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VII. Gravitációs anomáliák szelvénye, az összes állomások tekintetbevételé-
vel, a mogasságkorrekciók képzéséhez alapul vett 2,3 srségérték
esetében.

VII. Gravity anomaly section, calculated on basis of the anomaly values of
all observed stations by application of the average density value of 2.3.

VIII. Gravitációs anomáliák szelvénye, csak a völgyi állomások értékeit vévén
tekintetbe ezeknek magasságkorrekcióit 2,3 srségértékkel számítván'.

VIII. Gravity anomaly section, calculated on basis of the anomaly values of
stations situated on topographic valleys, by application of the average
density value of 2,3.

LEPUSZTULÁS ÉS ÜLEDÉKFELHALMOZÓDÁS
MAGYARORSZÁGON A KAINOZOIKUMBAN.

írta: Dr. Jaskó Sándor.

A földrajztudomány Magyar-medence néven jelöli a Kárpátok, Alpok
és Dinaridák közötti bemélyedt dombos és sík vidéket. Ide kell számí-
tanunk még a Bécsi-medencét és az Erdélyi-medencét is, habár utóbbi-

nak földtani felépítése bizonyos mértékben eltér az elzktl.
A Magyar-medencérl már többen készítettek sföldrajzi térképeket.

Lóczy Lajos9 a középs oligocén, Szálai Tibor25
a mediterrán, Schréter 17

a szarmata idszak tengerét ábrázolta. A post miocén üledékek elterje-

désérl és vastagságáról Szentes Ferenc26 készített térképet. A medence
kialakulásáról Prinz Gyula16

és Sümeghy József23 írtak hosszabb tanul-

mányokat. Erdély földtörténetérl Koch A. és Popescu Voitesti 15 szá-

molt be.

A nélkül, hogy teljes sföldrajzi fejldéstörténet leírására töreked-

nék, csupán a kzettömegek lepusztulásának, elszállításának és a belle
képzd üledékeknek változásait óhajtom végigkövetni a Magyar-
medence kialakulásának folyamán. A Magyar-medence földtanilag és

földrajzilag egyaránt zárt egység, melynek területén a harmadidszak-
ban, Horvátország kivételével, sehol sem történtek jelentsebb horizon-

tális kéregmozgások. sföldrajzi vizsgálatra tehát jól alkalmazható.

A pontos kidolgozást azonban megnehezíti, hogy a terület zömét teljesen

elborítja a negyedkori takaró. Igaz ugyan, hogy kb. 20.000 artézi kutunk

és bányászati kutató fúrásunk van, 18 ezek közül azonban alig 500 van az

irodalomban földtani rétegsorral leírva. Tanulmányomat ezen fúrásszel-

vények alapján állítottam össze. Valamennyit szükségtelen itt felsorol-

nunk s csak megemlítjük, hogy a legtöbb fúrási adatot Horusitzky H .,
4

SÜMEGHY
,

24 SCHMIDT ElÉGIUS
,

19 20 BENDA LÁSZLÓ
,

1 MaJZON LÁSZLÓ
,

10 VITÁLIS

Sándor
,

33 34 Papp Simon
,

11 12 13 Szádeczky-Kardoss37
és Jaskó Sándor6

közleményeiben találjuk meg. A Dunántúlról, Erdélybl és Palócföldrl

sok fúrásadatunk van s ezeken a helyeken a harmadidszaki rétegek is

felszínre bukkannak. Hiányosabbak ismereteink az Alföldrl. Legkeve-

sebb adatunk van az Arad—Szeged—Baja-vonaltól délre es területrl,

ahonnan mindössze tíz földtanilag feldolgozott fúrásszelvényt találtunk.

Az eocén idszakban a Magyar-medence helyén valószínleg ersen
lepusztult, lankás tönkfelület volt. A Dunántúli-Középhegységben telegdi

Roth Károly28 29 szerint az eocén ingresszió lapos hátakra és medencékre



tagozódott térszint ért. A mélyedésekben széntartalmú márgás rétegsor,

a kiemelkedbb sziklahátakon pedig parti mészkövek képzdtek. Ez a

rétegsor ^ehol sem volt vastag. A dorogi, tatabányai és nagykovácsi
rétegsorok infraoligocén denudációtól megkímélt részei sem vastagabbak
300 m-nél. Sümegen, Ajka-Gsingervölgyben, rhidán, a Cserhátban és

Bükkben alig éri el a 100 m-t. A Balatonfelvidéken, a Mecsekben és a

Fruskagorában pedig teljesen hiányzik az eocén. Az alföldi fúrások közül

eddig egy sem ért el eocént. Az Alföld északi peremén lev kutak közül

a békásmegyeri 161, az rszentmiklósi 32, az egri 18 m vastagságban
harántolta. Mindez valószínvé teszi, hogy a terület legnagyobb része

szárazulat volt s a durva törmelékkzetek keletkezésének elmaradása az

erózió enyheségére utal. Ebben a korban az ers lepusztulás színhelye

a Kárpátok meredek hegységgé felgyrdött, kristályos kzetekbl álló

láncai voltak. Ennek törmelékébl keletkez eocén flis vastagsága a

Fels-Tisza és Ung vidékén 3000 m, a Lápos-hegységben 1500 m. Kolozs-

vár környékén 800 m vastag a fleg tarka agyagból álló eocén.

Az oligocénkorú flis rétegek vastagsága csekélyebb, legtöbb helyen
1000)—1200 m. Az oligocénben tekintélyes üledéktömeg halmozódik fel

az Északnyugati-Kárpátok déli oldalán is. A budapesti városligeti II .sz.

kútban 810, rszentmiklóson 905, Csornádon 1000, Nagybátonyban 1260,

Bükkszéken 729, Tardon 1000 m vastagságban fúrtak át oligocén réte-

geket. Ezek azonban javarészt ma már leerodált boltozattetkön telepí-

tett fúrások voltak. A lerakodás teljes vastagsága eléri az 1500 m-t is,

tehát több mint a kárpáti flis vonulatban. Dél felé az oligocén kiéke-

ldik: Albertfalván már csak 505, Debrecenben 205 m vastag. A Vértes-

ben és északi Bakonyban széntelepeket tartalmazó üledékképzdés volt.

Teljesen hiányzik az oligocén a Velencei-hegységben, Balatonfelvidéken,

Mecsekben, Hegyesdrócsában, Biharban és Rézhegységben. Ugyancsak
hiányzik az oligocén a kisalföldi és nagyalföldi fúrásokban az említett

hegységek környékén. Az Alpok folytatásaként összefügg szárazulat

húzódott nyugatról keletre a Dunántúl, Nagy-Alföld és Biharhegységen
át. Ezt a szárazulatot északon és keleten a Palócföld és az Erdélyi-

medence oligocén tengere határolta. A hajdúszoboszlói fúrásban talált

flishomokk kora bizonytalan, nem lehetetlen, hogy a Radnai-havasok
oligocén vagy eocén flisének folytatása. A központi szárazulattól délre

szintén megvan az oligocén. A Dinári-hegyláncolatok szélén flis-fácies-

ben, a Dráva—Száva-közén és a Fruskagorában pedig széntelepes sotzka-

fáciesben kifejldve. Az oligocén alsó felében lejátszódott kéregmozgá-
sok következménye az eocén képzdmények helyenkint kiemelkedése és

lepusztulása, majd az oligocén kezdetén a hárshegyi homokk durvább
törmelékanyagának keletkezése. A hárshegyi homokk anyaga délkelet-

rl származott, mert a Budai-hegységtl nyugatra kristályos kzetek nem
bukkannak el a mezozoikum alól.

6 id. Lóczy L. sföldrajzi térképe9 a

Bakony és a Bihar nyugati tövében egy-egy tengerszorost tételez fel,

mellyel a Dráva—Száva-menti és palócföldi oligocén tengervályuk köz-

lekedtek volna egymással. A tiszántúli tengerszoros létezésére vonatkozó
adataink egyelre nincsenek, csupán bizonyos megfontolások indokolják

feltételezését.

Az alsó- és középs-miocén tenger elterjedésérl Szalai2 * szerkesz-

tett térképet, mely Siófok—Székesfehérvár—Szolnok—Hajdószoboszló



28

irányába kelet-nyugati csapású szárazulatot tételez fel, melyet északon és

délen egy-egy tengervályú határol. Az oligocén óta a központi részek

domborzata nem sokat változott. Mindössze a Mecsekben és a Balaton -

délnyugati részén hódított tért a mediterrán tenger. Lényegesebb vál-

tozás történt a Kárpátok küls oldalán. A flisöv oligocénvégi kiemel-

kedése elzárja a magyar mediterránt a galíciai s bukovinai slirtengertl.

Ekkor válik a Kárpátok morfológiailag is kiemelked, összefügg hegy-
lánccá. Az északi tengerág a Bécsi-medencén át közlekedett az Alpok és

Kárpátok északi tövében húzódó slirtengerrel. Az itt lerakodott rétegek

vastagsága a Bécsi-medencében 2000 m. A Cserhátban Noszky 1200 m-re
becsüli az alsó- és középs-miocén rétegek összvastagságát. Ez az adat

azonban több feltárásból összesített rétegszelvényre vonatkozik, az egyes

fúrások kisebb értéket adnak. A legnagyobb vastagságot adó mátravere-

bélyi 4. sz. fúrás 400 m vastagságban harántolta a széntelepes rétegsort

és annak slir fedjét. Tardon, ahol a reátelepült szarmata és pannóniai

összlet megvédte az eróziótól a mediterránt, ennek vastagságát 647 m-nek
találták. A Márámarosi-medencében és Észak-Erdélyben 2000 m a medi-

3EMA T/MUS SZELVÉNYVÁZLAT KRAKKÓTÓL - BUKARESTIG

1. ábra. Vázlatos szelvény Krakkótól Bukarestig.

i. Negyedkor, 2. Pliocén, 3. Szarmata, 4. Mediterrán, 5. Oligocén, 6. Eocén, 7. Mezozoikum es paleozoikum

8. Vulkáni kzet.

terrán. Az Erdélyi-medence belsejében még nem fúrták át, Sármáson

és Erdszentgyörgyön majdnem 400 m-re fúrtak bele. A magyar masszí-

vum szárazulata felé kivékonyodnak a mediterrán rétegek. így a nagy-

bányai öbölben már csak párszáz m-es, részben terresztrikus rétegsort

találunk. A déli tengerág üledékeinek vastagságát a gráci öbölben 1500,

a Mecsekben 1200, Belgrádnál 300 m vastagságra becsülik. Inkán 649,

Szekszárdon 590 m vastagságban fúrták át a mediterránt. A két ten-

gerág Sopron vidékén át közlekedett egymással, ahol kb. 600 m vastag

a rétegsor. Csekély vastagságot találtak a következ fúrások: Balaton-

földvár 101, Tapolca 117, Csákvár 77, Vál 135, Budapest-Városliget 419,

Debrecen 185 m. Baján, Kurdon és Ukkon nem érték el a mediterrán

alsó határát s így vastagsága nem ismeretes. A felsorolt pontokat össze-

kötve, nagyjából megkapjuk a hajdani szárazulat partszegélyét. Ezen

belül mindössze Várpalotáról ismerünk a felszínen mediterránt. Vékony

és még nem biztosan kimutatott, törtön vagy szarmata kavicsos rétegeket

értek el a nagyváradi, tiszakürti, tótkomlósi és krösszegapáti fúrások is.

Lehetséges, hogy ezeken a helyeken öblök nyúltak a szárazulat belsejébe.

A középs szárazulat szegélyein lerakodott durva kavicsok Herend,

Városld, Budafok, Mátyásföld környékén a középponti szárazulaton

megersöd lepusztulási folyamatnak eredményei.

A szarmata korban a legvastagabb lerakódások a küls medence-

részeken találhatók. A Bécsi-medencében 1000 m, a Gráci-öbölben 600
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m-t tesz vastagságuk. A zalamegyei Budafapusztán 639, Pécstl délre

353 m, a horvátországi Restariban 600 m, a szatmármegyei Bujánházán
332 m, az erdélyi Erdszentgyörgyön 800 m vastagságban fúrták át a

szarmata rétegeket. Magyarország közepén ezzel szemben a szarmata leg-

több helyen hiányzik, vagy legfeljebb igen vékonyan fejldött ki. Csupán
két helyen találtak 100 m-nél vastagabb szarmatát: Csákvárnál 165 m,

Budapesten az Örömvölgy-utcában 172 m volt legnagyobb vastagságuk.

Schréter 17 sföldrajzi térképét kiegészítve az újabb adatokkal, látjuk,

hogy a legvastagabb üledékek háromnegyed körívben helyezkednek el,

egyedül északon hiányzik a gyr záródása. A medence közepén lev
szárazulat déli és keleti határa bizonytalan, mert a Nagy-Alföldön még
csak kevés fúrás hatolt a pannon feküjéig.

Magyar-medencérl tulajdonképen csak a pliocén kezdete óta beszél-

hetünk. Ekkor süllyedt el teljesen a harmadkor folyamán a mindaddig
állandóan kiemelked középponti szárazulat, a magyar masszívum
tömege. Az Alföld közepének besüllyedése következtében üstszer alak

keletkezett. A medenceperemeken ezzel szemben a pannóniai partvonal

mindenütt nagyjából megegyezik a szarmata partvonallal, st Erdélyben

s a gráci-öbölben regredál. A miocén óta képzdött üledékek vastagságá-

ról és elterjedésérl Szentes Ferenc26 szerkesztett térképet. Az újabban
létesült fúrások nyilvánosságra került adatai jól kiegészítik Szentes

térképét. Megállapítható, hogy a pliocén üledékek elterjedése két szem-
pontban különbözik a többi harmadkori lerakódástól. Elször, hogy a

legnagyobb rétegvastagságok;- nem a küls részeken, hanem a medence
közepén keletkeztek. Másodszor, hogy az üledékgyjt medencerészek
csapása (Horvátország kivételével) ÉK—DNy-i irányúvá változik, az

azeltti K—NY-i fcsapásirány helyett. A pliocénrétegek maximális vas-

tagsága a Bécsi-medencében Eichornnál 1050, Nyugat-Magyarországon
Szentgotthárdnál 500, Horvátországban (Ivancsics-kolostor és Restari)

900 m, az Erdélyi-medencében a nagybányai öbölben 1000—1050 m, a

tisztabereki fúrásban 1187 m. Ezzel szemben a Kis-Alföldön, Dél-Zalában

és a Tiszántúl közepén több mint 2000 m vastag pliocént találtak a szén-

hidrogénkutató fúrások'. Miután ezeket kiemelt boltozatokra iparkod-

tak telepíteni, feltételezhetjük, hogy a szinklinálisokban még tekintélye-

sebb a pliocén rétegsor vastagsága. A kisalföldi és délzalai nagy
süllyedéseket Kszeg—Sárvár—Ukkj—Sümeg vonalában egy nyereg
választja el. Hasonló nyereg húzódik a délzalai és nagyalföldi süllye-

dések között a Balatonföldvár—Kurd vonalán. Mindkét vonalon több

ponton már pár 100 m mélységben szarmata vagy legalább alsópannóniai

rétegekbe jutottak. A dunántúli pannon Isaszeg—Szabadszállás és Tolnán
át húzható ÉÉK—DDNy csapású vonal mentén süllyed a mélybe az

Alföld felé. Ugyanilyen csapású meredek süllyedés húzódik az Alföld

keleti peremén Nagyvárad—Arad—Versec irányában. Megegyez csapású,

a Bécsi-medencét hosszában kettészel steinbergi törésvonal is. Fel-

tételezhet, hogy ezek nem utólag keletkezett nagyméret vetk, hanem
az üledékképzdéssel egyidej lassú süllyedés határfelületei voltak.

A negyedkorban a Magyar medencerendszerben három üledékgyjt
terület alakult ki: a Bécsi-medence, Kis-Alföld és a Nagy-Alföld. (2. ábra.)

Mind a három közvetlen folytatása a pliocén süllyedéseknek. Tengelyük
ÉK—DNy-i csapású, alakjuk és fekvésük megegyezik amazokéval.



A Dráva-menti besüllyedés a délzalai süllyedést takarja. A pleisztocén

üledékgyjt medencék felülete jóval kisebb mint a pliocéné. Az Erdélyi-

medence és a gráci öböl teljesen, a Dunántúl és a Kis-AIföld több mint
kétharmadrészben még a levantikum folyamán kiemelkedik s megindul
rajta a letárolás. Az Alföld besüllyedése majdnem egész terjedelmében

folytatódik, csupán kisebb peremi részek maradnak függve a környez

Dfí. JASKO SÁNDOR.
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2. ábra. A Magyar-medence negyedkori üledékei.

alaphegység kereten: edelényi, nagybányai, karánsebesi öblök. Ügy az

isaszeg—tolnai, mint a nagyvárad—verseci határvonalak a pleisztocén

üledékek elterjedését is befolyásolták. A medence belsejében, amint ezt

a geotermikus gradiens változások és a földgázos kutak elterjedései

mutatják, szintén törések mentén történhetett a besüllyedés. Ez azonban

a pleisztocén-pliocén réteghatár mélységviszonyaiból nem volt kimutat-

ható, valószínleg az adatok csekély száma miatt. A 2. ábrán ezért egy-

szeren interpolálással kikerekítve húztam meg a mélységvonalakat.
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A Bécsi-medencében, a Morvamezn felhalmozódott folyóhordalék

tekintélyes tömeg. A pannon-rétegek szinklinálisait kb. 100 m vastag-

ságban feltölt terresztrikus vörös agyag még esetleg pliocén lehet.

A Kis-Alföld déli felében számos fúrás keresztezte a negyedkori le-

rakódásokat átlag 100—150 m vastagságban. A legvastagabbnak Magyar-

óváron találták, ahol a 217 m mély fúrás még nem érte el a pleisztocén

feküjét. A Kis-Alföld északi felében csupán a széleken vannak adatok,

ezek közül a legmélyebbek: Kövecsespusztán 134, Tardoskedden 160 m.

A Nagy-Alföld negyedkori üledékfeltöltése asszimetrikus. Nyugati

felén, vagyis a Duna;—Tisza-közén lassan vastagszik, míg keleti fele

meredeken süllyed le a Bihar-hegy lábánál. A legnagyobb rétegvastag-

ságok: Tisztaberek 173, Hortobágy 245, Szeghalom 362, Kröstarcsa 304,

mind a Tiszától keletre esnek. A negyedkori süllyedés nem egységes.

Püspökladány 75 m és Tótkomlós 70 m rétegvastagságával a negyedkori

üledéksor fenéksíkjának kiemelkedéseit mutatják. Megjegyzend, hogy

az alföldi fúrásokban a pleisztocén-pliocén réteghatár megjelölése nem
mindig lehetséges pontosan, az üledékek megegyezése és a kövületek

ritkasága miatt. Ezért Sümeghy23 24 több fúrásban mélyebbre teszi a

határt, mint Schmidt E., így Kröstarcsán, Békéscsabán és más helyeken.

A Dráva-öböl csapása már a Dinaridákhoz igazodik. Itt Nagyatádon

(68 m) a legvastagabb a negyedkor.

Szembeötl, hogy a Dráva és a Tisza jelenleg nem a legnagyobb

süllyedések fölött folyik. A Duna Budapesttl Fehértemplomig pedig

éppen az alföldi süllyedés legszélén halad. Jobbpartja harmadkori

kzetekbl álló hegylábakat mos alá, balpartján pedig kelet felé mind-

inkább vastagodó negyedkori rétegek találhatók. A lepusztuló, kiemelt

kéregrészek a negyedkorban egész tömegükben ,,en block“ emelkedtek

ki, ezt bizonyítja a folyó terraszok szintjeinek szabályos ferdesík

felületekben elhelyezkedése. A Duna és mellékfolyói közép vagy alsó

szakasz jellegek a negyedkori süllyedésterületeken és közép vagy fels
szakasz jellegek a lepusztuló részeken, vízmennyiségük és hordalék-

anyaguk aránya szerint. A negyedkori süllyedésterületek, a Duna—Tisza

közti Hátság és a Nyírség kivételével, árvizektl járt síkságok. Ezek azt

bizonyítják, hogy az Alföld feltöltdése jelenleg is tart. A süllyedés

folytonosságát a szintezési alappontok elmozdulásai tanúsítják. (Lásd
Benda39

és Gárdonyi38 munkáit.) A tiszántúli süllyedés tengelye pon-

tosan összeesik az országos szintezési fhálózatban tapasztalt maximális
süllyedéssel. Itt jelenleg évi 3 mm az elmozdulás. Ha ez az elmúlt
6—800.000 év alatt, vagyis a negyedkorban változatlanul tartott volna,

úgy 2000—2500 , m mélységet adna. A Dráva-völgyben, Pécstl délre is

megsüllyedtek a fixpontok. A Kis-Alföld jelenkori süllyedését nem
mutathatjuk ki egyelre ily módon, mert itt nem történt szintezés,

csupán a Pápa—Gyr vonalon; ez pedig, mint a térkép mutatja, emel-

ked és lepusztuló területre esik. A maximális emelkedés Pápától kissé

nyugatra esik, a Bakony és az Alpok közti vízválasztóra. Itt évi 4'5 mm
a legnagyobb emelkedés, ami a negyedkor éveinek számával megszorozva
3000—3500 m emelkedést jelentene. A fixpontok jelenlegi elmozdulásai

tehát kb. tízszeresét adnák a pleisztocén epirogén mozgások átlagértéké-

nek! Ezen kérdések fejtegetése már a morfológiához tartozik, de fontos

a legfiatalabb tektonikai mozgások miatt is.
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Az üledékképzdés helyének vándorlásából bizonyos törvényszerség
vonható le. A Kárpátokban már régebben megfigyelték az üledék-
képzdésnek és az azt követ kéregmozgások színhelyének fokozatos ki-

felé haladását. A maghegységek övében a mezozoikumban, a flisövben
a f. krétától az oligocén végéig terjed idben, az ú. n. kárpátalji övben,
a neogénben halmozódtak fel üledékek. Mikor egy-egy övezetet a hegy-
képzdés kiemelt, ugyanakkor besüllyedt annak eltere.28 A kiemelt
hegylánc lepusztulási terméke az eltte húzódó tengervályuba vándorolt.
Hasonló szabályszerség figyelhet meg a Kárpátok bels oldalán is.

A bels medencerendszer tagjai nem sorakoznak koruk szerint olyan
szabályos sorokba mint a Kárpátok, vagy Dinaridák övei. Mégis meg-
figyelhet némi befelé, ill. dél felé tartó sorrend, mint ezt a medencéket
feltölt üledékek tanúsítják. Az is megfigyelhet, hogy az idsebb
medencék utóbb ismét magasra emelkedtek s rajtuk ma a folyók bevágód-
nak, letarolják a felszínt. A fiatalabb medencék mélyebb fekvések és

feltöltésük folyami üledékekkel még ma is tart. Legelször jöttek létre

a palóc és mármarosszigeti medencék, valamint az Erdélyi-medence
északi része. Ezt követte a gráci öbölnek, valamint az Erdélyi-medence
déli részének a besüllyedése. Legkésbben keletkezett a Kis- és Nagy-
Alföld süllyedése, melyeken az üledékfelhalmozódás még ma is tart.

A harmadik ábra igen vázlatos szelvénysorozaton mutatja be az

üledékképzdés és lepusztulás mértékének és színhelyének változásait.

A „0“-vonal a lepusztuló és üledékgyjt területek határvonalait össze-

köt felületet jelzi, ez nem mindig esik össze a tenger színével, mint pl.

a negyedkorban az Alföldön .A sematizált szelvénysorozat az els ábrán
feltüntetett, Krakkótól Bukarestig tartó földtani szelvényvázlat irányába

húzódik, a szelvények fokozatos rövidülését a kárpáti gyrdésekkel járó

összetorlódás okozza. A szelvénysorozatból látható, hogy a Kárpátok
tömegének mind szélesebb sávban kiemelkedése folytán az üledéklerakó-

dás színhelye fokozatosan távolodik. A harmadkori vulkáni kzetek csak

a medence északi és keleti peremérl ismeretesek számottev mennyi-
ségben.

A Kárpátok bels oldalán az üledékképzdés színhelyének vándor-

lása nem olyan egységes, mint a lánchegység küls oldalán volt. Ennek
oka a közti tömeg kratogén jellege lehet, vagyis, hogy a magyar masszí-

vum törések; mentén besüllyedését nem a lánchegység csapása irányí-

totta. A ftörések párhuzamosak Mezoeurópa variszkuszi hegyromjainak
harmadkori peremtöréseivel.

Az üledékek tömegébl következtethetünk a lepusztulás mértékére.

Az üledéktömeg mennyiségét megkapjuk, ha a medence alapterületét

megszorozzuk az üledék vastagságával. Mélyfúrásokból megszerkesztve

az egyenl vastagságok rétegvonalait s az ezek által határolt idomok
területét planimetrálva, mindegyiket megszorozzuk a két határvonal

középarányosával, majd összegezzük az eredményt. Természetesen a szá-

mítás pontossága a fúrások srségétl függ. Egy bizonyos korban

lepusztult tömeg mennyisége megegyezik az ugyanazon idben lerako-

dott üledéktömeg mennyiségével. Esetleges kisebb-nagyobb eltéréseket

okozhatnak eolikus transzportáció, tengeráramok stb. A lepusztult kzet-
réteg átlagvastagságát megkapjuk, ha a lepusztult tömeg mennyiségét

elosztjuk a lepusztult vidék alapterületével.
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A negyedkori üledékgyjt terület nagysága 94.000 km2
,
az itt fel-

halmozódott kzettömeg 8,224.000 km3
. A Duna és mellékfolyóinak jelen-

legi vízgyjtterülete Lászlóffy7
szerint a Vaskapuig 576.000 km2

. Ebbl

3. ábra. Sematizált szelvénysorozat Krakkó -Bukarest vonalon,
i. Lepusztult kzet, 2. Lerakodott kzet, 3. Vulkáni kzet, 4. és 5. A kéregmozgás és üledékvándorlás iránya.

levonva az üledékfelhalmozó területet, megkapjuk a lepusztuló terület

nagyságát: 482.000 km2
. 8,224.000 elosztva 482.000-rel, egyenl 17, vagyis

a lepusztult területen egyenletesen szétosztva a negyedkori folyók hor-
dalékát, 17 m vastagságot kapnánk, de tekintetbe kell vennünk azt is,

hogy nem az egész hordalék rakódott le a Magyar-medencében, hanem
3
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egyrészét a Duna magával vitte a Vaskapun át s a román síkságon, illetve

a Fekete-tengerbe rakta le. A Vaskapun át távozott hordalék, illetve az
Alföldön lerakódó üledék aránya kiszámítható az egyes folyószakaszo-
kon végzett hordalékmérésekbl, tekintetbe véve a mellékfolyókat is.

Miháltz, 11 Takáts, 2
' Bogárdi és mások pontos méréseket végeztek több

helyen a lebegtetett és görgetett hordalékról. Csak a mérési helyek szá-

mának szaporítása után fogunk pontos képet k^pni az egyes folyószaka-
szokon leüleped, illetve továbbfutó hordalékmennyiség arányáról. Min-
denesetre igen tekintélyes folyóhordalék tölti fel a román síkságot is.

Bukarestnél és Marculestinél 50—60 m vastag negyedkori rétegeket
harántoltak. Ha tehát tekintetbe vesszük a Vaskapun át eltávozott folyó-

hordalékot is, úgy a Magyar-medencét övez magaslatokról a negyed-
korban lepusztult kzetréteget átlagban legalább 20 m vastagnak számít-

hatjuk.

Hasonló számításokat végezhetünk a pliocén és szarmata korokból is.

Ezekben az idkben nagyobb volt a vízgyjt medencék terjedelme, de
kb. 50.000 km2

-rel nagyobb volt a Duna vízgyjt területe is, amit késbb
a Rajna hátravágódása elhódított. A számítás szerint a pliocénkori

lepusztulás átlagmértéke 570 m, a szarmatakori lepusztulásé 65 m-nek
adódik. Az adatok hiányosságából ered maximális hibahatár a negyed-
korban ± 25°/o, a pliocénben rt 50%, a szarmatában ± 120%-nak téte-

lezhet fel. A még régebbi korokból az üledékgyjt és lepusztuló terü-

letek kiterjedése, valamint a keletkezett kzettömegek vastagsága nem
ismeretes pontosan s így számítások nem végezhetk, legfeljebb igen tág

hibahatárok közt mozgó becslések volnának adhatók. Igen valószín,

hogy a Kárpátok centrális részeiben, a kristályos övben, mely a leghosz-

szabb id óta s a legmagasabbra emelve, leginkább áldozatul esett a

lepusztításnak, többezer méter vastagságú kzettakaró pusztult el a

kainozoikumban. Ezt bizonyítják a geológiai szelvények elméletileg kiegé-

szített részei is. Lehetséges, hogy a hegység fokozatosan emelkedett ki,

követve a lepusztulás elrehaladását.
Hasonló számítást végzett Prinz Gy. 16

is, aki szerint a pannon bel-

tenger 200.000 km2
,

a beleöml folyók vízgyjt területe 100.000 km2

terjedelm volt. (Prinz a Bécsi-medencét s a beleöml fels Dunát való-

színleg külön veszi.) A pannonban lerakodott rétegek vastagságát Prinz

átlag 1200 m-nek veszi s feltételezi, hogy a pliocén kezdetén a Kárpátok
legmagasabb csúcsai elérhették a 4000 m-t is. Szerinte a lepusztulás vesz-

teségét csak csekély mértékben pótolta a 3—700 m-re tehet általános

emelkedés.

Lepusztulási és üledékképzdési adatok a Magyar-medencében:

Idtartam
(millió

években)
Földtani kor

Az
üledékgyüjt

terület

nagysága

A
felhalmozódott
üledéktömeg

A lepusztuló
terület

A
lepusztult
réteg átlag-

vastagsága

km J

hordalék
évente

0,6 -0,8 Negyedkor 94.000 km 8,224.000 km* 482.000 km' 17 m 10-13

1,6-4,0 Pliocén 203.000 „ 213,928.000 „ 373.000 „ 570 „ 50-130

1,5 Szarmata 123.000 „ 29.729.000 „ 453.000 65 „ 20
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A negyedkorban lerakodott 8,224.000 km3 üledéktömeg mennyiségét
elosztva a negyedkor éveinek számával (600.000—800.000), megkapjuk a

negyedkorban évente átlag keletkezett üledékmennyiséget, 10—13 km3
.

A pliocénben keletkezett 214 millió km3 osztva a pliocén éveinek számá-
val (l

-6—4 millióval) megadja a pliocénben évente átlag keletkezett

üledékmennyiséget: 50—130 km3
. A szarmatában évi 20 km3 hordalékot

számíthatunk ki. Jelenleg. évente kb. 1 km3-re tehetjük a Duna s mellék-

folyóink hordalékát. A lepusztulás és üledékképzdés tehát a szarma-
tától a pliocénig rohamosan megntt s a pliocéntl a holocénig fokoza-

tosan csökken. Még ha fel is tételezünk az idtartam pontos ismeretének
hiányából ered hibahatárt, akkor is szembeötl a hanyatlás. Ennek okát

a kéregmozgások és vulkáni mködés napjainkban lecsökkent, illetve

teljesen szünetel voltában kereshetjük.
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EROSION AND SEDIMENTATION IN THE HUNGÁRIÁN
BASIN DURING THE KAINOZOIC ÉRA.

By Alexander Jaskó. •

The Hungárián Basin lies between the Carpathians, the Alps and the
Dinarides forming geological and geografical unity. On its territory, excepting
Croatia, there were no important tertiary crustal movemen ts; it is therefore
most fit fór paleogeographical examination. Research is hampered by the
Quaternary cover which hides most of its territory. The author has collected

about 500 boring logs and deals with his subject on basis of these data.

In the Eocéné Period the Hungárián Basin was fór the most part a fiat

continent on the borders of which marine limestones and lignitiferous marsh
deposits were formed. Sediments thus formed nowhere exceed 300 m. Lack of

coarse pebbles indicate feeble erosion. In contrast to this Eocéné í'lysh of 3000
m thickness was deposited at the base of the Carpathians. Here the upfolding
of the Carpathians provoked intensive erosion and simultaneously sedimen-
tation in the foreland of the mountain rangé was alsó increased.

The thickness of the Oligocene Flysh is less, 1000 m on the overage.
In the Oligocene Period a series of sediments of 1500—2000 m thickness were
deposited on the S-border of the NW-Carpathians as well, írom Budapest} to

Miskolc. On the other, hand, Oliogence sediments are entirely lacking írom
the western promontories of the Alps over the Balaton. District and the
middle of the Great Piain straight to the Bihar Mountains. In the Oligocene
a fiat continent extended here from E to W. S- of this Mid-Continent; another
marine beit existed atVthe base of the Dinarides. Oligocene deposits of Flysoh
type were forced between the Drave and Savé rivers, and in the Fruska-Gora
Mountains ligínitiferous Oligocene beds of Sotzka type were deposited.

In the Lower and Middle Miocéné conditions did nt change: the Central
Continent extended from E-W, bordered in the S by two sea belts. The
northern sea beit extended from Vienna to Mármarossziget and a series of

beds of 2000 m thickness was deposited in it. Lower and Middle Miocéné
deposits of the Southern marine beit are known in folloving thicknesses:
1500 m near Graz, 1200 m near Pécs, 600 m near Szekszárd and more than
300 m near Belgrade.
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In the Upper Miocéné the Central Continent beeame an island sunrounded
by the maríné beit contaming brackish water already. Sarmatian beds have
íollowing thicknesses: 1000' m near Vienna, 600 m in Croatia (Restari), 800 m
in Transsyilvania.

A Hungárián Easin may only be spoken of since the beginning of
Pliocene times, then the Central Continent sank in completely and the unitary
kettle shaped basin was formed between Carpathians, Alps and Dinarides.
Since that period thickest deposits have been formed nt at the basé of the
mountain ranges bút in the middle of the basin. The thickness of Pliocene
beds exceeds in somé places even 2000 m.

In the Quaternary three independent areas of sedimentation were formed,
the largest of which slopes. tovard the River Tisza. Here the thickness of

Quaternary beds exceeds 350 m. (Fig. 2.)

Zones of sedimentation are shifted according to a certain law. It is gene-
rally known that the areas of sedimentation and those of subsequent move-
ments of the earth crust have been gradually shifted outward in the Carpa-
thians. At the base of the ancient masses sediments were accumulated during

* Mezozoic times, in the Flysch beit írom the Upper Cretaceous to the end of the

Oligocene Period,, in the Subcarpathian zone in the Neogene Éra. As soon as
one zone was uplifted by the upheaval of the mountains its foreland sagged.

Erosion products, of the uplifted mountains accumulated in the sea basins at

the base of the rangé. The same law may be observed on the inward side of

the Carpathians. The members of the inner system of basins do nt rangé,
according to the periods of their formation, int such regular series as the
zones of the Carpathians or of the Dinarides. However, an inward or southward
sequence may be observed as shown by sediments filling up the basins. Older
basins were uplifted again and rivers cut their beds therein, denuding the
surface. The newer basins lie deeper and are still being fiiled up. first the

Palóc (Nord-border of the Hungárián Piain) and the Mármarossziget basins

and the northern part of the Transsyilvanien basin were formed. Afterwards
the Graz basin and the south, of the Transsylvanien basin sank in. Last the
Small and the Great Hungárián Piain subsided where sedimentation is still

going on. (Fig. 3.) gives a diagram of the degree and of the shifting of the
areas of sedimentation and erosion. The series of diagrammatic sections are

> taken along the cross section Krakov—Bukarest shown on (Fig. 1).

On the inner bordér of the Carpathians the shifting of the area of sedi-

mentation was nt so uniform as on the outer bordér of the rangé, because
the cratogenic Hungárián Mass sank in along lines of fracture and did nt
follow the strike of the mountain main. Main fractures are parallel to the
Tertiary bordér fractures of the Variscan mountain relics of Central Europe.

From the mass of the sediments conclusions may be drawn to the degree
of erosion. We obtain the quantity of sediments by multiplying the area of the
basin with the thickness of deposits. A mass denuded in a certain epoch
is equal to the mass deposited in the same time. The average thickness of the
denuded rock is obtained by dividing the denuded volume by the area of the
eroded territory. Maximum error limits due to lack of data may be assumed
as follows: 25% in Quaternary, 50% in Pliocene, 120% in Sarmatian times.
Of older periods knowledge of areas of sedimentation and of erosion and of
the thickness of deposits is insufficient and estimates within very wide error
limits can only be given. Data of erosion and of sedimentation in the Hungá-
rián Basin are tabulated as follows:

Period
Millión
Years

Period

or Epoch

Extern of

Sedimentation
km 2

Accumulated
Sediments

km3

Denuded Area

km 2

Thickness
of Denuded
Rock m

Yearly
detritus

km 3

0,6- 0,8 Quaternary 94.000 8,224.000 482.000 20 10—13

1,6-4,0 Pliocene 203.000 213,928.000 373.000 570 50-130

1,5 Sarmatian 123.000 29,729.000 453.000 65 20
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At present the yearlv sediment corried away by the Danube and ist tri-
butaries may be estimated at 1 lem3

. Erosion and sedimentation increased thus
rapidly from Sarmatian to Pliocene and has decreased gradually since the
Pliocene period to our times. Evén it we admit a certain error due to insuf-
ficient knowledge of the time periods, decline is most apparent. This is due
to the almost compleie cessation of crustal movements and of volcanic activity
in our days.
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nyait ismertetjük meg a következkben. Az irodalomban tárgyalt eddigi

elfordulásai mindössze csak néhány lelhelyre szorítkoznak. Ezek a

következk:
Ungvár, illetleg a vele közvetlen határos Alsónémeti, ahonnan azt

már Zipser András mint csizzöld vasföldet idézi.
2

E lelhelytl távolabb ÉNy-ra fekv Vienna melletti Tarnahegy
limonitfejtéseibl említi V. v. Zepharovich .

3

Férd. v. Richthofen a Munkács melletti Frigyesfalván 4 talált limonit,

hematit és vasopál kíséretében ungvárit = klóropált. De említi ezenkívül

még Bánszka, Sztára és Mózesfalva környékérl is.
5

Ugyancsak Munkács tájékáról: Bródról hoz fel limonitfejtésekbl

egy gazdag elfordulást V. v. Zepharovich .

6

Ezen elsorolt elfordulások nagy részére az idézett szerzkön kívül

még G. STACHEnál
,

7 Tóth MiKEnél 8 és A. KENNGormál 9
is találunk igen

értékes adatokat.

Amidn mintegy 8—10 évvel ezeltt az Iparügyi Minisztérium meg-
bízásából a hazai kaolin- és tzálló agyagelfordulásoknak a tanulmá-

nyozása során Mád kaolinelfordulásait vizsgáltam, alkalmam volt a

Rátkai-gyepen, az Istenhegyen, a Herceg-köveshegyen lev elfordulá-

• sokon kívül a Bombqly nev dl nagy kaolinkülfejtéseit is közelebbrl
megismerni.

Ez utóbbiak bejárásánál a kissé távolabb É-ra fekv Diósvölgy K-i

lejtjén egy kisebb limonitfeltárásra akadtam, amelynek anyagát tulaj-

donosa, Barna József, a diósgyri vasmveknek szállította. E feltárás-

nak részletesebb ismertetését, sajnos, nem közölhetem, mivel az ezt tar-

talmazó feljegyzéseim az ostrom folytán elpusztultak. Amennyire ózon-

ban emlékezem, a feltárás körülbelül 4—5 m, vagy talán még magasabb
is lehetett és kisebb megszakításoktól eltekintve, végig limonithól állt.

Elfordulására nézve néhány adatot Rozlozsnik P.
10—11

e vidéken vég-

zett geológiai felvételérl szóló jelentésében is találunk. Azért ezekre

utalva, itt csak annyit akarok megemlíteni, hogy e feltárás falában

— mily magasságban nem emlékezem — arasznyi széles, élénkzöld szín
anyaggal kitöltött réteg tnt fel.

Ebbl az anyagból gyjtött mintát, hazatérve, közelebbrl megvizs-

gáltam, azt ungvárit = klóropálnak határoztam meg.


