 táblázat,

or. R.
Benk F.: Az ásványvagyon minségének
meghatározásával kapcsolatos bányásza-
ti kockázat — Toptibiií pucK, CBH3aHHbiií

c oripeae.iCHiiew KanecTBa MHHepatibHoro
3anaca. — Das Risiko im Bergbau bei dér
Bestimmung dér Qualitát dér Mineralvor-
ráte — Mining risk in connection with
the determination of the quality of the
mineral reserves. Bányászati és Kohá-
szati Lapok, Bányászat, 104., 7., 457

—

465, 9 ábra, ang., ném., or. R.
Benk F.: A bányaföldtani viszonyok
meghatározásával kapcsolatos bányá-
szati kockázat — ropHbiü pncK CBR3H

c onpeaeneHiieM ropHO-reoJioniHecKiix yc-

-lOBitn — Bergbauliches Risiko in Ver-

bindung mit dér Bestimmung dér mon-
tangeologisc-hen Verháltnisse — Mining
risk eonnected with the determination
of conditions in mining geology. Bányá-
szati és Kohászati Lapok, Bányászat,

104., 10., 657—662, 3 ábra, 2 táblázat,

ang., ném., or. R.
Benk F.: Az ásványvagyon mennyiségé-
nek meghatározásával kapcsolatos bá-

nyászati kockázat — TopHbití piiCK,

CBR3aHHbifi onpeaetieHHeM MHHepaJibHoro

3anaca. — Das Risiko im Bergbau bei

dér Bestimmung dér Menge dér Mineral-
vorráte — Mining risk eonnected with
the determination of the quantity of

the mineral reserves. Bányászati és Kohá-
szati Lapok, Bányászat, 104., 4., 217

—

222, 3 ábra, 1 táblázat, ang., ném., or. R.
Benk J. lásd Góczán F.
Bérczi I.: Üledékföldtani vizsgálatok az
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ásotthalmi szénhidrogéntároló szerkezet
alsótriász és felsmiocén képzdményein— Lithological investigation of Lower
Triassic and Upper Miocéné deposits
within a hydrocarbonbearing structure
at Ásotthalom, Hungary. Földtani Köz-
löny 101., 4., 380—395, 11 ábra, 4 táb-
lázat, 1 tábla, ang. R.

Bérczi I.: A szemcseeloszlás-vizsgálatok
statisztikus kiértékelése. In: Az üledé-
kes petrológia újabb eredményei. A
Magyarhoni Földtani Társulat sokszoro-
sított jegyzete, Budapest, 1971, 59— 121,
1 7 ábra

BerczikÁ.: Dr. Dudich Endre 1895—1971.
Nekrológ. Hidrológiai Közlöny 51., 8—9.,

343—344, 1 ábra
Bércziné Makk A.: A bácskai paleo-mezo-

zóos rögvonulat folytatása az öttömösi
területen — Extension of the subsur-
face graben-and-horst rangé of the Bács-
ka int the Öttömös area, South Hun-
gary. Földtani Közlöny 101., 1., 26—33,
2 ábra, 3 tábla, ang. R.

Berdicsevszkij M. N.

—

Dubrovszkij V.
G.—Ljubimova E. A.

—

Manafli A. I.

—

Nepeszov K. N.

—

Feldman I. S.: A fels
köpeny elektromos vezetképesség-ano-
máliáinak geotermikus interpretációja.
Magyar Geofizika XII., 5., 167—173,
3 ábra

Berggren, W. A.: Neogene chronostrati-
graphy, planktonic foraminiferal zona-
tion and the radiometric time scale.

Földtani Közlöny 101., 2—3., 162— 169,
3 táblázat

Bernard, J. H.: Mineral sequence on
somé Pb+Zn re deposits of Turkey.
Acta Miner.-Petr., Acta Univ. Szegedien-
sis, Szeged, XX., 1., 31—40, 2 ábra,
5 táblázat

Bertalan, K.

—

Schnviszky, L.: Biblio-
graphia spelaeologica hungarica 1941—
1945. Karszt- és Barlangkutatás 6.,

131—177.
Bese V.: A magyar geofizika felszabadulás

utáni negyedszázada. Az MTA X. Föld-
és Bányászati Tudományok Osztályának
Közleményei 3., 4., 390—392.

Bese V.: A hazai szénhidrogénipar gaz-
dasági irányításának kérdései és per-
spektívái. Geonómia és Bányászat, az
MTA X. Föld- és Bányászat i Tudomá-
nyok Osztályának Közleménvei 4., 2—4.,

213—218.
Bibliographie de l’Eocéne de la Hongrie

jusqu’au 1 juillet 1969. — Enjntor-
pat{)H>i no eoneHy BeHipnn Ha 1 mo.iH
1969 r. A MÁFI Évkönyve LIV., 4., 2.,

179—208.
Bidló G.: Dr. Vendl Aladár emlékezete

(1886— 1971). Földtani Közlöny 101., 4.,

356 362, I ábra

Bidló, G.: Mineralogical analysis of Duna- -i

újváros Pleistocene drilled, samples.
Periodica Polytechnica, Budapest, 15., 1
3—11, 1 ábra, 3 táblázat, ang. R.

Bidló, G.

—

Csajághy, G.

—

Náray-Szabó. (

I.

—

Péter, É.: The mineral eomposition
of hungarian soils. II. Soils of the !

Balaton region. Acta Miner.-Petr., Acta
Univ. Szegediensis, Szeged, XX., 1.1
41—56, 8 ábra, 7 táblázat

Bihari D. lásd Franyó F.
Bimbó M.: Pécsbányatelep. In:, Mecsek

hegység. Jura idszak. A MÁFI Év-
könyve LI., 3., 17— 27, 1 ábra, 1 mel- I

léklet

Bíró P. lásd Ponyi J. E.
Bisztricsány, E.: Crustal layer thicknees

|
determination from coda wavves. Geo-

1

fizikai Közlemények XX., 1— 2., 1. pót- *

füzet, 11—4, 3 ábra
Boczán B. lásd Rónai A.
Boda J. : A magyarországi szarmata eme- I

let taglalása a gerinctelen fauna alapján— Gliederung des Sarmats von Ungarn
auf Grund dér Invertebrata-Fauna. Föld-

|

tani Közlöny 101., 2— 3., 107— 113,
|

ném. R.
Bodoki, T.: Investigation of interpolation

proeedures — Interpolációs eljárások
vizsgálata — HccjtejOBaHtie mcto.iob i

HHTepnojTHmm. Geofizikai Közlemények
XX., 1—2., 17—22, 7 ábra, magy., or. R.

Rodoky T.

—

Kaszás M.

—

Kengyel M.

—

Korvin G.

—

Kovács B.

—

Mituch E.

—

Nagy M.

—

Németh G.

—

Polcz I.

—

Pos-
GAY K.—Sédy L.

—

Vincze J.: Szeizmi-
kus módszer- és mszerfejlesztés — I

Methodological and instrumental in vés- I

tigations Seismic Pa3paoTKa cencMopa3- I

B,egoMHbix MeTOgOB ii annapaTypu. A Magy. I

Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1970. évi •

jelentése, 61—79, 9 ábra, ang., or. R.
Bodzay T. lásd Dank V.
Bognár, L.: Mineralogical and geochemical

study of zircons in the granitoids of

Hungary. Annales Univ. Se. Budapes-
tinensis, Sectio Geol., XIV., 17—28, 5

ábra, 2 táblázat, 2 tábla

Bognár L.: Szakmai gyakorlatok 1/1.

(Általános földtani gyakorlat). Szak-
középiskolai tankönyv. Mszaki Könyv-
kiadó, Budapest, 1971. 1—60.

Bogsch, L.: Dr. Dudich Endre emlékezete I

(1895— 1971). Földtani Közlöny 101., |

4., 363—366, 1 ábra
Bogsch, L.: Vendel Miklós 75 éves. Sop-

roni Szemle 25., 4., 289—290.

Bogsch L.: Hozzászólás Sinkovics István:

Egyetemünk 25 éve cím eladásához.
(Á TTK és geológusképzés.) Eötvös I

Loránd Tudományegyetem Évkönyve I

1970., 187- 1 89.

Bohn P.: Tamási I. sz. fúrás földtani és I
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vízföldtani eredményei — Geologische
und hvdrogeologische Ergebnisse dér
Bohrung Tamási I. Földtani Kutatás
XIV., 1— 2, 5 ábra, nem. R.

!ohn P.

—

Horn J.: Az 1969— 1970. évi

nem feltárásos jelleg földtani kutatá-
sok célkitzései — Zielsetzungen dér
geologischen Forechungen ohne Er-

ii schliessungseharakter in den Jahren
1969— 1970. Földtani Kutatás XIV.,

I

1— 2., 65— 70, néni. R.
lohnné Havas M.: Oneophorák (Rzeha-
kiák) a Kazár—Gyulakeszi (Xógrád in.)

alapszelvényben — IlpeaCTaHine.m On-
i

(

cophora (Rzehakia) u onopHOM pa3pe3e
Kapap-íibio.iaKecii (KOMinar Horpaa). A
MÁFI Évi Jelentése 1968-ról, 131— 144,

6 ábra, 2 tábla, or. R.
Boldizsár I. lásd Vendel M.
IrezsnyÁnszky K.: A földtani térké|)ek

ábrázolás-módszertani kérdései — Fra-

l

gén dér Darstellungsmethoden geologi-

i scher Karten. A MÁFI Évi jelentése

1969-rl, 551—561, 6 ábra, 1 melléklet,
* ném. R.
dUROLLET, P. F. CRAVATTE, J. Dl'-

FAURE, PH. DuRAND, L. L.AUMON-
dais, A.: Serie Neogene traversée pár

. le Forage Mistral No. 1. dans le golfé

de lion. Földtani Közlöny 101., 2 -3.,

170—176, 1 ábra

állomon J. H. lásd Acer D. V.
icha, I.—Senes, J.: Die Stellung des
Oberoligozans und Miozáns dér Zentral-
paratethys in Bezielumg zum europái-
seben Tertiár. Földtani Közlenv 101..

2—3., 177—184.
f

1

ornides I.—Kiss J.: Szén és oxigén
i izotóparány-változások magmás viszo-

nyok között. Geonómia és Bányászat,
az MTA X. Föld- és Bányászati Tudo-
mányok Osztálvának Közleménvei 4..

I 2—4., 313—320, 4 ábra
’ravatte J. lásd Burollet P. F.
zabalay L.: Mecseki kréta Paehyodon-

I ták — Pachyodontes crétacés de la

Montagne Mecsek. A MÁFI Évi jelen-

tése 1968-ról, 185— 211, 5 ábra, 1 táb-
lázat, 4 tábla, fr. R.

^zakó T.: Cholnoky Jen születésének
100. évfordulója (1870— 1970). Földtani
Közlöny 101., 1., 71—72.

'zakó, T.: Photogeology in Hungary.
Internationale Archív of Photogram-
metry, Vol. 18. 415—418, 4 ábra

'zakó T. lásd Hámor G.
'zeglédi I.—Lakatos S.: A mélyfúrási
geofizika eredményei és feladatai a szén-

hidrogén- és vízfeltárásban. Az MTA X.
Föld- és Bányászati Tudományok Osz-
tályának Közleményei 3., 4., 396.

sajághy G. lásd Bidló G.

Cseh Németh J.

—

Grasselly Gy.

—

Ne-
mecz E.

—

Szabó Z.: Jurassic manga-
nese ores of Hungary. Soc. Mining Geol.
Japan, Proc. IMA—IAGOD Meetings
1970, Spec. Issue 3., IAGOD Vol. 461

—

465.
Csiky G.: Harc az alföldi kolaj és föld-

gázért (Visszapillantás). Alföldi Olaj-

bányász, 9.

Csiky G.: Budafapusztától Algvig (A ha-
zai szénhidrogén kutatások.) Természet
Világa 4., 149— 154, 11 ábra

Csiky G.: Dr. Papp Simon emlékezete
(1886— 1970). Földtani Közlöny 101.,

4., 351—355, 1 ábra
Csillagné Teplánszky E.: Újabb adatok
Parádfürd környékének mélyföldtaná-
hoz — Beitrag zr Tiefengeologie dér
Cmgebung von Parádfürd. A MÁFI
Évi jelentése 1968-ról, 327—342, 10 táb-

lázat, ném. R.
Csókás J.: Újabb mélyfúrási geofizikai el-

járások a szénhidrogéntermelés érdeké-
ben. Magyar Geofizika XII., 2—3.,

92— 103., 6 ábra
Csókás J.

—

Steiner F.: Kísérletek barna-
kszén-telepek minségének meghatáro-
zására bányakarottázs útján. Magyar
Geofizika XII., 4., 141— 147, 6 ábra, 3

táblázat
Csongrádi Béláné—Jlthász Á.—Matyók

I.: Magyarország medencebeli alsókréta
üledékes és magmás képzdményei. K-
olaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató
Laboratórium Mszaki Tudományos
Közleményei 1970, Budapest, 1971, 43

—

49.

CsÖRNYEl Z.: Vasas, Petfi-akna. In: Me-
csek hegység. Jura idszak. A MÁFI
Évkönyve LI., 34—40, 1 ábra

Dank, V.

—

Bodzay, I.: Morphological
background of the potential hydrocarbon
reserves in Hungarv. Nafta, Zagreb,
XXII., 305—313, 1 ábra

Dank, V.

—

Bodzay, I.: Geohistorical back-
ground of the potential hydrocarbon
reserves in Hungary. Acta Miner.-Petr.,

Acta LTniv. Szegediensis, Szeged, XX.,
1., 57—70, 3 ábra

Dank V.

—

Bodzay I.: A magyarországi
potenciális szénhidrogénkészletek föld-

fejldéstörténeti háttere. Geonómia és

Bányászat, az MTA X. Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztályának Közle-
ményei 4., 2— 4., 261—268, 2 ábra

Deák I.: Az országos kavicskataszter és

jelentsége. Mérnökgeológiai Szemle 9.,

3— 13, 9 ábra
Deák M. lásd Fraxyó F.

Demarcq, G.: Une espéce nouvelle de
Pecten di Miocéné de Hongrie. Földtani
Közlöny 101., 2—3., 185— 190, 1 tábla
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Detre Cs.: A szabadbattyáni karbon
Brachiopoda-leletek — Revision of the
brachiopods from the Carboniferous of
Szabadbattyán, Transdanubia, Hungary.
slénytani Viták 18., 77—88, 3 ábra,

1 tábla
Detre Cs.: Egy középstriász Spiriferida

nevezéktani revíziója — Corrections to
the nomenclatural revision of a Middle
Triassic Spiriferida species. slénytani
Viták 18., 95—99.

Detre Cs.: Az Újlaki-hegyi dolomit kora— Das Altér des Dolomites des Újlaki-

Berges. A MÁFI Évi jelentése 1969-rl,
59—61, 1 táblázat, ném. R.

Detre Cs.: Néhány új smaradvány a
csvári alsókarni rétegekbl —- Einige
für Ungarn neue Mollusken aus dem
unteren Karn von Csvár. A MÁFI Évi
jelentése 1969-rl, 447—452, 5 ábra,

ném. R.
Detre Cs.: A Villányi hegvségi triász

makrofauna újravizsgálata. Doktori Ér-
tekezés. Budapest, 1971, 1—192, 15

tábla, Kézirat
Detre Cs.: A HoFMANN-féle hegyszent-
mártoni (Villányi-hegység) anizusi Ophi-
uroidea-leletek: Hofmannistella trans-

danubica n. gén., n. sp. — On fossil

Anisian Ophiuroidea collected by K.
Hofmann at Hegyszentmárton, Hun-
gary. Földtani Közlöny 101., 4., 406

—

413, 4 ábra, ang. R.
Detre C's.: Az alsókréta Sellithyris sella

(J. de C. Sowerby) Terebratulida-faj
teknérint kezési vonalának fejldése az

egyedfejldés folyamán — The develop-
ment of the commissure of the Lower
Cretaceous terebratulid Sellithyris sella

(J. de C. Sow.) in the course ontogenv.
A MÁFI Évi jelentése 1968-ról, 353—
378, 13 ábra, 5 táblázat, 3 tábla, ang. R.

Detre, Cs.

—

Dudich, E. (Jr.)

—

Kecske-
méti, T.: Hungáriáé originalia animalia
fossilia eocaenica. A MÁFI Évkönyve
LIV., 4., 2., 161—178.

Detre Cs.

—

Nagy E.: Asteroidea a bako-
nyi alsó-triászból — Asterozoans from
the Saisian of the Bakony Mountains,
Hungary. slénytani Viták 18., 89—94,

1 ábra, 1 tábla, ang. R.
Dienes I.: Bazaltos kzetek irányfügg
kemizmusváltozásának trendanalízise.

Földtani Közlöny 101., 4., 428—429,
1 ábra

Dienes I.: Elzetes kísérletek röntgen
rutinfelvételek automatikus értékelésére

Automatic evaluation of routine X-
ray diffractograms: preliminary inves-

tigations. A MÁFI Évi jelentése 1969-

rl, 501—510, 1 ábra, 4 táblázat, ang. R.

Dienes E: Klinopiroxén megakristályok
a medvési bazaltból — Megakristalle

von Klinopyroxen aus dem Basalt von
Medvés. A MÁFI Évi jelentése 1968-ról,
125— 130, 1 ábra, 1 táblázat, ném. R.

Dienes, I.: The generál formulation of the
correlat ion problem and its solving in

two special cases. Symposium pracov-
niku. Bánského Prmnyslu Hornická
Pribram ve véde a technice 1971. Sekce
Matematické metody v geologii. 1—9.

Dienes, I.: OS ogHOM KJiacce anropiiTMOB
conocraB.ieHHR pa3pe30B. In: Tpyjibi coBe-

maHiin cneiina.nHCTOB CTpatmneHOB CEB
b A.iMa-A're. Moszkva, Izd. SZEV., 1—5,

1 ábra
Dienes I. lásd Knüth E.
Dobos I.: Vízkkiválásra hajlamos pan-

nóniai rétegvizek vizsgálata Szeged te-

rületén— Üntersuchung dér zr Wasser-
steinausscheidung neigenden pannoni-
schen Schichtenwásser auf dem Gebiet
von Szeged — Analysis of waters from
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c-arbonate deposits. Hidrológiai Közlöny
51., 10., 438—444, 4 ábra, 2 táblázat,

ang., ném. R.
Domokos Miklósné: Fémlyukkártyák a
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102., 11., 508—511, 5 ábra, 2 táblázat
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Drahos D. lásd Andrássy L.
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M. N.

Dudich E.: Mohaállatok és vörösalgák a

Csákvár—18. sz. fúrás eocénjébl —
Bryozonas and calcareous red algae
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; 1

8

(Transdanubia, Hungary). A MÁFI Évi
jelentése 1968-ról, 55—61, 2 ábra, 4

táblázat, ang. R.
Dudich E. (Jr.) lásd Detre Cs.

Dudich E. lásd Kopek G.
Dufaure Ph. lásd Burollet P. F.

Duma, Gy.

—
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fergut. Silikattechnik, 22., 12., 420—423.
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j
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Duverge J. lásd Alvinerie J.

Egerer F.: Fúrólyuk termikus stabilizá-
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5., 194—197, 3 ábra'
Egri, Gy.: Subsidence of loess and pheno- j

mena of phase movements in Dunaúj-

város. l’roceedings of the 4. th Buda-

pest Conferenoe on Soil Mechanics and

Foundation Engineering 1971, Buda-

pest. 69—77, 7 ábra, 1 táblázat

Embey-Isztin, A.: Gontribution to the

mineralogy of the bauxites from Nézsa

(North- Hungary). Ann. Hist.-nat. Muflj
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Nat. llung. 63., 5— 12, 2 ábra, 5 táblá-

zat, 1 tábla
Enyedi Gy.: Természeti erforrások és

regionális gazdasági fejldés. Az MTA
X. Föld- és Bányászati Tudományok
Osztályának Közleményei 3., 4., 385

—

388.
Erdélyi M.: Magyarország vízföldtani

tájai — Hydrogeologieal regions of
Hungary. Hidrológiai Közlöny 51., 4.,

143— 155, 7 ábra, ang. R.
Erdélyi, Ál.: The influence of hydro-

geologieal factors on the quality of sub-
surface waters. Hidrológiai Közlöny 51.,

1.,

5—10.
Erdélyi M.: Nyugat-Dunántúl és a Kis-

alföld vízföldtana — Die Hydrogeologie
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Ungarisehen Tiefebene. Hidrológiai Köz-
löny 51., 11., 485—490, 10 ábra, 1 táb-
lázat, néni. R.

Erdélyi, M.—Gáléi, J.: Untersuehungs-
metlioden und Ergebnisse des Sebt ter-

körpers dér Kleinen Ungarisehen Tief-

landes. (Neue Ergebnisse dér Wasser-
ívirtsehaftliehen Forsehung). Visoke Tát-
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stva) Bratislava. 1— 9, 9 ábra

Erkel A.

—

Mititch E.—M. Szalay E.:
A Börzsöny hegység felépítésének és

ércesedésének geofizikai kutatása —
Geophysical exploration of the structure
and niineralization of the Börzsöny
Mountains — H3yMeHiie reoJiorimecKoro
CTpoemiR ii yc.ioBiiii opyjeHeHiiH b paiioHe
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mh. — A Magy. All. Eötvös L. Geofiz.

Int. 1970. évi jelentése, 22—28, 7 ábra,
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ábra, or. R.
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19—26, 4 ábra, 1 táblázat
Farkas I.: Különböz számítási sémák a

prognoszt ikus szénhidrogénkészlet ek
becslésére — Different schemas of eal-

culation fór estimádon of prognostieal
hydrocarbon stocks. Földtani Kutatás
XIV., 3., 1—7, 5 ábra, ang. R.

Farkas P.: A karbonátos üledékes kze-
tek faciológiai vizsgálatának kzettani
alapjai. In: Az üledékes petrológia újabb
eredményei. A Magyarhoni Földtani

Társulat sokszorosított jegyzete, Buda-
pest, 1971, 177— 196, 8 ábra, 1 táblázat

Feigly B.: Geofizikai kutatómórések az
oroszlányi szénmedencében — Feo(})H3ii-

lecKHe pa3BegoHHbie ii3MepeHHH b yrojibHOM

öacceiÍHe OpocjiaHa — Geophysische
Schürfmessungen im Oroszlány-Kohlen-
becken — Geophysical ineasurings con-

nected with the prospecting in the coal

basin of Oroszlány. Bányászati és Kohá-
szati Lapok, Bányászat, 104., 7., 470

—

475, 18 ábra, ang., ném., or. R.
Fejér L.: A mecseki alsóliász kszénösszlet

gazdaságföldtani értékelése. In: Mecsek
hegység. Jura idszak. A MAFI Év-
könyve LI., 3., 177— 195, 3 ábra, 1 táb-

lázat
Fejér L.: A bakonyi eocén szénmedence
kutatásának ötven éve — 50 JieT pa3-

BegKH eoueHOBoro yro.ibHoro acceiiHa
BaKOHL — Fünfzig Jalire Schurfarbeit
im Bakony Eozán-Kohlenbecken —
Fiftv years of prospecting in the
eooene-coal basin of the Bakony rangé
P. Bányászati és Kohászati Lapok,
Bányászat, 104., 10., 688—695, 2 táb-

lázat, ang., ném., or. R.
Feldman I. 8. lásd Berdicsevszkij M. N.
Felvári Gy.: Kristályossági fok vizsgá-

lata hazai paleozóos képzdményeken —
Untersuchung des Kristallisationsgrades

an paláozoischen Gesteinen von Un-
garn. A MAFI Évi jelentése 1969-rl,
729— 732. 1 táblázat, ném. R.

Ferenc Cs. lásd Tárcsái Gy.
Ferenczy I.: Kútge'ofizikai vizsgálatok

helyzete és fejlesztésének iránya a ter-

mel mérnök szemével nézve. Magyar
Geofizika XIT., 2—3., 104— 110.

Fertl W. H.—Hammack G. W.: Agyagos
termel homokokban végzett víztelí-

tettségi vizsgálatok áttekint elemzése.
Magyar Geofizika XII.

, 6., 221—231,
13 ábra

Fodor Tamásné: Adatok a Balaton kör-

nyéke alsópannon rétegtanához — An-
gaben zr Stratigraphie dér unterpanno-
nischen Ablagerungen in dér Uingebung
des Bálát onsees. A MAFI Évi jelentése

1968-ról, 217—222, 6 ábra, ném. R.
Fodor Tamásné lásd

Földi M.

—

Pólay Gy.: A mecseki alsó-

liász kszén kutatásának és hasznosítá-
sának története. In: Mecsek hegység.
Jura idszak. A MAFI Évkönyve LI.,

3.,

7—14, 1 táblázat
Földvári M.: A Földtani Intézet termikus
laboratóriumának fejlesztése és mód-
szertani eredményei — Improvement of
the Institute’s Thermal Laboratory and
Methodological Achievements. A MAFI
Évi jelentése 1969-rl, 511—515, 2 táb-
lázat, ang. R.
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Földváriné Yogl M.: A M. Áll. Földtani
Intézet 1968. é%i geokémiai vizsgálati

tevékenysége — Geoehemical analvses
by the Hungárián Geological Institute:

annual report 1968. A MÁFI Évi jelen-

tése 1968-ról, 391—398, 1 ábra, 1 táb-
lázat, ang. R.

Földváriné Vogl M.: Beszámoló a Geo-
kémiai Osztály 1969. évi munkájáról —
Bericht die Árbeit dér Geochemischen
Abteilung im Jahre 1969. A MÁFI Évi
jelentése 1969-rl, 485—492, 3 táblázat,

ném. R.
Franyó F. lásd Rónai A.
Franyó F.

—

Juhász Á.—Deák M.

—

Végh
S.

—

Bihari D.—Korpásné Hódi M.

—

Rónai A.—Szcs L.: Magyarázó Ma-
gyarország 200 000-es földtani térkép-
sorozatához. L—33—VI. Gyr. MÁFI
kiadv., 1— 157, 58 ábra, 23 táblázat

Fülöp J.: Búcsú az Intézettl — Farewell
to the Institute — üpomaHue c Hhcth-
TyTOM. A MÁFI Évi jelentése 1969-rl,

9.,

23—24, 37—38.
Fülöp J. : A centenárium éve — The

centenary year — (OöuaeÜHbifi rog.

A MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 11—22,
1 táblázat, angol: 25—36, orosz: 39—50.

Fülöp J.: Igazgatói jelentés a Magyar
Állami Földtani Intézet 1968. évi mun-
kájáról -— Aetivites of the Hungárián
Geological Institute: Director's report
’68 — Omer gupeKTopa o paóoTe BeH-
repcKoro reoaoniMecKoro ÜHCTHTyTa 3a
1968 r. A MÁFI Évi jelentése 1968-ról.

7—9.
Fülöp J.: Dr. Vadász Elemér akadémikus

emlékezete (1885— 1970). Földtani Köz-
löny 101., 4., 342—350, 1 ábra

Fülöp J.: Az ország természeti erforrásai
feltárásának perspektívái. Az MTA X.
Föld- és Bányászati Tudományok Osz-
tályának Közleményei 3., 4., 377—3S1.

Gálfi J. lásd Ádám O.
Gálfi J. lásd Erdélyi M.
Gálfi J. lásd Salát 1*.

Gálos M.—Kertész P.—Marék T.

—

Kürti I.: Korszer kzetszilárdsági mi-
nsít vizsgálati módszerek. Építanyag,
23, 450—458, I I ábra, 1 táblázat

Gayet J. lásd Alvinerie J.

Géczy B.: The Pliensbachian of Kericser
bili, Bakony Mountains, Hungary. An-
nales Univ. Se. Budapest inensis, Sectio
Geol., XIV., 29—52, 15 ábra, or. R.

Géczy B.: Az slénytani rétegazonosítás
alapjai. slénytani Viták 17., 3— 13.

Géczy B.: Hozzászólás a rétegtani termi-

nológia és osztályozás kérdései c. el-
adáshoz. slénytani Viták 17., 55—56.

Gedeonná IIajetzky M.: A Badacsony
Szigliget közti terület pannon utáni fej-

ldéstörténete mikromineralógiai vizsgá-
latok alapján — Postpannonische Ent-
wicklungsgeschichte des Zwischenraumes
von Badacsony und Szigliget auf Grund
mikromineralogischer Untersuchungen.
A MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 353—
371, 4 ábra, 3 táblázat, 3 tábla, ném. R.

Gidai, L.: Les relations stratigraphiques
de l’Eocéne de la region _Nord-Est de la

Transdanubie. A MÁFI Évkönyve LIY.,

4.,

1., 363—369.
Gidai, L.: Les rayons de faciés de l’Éocéne
dans la région Nord-Est de la Trans-
danubie. A MÁFI Évkönyve LIV., 4., 1.,

115—139, 10 ábra
Gidai, L. : Coupe-repére Éocéne de la

région Nord-Est de Transdanubie (Son-
dage de Tokod 527). A MÁFI Évkönyve
LIV., 4., 1., 101— 111, 4 ábra, 1 táblá-

zat, 3 tábla
Gidai L.: Les données fournies pár la

revision geologique de quelques affleure-

ments Éocénes classiques de la region
Nord-Est de Transdanubie. A MÁFI Év-
könyve LIV., 4., 1., 81—97, 12 ábra

Gidai L.: HaHHbie o reo.ionmecKoii peBii-

3HH HeKOTOpbIX KJiaCCIIMeCKllX pa3pe30B
eOIieHOBblX OTJlOHteHHM B CeBepO-BOCTOBHOM
MacTH 3aAyHancKoro xpan b BeHrpmt
(Pa3iOMe). A MÁFI Évkönyve LIY.,

4.,

2., 45—46.
Gidai L.: OnopHbin pa3pe3 ceBepo-BOCTOH-

hom MacTH 3aAyHafici<oro Kpaa (ypoBaa
ci<Ba>KHHa Toko.i-527). (Pe3ioMe) A MÁFI
Évkönyve LIY., 4., 2., 47—48.

Gidai L.: Oamia.ibHbte panoHbi ceBepo-

boctomhoii Macin 3aAyHaiicKoro k pan.(Pe3-
lo.vie) A MÁFI Évkönyve LIV., 4., 2., 49.

Gidai L.: CTpanirpaiJtiiMeCKHe cbr3ii eo-

ueHOBbix OTjioKemin ceBepo-BO^TOKa 3a-

AyHaiíCKoro Kpan. A MÁFI Évkönyve
LIV., 4., 2., 133—141.

Gidai L.: Az ÉK-dunántúli eocén réteg-

tani kérdései — Problémes stratigraphi-

ques de l’Éocéne du NO de la Trans-
danubie. Földtani Közlöny 101., 4.,

396—405, 2 ábra, fr. R.
Gidai L.: A Vértes—Gerecse és a Buda

—

Pilis hegységek közötti infraoligocén

(Telegdi Roth) küszöb — Le seuil

infraoligocene sünömmé de Telegdi
Roth, sitiié entre les montagnes de
Vértes — Gerecse et de Buda— Pilis. A
MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 115—121,
4 ábra, fr. R.

Gidai L.: Magyarázó a Dorogi-medence
földtani térképéhez. 10.000-es sorozat.

Nagysáp. MÁFI kiadv. 1971. 1 37.

Gidai L.: A mányi, a Szomor—zsámbéki
és a bajnai eocén kifejldési területek

földtani viszonyai — Les facies de P Eo-
céné dans la région de Mány, de Szo-

mor—Zsámbék et de Rajna. A MÁFI
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Évi jelentése 1969-rl, 911— 113, S ábra,
fr. R.

i Gizella T.: Quant ital ive investigations
on microphytobenthos in 25 transvcrsal
sections of Laké Balaton — Mennyiségi
mikrofitobentosz vizsgálatok a Balaton
25 harántszelvényén az lOtiS. évi szep-
temberi gyjtések alapján. Annál. Bioi.

Tihany 38., 269—283, l ábra, 26 táb-

lázat, magy. R.
1 Góczán F.: Tájékozódó jelleg rétegtani

palinológiai vizsgálatok hazai karbon
idszaki képzdményeken — Informa-
tív© stratigraphisch-palynologische l 'n-

tersuchungen an karbonischen Ablage-
rungen in Ungarn. A MAKI Évi jelen-

tése 1969-rl, 677—701, 10 tábla, néni. R.
1 Góczán F. : Adatok az alsórsi, szálát naki

és upponyi „szilnr” kovapalák rnikro-

plankton vizsgálataihoz — Contribu-
tions to the study of the microplankton
of the silurian siliceons shales_ at Alsó-
örs, Szalatnak and Upponv. sién v tani
Viták 18., 13—20, 2 tábla

I Góczán F.—Benk J. Szerk.: A magyar-
országi pannonkori képzdmények ku-
tatásai. Budapest, Akadémiai Kiadó
1971. 1— 361, 98 ábra, is táblázat, 45
tábla, 2 melléklet

Graber L. lásd Libor O.
I Gramann F.

—

Kockel F.: Mikrofaunis-,
tischen Nachweis von Pont-Schichten in

I

Nordost-Griechenland. Földtani Köz-
löny 101.. 2-3. 193.

B Grasselly Gy.: 50 years of the Institute
of Mineralogv, Geochernistry an«l Petro-
graphv of the Attila József "University
Szeged. Aeta Miner.-Petr., Acta Univ.
Szegediensis, Szeged, XX., 1., 3— 12, 11

ábra
Grasselly Gy. —Agócs Pálné: Remarks
on the thermal investigation of sedimen-
tary rocks containing organic matériái.
Acta Miner.-Petr., Acta Univ. Szege-
diensis, Szeged, XX., 1., 71—84. 17 ábra.
3 táblázat

I Grasselly Gy.: Somé problems and
trends in manganese re researches.
Papers and Proceedings of the Tokyo

—

Ivvoto Meetings; TAGOD Volume Soc.
of Mining Geologists of Japan, Special
Issue 3., 445—448.

I Grasselly Gy.: A szénhidrogénkutatás
néhány üledékgeokémiai kérdése. Geo-

I kémiai módszerek alkalmazása a szén-
hidrogénkutatásban. A Szegedi Akadé-
miai Bizottság sokszorosított kiadvánva.
Szeged, 1970. 22—34.

i Grasselly Gy.: A szerves geokémia né-
hány kérdése. In: Az üledékes petro-

Í

lógia újabb eredményei. A Magyarhoni
Földtani Társulat soksz. kiadv. Buda-
pest, 1971, 219—247, 9 ábra

Grasselly Gy.

—

Hetéxyi M.: Role of
the manganese minerals in the migration
of elements. Proc. IMA—TAGOD Mee-
tings ’70; TAGOD Vol. Soc. of Mining
Geologists of Japan, Special Tssue. 3,

474—477.
Grasselly Gy. lásd Cseh Németh J.

Grasselly Gy. lásd Sztrókay K.
Grim G.—Szcs J.: Nagy vízbetörések
hozammeghatározása karsztvízmegfi-
gyelési adatok alapján, vízmentesítés
kapacitásának tervezéséhez — Ergiebig-

keitsberechnung von grossen Wasserein-
brüchen auf Grund dér Angaben von
Karstwasserbeobachtungen zr Kapazi-
tátsplanung bei Kntwasserungen. Föld-
tani Kutatás XIV., 1—2., 22—36, 16

ábra, ném. R.
Gro E.—Karas D.—Korvin G.—Lend-

vai K.

—

Sípos J.: BbimtCjieHtte cttHTeTit-

necKHX cefiCMorpaMM no kphblim aKycni-
MCCKOto KapoTa>Ka — Szintetikus szeiz-

mogram számítása akusztikus lyukszel-

vénybl — Computation of synthetic
seismograms from acoustic lóg. Geofizi-

kai Közlemények XX., I—2., 23—40,
1 1 ábra, magy., ang. R.

Grossz A.: Kohlengeologische Untersu-
chung dér Lagerstátte Hidas im Mecsek -

Gebirge. Annales Univ. Se. Budapestinen-
sis, Sectio Geol., XIV., 53—78, 3 ábra,

l táblázat, 2 diagramm, 2 tábla, or. R.
Gyarmati P.: A Sárospatak 10. sz. fúrás
diatomás rétegei — Diatomeenführende
Schichten (jer Bobrung Sárospatak— 10.

A MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 459—
475, 2 ábra, 1 táblázat, 3 tábla, nérn. R.

Gyarmati P.: ATokaji-hegységi térképezés
és térképkiadás újabb eredményei —
New results of Tokaja Mountains geolog-
ieal mapping. A MÁFI Évi Jel. 1968-
ról, 179— 183, 1 ábra, ang. R.

Gyarmati P.: A Tokaji-hegység földtani
vizsgálata 1969-ben — Geological studies
on_ the Tokaj Mountains in 1969. A
MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 453—457.

1 ábra, ang. R.

Hahn Gy.: A legfontosabb európai lösz-

feltárások párhuzamosításának lehet-
ségei — Vergleichsmöglichkeiten dér
wiehtigsten europaischen Lössaufschlüs-
se. Földtani Kutatás XIV., 3., 17—29,
23 ábra, ném. R.

Hajós M.: Diatomées du Pannonién in-

férieur provenant du bassin Xéogéne de
Csákvár. I. Acta Botanica 17., 1— 2.,

59—82, 5 ábra, 1 táblázat, 6 tábla
Hajós M.: Methods fór studying siliceous

microfossils and their geological and
stratigraphic significance in Hungary.
Proceedings of the second International
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Conference, Roma 1970, 599—606, 1

ábra, 3 tábla
Hajós M.: A csákvári neogén medence

alsópannóniai diatomás rétegeinek mik-
roflórája — Mikroflora of the Lower
Pannonian diatom-bearing beds_ of the
Neogene basin of Csákvár. A MAFI Évi
jelentése 1968-ról, 33—48, 3 táblázat,
4 tábla

Hajós M.: Paleozóos kzetminták kísér-
leti Conodonta-feltárása— Versuche zum
Aufschliessen von Conodonten aus pa-
laozoischen Gesteinsproben. A MAFI
Évi jelentése 1969-rl, 719—727, 3 tábla,
ném. R.

Hajós M.

—

Radócz Gy.: Diatomás réte-

gek a bükkaljai alsópannonból — Diato-
meenführende Schichten im Unterpan-
non von Bükkalja (Vorland des Bükk-
Gebirges). A MÁFI Évi jelentése 1969-
rl, 271—297, 2 ábra, 1 táblázat, 9 tábla,
ném. R.

Hámor G.: Az Észak-magyarországi Osz-
tály 1969. évi munkálatai — Über die
Tátigkeit dér Abteilung Nordungarn im
Jahre 1969. A MÁFI Évi jelentése 1969-
rl, 193—198, ném. R.

Hámor G.: A Kisterenye—Gyulakeszi
(Nógrád m.) ottnangien fácies-sztrato-
típus — Faziostratotypus des Ottnan-
gien bei Kisterenye—Gyulakeszi (Ko-
mitat Nógrád). A MÁFÍ Évi jelentése
1969-rl, 199—212, 4 ábra, ném. R.

Hámor G.: A rétegtani korreláció üledék-
földtani alapjai. slénytani Viták 17.,

15—21.
Hámor G.: Az Észak-magyarországi Osz-

tály feladatai és 1968. évi mködése —
Die Aufgaben dér Nordungarn-Abteilung
und ihre Tátigkeit im Jahre 1968. A
MÁFI Évi jelentése 1968-ról, 107—111,
1 ábra, ném. R.

Hámor G.

—

Czakó T.: Légifényképek föld-
tani kiértékelése és szerepe a hazai föld-

tani térképezésben — Geologische Deu-
tung von Luftbildaufnahmen und dérén
Rolle in geologischer Kartierung in Un-
garn. A MÁFI Évi jelentése 1969-rl,
531—537, 1 táblázat, ném. R.

Hámor G.

—

Jámbor Á.: A magyarországi
középsrniocén — Das Mittelmiozán
Ungarns. Földtani Közlöny 101., 2—3.,

91— 102, 4 ábra, 1 táblázat, ném. R.
Hartner M.

—

Steiner F.: Módszer ver-
tikális hfluxus horizontális változásai-
nak hvezetképesség-adatok nélküli
meghatározására. Magyar Geofizika
XII., 5., 174—179, 2 ábra

Hegeds Gy. lásd Báldi T.
HeGYMEGI L. SzEMERÉDY P.—TAROSAI

Gy.: A tihanyi Geofizikai Obszervató-
riumban folyó whistler vizsgálatokról.

Magyar Geofizika XII., 6., 203—207, 5
ábra

Hegymegi L. lásd Aczél E.
Heinemann Z.: A közös költségek felosz-

tásának módszere ásványi nyersanyag-
elfordulások számbavételi egységének
mrevalósági megítélésénél. — MeTO.jbi

pa3jejieHiiR oluhx pacxo^OB npn oueHKe
aJiaHCHOCTH nOflCHéTHblX eaHHHU MeCTO-
po>KfleHHÜ nojie3Hbix HCKonaeMbix. —
Földtani Kutatás XIV., 4., 50—52, or. R.

Heinemann Z.—Barabás A.—Fruzsina
J.

—

Tiborcz L.: Az ásványvagyon-gaz-
dálkodás információs kérdései —- Bon-
pocbi iiH(j)opMauHH b eKOHOAiHKe 3anacoB
MHHepgjibHoro CbipbB. — Földtani Kuta-
tás XIV., 4., 53—58, or. R.

Hembach K.: Az ipari létesítmények víz-

ellátási problémái. Eger minségi víz-

gazdálkodása ankét, Eger, 1971. MTESZ
soksz. kiadv., 97—105, 6 ábra

Heténtyi M. lásd Grasselly Gy.
Hobot J.

—

Erkel A.: Vízföldtani problé-

mák megoldása komplex geofizikai mód-
szerekkel, a fejld országokban. Ma-
gyar Geofizika XII., 4., 125—134, 7

ábra, 1 táblázat
Hobot J.

—

Király E.

—

Nyitrai T.—
Zsillé A.: Geofizikai kutatások .Mon-

góliában — Geophysical exploration in

Mongólia — reo<J)ii3iiMeCKne paoTbi b

MoHro.iHH. A Magv. Áll. Eötvös L.

Geofiz. Int. 1970. évi jelentése, 113— 120,

4 ábra, ang., or. R.
Hoffer E.

—

Kónya A.

—

Szalay I.—Ver
L.: Komplex geofizikai kutatás a Mát ra-

liegység É-i peremén a Darnó hegy kör-

zetében — Integrate geophysical ex-

ploration on the N margin of the Mátra
Mountains, in the region of the Darnó
Hill — KoMímeKCHaH reot})H3HHecKaH pa3-

Beana Ha ceBepHOM opTy rop Mama,
b paííoHe ropbi HapHO. — A Magy. All.

Eötvös L. Geofiz. Int. 1970. évi jelentése,

29—33. 5 ábra, ang., or. R.
Hoffer E.

—

Polhammer Manóné—Sza-
badváry L.—Sz. Pintér A.

—

Szalay
I.: Mélyvízföldtani kutatások — Deep
water exploration — rinpoJioruMeCKne
HCC.ieaoBaHiiB Ha ojibunix niyöimax.
A Magv. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int . 1 970.

évi jelentése, 37—43, 5 ábra, ang., or. R.

Horn J.: A Földtani Kutatásban meg-
jelent cikkek jegyzéke (1964—1970).

Földtani Kutatás XIV., 1— 2., 71 — 76.

Horn J. lásd Bohn P.

Horusitzky F.: Alsómiocén rétegtanunk
útveszti és kiútjai — Schwierigkeiten,
Fehler und Möglichkeiten dér Miozán-
stratigraphie in Ungarn. Földtani Köz-
löny 101., 2—3., 194—203, ném. R.

Horváth Á.: Mollusca periods in the

sediments of the hungarian pleistocene
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VI. the lower part of the middle arid

period in the boring of Felsszent iván.

Acta Biologiea, Acta Univ. Szegediensis,

Szeged, XVTI., 1—4., 159— 166, 1 mel-
léklet

Horváth F.: A Föld gravitációs terének
meghatározása mesterséges holdak segít-

ségével. Asztronautikai Közlemények
1971, 5—43, 11 ábra, 2 táblázat

Horváth F. lásd Ádám A.
Horváth F. lásd Stegena L.

Hutter E.: A Duna—Tisza közi szén-

hidrogénkutató fúrások által feltárt pan-
nóniai üledékek rétegtani felbontása
palynológiai módszerrel. Kolaj- és Föld-
gázbánvászati Ipari Laboratórium M-
szaki Tudományos Közleményei, (il—üti,

6 ábra

Iharosné Laczó T.: CpaBHHTC.nbHoe yrae-

iieTpoipaijtiiMeCKoe HCC.ieaoBaHHe mücto-

po>KAeHnn yporo yrjiít eoueHOBoro B03-

pacTa b 3a.iyHauCK<)M cpeanei ophe. (Pe3io-

Me) A MÁFI Évkönyve LTV., 4., 2.,

65—66.

Iharosné Laczó I.: Etdé pétrographique
coinparative des lignites éocönes de la

Montagne Centrale dér Transdanubie.
A MÁFI Évkönyve LIV., 4., 1., 155—
163, 1 ábra

Ilinszkaja, I. A.: CpaBHeHiie nanoueHOBoií
(Jtaopbi 3aKapnaTCi<ofi oji. VCCP c cap.Mar-

CKHMH (jtaopaMit BeHrptm — Comparison
of the Pliocene flóra of Transcarpathia,
USSR, with the Sarmatian flóra of Hun-
gary. Földtani Közlöny 101., 2—3., 204

—

208, ang. R.

Jámbor Á.: A magyarországi szarmata —
Gliederung des Sarinats von LTngarn auf
Grund dér Invertebraten-Fauna. Föld-
tani Közlöny 101., 2—3., 1 ábra, 1 táb-
lázat, nem. R.

Jámbor Á.: Alsópannóniai diatomaföld-
rétegek a csákvári neogén medencében— Unterpannonische Kieselgurschichten
im Neogenbecken von Csákvár. A MÁFI
Évi Jel. 1968-ról, 25—31, 3 ábra, 1 táb-
lázat, ném. R.

Jámbor Á. : A Középhegységi Osztály 1968.
évi tevékenysége.— Tatigkeit dér Mittel-
gebirgs-Abteilung im Jahre 1968. A
MÁFI Évi jelentése 1968-ról, 17—23,
1 ábrav 1 táblázat, ném. R.

Jámbor Á.: Az üledékes agyagkzetek osz-

tályozásának szöveti szempontjai —
Über die Texturkriterien dér Klassifizie-

rung sedimentárer Tonschichten. A MÁ-
FI Évi jelentése 1968-ról, 413—421, 1

ábra, 3 táblázat, ném. R.
Jámbor Á.: A Középhegységi Osztály

1969. évi tevékenysége — Über die

Tatigkeit dér Abteilung Mittelgebirge
im Jahre 1969. A MÁFI Évi jelentése
1969-rl, 51—58, 1 ábra, nem. R.

Jámbor Á.

—

Korpás L.: A Duntúli-Közép-
liegvség kavicsképzdményeinek réteg-
tani helyzete — Stratigraphische Lage
dér Schotterbildungen im Transdanubi-
schen Mittelgebirge. A MÁFI Évi jelen-

tése 1969-rl, 75—92, 1 táblázat, ném. R.
Jámbor Á.—Korpás L.—Kretzoi M.

—

Páealvy; I.—Rákosi L.: A dunántúli
oligocén képzdmények rétegtani prob-
lémái — Stratigraphische Probleme /les

transdanubischen Oligozáns. A MÁFI
Évi jelentése 1969-rl, 141— 154, 1 ábra,
ném. IL

Jámbor Á.—Korpásné Hódi M.: A pan-
nóniai képzdmények szintezési lehet-
ségei a Dunántúli-Középhegység DK-i
elterében — Stratigraphische Horizon-
tierungsmöglichkeiten in den Pannonab-
lagerungen im Siidost-Vorland desTrans-
danubischen Mittelgebirges. A MÁFI
Évi jelentése 1969-rl, 155—192, 12
ábra, 6, táblázat, ném. R.

Jámbor Á. lásd Hámor G.
Jámborné Kness M.: nepeoT.io>KeHHbie

HHiKHceoueHOBbie HyMMyjtHTbi b cpegHee-
OlteHOBblX 0TJ10>KeHHHX CCBepO-BOCTOMHOH
Mac™, 3aayHaiícKoro xpan. (Pe3toMe)
A MÁFI Évkönyve LIV., 4., 2., 115.

(Rezümé)
Jámborné Kness M.: Nummulites d’áge

éocéne inferieur remaniées dans l’Éocéne
moven de la Transdanubie nord-est. A
MÁFI Évkönyve LIV., 4., 1., 179—183,
1 ábra

Jámborné Kness M.: Nagyforaminifera
vizsgálatok a nagytárkányi NT—1103.
és a városldi VL— 1. fúrások eocén
rétegsorából — Recherches des grands
Foraminiféres de la serie éocéne des
sondages NT— 1103. de Nagytárkány et

VL— 1 de Városld. A MÁFI Évi jelen-

tése 1968-ról, 63—88, 2 ábra, 10 tábla,

1 fúrási szelvénymelléklet, fr. R.
Jámborné Kness M. : Nagy-Foraminifera

vizsgálatok a Csákvár—32. és a Tabajd
6. sz. fúrások felseocén rétegsorából —

-

Étude des grands Foraminiféres de
l’Éocén Supérieur des sondages de Csák-
vár—32. et de Tabad—6. A MÁFI Évi
jelentése 1969-rl, 425—445, 3 ábra, 1

táblázat, 7 tábla, fr. R.
Jankovich I. lásd Báldi T.

Jantsky Zs.—Kilényi Istvánné: A ma-
gyar földtani irodalom jegyzéke 1970.— Répertoire bibliographique des pub-
lications du domaine des Sciences géo-
logiques en Hongrie, 1970. — EHHHor-
patj)HH jiHTepaTypbi reojiorHnecKHX h
CMe>KHbix Hayx b BeHrpHH 1970. r. —
Földtani Közlöny 101., 4., 434—448.
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Járainé Komlódi M.: A pleisztocén krono-
lógiájának és a pliocén-pleisztocén hatá-
rának néhány problémája — Somé ques-
tion of the Pleistocene chronology and
the Plio-Pleistocene boundary. Botani-
kai Közlemények, 58., 3., 131—143, 4
ábra, 2 táblázat, ang. R.

Járányi I.: Beszámoló a Nagylengyel tér-

ségében elvégzett kolajmikro-biológiai
kísérletekrl — Report on microbiologi-
cal experiments in oil-bearing formations
near Nagylengyel. A MÁFI Évi jelen-

tése 1968-ról, 423— 426, ang. R.
Jaskó T.: Adalékok a csigaházak geo-

metriájához — Contributions _ to the
geometry of gastropods. A MAFI Évi
Jel. 1968-ról, 379—389, 4 ábra, 2 táb-

lázat, ang. R.
Jerkovics L.: Hasa.io n3yBeHHfl kokko-

jiHTO(J)opna h CH.THi<o(j)jiareajTaT MiioueHa
lOrocjiaBHn. Földtani Közlöny 101.,

2—3., 191—192.
Jósa E.: A Balatonpartvidék mérnökgeo-

fizikai térképezése — Engineering-geo-
physical mapping on the Balaton lake-

side— H.H>KeHepH0-reo(})ii3HMecKaR CbeMKa
noepe>KbH 03 . BajiaTOH. A Magy. Áll.

Eötvös L. Geofiz. Tnt. 1970. évi jelenté-

se, 34—36, 2 ábra, ang., or. R.
Jósa E.: Sekélyvízföldtani és mérnök-

geofizikai kutatások — Shallow hydro-
geological and engineering-geophysical
exploration — rHgporeojionmecKiie hcc-

jieflOBaHHH na mcrkhx niyimax h HH>«e-
HepHO-reot{)H3HHecKHe pao™. A Magy.
Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1970. évi

jelentése, 44— 52, 5 ábra, ang., or. R.
Jugovics L.: A Balaton -felvidék és a
Tapolcai-medence bazaltterületeinek fel-

építése— Éber den Bau dér Basaltgebiete
(les Bálát onhochlandes und desTapolcaer
Beckens. A MÁFI Évi Jel. 1968-ról,
223—244, 12 ábra, 1 melléklet, ném. R.

Jugovics L.: Észak-magyarországi—Sal-

gótarján környéki bazaltterületek —
Uber die Basaltgebiete von Nordungarn
(Umgebung von Salgótarján). A MÁFI
Évi Jel. 1968-ról, 145—165, 15 ábra,

1 táblázat, 1 melléklet, ném. R.
Jugovics L.: Kabhegy és a körülötte tele-

pül bazaltterületek (Kabhegyi bazalt -

csoport) — Geologischer Bau dér Bala-
tonvorkomrnen am Kab-Berg und Um-
gebung (Kabberger Basaltgruppe). A
MÁFI Évi Jel. 1968-ról, 245—255, 3

ábra, ném. R.
Juhász A.: Az ásványvagyon-számbavétel

földtani adottságoktól függ megbízha-
tósága — JJocTOBepHocTb nogCMera 3ana-
cob MHiiepa.ibiioro Cbtpbti B3aBHcitMocrn ot

reoJioniMecKHX ycjtOBitn. Földtani Ku-
tatás XIV7

., 4., 35—43, 6 ábra, 2 táb-

lázat, or. R.

Juhász Á.: A Duna—Tisza köze harmad-
idszaki vulkánitjai — Tertiáre Vulka-
nite des Donau —Theiss-Zwischenstrom-
landes. Földtani Közlöny 101., 1., 1— 12,

2 ábra v 7 táblázat, ném. R.
Juhász A. lásd Balázs E.
Juhász Á. lásd Balázs Z.

Juhász Á. lásd Csongrádi Béláné
Juhász Á. lásd Franyó F.

Kakas K.

—

Lányi J.—Liszt Ferencné

—

Ráner G.

—

Simon A.

—

Szabadváry L.:

Komplex geofizikai kutatások a Dunán-
túli Középhegységben — Integrate geo-
physieal exploration in the Central
Transdanubian rangé — KoMruieKCHan
reotj)H3imecKaH cbéMKa b paiíoHe 3agyHaií-
CKoro CpegHeropbH. A Magy. Áll. Eöt-
vös L. Geofiz. Int. 1970. évi jelentése,
15—21, 5 ábra, ang., or. R.

Karácsonyi S.: Az építanyagipar kavics-

kutatási módszerei és problémái. Mér-
nökgeológiai Szemle 9., 14—31, 15 ábra,

2 táblázat
Karácsonyi S.: Kutak indító terhelése.

Hidrológiai Közlöny 51., 12., 545—554,
1 ábra, ném., ang. R.

Karácsonyi S.: Á Nemzetközi Mérnök-
geológiai Társaság 1970. évi párizsi kon-
gresszusa. Mérnökgeológiai Szemle 7.,

3—6.

Karácsonyi S.: Az egri forrásterület víz-

gazdálkodási problémái. Eger minségi
vízgazdálkodása ankét. Eger, 1971,

MTESZ soksz. kiadv., 22 —37, 11 ábra,

2 táblázat
Karácsonyi S.—Reményi P.: A város-

fejlesztéshez kapcsolódó feltárások je-

lentsége a mérnökgeológiai térképezés-

nél. Mérnökgeológiai Szemle 7., 34—40,

4 ábra, 2 táblázat
Karácsonyi S.—Scheuer Gy.: Mérnök-

geológiai értékelése a pleisztocén talaj-

fagyási jelenségeknek. Mérnökgeológiai
Szemle 7., 7— 14, 6 ábra

Karácsonyi S.

—

Scheuer Gy.: A pleiszto-

cén talajfagyási jelenségek építésföldtani

értékelése. Földtani Kutatás 14., 1—2.,

15—21, 10 ábra, ang. R.
Karácsonyi S.

—

Scheuer Gy.: A pleiszto-

cén talaj fagyási jelenségek építésföld-

tani értékelése— The building-geological

evaluation of the Pleistocene soil-freez-

ing phenomenons. Földtani Kutatás
XIV7

., 1—2., 15— 21, 10 ábra, ang. R.
Karácsonyi S. lásd Aujeszky G.
Karácsonyi s. lásd Falu J.

Kakas I). lásd Gro E.
Karas Gy. lásd Baráth I.

Karasné Tamás Zs.

—

Nagy Z.: A gépi adat-

feldolgozás alkalmazása az OKGT Geo-

fizikai Kutatási Üzemben, a vertikális
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elektromos szondázások és a magneto-
tellurikus mérések adatainak feldolgo-

zásában. Magyar Geofizika XII., 2—3.,

41—50, 10 ábra
Kardeván 1’.: Az exponenciális eloszlás

alkalmazása az altalaj rezonancia-frek-
venciáinak megkeresésére. Magyar Geo-
fizika XII., 2— 3., 84— 01, 5 ábra

Kaszap A.: Magyarország vízföldtani váz-

lata. In: A fürdkultúra fejlesztése. Tan-
folyami jegyzet, I. köt. MTESZ soksz.

kiadványa, 72 —80.

Kaszap A.: A Föld ónkészletei. Bányá-
szati és Kohászati Lapok, Bányászat,

104.,

8., 573— 576.

KasZap A.: Az ausztráliai kolaj. Bányá-
szati és Kohászati Lapok, Bányászat
104., 1., 19, 1 ábra

Kaszap A.: Bauxit a tkés országokban.
Bányászati és Kohászati Lapok, Bányá-
szat, 104., 1., 40—48.

Kaszás M. lásd Bodoky T.

Kecskeméti T.: Appréciation de quelques
espéces de Nummulites pár rapport a

leur valeur stratigraphique, avec la prise

en consideration des facteurs paleo-

geographiques. A MÁFI Évkönyve LIV.,

4., L, 189—199, 1 ábra
Kecskeméti T.: OueHKa HeKOTopiwx pywo-

Boaíimnx(<'MapKTipyioiunx»)HyMMyjinTOBt>ix

biuob c BHiiMamteM na ita.ieot eorpatjtitMcc-

KMe ycjiOBttst. (Pe3K).Me). A MÁFI Év-
könyve LIV., 4., 2., 75.

Kecskeméti T. lásd Kopek G.
Kedves M.

—

Simoncsics 1’.: Investigation
of spores and pollen grains of the car-

bonate manganese re boré samples
from Úrkút. Acta Miner.-Petr., Acta
Univ. Szegediensis, Szeged, XX., 1.,

85—96, 2 ábra, 3 tábla

Kengyel M. lásd Bodoky T.

Kertész P.: K- és kavicsipari minség-
vizsgálatok. A K- és Kavicsipari Egye-
sülés Szakmai Tájékoztatója, 4., 1., 17

—

22 .

Kertész P.: Mszaki földtan. Mszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1971. 1-— 215,
88 ábra, 11 táblázat

Kertész P.

—

Marék I.: Applicabilité des
ondes ultrasonores aux essais de la phy-
sique desroches. Periodica Polvtechnica,
Civil Engineering 15., 1., 13— 30, 9 ábra

Kertész P. lásd Gálos M.
Késmárky I.: Kvadratikus detektáló szr

tervezése és analizálási lehetségei. Ma-
gyar Geofizika XII., 6., 216—220, 1 ábra

Kesser Zs.—Fruzsina J. : Bonpocbt pitCKa

eKOHOMIIMHOCTIl B 3aiWITe OT UtaXTHblX BOg II

C03gaHHbix coopyttteHitfl j.ih 3axBaTa nog3e-

MHbix BOg— Problems of asessing the eco-

nornics and risks involved in mininghidro-
logy and water production — Problémes
des risques et de leconomie dans le do-

maine de la protection contre les eaux de
mines et de l’exploitation de l’eau — Die
Fragen des Risikos und dér Wirtschaft-
liehkeit bei Grubemvasserschutz und im
Wasserbergbau. Bányászati Kutató In-
tézet Idegennyelv Közleményei 14.,

225—232, 2 ábra, 2 táblázat, ang., fr.,

ném., or. R.
Kilényi Istvánné lásd Jantsky Zsu-
zsanna

Király E. lásd Hobot J.
Kisházi P. lásd Vendel M.
Kiss J.: Constit útion minéralogique et

genése du gisement uranifére de la Mon-
tagne Mecsek (II.;. Annales Univ. Se.
Budapest inensis, Sectio Geol., XIV.,
79— 121, 8 ábra, 10 táblázat, 1 térkép

Kiss J.: Szabólesbánya, Utcán -akna. ín

Mecsek hegység. Jura idszak. A MAKI
Évkönyve LI., 3., 28—34, 1 táblázat

Kiss J. lásd Cornides I.

Kiss J. lásd Sztrókay K.
Kiss L.: Hozzászólás az egri vizek hálla-

potához. Eger minségi vízgazdálkodása
ankét. Eger, 1971. MTESZ soksz. kiadv.,
112— 113, 1 ábra

Kleb B.: A pannon emeletbeli kiédesedés
üledékföldtani és geokémiai vizsgálata.

In: A magyarországi pannonkori kép-
zdmények kutatásai. Budapest, Aka-
démiai Kiadó, 1971, 173— 197, 14 ábra

Kleb B.: Kornmorphologische Unter-
suchung des Sandes. Periodica Polytech-
nica. Civil Engineering, Budapest, l.,

1.,

31—49, 14 ábra. 1 táblázat
Kleb B.: Kzetminsítés Schmidt kala-

páccsal építésföldtani térképezés kereté-

ben — Einschatzung von Gesteinen mit
Schmidt 'sebem Hammer im Rahmen
von ingenieurgeologiseher Kartierung.
Földtani Közlöny 101., 1., 55—61, 8

ábra, 2 táblázat, ném. R.
Kleb B.

—

Török E.: Geológiai praktikum.
Budapest, Tankönyvkiadó, 1971. Köz-
lekedési Távközlési Mszaki Fiskola ki-

adv. Jegyzet. 1—226, 141 ábra, 93 táb-
lázat

Klespitz J.: Az ajkai barnakszén meden-
ce Jókai Bánya területének bányaföld-
tani viszonyai — Geologische Verhált-
nisse auf dem Gebiete des Bergwerkes
Jókai im Braunkohlenbecken von Ajka.
Földtani Kutatás XIV., 1—2., 6—14,
9 ábra, ném. R.

Knauer J.: A Jásd J—38 jel mélyfúrás
földtani eredményei — Resultats géo-
logiques du sondage de J—38_ á Jásd
(Bakony du Xord-Est). A MÁFI Évi
jelentése 1969-rl. 63— 67, 2 ábra, 1 táb-
lázat, 3 tábla, fr. R.

Knuth E.

—

Dienes I.: Valószínségszá-
mítás, matematikai statisztika és alkal-

mazásai a földtanban. A Magyarhoni
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Földtani Társulat kiadv. Budapest, 1971,
1—224. Kézirat

Kockel F. lásd Geamann F.
Kojumdgiewa E.: Gliederung und Kor-

relation des Sarmatbildungen in den
Becken dér Paratethys. Földtani Köz-
löny, 101., 2—3., 209—216, 1 ábra, 1

táblázat
Kókay J.: Das Miozán von Várpalota.

Földtani Közlöny 101., 2—3., 217—224
1 táblázat

Komlóssy Gy.: Mineralogical composition
of the Iszkaszentgyörgy bauxite. Pro-
ceedings of the Second International
Symp. of ICSOBA (International Com-
mittee of Studies of Bauxites and Alu-
minium-Oxides-Hidroxides) Budapest,
1971. 2., 131—144, 3 ábra, 2 táblázat

Konecny V. lásd Vass D.
Kónya A. lásd Hoffer E.
Kopek G.: A bakony-vértesi kszénkutatás

1968. évi eredményei — Über die im
Jahre 1968. erzielten Ergebnisse von
Kohlen-erkundungsarbeiten im Bakony -

und Vértes-Gebirge. A MÁFI Évi jelen-

tése 1968-ról, 49—54, 3 ábra, 1 táblá-

zat, ném. R.
Kopek G.

—

Dudich E. jr.—Kecskeméti
T. : L’Eocéne de la Montagne du Bakony.
A MAFI Évkönyve LIV., 4., 1., 201

—

231, 7 ábra
Kopek G.

—

Dudich E. jr.—Kecskeméti
T.: Le probléme des coupes-repéres,
probléme Central des recherches strati-

graphiques. A MAFI Évkönyve LÍV.,

4.,

1., 349—351.
Kopek G.

—

Dudich E.—Kecskeméti T.:

OnopHbiií pa3pe3, KaK ochobhoh Bonpoc
CTpaTHrp atJiHMecKHX uccjiegOBaHHH. A
MÁFI Évkönyve LIV., 4., 2., 121—123.

Kopek G.—Dudich E.

—

Kecskeméti T.:

EoueHOBbie OTROJKemiH rop BaKOHb (3agy-
HatiCKoe cpegHeropbe, Bempim) (Pe3ioMe)
A MÁFI Évkönyve LIV., 4., 2., 77—79.

Koreczné Laky I.: Plankton Foramini-
ferák a mecsek-hegységi tortonból. Föld-
tani Közlöny 101., 2—3., 225—233, 5
tábla

Korpás L. lásd Jámbor Á.
Korpásné Hódi M. lásd Jámbor Á.
Korpásné Hódi M. lásd Franyó F.

Korvin G.: Digitális szeizmikus kiértéke-

lés kis elektronikus számítógéppel. Ma-
gyar Geofizika XII., 2—3., 51—55, 7

ábra
Korvin G. lásd Bodoky T.
Korvin G. lásd Gro E.
Korvin G. lásd Posgay K.
Kotsis T.: A Fert-tó üledékeirl — Über

die Sedimente des Neusiedlersees. Hid-
rológiai Közlöny 51., 2., 94—96, 2 ábra,
ném. R.

Kovács B. lásd Bodoky T.

Kovács F.: A költségfüggvények megalko-
tásának néhány módszertani kérdése —
HecKOJibKO MeTogiiBecKHX BonpocoB onpe-
gejieHHR (jjyuKiuni pacxoga. Földtani
Kutatás XIV., 4., 44—49, 1 ábra, 2 táb-
lázat, or. R.

Kovács F.

—

Meskó A.: Kétváltozós digi-

tális szrés gyakorlati alkalmazása Bou-
guer-anomáliatérképek átalakításában.
Magyar Geofizika XII., 1., 10—27, 13
ábra, 6 táblázat

Kovács G.: Soltvadkerti mélyfúrások föld-

tani eredményei — Geologische Aus-
wertúrig dér Tiefbohrungen in Soltvad-
kert. Földtani Kutatás XIV., 1—2.,
1—5., 4 ábra, ném. R.

Kovács I.: Kossuth-akna, Anna-akna és

III-as akna. In: Mecsek hegység. Jura
idszak. A MÁFI Évkönyve LI., 3.,

47—63, 1 ábra, 1 melléklet
Ivováts L.: Gyors mikroanalitikai mód-

szer 5 y alatti vegyes szemcseeloszlású
porok ásványtani összetevinek DTA
vizsgálatára. Földtani Közlöny 101., 4.,

420—424, 4 ábra, 2 táblázat
Krös I. lásd Zilahiné Sebess L.
Krössy L.: A kolaj- és földgázmigráció

az akkumuláció lehetsége a magyar-
országi üledékes medencék földtani fej-

ldéstörténete folyamán. Geonómia és

Bányászat, az MTA X. Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztályának Közle-
ményei 4., 2—4., 269—279, 2 ábra

Krössy L.: Mélyföldtani és fejldéstör-

téneti vázlatok a magyarországi pannon-
ból. In: A magyarországi pannonkori
képzdmények kutatásai. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1971. 199—221, 5 áb-

ra, 2 melléklet
Krach W.

—

Kucinski T.

—

Luczkowska
E.: Neue Grundlagen dér Stratigraphie

des Miozáns in Polen. Földtani Közlöny

101.,

2—3., 234—239, 1 táblázat

Kretzoi M. lásd Jámbor Á.
Ivrstic N.: „Neogene Ostracoden aus Ser-

bien” (Revision dér Originalmaterials

von Zalányi (1929). Földtani Közlöny

101.,

4., 373—379, 3 tábla

Kucinski T. lásd Krach W.
Kulcsár L.—Bárta I.: Kzettani vizs-

gálatok az erdbényei Mulatóhegy-Bar-
namáj lakkolitján — Petrographische
Untersuchungen am Lakkolith von Erd-
bénye. Acta Geographiea Debreciiia

XV—XVI., 39—72, 7 ábra, 5 táblázat,

8 tábla
Kurali Ferencné lásd Aczél E.
Kürti I. lásd Gálos M.
Kvaszov D. D.: A Kászpi-tó középpliocéu

visszahúzódásának okai — Ursachen des

zurückweichens des Kaspisclien Meeres
im Mittelpliozán. Földrajzi Közlemé-
nyek XIX., 1., 43—50, 2 ábra, néni. R.
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jAnyi J. lásd Kakas Iy.

jACZKOVics J.: Hozzászólás a Magyarhoni
Földtani Társulat Mérnökgcológia-építés-
földtani és a Szilikátipari Tudományos
Egyesület K- és Kavics Szakosztálya
1971. II. 17-i közös ankétján. Mérnök-
geológiai Szemle 9., 42—45, 4 ábra

ÓAKATOS S. lásd CZEGLÉDI I.

Lantos Miklósné—Dorogi J.: Mélyfúrási
geofizikai vizsgálatok karsztvízkutató
fúrásokban. Magyar Geofizika XII., 4.,

i 161—166, 4 ábra
.AUMONDAIS A. lásd BUROLLET P. F.

j.ÉNÁRT G. lásd Rischák G.
.ENDVAI K. lásd Gro E.
i.ibor O.

—

Graber L.—Pécsiné Donáth
É.: Investigation of montmorillonites
treated by urea Solutions (II.). Thermal
investigation of urea-containing Xa- and
H-montmorillonites. Annales Univ. Se.

í Budapestinensis, Sectio Geol., XIV.,
123— 132, 7 ábra, 7 táblázat, or. R.

.ibor O.—Graber L.—Pécsiné Donáth
E.: Investigation of montmorillonites
treated by urea. Acta Miner.-Petr., Acta
Univ. Szegediensis, Szeged, XX., 1.,

97—111, 10 ábra, 7 táblázat
i.iszt F. lásd Andrássy L.
.iszt Ferencné lásd Kakas K.
Ijubimova E. A. lásd Berdicsevszkij
M. N.
.uczkowska E. lásd Krach W.

Iajor G.: Zobák-akna. In:, Mecsek hegy-
ség. Jura idszak. A MÁFI Évkönyve
LL, 3., 63—70, 1 melléklet

jÍAjOROS Gy.: A balatonfi újpaleozoikum
i kutatása — Forschungen im Bereich des
Jungpaláozoikums NO vöm Balaton.
A MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 675

—

676, ném. R.
iIanafli A. I. lásd Berdicsevszkij M. X.
Larek I. lásd Gálos M.
[árföldi G. lásd Andrássy L.
ÍIarinescu Fl. lásd Motas I.

Larkó L.: Karbonátos tárolók karottázs-
i értelmezése. Magyar Geofizika XII..
2—3., 71—76, 4 ábra
Larton L.

—

Sellyey Gy.: Eltömdött
vízadó kutak feltárásának tapasztalatai.
Hidrológiai Közlöny 51., 3., 113— 122,
12 ábra, 8 táblázat, or. R.
Lárton P.—Mártonná Szalay E.: Paleo-
mágneses vizsgálatok a Börzsöny hegy-
ségben. Magyar Geofizika XII., 2—3.,

77—83, 2 ábra, 1 táblázat
-ártonné Szalay E.: Harmadkori vulkáni
hegységeink paleomágneses kutatása.

|
Geonómia és Bányászat, az MTA X.
Föld- és Bányászati Tudományok Osz-
tályának Közleményei 4., 2—4., 321

—

S

329, 4 ábra, 1 táblázat
ártonné Szalay E. lásd Márton P.

J,10 Földtani Közlöny

Mating B.: Porózus kzetek tekervényes-
ségének vizsgálata diffúziós modellel —
HccjiegOBaHue iobhjihctocth nopiiCTbix

nopoa Ha aHt|)ij)y3H0HH0H Moaejm — Un-
tersuchung dér Tortuositát poröser
Gesteine mittels eines Diffusionsmodells— Porous rock tortuosity examination
using a diffusion model. Bányászati és
Kohászati Lapok, Kolaj és Földgáz 4.

(104), 11., 336—341, 6 ábra, ang., ném.,
or. R.

Matyók I. lásd Balázs E.
Matyók I. lásd Csongrádi Béláné
Maucha L.: In raeraory of professor F.

Papp. Karszt- és Barlangkutatás, VI.
óvk. (1968—71), 9—11.

Maucha L.: System of speleological inter-

actions. Kaiszt- és Barlangkutatás, VI.
évk. (1968—71), 13—32, 1 ábra

Mául E.: Északi-pikkely. In: Mecsek hegy-
ség. Jura idszak. A MÁFI Évkönyve
LI.

f 3., 71—100, 25 ábra, 1 melléklet
Meskó Á., Sachs L.: Statistische Aus-
wertungsmethoden. Recenzió. Palaeo-
geography, Palaeoclimatology, Palaeo-
ecologv Élsevier, 9., 315—316.

Meskó A.: Velocities of P- and S- wawes
at depths between 50 and 60 kilometers.
Acta Geodaet., Geophys. et Mont. 6.,

1—2., 117—125, 7 ábra, 2 táblázat
Meskó A.: Planung in dér Verarbeitung

seismischer Daten angewandter digitalen

Filter und statistische Untersuchung
ilirer Effektivitát. Geophysik, Leipzig,
1—8, 1 1 ábra

Meskó A.: Zweidimensionale Filterung von
Schwerekarten dér östlicben Wüste des
UAR. Geophysik, Leipzig, 1— 10, 10
ábra

Meskó A.: Single channel ghost filter in

presence of white nise. Annales Univ.
Se. Budapestinensis, Sectio Geol., XIV.,
143— 151, 6 ábra

Meskó A.

—

Rádler B.—Szulyovszky I.:

Az átlagnégyzetes hibakx’itérium alkal-

mazása szeizmikus digitális szrk ha-
tásosságának becslésére. Magyar Geo-
fizika XII., 2—3., 56—62, 7 ábra

Meskó A.

—

Véges I.: A linear filtering

method fór decomposing residual ano-
malies. Annales Univ. Se. Budapestinen-
sis, Sectio Geol., XIV., 133— 142, 5 ábra,
2 táblázat

Meskó A. lásd Kovács F.
Mészáros F. lásd Andrássy L.
Mészáros J. : A Csehbányai-medenee szer-

kezetföldtani fejldésének alapvonásai— OcHOBHbie nepTbi reoTeKTOHHRecKoro
pa3BHTHH öaccefma b pafiOHe C. MexaHbH.
A MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 639

—

652, 2 ábra, or. R.
Mezsi J.: Ásvány-kzettani alapismere-

tek. Jegyzet, a matematika-földrajz
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szakos hallgatók számára. József Attila

Tudományegyetem kiadv., Szeged, 1971,
1—146.

Mezsi J.

—

Molnár E.: Mineral facies

investigations in the Algy-area. Acta
Miner.-Petr., Acta Univ. Szegediensis,
Szeged, XX., 1., 113—125, 9 ábra

Mihály S.: A Rakacaszend -kopaszhegyi
árkolás földtani szelvénye és néhány
megjegyzés az I. és II. sorozat fauna
alapján történt korbesorolásához— Geo-
logical section of the Rakacaszend-Ko-
paszbegy treneh and somé remarks to
the faunistie datation of the series I.

and II. in the Szendr Hills, NE Hun-
gary. slénytani Viták 18., 5— 12, 1 ábra,
ang. R.

Mihály S.: A Szabadbattyán-kszárhegyi
bitumenes mészkösszlet alsó-karbon
korallfaunájának újravizsgálat a. — Re-
vision of the lower carboniferous coral

fauna from the bituminous limestones
of Kszárhegy Hill at Szabadbattyán,
Transdar.ubia, Hungary. slénytani Vi-

ták 18., 51—76, 2 ábra, 4 tábla
Mikó L.: Reginat itkutatás a Guineái Köz-

társaságban — Pegmatitforschung in

dér Republik von Guinea. Földtani
Kutatás XIV., 1— 2., 56—64, 4 ábra,

ném. R.
Miskolczi L.: A vertikális kéregmozgások

vizsgálata. Geonómia és Bányászat, az
MTA X. Föld- és Bányászati Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei 4., 2—4.,

331—377, 4 ábra
Mituch E.

—

Posgay K.: CTpoemie 3e.\iHoií

Kopbl UeHTpaJlbHOÜ H lOrOBOCTOMHOM 3b-
ponbi. KneB, HayKOBa flyMKa, 1971, 61

—

83, 20 ábra
Mituch E. lásd Bodoky T.

Mituch E. lásd Erkel A.
Moldvay L.: Jelentés a Víz- és Építés-

földtani Osztály 1969. évi munkájáról
- Otmct o paöoTe Tiupo- n HmKeHepHO-

reojiorHHeCKoro OTgejia 3a 1969 r. A
MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 347—351,

1 ábra, 1 táblázat, or. R.
Moldvay L.: A neotektonikus felszínalaku-

lás jelenségei a magyarországi közép-
hegységekben (1. rész) — reoMop(|)o;ioni-

MecKiie nponBJiemiH mojiotlix tcktohmmcc-

khx gBH/KeHHÜ b paiíoHax cpe;tHeropnn

BeHipmi (MacTb). A MÁFI Évi jelen-

tése 1969-rl, 587—637, 24 ábra, 3 mel-
léklet, or. R.

Moldvay L.: A geomorfológia és a geo-

lógia. viszonyáról — O CBH3it reoMopiJio-

jiorim h reojiorHH. A MÁFI Évi jelen-

tése 1968-ról, 427—437, or. R.
Moldvay L.: Jelentés az Építés- és Víz-

földtani Osztály 1968. évi munkájáról
Otmct o paooTe Tn/ipo- ii Midkchcpho-

l'cojionnieCKoro Or.ie.T a 3a 1968 r.

A MÁFI Évi jelentése 1968-ról, 213

—

215, 1 ábra, or. R.
Molnár E. lásd Mezsi J.

Molnár B.: A dunaújvárosi felspannónia
és pleisztocén képzdmények üledék
földtani vizsgálata — Sedimentologischi
Untersuchung dér oberpannonischen unt
pleistozánen Ablagerungen von Duna
újváros. Földtani Közlöny 101., 1., 34—
43, 4 ábra, 3 táblázat, ném. R.

Molnár B.: On the origin and hydro
geology of nátron lakes in the Southeri
Great Hungárián Piáin. A Szegedi Mórt
Ferenc Múzeum Évkönyve 1970, Szeged
1971, 1.. 65—76, 8 ábra

Molnár B.: A mikromineralógiai vizsgá

latok alkalmazása a földtani kutatás
bán. In: Az üledékes petrológia újabl

eredményei. A Magyarhoni Földtan
Társulat soksz. kiadv., Budapest, 1971
123— 175, 14 ábra, 13 táblázat

Molnár K.: A magyar szénhidrogénkuta
tás eredményei és tervei. Az MTA X
Föld- és Bányászati Tudományok sz n

tályának Közleményei 3.. 4., 393—395
I

Molnár K.

—

Rumpler J. : A magyar geo
fizika eredményei és lehetségei a szén

hidrogén -kutat ások területén. Magyai
Geofizika XII., 4., 136— 140.

Morvái L. lásd Ándrássy L.

Morvái L. lásd Nemesi L.

Motas I.—Marinescu Fl.: L'évolutioi

et les subdivisions du Sarmatien dam
le Bassin daeique. Földtani Közlöm
101., 2—3., 240—243, 1 táblázat

Muntyán I.: Kréta- és jura idszaki kép-

zdmények a tokodi Erzsébet- és X\
akna területén — Kreide- und Juraab

[

lagerungen im Raume ,der Scháchtc

Erzsébet und XV. A MÁFI Évi jelen-

tése 1968-ról, 257—266, 4 ábra, ném. R
Muntyán I.—Muntyánné Békési M.: .A

lencsehegyi dácitelfordulás földtani jel

lege és kora — Geologischer Charaktei

und Zeitalter des Dazitvorkommen?
Lencsehegy. Földtani Kutatás XIV., 3.

8— 14, 4 ábra, 1 táblázat, ném. R.
Muntyánné Békési M. lásd Muntyán I.

Müller 1’.-

—

Sárváry L.: Pure corrosivt

model of the development of vertIcai

karst. Shafts IGU European Régiónál

('onference Symposium on Karst —
Morphogenesis. Budapest, 1971, 1— 12

6 ábra
Müller 1’.: Nagy Megalodontidae-marad-
vány az Alsó-hegyrl. Karszt- és Har-

langkutatási Tájékoztató 4., 16— 18, 1

ábra
Müller I’.: Az 50 éves ELGI eredményei

és tudományos kutatási célkitzései. A/

MTA X. Föld- és Bányászati Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei 3., 4..

4()3— 409.
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nagy B.: Exhalációs hematit az izbégi

[

Kéki -hegyi kfejtbl Exhalutional
beniatite front quarries of Kéki bili,

|
Ízbég, Dunazug Mountains. Földtani

f
Közlöny 101., 4., 414—410, 4 ábra, 2

|
táblázat, 1 tábla, ang. R.

Nagy B.: A mátra-hegységi földtani kép-

I zdmények áttekint geokémiai vizs-

I gálata — Régiónál survey of the Mátra
I mountains geologieal formations front

|
thepoint of view of geoehemistry. Köld-

I tani Közlöny 101., 1., 02—68, 4 táblá-

|
zat, ang. R.

Kaoy B.: Jelentés a Mátra hegység! bidro-

I termális ércesedési területek éreásvá-

|
nyainak áttekint geokémiai vizsgálat á-

|
ról — re minerals’ geoehemistry of the

[
hydrotbermal re mineralization areas

|
in the Mátra Mountains. A MÁFI É\ i

I jelentése 1969-rl, 903— 41ti, l táblá-

I zat, ang. R.
NAGY B.: Jelentés a nagybörzsönyi hidro-

I termális ércesedés geokémiai vizsgálat á-

I ról — Geochemieal investigations <>n

hydrothermal re mineralization. Nagy-
börzsöny, North Hungary. A MÁFI É\ i

I jelentése 1969-ról, 24 260, 3 táblázat,

3 tábla, ang. R.
Nagy B. lásd Zentai P.

Vagy E.: Vergleiehende palvnologischc

j

Untersuehiuigen im ungariseben Neogen.
\ Földtani Közlöny 101., 2— 3., 244—246.
nagy E.: Prognosztikus készletek. In:

I Mecsek hegység, fiira idszak. A MAKI

j

Évkönyve LI., 3., 199—201, l’rognos-
tische Vorráte; 233—235.

Vagy E. : A kszénminség változásának
törvényszerségei. In: Mecsek hegység.

/ Jura idszak. A MÁFI Évkönyve LI.,

3., 169— 173, 6 ábra — Gesetzmássig-
keiten dér Veránderungen dér Kohlen-
quuiitát; 213—215. néni. R.
\GY E.: Egyéb kszénindikációk. _In:

Mecsek hegység. Jura idszak. A MÁFI
Évkönyve, LI., 3., 163—165, 2 ábra

Nagy E.: Magyarország permnél idsebb
paleozoikumának átfogó földtani vizs-

gálata — témavázlat és összefoglalás —
Urnfassende geologisehe Untersuchung
des prá-permisében Paláozoikums von
Ungarn. — Themenskizze und Zusam-
menfassung. A MÁFI Évi jelentése 1960-

1 rl, 653—657, 1 ábra, néni. R.
Nagy E.: A lábai fázis jelentsége a Dunán-

túl szerkezetfejldése szempontjából —
Significance of the Lábán pliase in view
of the structural development of Trans-
danubia. A MÁFI Évi jelentése 1969-rl,
583—586, 1 ábra, ang. R.

Nagy E. lásd Detre Cs.
Nagy G.: Egyszer matematikai statisz-

tikai módszerek alkalmazása a földtan-
ban — Somé simple mathematical statis-

tical metbods applied in geology. A
MÁFI Évi jelentése 1060-rl, 539—550,
3 táblázat, ang. R.

Nagy G.

—

Zsillé A.: A Börzsöny hegység
nagyszerkezeti helyzete és szerkezet-
földtani problémái - Megatectonic set-

ting and problems of structural geology
in the Börzsöny Mountains. A MÁFI
Évi jelentése 1969-rl, 235—243, 4 ábra,
ang. R.

Nagy 1. Z.: Lovver cretaceous Cephalopods
from the Mts. Bakony, Hungary. Ánn.
Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 63., 13—35,
1 táblázat, 5 tábla

Nagy I.: A Paleotrix kérdés, a fonalas-

algák rétegtani szerepe a mecseki fels-
jurában — Le probléma de Paléotrix.
Le róle des algues filiformes dans le

Jurassique Stipérieur de la Montagne de
Mecsek. A MAF1 Évi jelentése 1969-rl,
299 325, 4 tábla. £r. R.

Nagy J.: Hosszúhetény. In: Mecsek hegy-
ség. Jura idszak. Á MÁFI Évkönyve
LI., 3.. 125—130, 2 ábra

Nagy .1.: Ofalu. In: Mecsek hegység. Jura
iilszak. A MÁFI Évkönyve LI., 3.,

149— 151, 2 ábra
Nagy Lászlóké: Az slénytani Osztály

1968. évi munkája — The Paleontologi-
cal Section work in 1068. A MÁFI Évi
jelentése 1968-ról, 343—352, 2 táblázat,

ang. R.
Nagy Lászlóké: Az slénytani Osztály

1969. évi munkája — Annual report of
the Paleontological Section — 1969. A
MÁFI Évi jelentése 1969-rl, 417—423,
ang. R.

Nagy M. lásd Bodoky T.

Nagy Z.: Hozzászólás Dr. Ádám Antal
eladásához az MTA 1970. novemberé-
ben tartott tudományos ülésszakán.

Geonómia és Bányászat; az MTA X.
Föld- és Bányászati Tudományok Osz-
tályának Közleményei 4., 2—4., 309

—

311, 2 ábra
Nagy Z. lásd Karasné Tamás Zs.

Nagydiósi S. lásd Rischák G.
Nairn A. VV. M.

—

Negendank J.

—

Pantó
G.: Palaeomagnetic investigations of the
Tertiarv and Quarternary igneous rocks:

IV. The Tertiary voleanic rocks of the
Tokaji Mountains, Hungary. Geologisehe
Rundschau, Stuttgart, 60., 2., 727—743,
6 ábra, 3 táblázat, néni., or. R.

Náray-Szabó I. lásd Bidló G.
Negindank J. lásd Nairn A. W. M.
Nemecz E.: A mállási folyamatok geo-

kémiája. In: Az üledékes petrológia
újabb eredményei. A Magyarhoni Föld-
tani Társulat soksz. kiadw, Budapest,
1971. 293—313.

Nemecz E.: Agyagásványok fáciesjelz
szerepe az üledékes kzetekben. Geo-

10 *
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nómia és Bányászat; az MTA X. Föld-
és Bányászati Tudományok Osztályá-
nak Közleményei 4., 2—4., 289—295.

Nemecz E.: Az UNESCO nemzetközi geo-
lógiai korrelációs programja (IGCP). Az
MTA X. Föld- és Bányászati Tudomá-
nyok Osztályának Közleményei 3., 4.,

418—428.
Nemecz E. lásd Sztrókay K.
Nemecz E. lásd Cseh Németh J.

Némedi Varga Z.: Pécsi feketekszén-
terület (Pécsszabolcs-Dél). In:^ Mecsek
hegység. Jura idszak. A MAFI Év-
könyve LI., 3., 103—124, 11 ábra, 2

táblázat, 1 melléklet
Némedi Varga Z.: A komlói feketekszén-

terület fúrásos kutatása. In:, Mecsek
hegység. Jura idszak. A MAFI Év-
könyve LI., 3., 135—148, 3 ábra, 1 mel-
léklet

Némedi Varga Z.: A hosszúhetényi fekete-
kszénterület szerkezeti viszonyai. In:

Mecsek hegység. Jura idszak. A MAFI
Évkönyve LI., 3., 131—-134, 1 melléklet

Nemes I. lásd Áczél E.
Nemesi L.

—

Simon P.

—

Szabadváry L.:

Geoelektromos módszer- és mszerfej-
lesztés — Geoelectrie — Pa3pa0TKa
ejieKTpopa3BegOMHbix MeTogOB h annapaTy-
pbi. A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Bit.

1970. évi jelentése, 80—87, 6 ábra, ang.,
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Nemesi L.

—

Morvái L.: Geoelektromos
mélyszerkezeti kutatások a békési me-
dencében — Geoelectrical deep structu-
ral exploration in the Békés basin —
M3yHeHHe rnyóHHHoro CTpoeHHH óacceHHa
BeKern ejreKTpopa3BeflOBHbiMH MeTogaMH.
A Magy. Áll. Eötvös L. Geofiz. Int.

1970. évi jelentése, 53—57, 2 ábra, ang.,
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Németh G. lásd Bodoky T.
Nepeszov K. N. lásd Bericsevszkij M. N.
Nevesszkaja L. A.: — OrpaTHrpa<})HqecKoe
nojioweHHe h oöbeM MeoTimecicoro npyca
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101.,

2—-3., 247—253, 1 táblázat, ang. R.
Nyíró R. lásd Báldi T.
Nyitrai T. lásd Hobot J.

Odor L.: A dunántúli eocén kszenek Be-
tartalmáról — On the Be content of the
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Évi jelentése 1969-rl, 123— 131, 4 ábra,
1 táblázat, ang. R.
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Oraveczné Scheffer A.: A Milio'acea f-

család (Foraminifcra) képviseli a Ba-
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superfamily Miliolacea (Foraminifera) in
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szücs— 1, Transdanubia, Hungary. A
MÁFI Évi jelentése 1968-ról, 89—105,
3 tábla, ang. R.

PÁLFALVY I. lásd JÁMBOR Á.
Pana I.: Lithofaciés et faciés paléontolo-

giques dans la région de la courbure des
Carpates Orientaux. Földtani Közlönv
101., 2—3., 254—264, 8 ábra
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ércképzdés petro-metallogenetikai prob-
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VIII—IX., 19—37, 2 táblázat
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Bányászati Tudományok Osztályának
Közleményei 4., 2—4., 139—143.

PÉCSI M.: A földcsuszamlások fbb típusai

— The main types of landslides. Föld-
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Pécsinó Donáth É. lásd Libor O.
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najHbixoÖJiaCTeH V'CCP — Paleogeographi-
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A Balaton fels üledékrétegébl szárma-
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|
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pyjbi npn pa3paoTKe pyjHbix 3ajie>Kefi;

CHCTeMa K0ei})(j)HiiHeHT0B. Földtani Ku-
tatás XIV., 4., 53—64, or. R.
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1 táblázat, 1 melléklet, ang. R.
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6., 2., 157—164, 5 ábra, 1 táblázat
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6 táblázat, ném. R.
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Sárvári I.: A természeti tényezktl fiig- 1

getlen karsztvízszint-süllyedés a Dunán-
túli Középhegységben — Die von den

;

Naturfaktoren unabhángige Karstwas-
serspiegelsenkung imMittelgebirgeTrans-

j

danubiens. Hidrológiai Közlöny 51., 10.,
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i
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BHMeTptut ii MarHHTOMeTpim. Geofizikai
Közlemények XX., 1—2., 49—71, 10
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SzABADVÁRY L. lásd ÁdÁM O.
SzABADVÁRY L. lásd HOFFER E.
Szabadváry L. lásd Kakas K.
SzABADVÁRY I.. lásd NEMESI L.

Szabó I.—Ravasz Cs.: Investigation of
the Middle Triassie volcanics of the
Hungárián Central Mountains. Ann.
Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 62., 1970.,
17—31.

Szabó L.: Radiokip-módszertani kísérle-

tek metaszomatikusan elváltozott grá-
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nitokon. Magyar Geofizika XII., 6.,

208—215, 4 ábra, 2 táblázat

Szabó J. lásd Ádám O.
Szabó Z. lásd Cseh Németh J.

Szabóné Kilényi É.—Szénás Gy.: A
pannon képzdmények geofizikai vizs-

gálatai. In: A magyarországi pannonko-
ri képzdmények kutatásai. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1971, 223—232, 6

ábra
Szádeczky-Kardoss E.: Bevezet Barta
György akadémiai székfoglalójához. Geo-
nómia és Bányászat; az MTÁ X. Föld-
és Bányászati Tudományok Osztályának
Közleményei 4., 2—4., 89—90.

Szádeczky-Kardoss E.: Vendl Aladár.
Nekrológ. Az MTA X. Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztályának Közle-
ményei 3., 4., 363—365.

Szádeczky-Kardoss E.: Az MTA X. Osz-
tályának 1970. évi közgylési beszámo-
lója. Az MTA X. Föld- és Bányászati
Tudományok Osztályának Közleményei
3., 4., 367—376, 2 melléklet

Szádeczky-Kardoss E.: Vadász Elemér.
Nekrológ. Az MTA X. Föld- és Bányá-
szati Tudományok Osztályának Közle-
ményei 3., 4., 359—361.

Szádeczky-Kardoss E.: Bevezet Béll
Béla akadémiai székfoglalójához. Geo-
nómia és Bányászat; az MTA X. Föld-

és Bányászati Tudományok Osztályának
Közleményei 4., 2—4., 105—106.

Szádeczky-Kardoss E.: A természeti er-
források kutatásának és felhasználásá-

nak új koncepciói. Geonómia és Bányá-
szat; az MTA X. Föld- és Bányászati
Tudományok Osztályának Közleményei
4., 2—4., 123—129.

Szádeczky-Kardoss E.

—

Pesty L.

—

Tomschey O.

—

Tömör E.: Agyagásvá-
nyok viselkedése süllyed területen a
hmérséklet és a terheléses nyomás egy-
idej emelkedésekor. Geonómia és Bá-
nyászat; az MTA X. Föld- és Bányászati
Tudományok Osztályának Közleményei

4.,

2—4., 281—288, 9 ábra
Szalai T.: Vitális István 1871—1947.

Hidrológiai Közlöny XXXI. 1951., 2—3,

1 ábra.

M. Szalay E.: Paleomágneses vizsgálatok
— Paleomagnetic investigations — üa-
jieoManniTHbie uccjiegOBaHHH. A Magv.
Áll. Eötvös L. Geofiz. Int. 1970. évi

jelentése, 109., ang., or. R.
M. Szalay E. lásd Erkel A.
Szalay I. lásd Hoffer E.
Szalóki I.: A mélyfúrási geofizika szén-

hidrogén-kutatással és termeléssel kap-
csolatos néhány kérdése. Magyar Geo-
fizika XII., 2- 3.. 111—113.

Szatmári P.: A kvarchomokképzdés fel-

tételei és a magyarországi felspannon.

In: A magyarországi pannonkori kép-
zdmények kutatásai. Budapest, Aka-
démiai Kiadó, 1971, 233—252.

Széles M.: Über die paláogeographi-
schen und ökologischen Verháltnisse dér
pannonischen Beckenfazies. Földtani
Közlöny 101., 2—3., 312—315. .

Széles M.: A Nagyalföld medencebeli
pannon képzdményei. In: A magyar-
országi pannonkori képzdmények ku-
tatásai. Budapest, Akadémiai Kiadó,
1971, 253—344, 13 ábra, 8 táblázat,
4 tábla

Széles M. lásd Rónai A.
Szemerédy P.: A földkörüli térség szer-

kezete. Fizikai Szemle 8., 237—241,
8 ábra

Szemerédy* P.: A földkörüli térség szer-

kezete. Asztronautikai Tudományos
Ülésszak Eladásai, Budapest, 1971,
67—72, 8 ábra

Szemerédy- P. lásd Hegymegi L.
Szénás Gy-

. lásd Szabóné Kilényi É.
Szepesházy K.: A Tiszántúl középs részé-

nek miocén képzdményei a szénhidro-
génkutató mélyfúrások adatai alapján—
Miozánablagerungen in zentralen Raum
von Tiszántúl (Gebiet östlieh dér Theiss)

anhand Tiefbohrungen auf Kohlenwas-
serstoff. A MÁFI Évi jelentése 1968-ról,

297—325, 8 ábra, 2 táblázat, ném. R.
Szepesházy K. lásd Rónai A.
Szilágy-i E.: Kísérletek szénhidrogénter-

meléssel kapcsolatos feladatok mély-
fúrási geofizikai megoldására. Magyar
Geofizika XII., 2—3., 114—120, 5 ábra

SziLÁGYT E.: Pszeudolatorolog szondák
összehasonlító vizsgálata. Magyar Geo-
fizika XII., 5., 185— 193, 11 ábra, 1

táblázat
Szilágyi G.

—

Szilvágyi I.: Salgótarjáni
csúszások és a földtani viszonyok kap-
csolata. Mszaki tervezés 11., 7., 9— 12,

5 ábra, 1 táblázat
Szilvágyi I. lásd Szilágya G.
Szohranov N.

—

Zundelevics Sz.: A fúro-

lyukszelvényezési adatok automatikus
kiértékelési rendszere a Szovjetunióban.
Magyar Geofizika XII., 1., 1—9, 7 ábra

Szovjet gyártmányú szeizmométerek (m-
szerismertetés). Magyar Geofizika XII.,

6.,

236—240, 4 ábra
Ször Gy-

.: Fáciesindikáció lehetsége Mol-

lusca héjak fizikai és kémiai vizsgálatá-

val. Acta Geographica Debrecina XV—

.

XVI., 73—83, 2 ábra, 1 táblázat.

Ször Gy-
.: The instrumental anulysis of

modern Vertebrate tooth as fossil model
materiül. Acta Miner.-Petr., Acta Univ.

Szegediensis, Szeged, XII., 1., 149—167,

18 ábra
Szörény'i J.: Földtani szelvényszerkcsztés

fotogrammetriai felvétel felhasználásé-
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val — Zusammenstellung goologischer

Profile an Hand von fotogrammetrischen
Aufnahmen. Földtani Közlöny 101., 4.,

425—427, 1 ábra
Sztraka L.: A G—50 típ. fúróberendezés

elv felépítése, paraméterei, és felhasz-

nálási területei — Theoretischer Auf-
bau, Paraméter und Anwendungsgebiet
dér Bolnanlage G— 50. Földtani Kutatás
XIV.

,
1—2., 48—55, ltí ábra, ném. R.

Sztrákos K.: Bükkalja felsó eocén és alsó

oligocén képzdményei és azok elhatá-

rolása. Kolaj- és Földgázbányászati
Ipari Kutató Laboratórium Mszaki
Tudományos Közleményei 1970, 53—00,

2 ábra, 3 táblázat
Sztrasimtrov B.: O Ha.nt'uiii CTeHorajniH-

hoíi t{)ayHt.i b ot.io>kchiirx cpegHero mmo-
ueHa towHee ropoga Bypraca (Byjirapiift)— Sur la présence du fauné sténohahne
dans les couches du Miocéné moyen au
sud de la vilié de Bourgas, Bulgarie.

Földtani Közlöny 101.. 2—3., 310—320,

2 ábra
Sztrókay K.: Dr. Mauritz Béla emléke-

zete (1881—1971). Földtani Közlönv
101., 4., 307—372, 1 ábra

Sztrókay K.

—

Grasselly Gy.—Nemecz
E.—Kiss J.: Ásványtani praktikum
I.—II. Egyetemi tankönyv. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1970— 1971. 1—890,
201 ábra, 3 tábla, 7 melléklet

Sztjlyovszky I. lásd Meskó A.

Szurovy G.: Dr. dr. h. c. Vadász Elemér
1885—1970. Bányászati és Kohászati
Lapok, Kolaj és Földgáz 4. (104.) 1.,

29.

Szcs I.: Béta-akna. In: Mecsek hegység.
Jura idszak. A MÁFI Évkönyve 51.,

3., 41—47, 5 ábra, 1 melléklet

Szcs J. lásd Grim G.

Szcs L. lásd Franyó F.

Szcs L. lásd Rónai A.

Szcs Zoltánné: Szulfid- és diszulfid-kén
meghatározása szenekben és ércredukciós
termékekben szulfidszelektív membrán-
elektróddal — Determining sulfide- and
disulfide-sulfur in coals and ore-reduc-
tion products with sulfide selective

membráné electrode — Die Bestimmimg
des Suliid- mid Disulfidschwefels in

Kohlén und Produkten dér Erzreduktion
mittels sulfidselektiver Membranelektro-
den. — Détermination de soufre en
forme de sulfme et bisulfure dans les

eharbons et dans les produits de ré-

duction de mineras pár une électrode a
membráné a séléctivité de sulfure. A
Bányászati Kutató Intézet Közleményei
XV.

, 1., 45—53, 4 ábra, 2 táblázat, ang.,

ném., fr. R.

Takács E.: Tapasztalatok a radiokip mód-
szer alkalmazásában. Magyar Geofizika
XII., 4., 148—100, 12 ábra

Takács E.: Xagv fajlagos ellenállású vezér-
szint mélységének meghatározása frek-

venciaszondázással. Magyar Geofizika
XII., 0., 232—235, 3 ábra

Takácsi Nauy A. lásd Bella Lászlóké
Tárcsái Gy.: Geocentrikus koordináták

meghatározása mesterséges holdak Dopp-
ler görbéinek segítségével. Asztronauti-
kai Közlemények 43—84, 12 ábra, 2 táb-
lázat

Tárcsái Gy.

—

Ferenc: C’s. Interaction of
gravitational and electromagnetic fields

or another effect? Natúré, 233 ., 404

—

400, 5 ábra
Tárcsái Gy.—Ferenc Cs.: Theoretical

explanation of the solar limb effect.

Planetary and Space Sci. 19., 059—667,
7 ábra

Tárcsái Gy. lásd Hegymegi L.
Tárczy-Hornoch A.: Somé contributions

to Hungárián magnetic declination data
in historical times. Geofizikai Közlemé-
nyek XX., 1—2., 1. pótfüzet, 7—9, 1

ábra
Tatár J. lásd Andrássy L.
Tátrallyay M.: Latitude-dependence of

micropulsation-periods. Geofizikai Köz-
lemények XX., 1—2., 1. pótfüzet, 15

—

18, 3 ábra, 1 táblázat
Tiborcz L. lásd Heinemann Z.

Tkacsenko O. F. lásd Pisvanova L. Sz.
Tóth Imréné lásd Schecer Gy.
Tóth K.: A Vértes hegység délkeleti el-

terének pannon képzdményei. In: A
magyarországi pannonkori képzdmé-
nyek kutatásai. Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1971., 345—361, 5 ábra, 1 táb-
lázat:, 4 tábla

Tóth M.: Ásványvagyongazdálkodásunk
alapjai és néhány elv kérdése — Ocho-
Bbi h HecKO.ibKO npnHUnnna.ibHbix Bonpo-
cob eKOHOMHKii 3anacoB MHHepanbHoro
CbipbH b BeHrpmi. Földtani Kutatás
XIV., 4., 1—8, or. R.

Tóth M.: Ásványvagvon-gazdálkodásunk
alapjai és tudományos feladatai. Geo-
nómia és Bányászat; az MTA X. Föld-
és Bányászati Tudományok Osztályának
Közleményei 4., 2—4., 199—205.

Tóth M,: Az ásványi nyersanyagok mre-
valósági feltételeinek távlatban várható
alakulása — Ovtauae.Mbie H3MeHeHHH yc-
noBHÜ pa3paoTbiBaeMOCTH MHHepajibHoro
CbipbH b nepcneKTiiBe — Die in Perspek-
tive zu erwartende Gestaltung dér Bedin-
gungen dér Abbauwürdigkeit von mine-
ralischen Rohstoffen — Development of
the conditions of workability of mineral
raw-materials as to be expected in pers-
pective. Bányászati és Kohászati La-
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pok, Bányászat, 104., 8., 525—528, 1 áb-
ra, ang., nem., or. R.

Török É.: Kornmorphologische Untéi1 -

suchung dér Donauterrassenkiese. (A
Duna teraszkavicsának szemcsealaktani
vizsgálata.) Periodica Polytechnica, Bu-
dapest, 51—66, 10 ábra, 4 táblázat

Török E. lásd Kleb B.
Tudor M. lásd Radó G.

Vajda F.: Ón- és volfrámércek váltóáramú
polarográfiás elemzése — A. C. polaro-
graphic analvsis of tin and tungsten ores— Analyse polarographique á courant
alternatif des minerais d’étain et de
tungstene — Polarographische Analyse
mit Wechselstrom von Zinn- und Wol-
framerzen— nojiaporpatjtimeCKHÍi aHajiH3
ojiOBBHHbix h BoabijjpaMOBbix pyg nepeMeH-
HbiM tokom. Bányászati Kutató Intézet
Közleményei XV., 1., 55—61, 4 ábra,
ang., fr., néni., or. R.

Varga Gy.: Piroklasztikum változatok a
Cserhát hegység keleti szegélyérl —
Various types of pyroclastics írom the
eastern bordér of the Cserhát Mountains.
A MÁFI Évi jelentése 1968-ról, 167

—

178, 3 tábla, ang. R.
Varga M. lásd Reményi P.
Varga P.: Analysis of the ter-diurnial tidal

gravity variations in Tihany. Geofizikai
Közlemények XX., 1—2., 1 pótfüzet,
19—22.

Varga P. lásd Aczél E.
Varga P. lásd Venedikov A. P.

Vass D.

—

Bagdasarján G. P.

—

Konecny
V.: Determination of the absolute age
of the West Carpathian Miocéné. Föld-
tani Közlöny 101., 2—3., 321—327, 1

táblázat
Véges I. lásd Meskó A.
Végh S.: Új típusú, egységes földtani jegy-
zkönyv — Neue, einheitliche Registra-
tion von geologischen Angaben. Föld-
tani Kutatás XIV., 1—2., 36—38, 5 ábra,

ném. R.
Végh S. lásd Franyó F.
Vendel M.

—

Kisházi P.: Genetikai vizs-

gálatok a Dunántúli Középhegység man-
gánérctelepein — Genetical investiga-

tions in the manganese re deposits of
the Transdanubian Middle Mountains —
Études génétiques aux gisements de
manganese du Massif Central Trans-
danubien — Genetische Untersuchungen
in den Manganerzvorkommen des Trans-
danubischen Mittelgebirges — retteTH-

MecKHe HccjiegoBaHHH b ruiacTax MaHraH-
ueBbix pyg 3aAyHaiíCKnx Cpenmix Pop.
Bányászati Kutató Intézet Közleményei
XV., 4., 5—30, 1 ábra, 1 táblázat, ang.,

fr., ném., or. R.

Vendel M.

—

Kisházi P.—Boldizsár I.:

A Dunántúli Középhegység bauxitel-
fordulásainak genetikája — Genetics of
the Transdanubian Central Rangé of
Mountains — Génétique des gisements
de bauxite dans la Montagne Centrale
Transdanubienne Hongroise — Génétik

dér Bauxitvorkommen im ungarischen
Transdanubischen Mittelgebirge — Ve-

HeTHKa ÓOKCHTOBblX MeCTOpCDKgeHHH 3a-
AyHatíCKHX CpeAHHX Top. Bányászati Ku-
tató Intézet Közleményei XV., 2., 7—43,
3 ábra, l/a—e (5 db) táblázat, l/a—

f

(6 db) telepszelvény
Venedikov A. P.—Varga P.: Facteurs
moyens des marées terrestres. XV. As-
samble' Generale de l’UGGI, Moscou,
Szófia, 1971, 1—15, 6 táblázat

Ver L. lásd Hoffer E.
Veszelov A. A.: CTpaTurpatpHR h npoojieMa

rpaHHtibi ojturoueHa — Hn>KHero MiioueHa
kdkhoh yKpaHHbi — Stratigraphy and
problems of the Oligocene — Lower
Miocéné boundary in Southern Ukraine.
Földtani Közlöny 101., 2—3., 328—335.

Vet I.: A Tokaji-hegység szarmata hév-
forrástavi képzdményeinek ritkaelem-
indikációi — Rare element indications
in the hydrothermal-lacustrine forma-
tions of the Tokaj Mountains. A MÁFI
Évi jelentése 1969-rl, 477—484, 1 ábra,

4 táblázat, ang. R.
Vet I.: A mérsékeltégövi üledékképzdés

geokémiája. (N. M. Sztrahov: Az üle-

dékképzdés elméletének alapjai c. mun-
kája nyomán.) In: Az üledékes petrológia

újabb eredményei. A Magyarhoni Föld-

tani Társulat soksz. kiadv., Budapest,
1971, 283—291.

Viczián I.: A mecseki fonolit kzettani
vizsgálata — Petrology of the Mecsek
Mts. phonolites. A MÁFI Évi jelentése

1969-rl, 327—345, 7 ábra, 2 táblázat,

ang. R

.

Viczián I.: A dioktaéderes kloritok neve-

zéktanának egy magyar vonatkozása —
Ein ungarischer Beit rag zr Nomenkla-
tur dioktaedrischer Chlorite. Földtani
Közlöny 101., 1., 69—70.

Viczián I.: Agyagásványok diagenezise.

In: Az üledékes petrológia újabb ered-

ményei. A Magyarhoni Földtani Tár-
sulat soksz. kiadv., Budapest, 249—282,

14 ábra, 5 táblázat

Vigneaux M. lásd Alvinerie J.

Vincze J.

—

Sebestyén K.

—

Barátii S.

—

Karas Gy.: A komplex digitális karo-

tázs-berendezés felépítésérl és néhány
alkalmazási területérl. Az MTA X.
Föld- és Bányászati Tudományok Osz-

tályának Közleményei 3., 4., 413—415.

Vincze .1. lásd Andrássy L.

Vincze J. lásd Baráth I.
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VlNCZE J. lásd RODOKY T.

|i VlNCZE J. lásd POSGAY K.

|
Vitális Gy.: Megemlékezés dr. \'itális

Istvánról (1871— 1947) s/.iiletése 100.

évfordulóján. Bányászati és Kohászati
Lapok, Bányászat, 104., 3., 190 —191,
l ábra

Vitális Gy.: Dr. Vexdl Aladár 1886—
1971. Nekrológ. Hidrológiai Közlöny
51., 7., 293—294, 1 ábra

Vitális Gy.: Szempontok a kötanyag-
ipari földtani dokumentáció összeállítá-

sához — Anschauungen zr Zusammen-
stellung dér geologischen 1 iokumentation
in dér Bindematerialindustrie. Földtani
Kutatás XIV,, 3., 15— 16, 2 táblázat,

nérn. R.
Vitálisné Zilahy L.: Les formát ions éoeéne
moyen á Foraminiféres du Bassin de
Dorog. A MÁFI Évkönyve LIV., 4., 1.,

305—329, 1 ábra, 1 táblázat, 9 tábla

I Vitálisné Zilahy L.: CpegHeeoitenoBbie ot-

jioweHHH c 4)opaMHHti(J)epaMH jjoporCKoro

(ScTeproMCKoro) yrojibHoro öaccefiHa. A
MÁFI Évkönyve LIV., 4., 2., 23.

Vörös A.: The Lower and Middle Jurassic

bivalves of the Villány Mountains. An-
nales Univ. Se. Budapest inensis, Sectio

Geol., XIV., 167—208, 5 tábla, or. R.
Vörös I.: Micromineralogical investiga-

tions of the bauxite sections of Gánt,
Htmgary. Proceedings of the Second
Int. Symp. of ICSÖBA (International
Committee of Studies of Bauxites and
Aluminium-Oxides-Hidroxides) Buda-
pest, 1971, 2., 31—37, 5 ábra

Wein Gy.: A Dunántúl neogén rétegekkel
fedett ÉNy-i részének szerkezetföldtani
vázlata — Tektonische Skizze des mit
Neogen bedeekten NYV-Teiles von Trans-

danubien. A MÁFI Évi jelentése 1969-

rl, 563—582, 4 melléklet, ném. R.
Wein Gy. lásd Rónai A.

Zánkai N. P.

—

Ponyi J. E.: The horizontal
distribution of Rotifera plankton in Laké
Balaton — A Balaton kerekesféreg
planktonjának horizontális elterjedése.

Annál. Bioi. Tihany 38., 285—304, 16

ábra, 5 táblázat, magy. R.
Zentai P.: Statistical investigation of the

relation of analytical and excitation
parameters in spectrochemical analysis.

Colloquium Spectroseopium Internatio-
nale, Heidelberg, II., 32 —36.

Zentai I’.: A színképelemzés geológiai al-

kalmazásának jelenlegi helyzete és hazai
perspektívái. XIV. Magvar Emissziós
Színképelemz Vándorgylés Eladásai,
Békéscsaba, 25—29.

Zentai P.—Nagy B.: Hazai szulfidéreek
platinafém tartalmának vizsgálata —
Investigation of the platinum metál
content of sulphide ores in Hungary.
A MÁFI Évi jelentése 1968-ról, 399

—

403, 1 ábra, 2 táblázat, ang. R.
Zilahi Sebess L.

—

Krös I.: Computer
Processing and representation of multi-
layer geoeleetric sounding eurves —
Sokréteges elektromos szondázási gör-

bék gépi számítása — BbmHCJieHite mho-
rocJioÜHbix KpitBbix ejieKTpHMecKoro 30H-
gttpoBaHüH Ha 3BM. Geofizikai Közle-
mények XX., 1—2., 41—47, 3 ábra,

magy., or. R.
Zl'Ndelevics Sz. lásd Szohranov

ZsÁMBÓK I. lásd ScHELER Gy.
Zsillé A. lásd Hobot J.

Zsillé A. lásd Nagy G.
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HÍREK, ISMERTETÉSEK

Elhalálozások

Szomorú veszteség érte ismét a Magyar-
honi Földtani Társulatot. Július hó 23-án
rövid szenvedés után csendesen elhunyt
dr. Csajághy Gábor vegyészmérnök, a
föld- és ásványtani tudományok kandidá-
tusa, a Magyar Állami Földtani Intézet
Vegyi Laboratóriumának több évtizeden
át vezetje. Hosszú idn keresztül volt
Társulatunk választmányi és szerkeszt
bizottsági tagja. Pontos, lelkiismeretes
munkájára mindig számíthattunk. Távo-
zása tudományos életünk nagy vesztesége.

Augusztus 1-én felesége, nvére, a ba-
rátok, munkatársak, tisztelk kísérték
utolsó útján a balatonfüredi temetben,
ahol nem régen elhunyt szülei mellé he-
lyezték el örök nyugalomra. A Földtani
Intézet nevében dr. Rónay András, a
Központi Földtani Hivatal részérl, dr.

Varjú Gyula méltatta dr. Csajághy Gábor
érdemeit. Társulatunk, az MTA Geokémiai
Bizottság és a barátok nevében Székyné
dr. Fux Vilma a következ szavakkal
búcsúzott az elhunyttól:

A Magyarhoni Földtani Társulat, az
MTA Geokémiai Bizottsága nevében bú-
csúzom dr. Csajághy Gábortól.

Nagyon nehéz ez a búcsúvétel, mert
azok közé tartozom, akiket az elhunyttal
a közösen végzett munka öröme, egymás
szinte megbecsülése, tisztelete, meleg ba-
rátsággal kapcsolt össze.

Kifürkészi) etetlenek a sors útjai! Egyi-
künk sem tudná megmondani, miért kellett

annyi kemény munka után ilyen hirtelen

eltávoznia abból a késn megtalált meleg
otthonból amely még szép éveket, harmó-
nikus öregséget biztosított volna számára.

Fiatal egyetemi hallgató koromban is-

merkedtem meg Csajághy Gáborral. Deb-
recenben tanultam és téli szünetben tle
sajátítottam el a kzetelemzés módszeré-
nek alapjait, csodáltam pontos, kifogás-

talan munkáját és azt a segítkészséget,
amellyel az ott dolgozó, nála fiatalabb
vegyészekkel és velem is foglalkozott. M-
vészet volt a munkájában, megértés a
fiatalabb kezdkkel szemben. Nevével fém-

jelezte a vezetése alatt álló kémiai labo-
ratóriumodból kikerült elemzéseket. Az
általa készített elemzések számos szakmai
vita eldöntéséhez nyújtottak pontos ada-
tokat. Neve fogalom volt a gyógyiszap- és
kzetanalitikában.

Hosszú évtizedeken keresztül élvezte
pontos, lényegre mutató munkáját a
Magyarhoni Földtani Társulat Választmá-
nya és Szerkesztbizottsága is. Minden
rábízott feladatot, felkérést, lektorálási
munkát lelkiismeretesen, a legnagyobb
gondossággal, telve emberi segíteni aka-
rással végzett el. Az MTA Geokémiai Bi-
zottságában minden olyan kérdés vélemé-
nyezésére, amely hangsúlyozottan a ké-
miai problémákhoz tartozott, Csajághy
Gábort kértük fel. Mindig számíthattunk
az objektív', világos fejjel készített, jó
magyarsággal, tömören összefoglalt véle-

ményére. Hiányozni fog Bizottságunkban
munkája és személyisége.

Éveken át dolgoztunk együtt a szak-
ember megszállottságával és a kutató hité-

vel. Hitt, elhunyt Scherf Emil fgeológus
barátunkkal és velem együtt élete végéig
abban, hogy eljárásunk, amelyet a kálium
kinyerésére javasoltunk káliumdús ,,tra-

chit” kzetbl, jó és jövbe mutató. Milyen
gonddal töretlen kedvvel, idt és energiát
nem sajnálva végezte a laboratóriumi kí-

sérleteket ! Milyen precíz volt ebben a
munkában ! Sohasem mondott olyat,

amelyrl nem volt tökéletesen meggy-
zdve.

Amilyen volt a munkájában, olyan volt

a barátságában is. Megbízható hséges
barát, akinek a munkájára mindig számí-
tani lehetett. Nehéz körülmények között
ismertein meg igazi emberi arculatát . Mé-
lyen érz ember és meleg szív barát volt.

Köszönjük dr. Csajághy Gábornak a
Magyarhoni Földtani Társulatban és a
Geokémiai Bizottságban végzett munká-
ját! Köszönjük, köszönöm, Gábor több
évtizedes hséges barátságát ! Nyugodjon
békében, szeretett szüleivel a balaton-
füredi földben!
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1972. február 8-án, 59. életévében. Sze-
getlen, tragikus hirtelenséggel hunyt el dr.

Horváth Andor tagtársunk, a biológiai

tudományok kandidátusa, a József Attila

Tudományegyetem Állattani Tanszékének
docense, a Tiszakutató Bizottság-, az Uni-
tas Malacologica Europea tagja, az Aeta
Biologiea Szegediensis és a Tiseia társ-

szerkesztje, a Tiseia alapító tagja.

Dr. Horváth Andor malakológiai tanul-

mányaival szerzett hírnevet és megbecsü-
lést a földtudományok mveli körében.
A paksi pleisztocén alapszelvéin en vég-
zett vizsgálatai (A paksi pleisztocén-üle-

dékek csigái és értékelésük. Állattani Köz-
lemények, XLIW köt. 3—4. fz. 1954.)
szolgáltak alapul a kandidátusi fokozat
megszerzéséhez s adtak indítékot a további
búvárkodáshoz. Ezek során a MiháLTZ
István által sokoldalúan feldolgozott, kor-
szer és alapos üledékföldtani igénnyel
feltárt felsszent iváni pleisztocén szelvény
malakológiai — rétegtana készült el f- és

I zárómveként az iskolát teremt kutató-
tanárnak.

Beható tanulmányokat folytatott a
negyedkori éghajlatváltozások Milanko-
VI—Bacsák kidolgozta elméletének alkal-

| mazása területén, s lényeges összefüggé-
I seket ismert fel a BACSÁK-féle szoláris

klímát ípusok s az egymást váltó malako-
I faunák minségi és mennyiségi összetétele

között. Függetlenül attól, hogy rétegtani
i besorolásainál néha túlzottan is figyelembe

|
vette az etalonként használt BACSÁK-féle

.* negyedkori „klímanaptárat", s kisebb súly-
lyal érvényesítette az üledékfoldtani fel-

I dolgozás nyomán kapott génét ikai-sföld-
i) rajzi eredményeket, dr. Horváth Andor
I új utakat nyitott a negyedkor rétegtani

felbontására a csigafaunák felhasználása
I és értékelési módja terén. Fejezetenként
| közreadott felsszent iváni munkája ese-

ménye volt a magyar negyedkor-rétegtan-
nak és sföldrajzi-paleoklimatológiai meg-

>< ismerésnek. Ugyanakkor példája az el-

| mélyült kutató munkának, amely a sze-
I mélye köré sereglett szegedi negyedkor-
I geológus-jelölt eket vizsgálati irányzata b-
I völetébe vonta.

Mindezt csendben, halk ftöttséggel,
< önzetlen segítségadással, páratlan szerény -

I séggel tette. Mködésében csak szeretettel
I és megbecsüléssel találkozott. így rzi meg

mindenki, aki személyét ismerte, aki együtt
dolgozhatott vele, s aki tanítványa lehe-

I tett.

Dr. Horváth Andort 1972. február
11-én osztatlan részvéttel kísérték utolsó
útján pályatársai, tanítványai, ismeri.
Sírja a szegedi Belvárosi temetben van.

1972. május 22-én, életének f»9. évében
váratlanul elhunyt dr. Széchy Károly
Kossuth-díjas mszaki egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja, a
helsinki és wroclavi mszaki egyetemek
tiszteletbeli doktora, számos kitüntetés
tulajdonosa, tudományunk mérnökgeoló-
giai ágazatának és határos területeinek

nemzetközi hír tudósa, mvelje. Hazai
és nemzetközi hírnevét a Mszaki Kiadó
gondozásában 1958-ban megjelent, s azóta
több kiadást megért, számtalan idegen
nyelvre lefordított, átüt siker „Alapo-
zási hibák" c. könyve biztosította. Távo-
zása tudományágának s a mszaki tudo-
mányok összességének érzékeny veszte-

sége. Oktatói, neveli munkássága, emberi
magatartása példát adott mindazoknak,
kik keze alatt neveldtek, mérnökké, kik
vezetése alatt munkálkodhattak. Nagy-
szabású, gáncstalan tudós-ember volt.

Dr. Széchy Károlyt 1972. május 31-én
nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra
a Farkasréti temetben, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia által adományozott
díszsírhelyen. A Magyar Tudományos Aka-
démia részérl dr. Bognár Géza akadé-
mikus, osztályelnök, a Budapesti Mszaki
Egyetem részérl dr. Kezdi Árpád tan-

székvezet egyetemi tanár búcsúzott
Széchy professzortól.

1972. július 13-án, életének 49. évében
tragikus hirtelenséggel hunyt el JÓZSA
László tagtársunk, a Szabó József Geo-
lógiai Szakközépiskola és Technikum volt

tanára, a Bányászati Tervez Intézet mun-
katársa. Józsa László egyetemi tanulmá-
nyait az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen végezte el. Érdekldési területének
megfelelen kapott oktatói feladatkört a
geofizika — geodézia vonalán a geológus
technikus képzésben. Geológus technikusok
sokasága ntt fel keze alatt. Egészséges
életszemlélete, derje átterjedt tanítvá-
nyaira, munkatársaü-a. Lelkesedése moz-
gásba hozta környezetét. A jól végzett
munka örömében hagyta itt társait meg-
döbbent váratlansággal.

Józsa Lászlót munkatársai, barátai, ta-

nítványai részvéte kísérte utolsó útján
1972. július 20-án a rákoskeresztúri Uj-
Köztemetben. Társulatunk, a Magyar
Hidrológiai Társaság, a Magyar Geofiziku-
sok Egyesülete (melynek alapító tagja
volt) s a Szabó József Geológiai Szakközép-
iskola és Technikum tanári kara nevében
dr. Vitális György a Társulat Mérnök-
geológiai — Építésföldtani Szakosztályá-
nak titkára búcsúzott elhunyt kedves tag-
társunktól.
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Kitüntetések

A Mveldésügyi miniszter Horváth
Ern muzeológus, paleobotanikus tagtár-
sunknak a Vas Megyei Múzeumi Szervezet
tudományos fmunkatársának a Szocialista

Kultúráért kitüntetést adományozta (M-
veldésügyi Közi. XIV. évf. 23. sz. 1970.

dec. 4.).

Az Országos Vízügyi Hivatal elnöke a
Földmér és Talajvizsgáló Vállalat 20. éves
fennállásának évfordulója alkalmából, a
hidrogeológiai kutatások területén végzett
eredményes munkájáért Szófogadó Pál
tagtársunknak a Vízgazdálkodás Kiváló
Dolgozója kitüntetést adományozta (Víz-

ügyi Értesít XVII. évf. 21. sz. 1970. nov.
11 .).

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa dr. Vitális Sándor Kossuth-díjas-
nak, tiszteleti tagunknak, a föld- és ásvány-
tani tudományok doktorának, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Alkalmazot t

-

és Mszaki Földtani Tanszéke tanszék-
vezet egyetemi tanárának nyugállomány-
ba vonulása alkalmából, eredményes mun-
kássága elismeréséül a Munka Érdemrend
arany fokozata kitüntetést adományozta
(Mveldésügyi Közi. XV. évf. 4. sz. 1971.

febr. 20.).

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ha-
zánk felszabadulásának 20. évfordulója
alkalmából, eredményes munkássága elis-

meréséül Dr. Jánossy Dénesnek, a Ter-
mészettudományi Múzeum osztályvezet-
jének, a földtudományok doktorának, tag-

társunknak a Munka Érdemrend bronz
fokozata kitüntetést adományozta (Mve-
ldésügyi Közi. XV. évf. 9. sz. 1971. máj.
4.).

A mveldésügyi miniszter az 1971. évi

Pedagógus Nap alkalmából, eredményes
munkája elismeréséül Dr. Földvári Ala-

dár Kossuth-díjasnak, a NME Földtan-
Teleptani Tanszék tanszékvezet egyetemi
tanárának, választmányi tagunknak az
Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést
adományozta (Mveldésügyi Közi. XV.
évf. l. sz. 1971. júl. 30.).

A mveldésügyi miniszter az 1971. évi

Pedagógus Nap alkalmából, eredményes
munkája elismeréséül Kovács József tag-

társunknak, a Szabó József Geológiai Tech-
nikum és Szakközépiskola tanárának az
Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést

adományozta (Mveldésügyi Közi. XV.
évf. 15. sz. 1971. júl. 30.).

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a
Magyar Földrajzi Társaság fennállásának
100. évfordulója alkalmából, eredményes
munkája elismeréséül dr. Kádár László-
nak, a földrajztudományok doktorának, a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem tanszékvezet egyetemi tanárának a
Munka Érdemrend arany fokozatát ado-
mányozta (Mveldésügyi Közi. XV. évf.

19. sz. 1971. okt. 1.).

A mveldésügyi miniszter az 1971. évi

Országos Múzeumi Hónap alkalmából,
eredményes munkája elismeréséül dr.

Kecskeméti Tibor tagtársunkat, az Orszá-
gos Természettudományi Múzeum csoport-
vezetjét dicséretben részesítette (Mve-
ldésügyi Közi. XV. évf. 21. sz. 1971.

nov. 1.).

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyug-
állományba vonulása alkalmából, ered-

ményes munkássága elismeréséül dr. Tóth
Aurélnak, az Országos Pedagógiai Intézet
tanszékvezet fiskolai tanárának, aki a
középiskolai földtan oktatás számára tan-

könyveiben — a természeti földrajz-

oktatás keretein belül — helyet szorított,

a Munka Érdemrend bronz fokozatát ado-
mányozta (Mveldésügyi Közi. XV. évf.

23. sz. 1971. dec. 1.).

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa 80. születésnapja alkalmából, ered-

ményes munkássága elismeréséül dr. Né-
meth Endrének, a mszaki tudományok
doktorának, a Budapesti Mszaki Egyetem
nyugalmazott tanárának a Munka Érdem-
rend arany fokozatát adományozta (M-
veldésügyi Közi. XVI. évf. 3. sz. 1972

febr. 1.).

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa hazánk felszabadulásának 27. év-

fordulója alkalmából, eredményes munkás-
sága elismeréséül dr. Karácsonyi Sándor-
nak, a Földmér és Talajvizsgáló Vállalat

osztályvezetjének a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát adományozta (Magvar
Közi. 1972. évi 28. sz. 1972. ápr. Ili.).

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa a Szocialista Brigádvezetk IV.
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Országos Tanácskozása alkalmából 1972.

máj. 25-én érdemes és eredményes munkás-
sága elismeréséül Tóth IMRÉNÉnek, a
Földmér és Talajvizsgáló Vállalat cso-

portvezetjének, geológus szakmérnök tag-

társunknak a Munka Érdemrend ezüst

fokozatát adományozta (Építésügyi Érte-
sít 1972. évi 20. sz.).

A mveldésügyi miniszter az 1972. évi

Pedagógus Nap alkalmából eredményes
munkája elismeréséül Skoflek Istvánnak,
a tatai Eötvös József Gimnázium tanárá-
nak, paleobotanikus tagtársunknak a Ki-
váló Tanár kitüntetést adományozta (M-
veldésügyi Közi. XVI. évf. 12. sz. 1972.

jún. 16.).

A 90 esztends Pri

Prinz Gyula ny. egyetemi tanár, a föld-

rajzi tudományok doktora, a magyar geo-
lógus-geográfus társadalom nagy öregje,

a hazai geot adományoknak már életében
klasszikusa, mindnyájunk örömére egész-

ségesen töltötte be ez év januárjában
I 90. életévét, mely alkalomból a 100. esz-

tends Magyar Földrajzi Társaság ünne-
pélyesen köszöntötte tiszteletbeli elnökét
születése napján.

Prinz Gyula azok közé a nagy geográ-
fusok közé tartozik, akiknek még osztály-
részül jutott Földünk egy-egy részérl az
ismeretlenség fátylát lerántani, a térképrl
fehér foltokat eltüntetni. Az utolsó él

' magyar explorátor, aki életmvével a leg-

nagyobb hazai geográfusok közé írta be
nevét.

Ahhoz a nagy geológus-geográfus nem-
zedékhez tartozik, amely még Lóczy
Lajos tanításain ntt fel. Lóczy Lajos

i

iskolája olyan kiváló tudósokat nevelt,
mint Böckh Hugó, Cholnoky Jen,
Hankó Béla, Jávorka Sándor, Koch
Nándor, Kogutovicz Károly, Laczkó
Dezs, Leidexfrost Gyula, Millerek
Rezs, Xopcsa Ferenc, Paff Károly,
Rapaics Ravmund, Réthly Antal, Schré-
ter Zoltán, Telegdi-Roth Károly, Te-
leki Pál, Vadász Elemér, Yendl Aladár,
Vitális István és végül Prinz Gyula,
a mester egyik legjelesebb tanítványa.
A felsoroltak századunk els felében a
hazai természettudományok mvelésében
és fejlesztésében mind vezetszerepet ját

-

I szottak.

Prinz Gyula az oknyomozó kutató, a
geológusokkal szüntelen párbeszédet tartó

A Szovjet Tudományos Akadémia Nem-
zetközi Antarktisz Bizottsága az általa

alapított „Az Antarktisz orosz felfedezésé-

nek 150. éves jubileuma Emlékplakett”
kitüntetést adományozta dr. Láng Sándor
egyetemi tanárnak, választmányunk tag-

jának, a magyar—szovjet földrajztudo-
mányi kapcsolatok eredményes ápolása
elismeréseként (Föld és Eg 1972. VII. évf.

3. sz. 95. old.).

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa a természettudományi ismeretter-

jesztés terén végzett kimagasló eredményei
elismeréséül Juhász Árpádnak, a TIT
Természettudományi Stúdió igazgatójá-

nak, tagtársunknak a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát adományozta (Föld és Ég
1972. VII. évf. 3. sz. 95. old.).

z Gyula köszöntése

földrajztudósok mintaképe. A földtani ala-

pozót tságú geomorfológiai szintézis hazai
elindítója és legels képviselje. Kitn
földtani-földrajzi szemlélete a földfelszín-

fejldés jelentségének felismerésében mu-
tatkozott meg leginkább. Földtani vonat-
kozásban munkásságának legkiemelkedbb
eredménye a nagy jelentség geomorfo-
lógiai tétel, az általa bevezetett „Tiszia-

elmélet" alapvetése volt, ami az általános
hegységképzdés és hegységszerkezet kor-

szer magyarázatában sok vitára adott
okot. Egyszer, de impozáns, a maga ide-

jében forradalminak tekinthet szemlélet
magyarázat volt ez a Kárpát-medence, a
magyar föld nagyszerkezeti kialakulására,
de ma már eredeti megfogalmazásában
nem tartható fenn, mert a fejldés vele-

járója, hogy az új kutatási eredmények,
új elméleteket szülhetnek.

Prinz Gyula életmve külön korszakot
jelent a hazai földrajztudományban, amely
ugyan lezárult, hiszen a fejldés törvénye
szerint tovább kellett lépni, de munkás-
ságának magvetése az utána következ
nemzedékek tevékenységében új, gazdag
termést hozott. Az explorátor munkássága,
közép-ázsiai geomorfológiai kutatásainak
eredményei és sok fehér foltot eltüntet
térképezési tevékenysége viszont kiemelte
hazája szk kereteibl és nemzetközi
elismerésben részesült.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a
90 éves Prinz Gyula professzort és kívá-
nunk neki a továbbiakban ert, jó egész-
séget.

Dr. Csiky Gábor
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A 80 éves Tulogdi János köszöntése

Dr. Tulogdi János, a kolozsvári Tudo-
mányegyetem nyug. földrajz professzora,
Társulatunk egyik legrégibb tagja (1911),
1971. októberében töltötte be 80. életévét.

A Budapesten tartózkodó Tulogdi Jánost
ez alkalomból a Társulat elnöksége ven-
dégül látta és Szádeczky-Kabdoss Elemér
akadémikus, a volt tanítvány köszöntötte.

Tulogdi János Tordán született. SzÁ-
deczky-Kardoss Gyula professzor tanít-

ványa, majd gyakornoka volt a kolozsvári
Tudományegyetemen és Papp Károly pro-
fesszornál doktorált. A két világháború
közötti idben mint a kolozsvári Refor-
mátus Kollégium természetrajztanára, tö-

retlen helytállással oltotta a fiatal tanít-

ványokba a természet és tudományai
ránti szeretetet és vált az erdélyi geológus-

geográfus nemzedék egyik tanítómesterévé.
Ezenkívül mint az Erdélyi Múzeum Egye-
sület természettudományi szakosztályának
titkára és az Erdélyi Kárpát Egyesület
alelnöke, sokat tett a geológia és geográfia
népszersítése érdekében.

1943-ban a kolozsvári Tudományegye-
tem magántanára lett, 1945-ben pedig
ugyanott a földrajzi tanszék vezet tanára
egészen 1959-ben történt nyugdíjba vonu-
lásáig.

Szeretettel köszöntjük Dr. Tulogdi
Jánost, az erdélyi föld lelkes kutatóját,
legjobb ismerjét és kívánjuk neki, hogy
jó egészségben és megbecsülésben mind-
nyájunk örömére, még sokáig velünk
legyen.

Dr. Csiky Gábor

Egységes kzetfizikai vizsgálatok Európában?

A RILEM — az építipari anyag- és
szerkezetvizsgáló, valamint -kutató labo-
ratóriumok nemzetközi szövetsége— évek-
kel ezeltt munkabizottságot hozott létre

abból a célból, hogy a természetes kzetek
építipari felhasználását célzó vizsgálato-

kat egységesítse. E téren gyakran még
egy-egy országon belül sem volt egységes
a vizsgálati gyakorlat, és így a különböz
helyen végzett kzetfizikai vizsgálatok
eredményei nem is voltak összevethetk.
A bizottságban való részvétel nyitva

állt valamennyi európai — és így szo-

cialista — állam részére, de ténylegesen
csak Franciaország, Anglia, Nvugat-Né-
metország, Olaszország, Belgium, Hollan-
dia, Svédország, Svájc, Csehszlovákia, Ro-
mánia és Magyarország vett részt a munká-
ban. Hazánkat Nemeskéri G.-né, Tóbiás
L. (Építipari Minségvizsgáló Intézet),

Reznák L. (Közúti Közlekedési Kutató
Intézet) és Kertész P. (Budapesti M-
szaki Egyetem) képviselték.
A tárgyaláshoz a magyar delegáció

készítette a javaslatot, ennek alapján folyt

a tárgyalás 1907—71. között, a kompro-
misszum eredményeként kialakított vég-
leges szöveget a RTLEM a folyó évben
hirdette ki (Móthodes d’essai des pierres

naturelles, Matériaux et constructions,
Paris, 1972., 28. sz. 232—245. old.)

A kihirdetett szöveg elvi szempontból
hiányos, mert csak azokat a vizsgálatokat
tartalmazza, amelyekben a tárgyalások
során sikerült megegyezni.

A mintavételt a szöveg nem részletezi,

csak azt az alapelvet szögezi le, hogy a
vett mintának a jellemezni kívánt kzet-
anyag átlagos minségét kell reprezentáhiia.

Részletesen foglalkozik az elírás a k-
zetek tömegeloszlásával (súlyviszonyaival).

Kiindulásul definiálja a különböz (víz-

tartalmi) állapotokat: a természetes, a
vízzel telített és a kiszárított állapotot.

A laboratóriumi légszáraz állapotot csak
kiindulásként ismerteti. A térfogatsúly
(testsrség), fajsúly (srség) mérésének
elírása után megadja az azokból számít-
ható tömörség és hézagosság képleteit.

A vízzel kapcsolatos tulajdonságok közül
a különböz típusú vízfelvételi módszere-
ket találhatjuk a leírásban, a hazánkban
szokásos módszerek mellett a fzéssel való

víztelítés és a telítési együttható számítása
is szerepel.

A szilárdsági vizsgálatok leírása a próba-
testek kialakításának feltételeivel kezd-
dik (e feltételek a nálunk szokásosaknál
lényegesen szigorúbbak), a vizsgáló gépekre
vonatkozó követelményekkel folytatódnak
és az egyirányú nyomásra, a hajlításra és

a közvetett (nálunk brazilnak nevezett)
.]

húzóvizsgálatra terjednek ki.

Az elírás nem tartalmazza sem a zúzott-

kvizsgálatokat, sem az idállóság meg-
határozási módszereit. Az elbbi témakör-
rel nem is foglalkozott a bizottság, az

utóbbi sok esetben került vitára, st vala-

mennyi tagországra kiterjed összehason-
lító vizsgálatok is készültek. A kérdést
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lezárni azonban nem sikerült, a továbbiak-
ban egy-egy új bizottság foglalkozik a

zúzottkvizsgálatok és az idállóság kér-

déseivel.

Az európai „kszabvány” így csonka.

Emléktábla-avatás

A Zirci apátság épületében létesült, a
szkébb környék tudományos kutatóinak

» szentelt Bakonyi Pantheonban, mely már
Darnai-Dornyai Béla és Rómer Flóris

| egy-egy emléktábláját rzi, 1971. novem-
ber 30-án 10 órakor két újabb, ezúttal

kifejezetten bányászati vonatkozású em-
léktábla leleplezésére került sor. Az Orszá-

• gos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
• sülét Középdunántúli Csoportjának, vala-

mint a Bakonyi Intézbizottságnak ez a
megemlékez gesztusa rangos ünnepség
keretében zajlott le, s azon a helyi állami

t szervek, a bányászat és a geológia országos

1/ szakmai szervezetei is képviseltették ma-
1 gukat.

A kultúrteremben Dr. Tóth Sándor
. üdvözölte a résztvevket, majd Kollár
• Kálmán vezényletével a 32 tagú Liszt

< Ferenc vegyeskar bányászdalokat adott
el. A két tudós, kinek emlékét emlék-

f táblával örökítették meg:
Dr. Vitális István (1871— 1947) geo-

1 lógus, megyetemi tanár, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja, a bakonyi szén

I és barnát nagy kutatója volt. Emléktáblá-
ját. az Országos Magyar Bányászati és

Kohászati Egyesület állította.

Dr. Faller Jen (1894—1966) bánya

-

d mérnök, kandidátus, az Eszak-Bakony
I szénbányászatának úttörje és helytörté-
netének kutatója volt. Emléktábláját a
Bakonyi Intéz Bizottság állította.

Az emléktábla-leleplez ünnepségen az

de üdvözölni kell azt, hogy legalább egyes
tulajdonságokra vonatkozólag lehetség
van már egységes vizsgálati módszerek
alkalmazására.

Kertész Pál

a Zirci Pantheonban

Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Bányászati Szakosztályának el-

nöke, Podányi Tibor emlékezett meg
Dr. Vitális István 20 évnél hosszabb idn
át a Dunántúl Bakonyvidéki területén
tanítványaival végzett fáradhatatlan ku-
tatómunkájáról, a zirci és dudari lel-
helyekkel kapcsolatos széntelep-feltárási
sikereirl, valamint arról a mélységesen
emberi közelségrl, melybe munkatársai-
val, tanítványaival került. Podányi elnö-
köt követen Jármai Ervin, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Középdunántúli Csoportjának titkára mon-
dott emlékbeszédet.
A kultúrteremben lezajlott ünnepség

után az épület egyik bels udvarán, a
Bakonyi Pantheonban került sor az emlék-
táblák leleplezésére, illetleg felavatására.
Az avatóbeszédet itt Hidasi István a
MSZMP megyei végrehajtóbizottsága tag-

ja, a Középdunántúli Szénbányák igaz-

gatója tartotta. Az ünnepségen részt vettek
az emléktáblákon megörökített kutatók
családtagjai — köztük Dr. Vitális Sándor
professzor — s a kapcsolódó rövid msor
mvészi közremködi voltak: Pintér
Tibor, a TTT Váci Mihály Irodalomi Szín-
padának vezetje, valamint a Kisfaludy
Mveldési Ház már korábban említett
Liszt Ferenc Vegyeskara.

Bauee Jen dr.

Megalakult a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványgyjt Klubja

1972. február 9-én tartotta alakuló ülé-

I sét az Ásványgyjt Klub. Célkitzése,
hogy összefogja az egyéni gyjtket, helyi
gyjt szervezeteket, segítséget nyújtson
nekik a gyjtésben, ásványok és smarad-
ványok meghatározásában, tárolásában.
Feladatai közé tartozik az ásványok kül-

földre való kivitelének szabályozása, ellen-

rzése, hazai értékrendjének kialakítása.

A Klub gyjtkirándulásokat szervez,

amelyeken néhány kezd gyjtnek is

alkalma nyílik megismerkedni a hazai
ásványgyjt helyekkel. Május 7-én Gyön-

gyösorosziba, június 3—4-én a Zempléni-
hegységbe rendezett eredményes gyjt-
utat. Május 3-án Dr. Koch Sándor pro-
fesszor, a Társulat tiszteletbeli tagja tar-

tott eladást az ásványgyjtésrl. Az Ás-
ványgyjt Klub támogatja az ásvánnyal,
kzett el^ dolgozó képz- és iparmvészeket
is. Az Ásványgyjtk Klubjának vezet-
ségi tagjai: Kun Béla, Kunkovács László,
Mészáros Károly, Dr. Nemecz Ern,
dr. Várhegyi Gyz, dr. Varjú Gyula,
dr. Zboray György, titkára Orsovai Imre.

H Földtani Közlöny
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Druscsic V. V., Obrucseva O. P. : Paleon-
tologija (Izd. Moszk. univ., 1971)

A moszkvai egyetem kiadója által

második kiadásban megjelentetett tan-
könyv a teljes slénytani anyagot átfogja.

Viszonylag rövid terjedelme (410 oldal)

következtében tárgyalásmódja lényegre
koncentráló.
A könyv öt f részbl épül fel. Az els

rész foglalja magába a paleontológia alap-
fogalmait és történetét.

A második, harmadik és negyedik rész

a gerinctelen és gerinces állatok paleo-
zoológiáját, valamint a paleobotanikát
tartalmazza. Az alapvet morfológiai bé-
lyegek mellett a fbb típusokat és a na-
gyobb rendszertani csoportok történeti
fejldését mutatják be a szerzk. Ki kell

emelni a könyv szemléletes ábraanyagát,
mind a morfológia, mind az egyes csopor-
tok ökológiája és evolúciója vonatkozásá-
ban. Ez a 250 ábra még az orosz nyelvben
kevés ismerettel rendelkezk számára is

nagyon sok segítséget nyújthat az slény-
tan alapjainak elsajátításához.

Az ötödik rész az élvilág fejldésének
áttekintése, a földi élet történetének vázo-
lása. A fejezet végén táblázatosán, tömör
összefoglalásban adják a földtörténet egyes
szakaszainak f faunisztikai és florisztikai

jellemzit.
Az slénytani nevek megtanulásában és

kiejtésében mutatkozó nehézségeken kíván
segíteni a függelékként csatolt etimológiai
szótár.

Ezt a rendkívül áttekinthet könyvet
haszonnal forgathatják mindazok a geo-
lógusok, akik igénylik, hogy az általuk
használt slénytani adatok ne csupán
nevek halmazát jelentsék számukra.

Monostori Miklós

Bondarenko O. B., Mihajlova I. A.:
Kratkij opregyelithyel iszkopaemüh besz-
pozvonocsnüh. (Nyedra, Moszkva, 1969)

Mint a címbl is kitnik, a könyv a
gerinctelen smaradványok meghatáro-
zásában (és fként a meghatározás mód-
szertanának elsajátításában) kíván segít-

séget nyújtani.
Két részbl épül fel, a rövid általános

rész a rendszeres részben használt határozó-
kulcs elvével és használatának módjával,
a latin szavak kiejtésével, a zóológiai
nomenklatúra szabályaival és a vízi ge-
rinctelenek fbb életmód-típusaival foglal-

kozik, ehhez függelékként részletes föld- A

történeti kortáblázat csatlakozik.
A rendszeres rész mintegy 500 genust ‘4

tartalmaz. Az egyes törzsekhez a szerzk
adják a határozókulcsot, utána a határozó-

1

kulcsban szerepl genusok ábráit és leírását M

rendszertani sorrendben. A genusokról
diagnózis, az életmód jellemzése, földtörté-

neti és szovjetunióbeli földrajzi elterjedési
szerepel a leírásban. A genusok neveit
etimológiailag értelmezik.
A mellékelt ábrákon külön megjelölik

a jellegzetes morfológiai bélyegeket, az!

ezekre vonatkozó terminusokat az ábra-
magyarázatokban vagy a szövegben ma- L

gyarázzák. A terminusok vonatkozásában
hivatkoznak a Szovjetunióban kiadott

|

„Paleontológiái szótár” meghatározásaira.
[

Lehetség szerint a típusfajok ábrázolását
adják, hogy biztosan az adott genusba

\

tartozó alakot mutassanak be.

A könyv rendkívül értékes útmutató]
minden olyan geológus számára, aki gya-

1

korlata során smaradványokkal talál-

kozik.

Monostori Miklós
|

B. R. Doe: Lead Istopoes (Ólom Isotopes). 1

(Springer, Berlin—Heidelberg—New York,
1970, 137 p.)

A „Minerals, Rocks and Inorganic
j

Minerals” monográfia sorozat, melynek ez

a könyv a harmadik kötete, a nagysiker
\

„Mineralogie und Petrographie in Einzel-

darstellung” sorozat folytatása angol nyel-

ven. A sorozat megváltoztatása a szerzk ,

és egyben az olvasók körének kibvítését I

is célozta.

A könyv, címéhez híven, az ólom izo-

tópjaival kapcsolatos valamennyi tudni-

való tárgyalását és a kérdés teljes irodalmá-
j

nak összefoglalását tzte ki célul.

Az els fejezet az U-Th-Pb abszolút
i

kormeghatározási módszert tárgyalja. Az
U-Th-Pb-rendszerben 3 különböz kor-

jelz izotóparány határozható meg. Az
uránizotópok aránya természeti konstans-

ként adott lévén, a különböz izotóp-

arányért ékek segítségével az esetleges vesz-

teségbl adódó hibák a concordia-diseordia

görbékkel kiküszöbölhetk. A számítások
metodikáját az alkalmazható standard
reagensek és kalibráló minták adatai egé-

szítik ki. Az elvi alapok ismertetése után
külön-külön tárgyalja az egyes, a módszer-

j

hez alkalmas ásványokat. A módszerhez
legalkalmasabb cirkon és titanit mellett

az apatit és monacit és egyes uránásványok
használhatók még fel többé-kevésbé. Bár ‘
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Beirkonból is könnyen kilúgozódik egy
kevés ólom a inetamoi*fózis során, a teljes

, átalakulás ritka és a kormeghatározás a

különösen idsebb kzeteknél elég pon-
t tosan tükrözi az ásvány keletkezési korát

I (és nem metamorfózisát). A titanit hason-
lóan alkalmasnak tnik, a kevés vizsgá-

lati eredmény alapján azonban ez még
nem tekinthet biztosnak. Vannak példák

m más ásványok, (columbit-tantalit, fergu-

I
sonit, rutil, glaukonit stl>.) és kzetminták
vizsgálatára is.

A közönséges ólomizotópok jelentségét
az adja, hogy az ólom stabil lévén, radio-

aktív ólmot nem termel környezetben
ii befagy az ólomizotóparány. Az eredeti

I ólomizotóparány alapján következtet be-

li tünk a földtani korra, ill. a genetikára.

A módszer fontos eredményeket szolgái-

ig tatott a meteoritok korára (egységesen
4500 millió év) és a Holdéra (a felszíni

kzetek kora 3700—4200 millió év). A tek-

i. titek a vizsgálat szerint a földi kzetekre

J
hasonlítanak. A földi kzeteken végzett

Í

vizsgálatok szerint az izotóparány gene-
tikai jellemzi, ennek alapján genetikai
típusokat és provinciákat lehetett meg-

I különböztetni, pl. elkülöníthet a magmás
I) és a metamorf (fiatal és ids) ólom. A \ izek

Lés a leveg ólomtartalmának vizsgálata
R a szennyezések eredetérl tanúskodhat

.

Az utolsó fejezet a teljesség kedvéért
az ismert radioaktív ólomizotópokat is-

merteti. Közülük csak a leghosszabb fele-

zési idej (22 év) Pb210 jelents, 100 évnél
nem idsebb lávaömlések és firnhó datá-

I' lására és érctelepek hidrogeokémiai nyo-
t

1 mozására használható.
A könyv végén 50 oldalas függelék

|| táblázatokat, mérési adatokat és irodalmi

|
utalásokat ad teljességre törekvén.

Ehmba, M,: Oocii.iuTe na ERJirapmi. II.

Tpnac. — Ebjir. Ak. HayKitTe, Co4»híi

(Entcheva, M.: Les fossiles de Bulgarie.
II. LeTrias. — Ac. Búig. Sciences, Sofia. —
Encseva, M.: Bulgária triász s marad-
ványai. II. Triász. — Búig. Tud. Akad.,
Szófia, 1972.)

A könyv a bulgáriai múzeumi gyjte-
ményekben található triász smaradvá-
nyok katalógusa, synonima-lista, slény-
tani leírás, a fajok rétegtani és földrajzi

elterjedésének megjelölése és sajnos nem
túl jóminség fotótáblák kíséretével.

Az összefoglaló leíró munka az alábbi
taxonokat érinti: Anthozoa, Bryozoa, Bra-
ehiopoda, Bivalvia, Cephalopoda, Stelleroi-

dea. Meglep, hogy a munkából a Gastro-
podák hiányoznak. Az érintett taxonokon
belül az egyes fajok rendszertani sorrend-
ben, a rétegtani elterjedés szerint nem
szétválasztva kerültek bemutatásra.

Az slénytani leírások eltt a bulgáriai
triász kifejldések térképpel kísért át-

tekintése található.

A szerz számos, bulgáriai tekintetbl
új, fleg Bivalvia és Ammnnoidea fajt is

h ír, köztük két új Hnlobia (Bivalviaj-fajt.
A Brachiopodák leírása csak a küls

morfológiára szorítkozik, és ebbl adódha-
tott néhány meglep és nem indokolt
genus-besorolás is. pl.: Halorella arpadica
(Bittx.), Halorella trinodosi (Bittn.).

Sajnálatosnak tekinthet, hogy ezt a
nagy összefoglaló slénytani munkát csak
bolgár nyelven adták közre. Mivel a bul-

gáriai triászt érint nagyobb összefoglaló
jelleg slénytani munka eddig még nem
jelent meg, így ez a könyv hiányosságai
ellenére is feltétlenül érdekldésre tarthat

számot — elssorban a triász Bivalviákkal
és Ammonoideákkal foglalkozó szakembe-
rek között.

Jaskó Tamás Dr. Detre Csaba



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyar Földtani Társulat 1972. téli— nyári ülésszakán elhangzott
eladások

Január 6. Hantken Miksa Emlékérem
Bizottság ülése

Elnök: Balogh Kálmán
Résztvevk száma: 4

Január 10. Szabó József Emlékérem Bizott-

ság ülése

Elnök: Majzon László
Résztvevk száma: 5

Január 11. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1. Tisztújítással kapcsolatos

vezetségválasztás elkészítése; 2. Mérnök-
geológiai feltárások mszaki -gazdasági kér-

dései c. ankét második részének összeállí-

tása.

Résztvevk száma: 8

Január 14. slénytan-Rétegtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Géczy Barnabás
Napirend: Az 1972. év tisztújítással

kapcsolatos vezetségválasztás elkészí-
tése

Résztvevk száma: 10

Január 17. Általános Földtani Szakosztály

vezetségi ülése

Elnök: Szalai Tibor
Napirend: 1. 1972. évi munkaterv; 2.

1972. évi tisztújítással kapcsolatos vezet-
ségválasztás

Résztvevk száma: 7

Január 17. Szabó József Emlékérem Bizott-

ság ülése

Elnök: Majzon László
Résztvevk száma: 3

Január 24. slénytan-Rétegtani Szakosztály
vezetségválasztó és eladóülése

Elnök: Géczy Barnabás
A vezetségválaszt ás után Kecske-

méti Tibor számolt be a XII. Európai
Mikropaleontológiai Kollokviumról.

Résztvevk száma: 25

Január 26. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály vezetségválasztó és eladóülése

Elnök: Juhász József
Választás után a Szakosztály a Magyar

Földrajzi Társaság Természetföldrajzi
Szakosztályával közös rendezésben tar-

tott eladóülésén Pécsi Márton ,,A mér-
nöki geológia és a mérnöki szempontú geo-
morfológia kapcsolatai”-t ismertette.

Vita: Juhász J., Rónai A., Galli L.,

Láng S., Varjú Gy.
Kertész Pál: Beszámoló a nancy-i kzet-

mechanikai konferenciáról.
Résztvevk száma: 51

Január 26. Általános Földtani Szakosztály
vezetségválasztó és eladóülése

Elnök: Szalai Tibor
A vezetségválasztás után CzakÓ Tibor:

Földtani térképezés az NDK-ban címmel
tartott eladást.

Résztvevk száma: 22

Január 28. Földtani Közlöny Szerkeszt-
bizottságának ülése

Elnök: Nemecz Ern
Résztvevk száma: 7

Január 28. Hantken Miksa Emlékérem
Bizottság ülése

Elnök: Balogh Kálmán
Résztvevk száma: 5

Január 28. Elnökségi ülés

Elnök: Nemecz Ern
Napirend: 1. Tisztújító közgylés el-

készítése; 2. Egyéb
Résztvevk száma: 4

Január 31. Gazdaságföldtani Szakosztály

vezetségi ülése

Elnök: Varjú Gyula
Napirend: Szakosztályvezetségi vá-

lasztás elkészítése
Résztvevk száma: 5

Január 31. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kubovics Imre
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Nagy Bélámé: A mikrolaser-analízis

földtani-geokémiai alkalmazása (labora-

tóriumi bemutatóval)
Vita: Sztrókay K., Szókéné Fux Y

Jugovics L., Kubovics I.

Résztvevk száma: 21

Február 4. Korh Antal Emlékérem Bizottság

ülése

Kínok: Dank Viktor
Résztvevk száma: 6

Február 7. Tudománytörténeti Bizottság

vezetségi ülése

Elnök: Majzon László
Résztvevk száma: 8

Február 7. Tisztújitást elkészít /xirtaktiva

ülése

Elnök: Meisel János
Résztvevk száma: 17

Február 9. Kbarátok Klubjának elkészít
ülése

Elnök: Varjú Gyula
Résztvevk száma: lti

»

Február 9. Általános Földtani Szakoszt/ily

eladóülése
Elnök: Szalai Tibor
Jaskó Sándor: A pliocénkori lignit

-

• képzdés törvényszerségei DK-Európá-
ban (Beszámoló az 1970. évi bulgáriai

tanulmányúiról)
Vita: Schmidt E. R., Szalai T., Jaskó S.

Galácz András

—

Vörös Attila: A Ba-
kony-hegységi jura fejldéstörténeti váz-
lata a fbb üledékföldtani jelenségek ki-

értékelése alapján
Vita: Szalai T., Szepesházv K., Oraveez

J., Galác-z A.
Résztvevk száma: 2(5

Az eladóülés után a már megválasztott

új szakosztályvezetség megbeszélést tar-

|
tott.

Február 14. Tiszteleti Tagokat Javasló
Bizottság ülése

Elnök: Nemecz Ern
Résztvevk száma: 3

Február 14. slénytan-Rétegtani Szak-
osztály eladóülése

Elnök: GÓCZÁm Ferenc

Í

Detre Csaba: Déldunántúli középs-
anisusi brachiopodás fáciesek

Vita: Galácz A., Góczán F., Detre Cs.
Monostori Miklós: Gánti eocén Ostra-

codák
Vita: Góczán F., Orsovai I., Monos-

tori M.
Résztvevk száma: 14

Február IS. Szakosztályvezetk ülése a tiazt

-

újítással kapcsolatban
Elnök: Balogh Kálmán
Résztvevk száma: 1

1

Február 21. .4 Tisztújítást elkészít jelöl-

bizottság ülése

Elnök: Morvái Gusztáv
Résztvevk száma: 5

Február 21. Agyagásvémytani Szakosztály
vezetségi és eladóülése

Elnök: Székyné Fux Vilma
Székyné Fux Vilma

—

Felvári Gyön-
gyi: Adatok a táei (Gorsium) és a szombat-
helyi (Savaria) rómaikori téglák anyagának
származásához

Bérezi István -Viczián István: A dél-

alföldi neogén agyagásványai
Vita: Duma Gy., Rischák G., Bérezi I.,

Felvári Gy.. Varjú Gy. Székyné Fux V.
Részrvevk száma: 21

Február 22. Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály eladóülése

Elnök: Schmidt Eligius Róbert
Korim Kálmán: Magyarország geoter-

mikus viszonyai
Vita: Horváth L., Cziráky J., Kaszap

A., Zaránd Cs., Korim K., Schmidt E. R.
Résztvevk száma: 28

Február 22. Ifjúsági Bizottság vezetségi
ülése

Elnök: Bérczi István
Napirend: 1. Az Ifjúsági Bizottság veze-

tségének kibvítése. 2. Az ELTE-n szer-

vezend tanfolyammal kapcsolatos javas-

latok. 3. Környezetvédelem és geológia
Résztvevk száma: 6

Február 23. Gazdaságföldtani Szakosztály
vezetségválasztóssi 1 1 egybekötött eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Az új vezetség megválasztása után 3

eladás hangzott el.

Bohx Péter: Archív információk hasz-
nosítása a földtani kutatás új rendszeré-
ben

Zboray György: A földtani kutatás a
magyar bányajogban

Mészáros Mihály: Dél-Amerika gazda-
ságföldtana

Vita: Marczis J., Ság L., Bohn P.,^Mé-
száros M., Zboray Gy., Varga Gy., Erdi-
Krausz G., Lingauer J., Vecsernyés Gy.,
Varjú Gy.

Résztvevk száma: 16

Február 23. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szalai Tibor
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Kovách Ádám: Az izotop kormeghatá-
rozások helyzete és feladatai Magyar-
országon

Vita: Schmidt E. R., Bilik I., Czakó
T., Bendefy L., Ság L., Szepesházy K.,
Földváriné Vogl M., Szalai T., Kovách A.

Résztvevk száma: 38

Február 28. Koch Antal Emlékérem Bizott-

ság ülése

Elnök: Dank Viktor
Résztvevk száma: 5

Február 28. Választmányi ülés.

Elnök: Nemecz Ern
Napirend: 1. 1972. március 15-i Tiszt-

újító Közgylés elkészítése. 2. Egyéb
javaslatok, bejelentések
Résztvevk száma: 46

Március 6. Választmányi ülés

Elnök: Nemecz Ern
Résztvevk száma: 37

Március 6. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Báldi Tamás
Senes, J.: Fácies-vizsgálatok az Adriai

tenger jelenkori aljzatán
Vita: Bogsch L., Balogh K., Kecske-

méti T., Kókay J., Hámor G., Nagy L.-né,

Dudich E., Senes J., Báldi T.
Résztvevk száma: 43

Március 7. Mérnökgeológia-Epítésföldtani
Szakosztály munkahelylátogatása a Bányá-
szati Tervez Intézetben

Sándor János mb. igazgató üdvözl
szavai, majd Tömör János o. v. bevezet
eladása után Havas Pál, Bárdossá
Györgyné, Porosz Mihály és Joó Tibor
rövid eladások keretében mutatták be
a Mszaki Földtani Osztály földtani tér-

képezéssel, külfejtési kszén- és ércbányá-
szat tál, vízkutatási, építésföldtani, üreg-
kutatási, geofizikai stb. vizsgálattal kap-
csolatos sokrét munkáját. A mszaki-
földtani vizsgálatok eredményét felhasz-

náló Mélyépítési és Külfejtési Osztály
munkáját Sávoly István, a Talajmecha-
nikai Osztályét Készéi Tibor ismertette.
Az eladóülés elnöke Rónai András volt

.

Vita: Molnár J., Bárdossy Gy.-né, Szil-

vágyi I., Porosz M., Ács E., Hegyi l.-né,

Sávoly I., Havas P., Tömör J., Joó T.,

Tóth S., Radnóty E., Vitális Gy., Rónai A.
Résztvevk száma: 53

Március 8. Általános Földtani Szakosztály <

eladóülése
Elnök: Szalai Tibor
Ravaszné Baranyai Lívia: A szigetív

i

szerkezetek kialakulása a lemeztektonika
szemszögébl.

Vita: Wein Gy., Géczy B., Jaskó T., |
Varga Gy., Póka T., Bendefy L., Ravaszné

)
Baranyai L., Szalai T.

Résztvevk száma: 32

Március 13. Gazdaságföldtani Szakosztály ,

eladóülése
Elnök: Varjú Gyula
Kardics István

—

Szlabóczky Pál: A
kbányászat aktuális gazdaságföldtani
kérdései

Vita: Reznyák P., Kertész P., Vitális I

Gy., Gyovai L., Juhász J., Lingauer J.,
|

Kókay J., Morvái Gy., Barabás K., Varjú
Gy.

Résztvevk száma: 26

Március 11. Mérnökgeológia-Epítésföldtani I

Szakosztály és a Magyar Hidrológiai Társa-
ság Hidrogeológiai Szakosztályának közös-

|

eladóülése
Elnök: Rónai András
Galli László

—

Vitális György : Légi-

fényképek vízföldtani és mszaki-földtani
j

értelmezése
Vita: Rónai A., Szalai T., Czakó T..

1

Galli L., Szilvássy Z., Mike Zs., Vitális Gy.
Résztvevk száma: 50

Március 15. Tisztújító közgylés
Déleltt 10 órakor
Elnök: Nemecz Ern
A déleltti emlékülésen Nemecz Ern

megnyitó szavait követen Majzon László

a 150 éve született Hantken Miksáról,

Csiky Gábor ZsiGMONDY Vilmos életérl I

és munkásságáról, Kriván Pál pedig

Szabó József születésének 150. évforduló-

járól emlékezett meg.*
Résztvevk száma: 163

Március l. Tisztújító Közgylés II.**

Délután 15 órakor
Elnök: Nemecz Ern
Nemecz Ern: Elnöki megnyitó***
Bogsoh László: Horusitzky Ferenc

nekrológja***

* A megemlékezések a kötet elején találhatók.
** A délelttre meghirdetett Tisztújító Közgylés létszáma nem érte el az Alap-

szabály által a határozatképességhez elírt létszámot, így a Tisztújítást a délutánra
újra összehívott, a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes Közgylés vé-

gezte el.

*** Az elnöki megnyitó és a nekrológ a kötet elején található.
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A Közgylés új belföldi és külföldi

tiszteleti tagokat választott Földvári
, Aladár, Jugovics Lajos, Pantó Gábor,
1 Sztrókay Kálmán, Tasnádi Kubacska
András, valamint Hans Wieseneder s/.e-

mélyében. A megválasztottak nevében
' Jugovics Lajos és Földvári Aladár
mondtak köszönetét.

A Társulat „Szabó József” emlékérmé-
I vei Koch Sándor „Magyarország ásvá-

nyai” —
,
„Hantken Miksa” emlékérmével

t Bartha Ferenc „A magyarországi pannon
( biosztratigráfiai vizsgálata” — s a „Ivoch
I Antal” emlékéremmel Hámor Géza ,,Me-

csek-hegység miocén földtana" c. munká-
ját törtették ki.

Társulati emlékgyrt Csepreghyné
i Meznerics Ilona, Földváriné Vogl Mária,
k Kriván Pál és Nemecz Ern tagtársaknak
I nyújtottak át. Az Ifjúsági Pályadíj I.

fokozata nem került kiadásra, a IT. díjat

* Knauerné Gellai Mária „L:rkút albai

I mészk rétegsorok mikrofácies vizsgá-

lata” —
,

a II T. díjat Bérczinó Makk
Anikó „A nagykrös-kálmánhegyi paleo-

II zóos medencealjzat földtani viszonyai” c.

munkája nyerte el.

Ezt követen Kriván Pál rövid f-
[' titkári beszámolóban jellemezte a Társulat
f mködését, majd a tisztikar felmentését
kérte. Miután a felmentést a Közgylés
megadta, sor került a választásra, melynek

P eredményeként:
Elnök: Dank Viktor
Társelnökök: Székyné Fux Vilma, Al-

' földi László
Ftitkár: Hámor Géza
Titkár: Bérczi István
A Választmány tagjai: AdáM Oszkár,

Balkay Bálint, Barnabás Kálmán,
Bartkó Lajos, Benk Ferenc, Bíró
Ern, Bogsch László, Csajághv Gábor,

I Csalogovits Imre, Cseh Németh József,

|
Csepreghyné Meznerics Ilona, Csiky Gá-
bor. Földváriné Vogl Mária, Fülöp Jó-
zsef, Géczy Barnabás, Grasselly Gyula,
Jantsky Béla, Jámbor Áron, Juhász
András, Kiss János, Kókay József,

Konda József, Kriván Pál, Meisel Já-
nos, Morvái Gusztáv, Nagy Lászlóné,
Oravecz János, Pálfy József, Sólyom
Ferenc, Somfai Attila, Schmidt E. Ró-
bert, Vándorfy Róbert, Végh Sándorné,
Vlrágh Károly, Vizy Béla.
A Társulat Választmányának hivatalból

tagjai: Balogh Kálmán, Báldi Tamás,
Bese Vilmos, Dienes István, Fejér
Leontin, Galácz András, Hahn György,
Jaskó Tamás, Kovács Endre, Krössy
László, Kubovics Imre, Láng Sándor,
Majzon László, Meisel Jánosné, Mezsi
József, Monos János, Nemecz Ern,

I
Némedi Varga Zoltán, Rónai András,

Soós László, R Szabó István, Szalai
Tibor, Szantner Ferenc, Tóka Jen,
Varjú Gyula, Vet István, Viczián Ist-

ván, Vitális György, Vitális Sándor,
Zentay Tibor, valamint az OMBKE kép-
viselje.

A Választmány tiszteleti tagjai: Föld-
vári Aladár Jugovics Lajos, Koch Sán-
dor, Pantó, Gábor, Szádeczky Kardos
Elemér, Sztrókay Kálmán, Tasnádi Ku-
bacska András, Vendel Miklós, Vitális
Sándor.

*

A Jelölbizottság elnöke: Morvái Gusz-
táv: a Szavazatszed Bizottság elnöke
Jámbor Áron, tagjai Csiky Gábor és

Vitális György voltak.

*

A Közgylés Dank Viktor elnök zár-

szavaival ért véget.
Résztvevk száma: 227

Március 20. Ásványtan-Geokémia Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kubovics Imre
Pécsiné Donáth Éva: Felspetény-

környéki üledékes kzetek geokémiai vizs-

gálata
Rózsavölgyi János: Nyugat-cserháti

üledékes képzdmények geokémiai vizs-

gálata
Vita: Dienes I., Jugovics L., Sztrókay

K., Pécsiné Donáth É.
Résztvevk száma: 25

Március 22. Mérnökgeológia-Epítésjöld -

tani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Rónai András
Napirend: 1. Az új vezetség bemutat-

kozása. 2. „Mérnökgeológiai feltárások

mszaki és gazdasági kérdései” c. ankét
második részének elkészítése. 3. A „Mér-
nökgeológiai Szemle” szerkesztésének kér-

dése. 4. Budapest fváros centennáriuma
alkalmából tanulmányok, ö. Egyéb javas-

latok.

Résztvevk száma: 13

Március 27. Ifjúsági Bizottság vezetségi

ülése

Elnök: Bérczi István
Napirend: 1. Ifjúsági Bizottság vezet-

ségének kibvítése. 2. Tanfolyamok szer-

vezése. 3. Ankét a geológus továbbképzés-
rl

Résztvevk száma: 9

Március 28. Elnökségi ülés

Elnök: Dank Viktor
Résztvevk száma: 5
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Április 10. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Jánossy Dénes

—

Kordoss László: A
jósvafi Porlyuk komplex vizsgálata

Vita: Boda J., Kecskeméti T., Kordoss
L.

,
Jánossy D.
Boda Jen: A magyarországi szarmata

rétegtana
Vita: Hámor G., Sztrákos K., O. Hajós

M.
,
Kecskeméti T., Boda J.

Vörös Attila: Fúróalga nyomok a keri-

cseri (Bakony hgy.) liászban (bejelentés)

Vita: Kecskeméti T., Vörös A.
Résztvevk száma: 18

Április 12. Általános Földtani Szakosztály

és a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület
Lég ifényképinterpretálás i munkabizottsága
közös eladóülése

Elnök: Szalai Tibor és Mike Zsuzsa
Czakó Tibor: Fotogeológia és hazai

alkalmazásának lehetségei
Vita: Szurovy G., Szalai T., Czakó T.

Résztvevk száma: 16

Április 12. Ásványgyjtk Klubja
Elnök: Varjú Gyula
Résztvevk száma: 9

Április 17—22. Az „Épít- és építanyag-
ipari nyersanyagok kutatásának és terme-

lésének földtani feladatai" tanfolyam az

Ifjúsági Bizottság, az ÉVM Földtani Szol-

gálat és a MFT Eszakmagyarországi Terü-
leti Szakosztálya közös szervezésében.

A tanfolyamot Székyné Fux Vilma a
Társulat alelnöke a következ szavakkal
nyitotta meg:

Tisztelt Hallgatóim!

Aktuális és igen szerencsés kezdeménye-
zés volt ,,Az épít- és építanyagipari
nyersanyagok kutatásának és termelésé-

nek földtani feladatai” cím továbbképz
eladássorozat gondolatának felvetése és

megszervezése.
Társulatunk, a Magyarhoni Földtani

Társulat nevében üdvözlöm a kezdemé-
nyezket, Társulatunk Ifjúsági Bizottságát
Északmagyarországi Területi Szakosztá-
lyát és az Építésügyi és Városfejlesztési

Minisztérium illetékes szakembereit.
A múlt század második felében, a nagy-

arányú iparosodással eltérbe került az
épít- és építanyagipari nyersanyagok
kutatásának és termelésének szükséges-

sége, ami egyidejleg a magyar kbányá-
szat megindulását és fejldését jelentette.

A kbányák nyitásánál és fejlesztésénél

mind az állami, mind a magán kézben
lev kbányák igénybe vették a geológu-

sok segítségét. így utalok Pálfy M.-nak
(1901): Geológiai jegyzetek néhány duna-
menti kbányáról cím Földtani Közlöny-
ben megjelent cikkére, illetve Schafarzik
F.-nek ,,A magyar korona országai terü-

letén létez kbányák részletes ismerte-
tése” c. monográfiájára, amihez hasonló
jelleg összefoglalás azóta sem jelent meg.
A Schafarzik Ferenc által meghono-

sított szemlélet a két világháború között
és a második világháború után is virág-

zott a budapesti megyetemen. Gondolok
Vendel A. és Papp Ferenc eziránvú tevé-

kenységére, ill. a Földtani Tanszék kor-

szer mszerekkel ellátott kzettechno-
lógiai laboratóriumára.
A két világháború között és után is a

kbányák nyitásának és fejlesztésének

földtani mestere Jugovics Lajos geológus
professzor, tiszteleti tagunk volt, aki

különösen a balatoni bazaltbányák (Uzsa
pl.) és andezit bányáink fejlesztéséhez

nyújtott segítséget.

Az 50-es években került sor kbányá-
szati nyersanyagaink rendszeres mszaki
technológiai vizsgálatára is.

Üj fejezetet jelent építanyagipari nyers,

anyagok kutatásában országunk 60-as

éveiben megindult nagyarányú építkezés,

lakásépítés, városfejlesztés, ami az épít-
anyagok mennyiségi igényeit robbanás-

szeren megemelte. Dr. Farkas Ödön
eladásában szerepl adatok szerint a IV.

ötéves terv végére az 1971. évhez képest

a cement termelést 85%-kal, a kavics-

termelést 70%-kal kell megemelni. Ezt
a mennyiséget már csak gépesített ter-

meléssel lehet gazdaságosan kitermelni,

ami a fejtés közbeni kézi válogatás lehet-

séget megszünteti. így szükségessé vált a

kérdéses kbányák elzetes gondos föld-

tani felmérése, a medd tömegesen fel nem
használható részek elzetes kijelölése, kor-

szer anyagvizsgálata az egyenletes min-
ség biztosítása érdekében. Éz pétiig rend-

szeres geológus közremködést igényel.

A Földtani Társulat nevében is csak a leg-

nagyobb örömmel üdvözölhetjük a Köz-

ponti Földtani Hivatal kezdeményezésére
azt a Nehézipari miniszteri rendeletet,

amely szerint a nyersanyag termelésével

és kutatásával foglalkozó szerveknél Föld-

tani Szolgálatot kell létrehozni. Ezzel össz-

hangban hazai kzettan-ásványtani jelleg

intézményeink és tanszékeink most el-

készült 3 éves kutatási terveiben gyakran
szerepel a témák között építkezési célokra

való felhasználás érdekében a hazai nyers-

anyagok vizsgálata. De túl a hazai fel-

használáson az egyenletes minség bizto-

sítása export lehetségeink szempontjából

is dönt jelentség. Csak az egyenletes

minség perlit, bentonit exportképes.
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Mindezekért üdvözlöm nagy örömmel az
eladássorozatot és mondok köszönetét a
Földtani Társulat nevében az Építés- és

Városfejlesztési Minisztérium, a Központi
Földtani Hivatal, a Földmér és Talaj-

vizsgáló Vállalat, az Országos Földtani
Kutató és Fúró Vállalat, a Budapesti
Mszaki Egyetem, a Miskolci Nehézipari
Mszaki Egyetem, a K- és Kavicsipari
Egyesülés, a Tégla és Cserépipaii Egyesü-
lés eladóinak, külön a II eladással is

szerepl Karácsonyi Sándornak a nívós,

korszer eladásokért, amelyeket az el-
adássorozat anyagában volt lehetségein
elzetesen áttekinteni.

Végezetül még arra szeretnék rámutatni,
hogy különös örömömre szolgál a Földtani
Társulat Ifjúsági Bizottságának ez a kez-

deményezése, az Északmagyarországi
Szakosztályának ez a segítkészsége, mert
zálogát látom az eladássorozatban a hazai
fiatal geológusok és bányamérnökök ismé-
telt szakmai és baráti együttmködésének,
ami az elttük járó generációkat annyira
jellemezte és ami a mszaki technológiai
problémák megoldásának egyik alapvet
feltétele.

E gondolatok jegyében kívánok az el-
adássorozat eladóinak és hallgatóinak sok
sikert, hazai építanyagaink kutatásához
termeléséhez, felhasználásához pedig

..Jószerencsét
!”

A tanfolyamon az alábbi eladások
hangzottak el:

Farkas Ödön: Az épít- és építanyag-
ipar földtani nyersanyagellátása és fej-

lesztési célkitzései.
Barabás Antal: Az épít- és épít-

anyagipari ásványi nyersanyagok földtani
kutatásának helyzete.

Mozsolits Tibor: Az épít- és épít-
anyagipari ásványi nyersanyagok földtani
kutatásának tervezése és szabályozásának
elvi kérdései.

Karácsonyi Sándor: Az ÉVM — és

az iparágak — FÖLDTANI SZOLGÁ-
LATA.

Karácsonyi Sándor: A kavicsipar ás-

ványi nyersanyagkutatásának földtani fel-

adatai.

Laczkovics József: Mérnökgeofizika a
kavicskutatásban

.

Serédi Béla: A kavics termelése; a
minségi kavics elállítása.

Szlabóczky Pál: A kipari nyers-
anyagkutatás földtani feladatai.

Kertész Pál: A kipari alapanyagok
minsítése.

Vajda László: A kbányák mvelése.
Deák István: A kötanyagipari ás-

ványi nyersanyagok kutatásának földtani
kérdései.

Bényei Károly: A kötanyagipari föld-

tani nyersanyagok minsítése.
Csókás János: Közvetett feltárási mód-

szerek az ásványi nyersanyagok földtani
kutatásában.

Szilágyi Albert : A tégla- és cserépipari
nyersanyagok földtani kutatása.
Varga Dénes: Tégla- és cserépipari

földtani nyersanyagok minsítése.
Kakasy Gyula: A tégla- és cserépipari

nyersanyagok földtani kutatásának tech-
nológiai összefüggései.

Karácsonyi Sándor: Mintavételek és

fúrástechnikai feladatok az építanyagok
földtani kutatásában.
Benk Ferenc: Az építanyagok készlet-

szájnítása.

Adám Oszkár: Az ásványi nyersanyagok
földtani kutatásának fejlesztési célkit-
zése.

Egy félnapos tanulmányút Miskolc

—

Nagykmázsa—Csoznyatet—Mály

—

Nyékládháza útvonalon bonyolódott le, s

egy egésznapos tanulmányút alkalmával a
tállyai és a sárospataki kbányákat láto-

gatták meg a résztvevk.
Résztvevk száma: 92

rilis 26. Mérnökgeológia—Építésföld-
tani és a Gazdaságföldtani Szakosztály
közös rendezés ankétja a „Mérnökgeológiai
feltárások mszaki és gazdasági kérdései

”

témakörben (II. rész.)

Elnök: Kertész Pál ill. Varjú Gyula
Dobos Irma: Vízfeltáró fúrások terve-

zési és értékelési nehézségei
Vita: Schmidt E. R., Sárközy J., Varjú

Gy., Hiesz D., Gondos Gy., Lakatos S.,

Dobos I.

Zoller József: Völgyzárógátak mérnök-
geológiai feltárása

Török Csaba: A jászsági és a nagykún-
sági öntözcsatorna geotechnikai feltárása

Vita: Varjú Gv., Török Cs., Zoller J.

Kleb Béla: Az egri építésföldtani tér-

képezés feltárási munkái
Vita: Varjú Gy., Molnár J., Kleb B.
Résztvevk száma: 45

Április 26. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szalai Tibor
Elek István

—

Géresi Gyula: A külön-
böz légigeofizikai módszerek elméleti
alapjai

Vita:

Résztvevk száma:

Árilis 29. Elnökségi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. MTESZ Közgylés; 2. Ve-

zetségi ülések; 3. 125 éves jubileumi ülés;

4. Tanfolyamok; 5. Egyéb kérdések.
Résztvevk száma: (5
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Május 3. Ásványgyjtk Klubja eladó-
ülése

Elnök: Varjú Gyula
Koch Sándor: Az ásványgyjtésrl
Mindszenty Andrea: Mongóliái úti-

beszámoló
Résztvevk száma: 18

Május 12. Ifjúsági- és Oktatási Bizottság
ankétja ,,A geológus továbbképzés tapaszta-

latai és jövje" tárgykörben
Elnök: Jaskó Tamás
Az ankéton megvitatásra kerültek a

MFT által szervezett, valamint az ELTEn
és a BME-n rendezett tanfolyamok eddigi
tapasztalatai, a jövbeni tervek s az Ifjú-

sági Bizottság vonatkozó felmérésének
eredményei.

Résztvevk száma: 31

Május 16. A Magyar Hidrológiai Társaság
Hidrogeológiai és az Általános Földtani
Szakosztály közös eladóülése

Elnök: Schmidt E. Róbert, Szalay
Tibor

Vitális György

—

Hegyi Istvánné:
Hidrotermális és metaszomatikus jelen-

ségek a dunai andezithegységgel határos
mészkterületeken

Vita: Czakó T., Szalai T., Vitális Gy.
Résztvevk száma: 31

Május 17. Általános Földtani Szakosztály
geológiai sétája a Várbarlangban

Vezet: Barátosi József
Résztvevk száma: 39

Május 22. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Báldi Tamás
Kecskeméti Tibor: A bakonyi Nurnmu-

lites fauna fejldéstörténete
Vita: Sztrákos K., Géczy B., Dudich

E., Báldi T., Kecskeméti T.

Kerekesné Tüske Márta: A Mánv
nyugati kutatási terület eocénjának nanno-
plankton vizsgálata

Vita: Bóna J., Dudich E., Kecskeméti
T., Báldi T., Kerekesné Tüske M.

Résztvevk száma: 21

Május 23—24-én ,,A hazai természettudo-

mányi és térim ikatörténeti kutatások hely-

zete", MTESZ rendezés konferencia
A Társulatnál folyó tudománytörténeti

munkálatokról G'siky Gábor számolt be.

Május 31. Gazdaságföldtan i Szakosztály
eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Zboray György: A földtani kutatás a

rnagyar bányajogban
Mészáros Mihály: Dél-Amerika gazda-

ságföldtana
A két eladást élénk vita követte.
Résztvevk száma: 32

Május 31. Mérnökgeológia- Építésföldtani
\

i

Szakosztály vezetségi ülése az OVIFUV
visegrádi alkotóházában

Elnök: Rónai András
Napirend: 1. Beszámoló az utolsó veze-

tségi ülés óta eltelt idszak munkájáról:
2. A Szakosztály további programjának
elkészítése; 3. Budapest centenáriumával
kapcsolatosan készítend cikkek meg- ij

beszélése; 4 A mérnökgeológia nemzetközi
helyzete; 5. Javaslat a Papp Ferenc pályá-
zatra.

A vezetségi ülés után Dobos Irma
bemutatta a Zsigmondy Emlékszobát és

jj

az alkotóházhoz tartozó egyéb létesít- pj

ményeket.
Résztvevk száma: 9

Június 2. Ifjúsági Bizottság vezetségi ülése 1
Elnök: Jaskó Tamás
Napirend: 1. Továbbképzések program- 1

ja; 2. A Központi Földtani Hivatalban
elterjesztend aktuális témák elkészí-
tése.

Résztvevk száma: 11

Június 3. slénytan-Rétegtani Szakosztály
tanulmányútja Budapest—Perbál—Dorog—

j

Tata— Vértesszllós útvonalon
Kirándulásvezetk: Fülöp József, Boda

Jen, Skoflek István
Résztvevk száma: 22

Június 3—4-én az Ásványgyjtk Klubja
j

a Zempléni hegységbe rendezett gyjtutat \

Résztvevk száma: 18

Június 5. Budapesti szakosztályvezetk meg-
j

beszclése

Elnök: Alföldi László
Résztvevk száma: 15

Június . Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése ,,Á Baga-Gazrin-i (Közép- I

Góbi) kutatási terület komplex ércföldtani

vizsgálata" -ról

Elnök: Sztrókay Kálmán
Bognár László

—

Lovas György: A kü-

lönböz kzet- és érctípusok röntgenfluo-
reszcens vizsgálata

Bognár László

—

Mindszenty Andrea:
Az üledékes kzetek vizsgálata

Buda György: Az intruzív kzetek
vizsgálata

Mindszenty Andrea—Vörös István:

A kutatási terület tektonikai viszonyai

Imre Aladárné

—

Mindszenty Andrea

—

Sztrókay Kálmán

—

Vörös István: A ku-

tatási t erület érceinek mikroszkos és mikro-
szondás vizsgálata

Sztrókay Kálmán

—

Vörös István: A
\

Baga-Gaztin-i ércesedés ércföldtani viszo-

nyai
Vita: Sztrókay K., Morvái G., Kiss J.,
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Bognár L., Mindszenty A., Hahn Gy.,
Buda Gy., Vörös I.

Résztvevk száma: 64

Június 5. Tudománytörténeti Szakcsoport
vezetségi ülése

Elnök: Majzon László
Résztvevk száma: 7

Június 8. Magyar Földrajzi Társaság és

az Általános Földtani Szakosztály közös

eladóülése
Elnök: 1’écsi Márton
Büdel, J. : Klimatikus geomorfológiai

felszínformálódás törvényszersége a peri-

glaciális és a trópusi szavanna klímát er-
ieteken

Résztvevk száma: 34

Június 9. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szalai Tibor
Gaertner, H. R.: Zr Fragé dér

varistischen Faltung in den West -Kárpátén
Az eladás alkalmával került átadásra

dr. Hans-Rudolf von Gaertxer professzor

,
részére a tiszteleti tagságról szóló oklevél.

Résztvevk száma: 16

Í

Június 10. Elnökségi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Beszámoló a budapesti

szakosztályvezetk ülésérl; 2. Földtani
Közlöny szerkesztésével kapcsolatos teen-

dk: 3. Ifjúsági Bizottság tanfolyam-
javaslatai: 4. 125 éves jubileumi ülés

programja.
Résztvevk száma: 5

Június 12. Választmányi ülés

Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Elnökségi bizottságok meg-

alakítása; 2. Szakosztályok vezetségében
bekövetkezett változások; 3. Oktatási
ügyek: 4. Jubileumi ülésszak ismertetése;
5. Papp Ferenc Emlékpályázat. A választ-

mányi ülés alkalmával nyújtotta át dr.

Tcri Istvánxé MTESZ ftitkár h. a Tár-
sulat volt elnökének, dr. Xemecz Ern
professzornak a MTESZ Díjat.

Résztvevk száma: 46

Június 12. Mérnökgeológia-Epítésföldtani
Szakosztály munkahelyi látogatása az MTA
Földrajztudomány i Kutató Intézetében

Ez alkalommal Pécsi Márton igazgató
ismertette a mérnökgeológia-építésföldtani
jelleg térképezési mimkákat, Szilárd
Jen a természetföldrajzi, GóczÁx László
a gazdaságföldrajzi, Somogyi Sándor a hid-
rográfiai térképeket mutatta be. Ezután
Pécsi Márton csúszáskérdésekrl számolt
be, majd Ádám László a geomorfológiai

térképsorozatok gyakorlati vonatkozásait,
Jakucs Pál a vegetációs térképeket ismer-
tette. Az élénk vitában Rónai A., Jantsky
B., Pécsi M. Vitális Gv., Márton Gy.,
Czakó T., Somogyi S., Jakucs P., Marosi
S. szólaltak fel.

Résztvevk száma: 24

Június 21. Agyagásványtani és Gazdaság-
földtani Szakosztály közös klubdélutánja

Elnök: Székyné Fux Vilma
Takáts Tibor: Ausztráliai útibeszámoló
Résztvevk száma: 16

Június
i
26. A Közlekedéstudományi Egye-

sület Építési-Oktatási Bizottsága és a Mér-
nökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály kö-

zös vitadélutánja ,,A mérnökgeológiai szak-

mérnökképzés tapasztalatai” témakörben
Elnök: Gáspár László
Vitaindító bevezett Kertész Pál és

Vitális György tartottak, felkért hozzá-
szólók Kovács József, Paál Tamás, Ember
Károly és Pölt 1 Károly voltak. A vitában
Korberer A., Barátosi J., Pöltl K., Szabad-
ván- L., Kertész P. és Gáspár L. szólaltak

fel/
Résztvevk száma: 28

Június 28. Általános Földtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Szalai Tibor
Napirend: 1. Els félévi munka kiérté-

kelése; 2. További program összeállítása.

Résztvevk száma: 7

Június 28. Általános Földtani Szakosztály
klubdélutánja

Elnök: Szalai Tibor
Barátosi József: Élménybeszámoló a

Szabó József Geológiai Technikum kirán-

dulásairól

Résztvevk száma: 15

Június 30. Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Bányászati-, Szili-

kátipari Tudományos Egyesület Cement-
valamint K-Kavics- és a Mérnökgeológia-
Epítésföldtani Szakosztály közös eladóülése

Elnök: Kertész Pál
Vitális György: Bányaföldtani szol-

gálat a cement- és mésziparban
Vita: Kertész P., Klespitz J., Csák T.,

Benk F., Vitális Gy.
Részvevk száma: 23

Július 21. Ifjúsági Bizottság vezetségi

ülése

Elnök: Jaskó Tamás
Napirend: 1. Külföldi munkavállalá-

sokra vonatkozó kérdívek értékelése;

2. Tanfolyamok; 3. Technikus Nap
Résztvevk száma: 9
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A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szakosztályánál
az 1972. téli— nyári ülésszakon elhangzott eladások

Február 11. Vezetségválasztással egybe-
kötött eladóülés

Elnök: Balogh Kálmán
A vezetségválasztás után Jantsky

Béla a mongóliai földtani kutató expedíció
tapasztalatairól számolt be.

Résztvevk száma: 48

Március 24. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
Kovách Ádám

—

Pantó Gábor: Neogén
vulkanizmusunk eredete a Sr izotóp meg-
határozások tükrében

Pantó György

—

Pantó Gábor: A Fe-
tartalom eloszlásának mikroszonda vizs-

gálata nagybörzsönyi szfaleriteken.
Morvái Gusztáv

—

Pantó Gábor: A kár-
páti országok metallogéniájának értelme-
zésében való részvételünk alapelvei

Vita: Balogh K., Grasselly Gy., Somfai
A., Kovách A., Pantó G.

Résztvevk száma: 28
'

Április 11. Eladóülés
Elnök: Balogh Kálmán
Mezsi József: A metaszomatózis sze- I

repe a gyöngyösoroszi érctelérek környe-
i

zetében
AgÓCS Pálné: A kerogén problémakör

néhány kérdése
Hetényi Magdolna: Üledékes kzetek

oxidációs állapotának meghatározási lehe- í

tségei
Vita: Grassely Gy., Balogh K., Mezsi J.

Résztvevk száma: 24

Június 16. Klubdélután
Elnök: Mezsi József
Ravaszné Baranyai Lívia: Angliai

tanulmányút tapasztalatai
Résztvevk száma: 21

A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztályánál

az 1972. téli— nyári ülésszakon elhangzott eladások

Január 13. Vezetségi ülés

Elnök: Kovács Endre
Napirend: 1. Költségvetéssel kapcsola-

tos kérdések; 2. Üledékföldtani Ankét;
3. Vezetségválasztás; 4. Egyéb kérdések
Résztvevk száma: 8

Február 10. Vezetségválasztással egybe-

kötött eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Szederkényi Tibor

—

Honig Gyula: A
bari kutatások földtani eredményei

Barabás Andorné: Filtrációs urán-
indikációk a Nyirád -kólón t ári medence
tortonai rétegeiben

Vita: Rónaki L., Lucza V., Biró E.,
Hónig Gy., Szederkényi T., Barabás Ané
Barabás A.

Résztvevk száma: 67

Március 9. Közös eladóülés a Magyar
Hidrológiai, Társaság Pécsi Csoportjával

Elnök: Kovács Endre
Kaszás Ferenc: A pécsi kertvárosi új

lakótelep tervezési területének építésföld-

tani vizsgálata

Vita: Szoyka P., Gálhidy L., Gonda L.,

Berényi Üveges I., Kaszás F., Kovács E.

Résztvevk száma: 23

Április 26. Eladóülés

Elnök: Virágh Károly
Fazekas Via—Kósa László

—

Selmeci
Béla: Rirkaföldfém-ásványok a nyugat

-

magyarországi kristályos palákban
Vita: Pcze L., Virágh K., Fazekas V.

Résztvevk száma: 18

Május 2. Vezetségi ülés

Elnök: Tóka Jen
Napirend: 1. Májusi tanulmányút prog-

ramja; 2. Közös rendezvények terve a

MHT-al; 3. Október havi üledékföldtani
ankét elkészítése; 4. Ifjúsági Bizottság
javaslata továbbképz tanfolyamra

Résztvevk száma: 13

Május 29. Tanulmányéit a MHT pécsi

csoportjával közös rendezésben

A Dráva-medence és Délbaranya víz-

földtani viszonyai, vízgazdálkodási és víz-

védelmi objektumai. Kirándulásvezet
Kiss György, a Dunántúli Vízügyi Igaz-

gatóság igazgatója volt, ismertetéseket
tartottak Vass Béla, Kassai Miklós és

Szederkényi Tibor.
Résztvevk száma: 40

Június 13. Eladóülés
Elnök: Némedi V. Zoltán
Szederkényi Tibor: Az ellendi víz-

kutatás hidrogeológiai eredményei
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Vita: Szabó Jné, Szilágyi E., Fekete K.,

Szederkényi T., Barabás A., Majorlaki J.,

Virágh K., \’ass B., Hóna .J., Várszegi K.,

Némedi V. Z.

Barabás Andorné: Kétélt lábnyomok
a villányi paleozoikumban (bejelentés)

Vita: Szolnoky M., Barabás Ané.
Részt vevk száma: 35

Július 11. összevont vezetségi ülés a Ma-
gyar Hidrológiai Társaság Pécsi Csoport-
jával

Elnök: Kiss György, illetve Kovács
Endre

Napirend: 1. Els félév kiértékelése:

2. További programok elkészítése; 3.

Pécsi Mszaki Szemle
Résztvevk száma: 14

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi

Szakosztályánál 1972. téli nyári ülésszakon elhangzott eladások

Január 13. Klubnap
Elnök: Pojják Tibor
Bohn Péter: Spanyolországi útibeszá-

moló
Beszámoló a Szakosztály 1971. év i mun-

kájáról

Az 1972. évi munkaterv ismertetése
Résztvevk száma: 32

Február 3. Vezetségválasztással egybekö-

tött klubnap
Elnök: Pojják Tibor
Mészáros Mihály: Brazíliai útibeszá-

moló
Délután a Területi Szakosztály meg-

választotta új vezetségét, majd megtar-
totta els vezetségi ülését.

Résztvevk száma: a klubnapon 20, a

vezetségválasztó ülésen 45, a vezetségi
ülésen 15.

Február 10. Közös eladóülés a Magyar
Hidrológiai Társaság Borsodi

,
és a Magyar

Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportjá-

val

Elnök: B. Nagy József
Juhász András: A Bükk-hegység forrá-

sainak vízminsége és kapcsolata víz-

gyjt területének földtan-hidrogeológiai
jellegével

Vita: Vet I., Juhász A., B. Nagy J.

Kövi János: Az Egeresein II. szénmez
kutatási eredményei

Vita: Hernyák G., Kövi J., B. Nagy J.

Varró Tibor: Fejtési mezk vízlecsapo-
lási problémái az Ózd vidéki szénmedencé-
ben

Vita: Juhász A., Kövi J.

Hursán László: L'jabb adatok a mély-
fúrású geofizika értelmezésében

Vita: Juhász A., B. Nagy J.

Résztvevk száma: 46

Március 23. Eladóülés
Elnök: Földvári Aladár
Elek Izabella

—

Majoros Lászlóké:

A szendrládi mészk kzettani vizsgálata
Vita: Földvári A., Juhász A., Szlabóczky

I’., Mátyás E., Elek I.

Mátyás Ern: A Tokaji-hegység kerá-
miaipari nyersanyagai

Vita: Földvári A., Mátyás E.
Kalafut Miklós: Granitoidok méta-

szomatikus elváltozásai szulfidos ércesedés
kapcsán

Vita: Földvári A., Mátyás E., Kalafut
M.

Résztvevk száma: 32

Március 23. Vezetségi ülés

Elnök: Pojják Tibor
Napirend: 1. Borsodi Mszaki Hetekkel

kapcsolatos rendezvények. 2. Folyó ügyek
A vezetségi ülésen Zentay Tibor új

munkaterületre történt kinevezése miatt
a titkári teendkkel SlNNYEl István geo-
lógust bízták meg.

Résztvevk száma: 12

Május 11. Ankét a Borsodi Mszaki Hetek
keretében

Elnök: Pojják Tibor
Richter Richard: Üregrendszerek ipari

célú hasznosítása
Sulcz György: Egyszeri dekantációs

szemnagyságelemzés 60—1/2 mikrométeres
szemnagyság-tartományban

Elek Izabella: A szarvaski diabáz-
kutatás kzettani problémája
Hernyák Gábor: A pátvasérc ásvány-

kzettani szerkezeti és szöveti vizsgálata
Vita: Csókás J., Peth Sz., Szlabóczky

P., Pojják T.
Résztvevk száma: 35

Május 25. Ankét a Borsodi Mszaki Hetek
keretében ,,Miskolc és környéke” címmel

Elnök: Richter Richard
Juhász András: Miskolc város és kör-

nyékének vízföldtani viszonyai különös
tekintettel a felszínközeli víztárolás hely-
zetére
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Juhász József: Vizsgálatok a borsodi
agyagrétegek terhelés alatti viselkedésére

Wallacher László: A neogén réteg-

csoport felépítése Miskolc város területén
Szabó Imre: A Miskolc környéki laza

üledékek fizikai tulajdonságai
Vita: Szabó L., Szlabóczky P., Földvári

A., Tóth L., Juhász A., Richter R.
Résztvevk száma: 41

Június S. Eladóülés
Elnök: B. Nagy József

Benk Ferenc: Ásványi nyersanyag-
test alakjának szabályossága és ennek
meghatározási lehetségei

Vita: Richter R., Mátyás E., Káli Z.,

B. Nagy J ., Kalafut M., Benk F.
B. Szabó Lászlóné : A bányaföldtani

térképezéssel feltárt Gyöngyös-farkasmályi
építk-készlet

(Eladó váratlan hivatali elfoglaltsága
miatt a témát röviden B. Nagy József
ismertette.)

Résztvevk száma: 19

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi Szakosztályánál
1972. téli nyári ülésszakon elhangzott eladások

Április 26. Eladóülés a Baga-Gazrin-i
(Mongólia) kutatási terület komplex érc-

földtani vizsgálatáról

Elnök: Vörös István
Mindszenty Andrea: A terület érc-

földtani ismertetése
Horváth István

—

Nagy Béláné—Sik-

lósi Lajosné—Selényi Antalné: Ón-,
(wolfram- és réz-)ércek kémiai és színkép-
elemzése

Komlóssy György: Mikromineralógiai
vizsgálat a laza üledékes kzeteken

Tóthné Gecse Éva—Tóth Álmos: Szub-
vulkáni és vulkáni kzetek vizsgálata

Mindszenty Andrea—Vörös István:

A kutatási terület tektonikai viszonyai

Vita: Nagy Bné, Vörös I., Mindszenty
A., Tóth Á., Szabó E., Bognár L., Mikó L.,

Komlóssy Gy.
Résztvevk száma: 32

Május 23. Közös eladóülés a Magyar
Hidrológiai Társaság Középdunántúli Cso-
portjával ,,Kszén-, bauxit- és mangánterü-
letek hidrogeológiai kérdései a Dunántúlon”
témakörben

Elnök: Karászi Kálmán

Szabó Zoltán: Az úrkúti mangán-
medence vízföldtana

Kerekes Árpád: Karsztvízszint süly-
lvesztése a padragi bányaaknáknál

Markai László: A víz elleni védekezés
a Középdunántúli Szénbányáknál (be-

mutatta Molnár István)
Hriszt György: A bauxitterületeken

végzett vízföldtani kutatások és víztele-

nítési munkálatok
Nyerges Lajos: A bauxitbányászattal

kapcsolatos vízszintsüllyesztés egyes ter-

vezési, számítási kérdései (eladta H-
riszt György)

Fodor Béla: Aktív- vízszintsüllyesztés
Kincsesbányán

Kiss István: A nyirádi aktív vízszint-

süllyesztés

Felkért hozzászóló Sárvári István és

Varga Miklós voltak. A vitában Bokovszki
Gy., Jámbor A., és Karászi K. vettek
részt.

Résztvevk száma: 57

Július 7. Vezetségi ülés

Elnök: Szantner Ferenc
Napirend: 1. Az elmúlt félévi munka

értékelése; 2. További feladatok.

Résztvevk száma: G



ÚJ, KÉZI, RÜNTGEN-SUGflROS SPEKTROMÉTER

Segítette a tervezését - meg fogja szeretni!

Amikor az els PW 1540-es kézi, röntgensugaras spektrométert tervez-

tük, a kulcskérdés, amelyet feltettünk magunknak, az volt: "Milyen beren-

dezés megépítésére vagyunk képesek?”
Mindez most megváltozott. Most azt kérdezzük, mit kívánnak a fogyasz-

tók? És ezt nem magunktól, hanem Önöktl kérdeztük. Önök erre azt

válaszolták: "nagyobb pontosságot . . . nagyobb intenzitást . . . több tartozékot”.

(A "tartozékok” kérdése igen érdekes volt. A PW 1540-es, röntgen-sugaras

spektrometria a kezdetben "kiegészít technika” volt — most azonban már
saját tartozékokra van szüksége).

Ma már rendelkezésre áll a teljesen

új, PW 1410-es, kézi, röntgen-
sugaras spektrométer!

A tökéletesített kollimátorok, kristályok

és típus nagyobb intenzitást és csúcs-

háttér arányokat biztosít, mint amelye-

ket ilyen berendezésnél mindeddig el-

értünk lehetvé téve az elemek gyors

és pontos elemzését egészen a 9 atmosz-

férájú fluorig.

A goniométer és a spektrométer egye-

sített, s ez a manuális szabályozás szük-

ségességét kiküszöböli. A légtér a min-

ták folyamatos betöltését biztosítja, s a

mérések közötti idt csökkenti.

Az új típusú áramlásszámláló gya-

korlatilag kiküszöböli az impulzus-sif-

telési problémákat. Az igen vékony

ablakok nagyobb intenzitást biztosíta-

nak a könny elemekhez. 100 KV-ig

sugárzásbiztos.

Melyek a tartozékok? Öt kristályváltó.

Elektronikus goniométer meghajtó.

Gázsrség-kompenzátor. Hmérsék-
letstabilizáló egység. Abszorpciós cel-

lák. Sinus-teta potenciométer.

A PW 1410 a legjobb ár-teljesítmény

arányt nyújtja, amelyet valaha is a kézi,

röntgen-sugaras spektrométernél ta-

pasztalhattunk. És miért ne? Ez az,

amelyet kértek, ugye?

Még ma kérjen teljes felvilágosítást,

a következ címen:

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken
PIT Export Department ^
Eindhoven, the Netherlands

PHILIPS PHILIPS ANALYTICAL EQUIPMENT
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