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SZÖVETTANI VIZSGÁLATÁHOZ.

Irla : Dr. Greguss Pál.

(a XXXVI -XL1V táblával.)

(A német szöveg kivonata.)

Megjegyzések Elise Hofmann: Ericoxglon arborea, Ulmoxylon

campestre, Ilicoxylon aquiíoliurn és Aceroxylon campestre

meghatározásaihoz.

E. Hofmann a Tisia III. kötetében, 1939-ben megjeleni dolgoza-

tában néhány magyarországi fát határozott meg a Tokaj-Eperjesi Hegység

szarmatakori riolittufáiból. Ezek : Ericci arborea, Ulnms campestris, Acer

campestre és Ilex aquifolium voltak. A megvizsgált törzsek jelenleg a

debreceni egyelem ásvány-földtani intézetében vannak. Csiszolatokat ké-

szíttettem bellük, de pontos összehasonlítás révén arra az eredményre
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jutottam. hogy a kérdéses kövületek mindegyike más, mini aminek Ho(-

m a n n meghatározta. Ezeket a megállapításokat a német szövegben rész-

letesen bizonyítom, itt csak azt említem meg, hogy az Erica arborea-nak

meghatározott törzs a Fraxinoxylon komlosense n. sp. az Ulmus campeslre-

nek meghatározott fa Celtixylon palaeohungaricum n. sp. lehetett, míg az Acer

campesti is nek, illetve llex aquifolium-nak determinált fák is inkább Aceroxy-

lon cf. pataeosaccharinum, illetve Ilicoxylon (cf. falsani ?) fajok leheltek.

Adatok a füzérkomlósi és füzérkajatai szarmatakorú fakövületek

xylotómiai vizsgálatához.

Leírom részletesen a német szövegben a Carpinoxylon luingaricum

nov. sp.-t, a Pterocarya cf. massulongi- 1 és elterjedésüknek, valamint rokoni

kapcsolataiknak problémáival foglalkozom.

A VÁRPALOTAI LIGNIT NÖVÉNYSZÖVETTANI VIZSGÁLATA *

Irta ; Dr. Sárkány Sándor. > < t

(Xt.V— XLIX. tábla melléklet.)

A várpalotai lignitbánya több mint fél évszázados múltra tekint vissza.

Fejldése során sok viszontagságon ment át. Legnagyobb jelentség volt

az 1929-ben történt modernizálása. Ez idtl kezdve szénnemesít beren-

dezéssel egyben ahydrálták a kibányászott lignit-anyagot s így annak gaz-

dasági értékét emelték és szállíthatóságát biztosították. Ennek az eljárásnak

az alkalmazása nélkül ugyanis a körülbelül 40°/o vizet tartalmazó lignit, a

a levegn való állás következtében szétrepedezik, majd elmállik, elporlik.

Földtani szempontból, az eddigi vizsgálatok alapján megállapítható,

hogy a várpalotai szénanyag a középs miocén korszakból, a helvetien

emeletbl származik. A szénréteg pontosabb települését a mellékelt szel-

vény tünteti fel (1. kép). A rétegek alulról felfelé a következképpen he-

lyezkednek el : az alapkzetet triász-korú (középs triász) üledékek alkotják,

(L). Erre közvetlenül a középs miocén (fels mediterrán) rétegei települ-

nek. Mégpedig alul 400 m. vastagságban grundi típusú homokos, kavicsos,

meszes üledék található (2). Erre ketttl tizenhárom méter vastag agyag-

réteg következik, lignit nyomokkal (3.). A felsorolt két rétegbl mutatott ki

Szalai Tibor különböz kövületeket. Az agyagrétegre különösen a

Cerithium lignitarum és a Cerithium pictum a jellemz. Ezen az agyag-

rétegen helyezkedik el azután a lignit telep átlagosan 6 m-es, pontosab-

ban 4'5—87 m. vastagságban (4). A lignit réteget egy keskeny (1—

2

cm vastag) medd zsinór (4a) alsó és fels padra különíti (4). Az
eddigi fúrások tanúsága szerint általában az egész széntelep, teljes

vastagságában, barnaszénbl áll, amelynek egyes részleteiben a fás

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1942. évi január hó 7.-én

tartott szakülésén.




