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Értekezések

Szerves maradvány-vizsgálatok magyarországi

kolajokban
TÖMÖR JÁNOS

A 7 olaj keletkezésének kérdése az els nyersolajlelhelyek felfedezése óta.
foglalkoztatja a kutatókat, és az olajnak a világgazdaságiban fokozódó jelentségével együtt
a tudomány és gazdasági élet részérl az érdekldés a
kolajkeletkezés és a képzdési feltételek iránt.
kolaj keletkezésének rendkívüli bonyolult útja részleteiben még tisztázatlan. Ennek az útnak felderítése
pedig nagy fontossága miatt nemcsak a tudomány érdekldésére tarthat számot, hanem rendkívül nagy gyakorlati jelentsége van új olaj- és gázmezk felfedezése, bányászati lemvelése, st az újabb vizsgálatok és baktériumkísérletek birtokában a fokozott
termelés, illetleg a termelési
,

n

Á

mérv

téuvez növelése szempontjából

Az

is.

olajkeletkezés elméletei

Az olaj keletkezésére vonatkozólag, hosszú ideig, st bizonyos mértékig
napjainkig lényegéiben két elgondolás volt ismeretes. Az egyik elmélet szerint
az olaj szervetlen úton keletkezett, a másik szerint szervezetek elromlásából,
tehát crganogén úton jött létre.
Az els elmélet hirdetd, fleg vegyészek és fizikusok, számos magyarázatot találtak arra, miképpen keletkezhetett szervetlen anyagokból kolaj.
eleje ff és Bér tkel ot elméletek a legrégibAz általánosan ismert
bek, ezeket számos más követte. Ezek közül figyelemreméltók azok, amelyek az
állócsillagok spektrumában feLfedezeltit szénhidrogénbl indulnak ki, hangsúlyozva hogy az ott adott körülmények között szerves élet nem lehetséges.
Figyelemreméltó Lind megállapítása, aki hangsiílyozza, hogy a metánból
való olaj keletkezés kísérleti úton igazolható rádióaktív anyagok alfa sugárzásának hatására. Az elmélet ellen szól, hogy a természetben elforduló szénhidrogéntömegekbl a szabad hidrogén csaknem teljesen hiányzik, amellett,
hogy az alfasugárzás nyomait más anyagokon is észlelni kellene.
Végül meg kell említeni, hogy a szervetlen keletkezés hívei új támpontot
nyertek a mesterséges benzingyártás felfedezésével. A kszén hidrogénezése

Mend

azonban nagy nyomás és hmérsékleten történik. Ha el is lehet képzelni ritka
fémek katalitikus hatását és a folyamathoz szükséges hidrogénnek rádióaktív
bomlás útján való jelenlétét, a nagy hmérséklet, a kolajban lév ritka
vegyületek elpusztulását okozta volna, tehát ilyenek nem volnának bányáolajainkban.
szervetlen olajkeletkezési elmélet hívei az oLajelfordulások földtani
körülményeit, az sföldrajzi viszonyokat, illetleg a, természetes környezetet,
a kísérjelenségeket és nem utolsósorban a kolaj kíséranyagait, nem vették
tekintetbe. Számításon kívül hagyták, hogy az egyszer szénhidrogénvegyületek mellett sok bonyolult szerves vegyület is van az olajban, amely az él
szervezetekre jellemz.
.
Meg kell említeni azt az irányzatot, amely a természetben lejátszódó olajkeletkezési folyamatot laboratóriumi úton igyekezett megismételni. így^egyes
kutatók szerves anyagokból, zsír. ölein, palmitin. gyanta, kaucsuk stb-bl állítottak el a kolajhoz hasonló anyagokat. Természetesen ezekkel a kísérletekszott.
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nem az
Ahogy

bizonyosodott be, hogy a kolaj ilyen folyamatok útján keletkeaz említett olajszintézis, különleges katalizátor és nagy hközlési
követelményeivel eleve kizárja a kolajnak ilymódon való keletkezését, ezek f
a laboratóriumi kísérletek is csak lehets egekre mutatnak rá. Abból, hogy r
ultrahanghullámokkal mechanikus úton, polimer-vegyületeket egyszerübbekre lehet szétrázni (például keményítmolekulát cukormolekulákra), nem
következik, hogy a répa cukortartalma ilymódon keletkezett.
A természettudományi kutatás nem ismerhet el olyan elméleteket, amelyek nem megfigyelések rendszeres összekapcsolása útján keletkeztek, hanem A
ismeretlen, illetleg nem jelenlév erket tételez fel. (22.) Számos kutató ezért pa természetiben jelenleg is képzd, olajhoz hasonló anyagok után kutatott, t
hogy azután a mai viszonyokból következetesen az elmúlt geológiai korsza- A
kei

zett.
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kokéra

és ezzel az olaj keletkezésére.

Archangelski

(1.) megállapította, hogy a Fekete-tenger jelenkori üledékei és a Grozny-i, szerinte, primer kolajterület harmadkori üledékei között
nagy egyezség van. A Fekete-tenger szapropéljében. kénhidrogénnel mérgezett, tehát fenéklakó élettl tökéletesen mentes helyen, 25
35% szerves anyagtartalmat állapított meg. Ez az üledék az olajanyakzetnek mai képviselje.
Hasonló körülményeket említ Link (24.) a Mexikói öbölben, Luisiana és
Texas partvidékein. Ezen olajterületek harmadkori üledékei hasonló leülepedési, hmérsékleti stb. körülmények között képzdtek, mint a jelenkoriak.
A geológusok véleménye szerint ezeken a területeken a harmadkor óta íolytoros volt az üledékképzdés, mivel kisebb töréseken és sótömzsképzdésen
kívül, lényeges mozgás nem történt, eltekintve az üledékgyüjt medence lassú
süllyedésétl.
a t e rIlyen irányú vizsgálatokat számos kutató is végzett. Trask és
schoot van dér G a c h a szárazföldek parti részein, maii üledékek szerves
anyagtartalmát vizsgálták. Azt találták, hogy parltiközelben és nagyon egyenetlen, tagolt fenéktérszínen a víz szerves anyagtartalma a legnagyobb. Tekmedencék üledékei szerves anyagtartalomban
nk. tengervályuk és
Fontos megállapítás
gazdagabbak, mint a tengerek közvetlen parti zónái.
még az hogy a parti övben a mélybl felszálló víz és a szerves anyagtartalom között fontos okozati összefüggés van. A nyugatamerikai pari szegély
néhány helyén hideg vízáramlásokat lehet észlelni. Ezek lígy keletkeznek,
hogy a szárazföld fell ható levegáramlás következtében a víz távolodik a
part. fell és pótlására a mélybl víz száll fel. Ez a felszálló víz a vizsgálatok
szerint hatalmas mennyiség lebeg planktonikus éllényt tartalmaz úgyhogy
érthetvé teszi ezen partvidékek lerakodásainak a szokottnál nagyobb szerves anyagtartalmát azokon a helyeken, ahol leglassúbb az üledékképzdés.
Az olajkeletkezés folyamatára nézve jó utalást ad a coorongit keletkezésének lefolyása. Dél- Ausztráliában. Coorong közelében egy sósvíz lagúna partján találták elször a ooorongitnak nevezett sötétbarna, kaucsukszer törneget. Ausztrália ezen lagúnájában egy gömbalga, az Elaeophyton coorongiana
él amelynek protoplazmájában sok a folyékony zsírosepp. A lebeg életmódot
folytató magános algák elpusztulásuk után a lagúna fenekére kerülnek és
megfelel mélység helyen oxigénnélküli övbe jutnak. Az itt elboruló szervezetek egyik bomlási terméke, a vízben oldott bénhidrogén, lehetetlenné teszi
fenéklakó, iszappal táplálkozó állatok életmködését. Az így összehalmozódó
algák, anaerob körülmények között, baktériumok hatására. Stadlnikoff szerint
telítetlen zsírsavak -* polimer izáció
aigazsirok -* hidrolízis
-»
szénhidrogének és
dekarboxilizáció
ciklikus többázisú savak
ketonok, biokémiai folyamatán mennek keresztül és keletkezik egy benzinben
oldható anyag, amely a coorongit egy részét alkotja és amely kémiai szempontból közel áll a kolajok összetételéhez.
Fenti folyamat azonban a coorongit keletkezése közben a természetben
gyakran megszakad. A bomlásnak indult algatömegek idnként, viharok
következtében felszínre kerülnek; a levegvel való érintkezés folytán a még
el nem bomlott zsírsavak oxidációs és polimerizációs folyamatok útján egy
algás, rí. n. boghead-szénhez hasonló anyaggá alakulnak. Ez utóbbi rész a
ooorongitnak benzinben nem oldható része. Olajkeletkezés szempontjából csak
a benzinben oldódó, anaerob körülmények között keletkez rész jelents,
amely kapcsolatot jelez az elbomló szerves anyag és a kolaj között.
Jelenkori, fleg tengeri üledékek szerves anyagtartalmát vizsgálva, Tras k
(47-) megállapítja, hogy igen kevés tengeri üledék tartalmaz 10%-nál több
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szerves marfadványt, de 0.5%-nál kevesebb is ritkán fordul el. Általában meghogy az üledékek annál több szerves anyagot tartalmaznak,
minél közelebb vannak a parthoz és minél finomabb az üledék szemnagysága.
Ez az okozati összefüggés valószínleg a lebeg szerves anyag és a finom
ásványos alkatrészek ülepedési gyorsaságának hasonlóságával magyarázható.
Homoklerakódások helyein a víz mozgása a fínomeloszlású szerves és szervetlen lebeg anyagot nyugodtabb helyek felé sodorja.
szerves 'anyag- származása szárazföldi vagy tengeri lehet.
folyók által behordott, oldott szerves anyag lokálisan igen jelents, Grimennyiségét évenként
penberg az ilymódon tengerbe hordott szerves anyag
2
lerakódásnak felel meg.
kétmillió métermázsára becsüli, ami 100 g/cm
számi! Sásai szerint Finnország területérl 1,400.000 tonna oldott
Kongó folyó 450 km távolhunmszanyagot szállítanak a folyók a tengerbe.
ságig megváltoztatja a tenger vízének összetételét és színét. Az üledékek szerPartközeli
vés anyagának fforrása azonban, a tenger planktontartalma.
területeken a növényi plankton gyorsan szaporodik, úgyhogy nedves állapotban szaporodása évi 1000 g/m 2 szárazon kb. 100 150 g/'m--nek féléi meg.
Az állati plankton mennyiségét a víz oxigénfogyasztásából becsülték. S e i w e 1
szerint az Atlanti-óceánban évi 560 g/m2 a szaporulata. Trask szerint száraz
állapotban 1000 g/m 2
Figyelemreméltóak a Fekete-tengeren végzett hasonló irányú vizsgálatok. (1.) Az oxigéntartalom általában a fels 50 in-ben alkalmas növényi és
állati életre, azonban lefelé rohamosan csökken, mert a fels rétegek alig
keverednek az alsó víztömegekkel. 150
alatt nincsen oxigén, a kénhidrogénlerakódó üledék pUrtlközelben 10%
tartalom viszont 500 m-ben kb. 4 cnP/iit.
szerves anyagtartalom változásából követszerves anyagot tartalmazhat.
keztetve. a lerakodó üledék 1 cm-ének idejét kb. 50 évre becsülik ezeken a
Fekete- tenger nyugati felének legmélyebb részén kb. 0,3m
parti területeken.
vastagságú fekete agyag van, amely igen sok szerves anyagot tartalmaz és
hasonlít a szapropélhez; s mint ilyen, az olajanyakzet mai equivalensének
állapítható.
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olaj keletkezésére irányuló kutatások között Treibs
eredménye, aki nyersolajok, aszfaltok és bitumenes palák extraktu mainak
epektroszkópos vizsgálatakor a színképben abszorpciós sávokat talált a zöld
és vörösben. Ezen a nyomon elindulva a vizsgált kolajok többségében két
klorofillhaminderivátumot -mutato.lt ikii, a desoxiphyllerythrokét
és

Nagyjelentség az

(49.)

(Cs 2 H 36 H 4 ), a desoxiphyilerythrint (C32H35 N 4 COOH), a
mezoátioporphyrint (C :i2 H 3 s N 4 ) és mezoporphyrint (C 32 H 3B N, COOH,). Ezen
vcgyületek jelenléte bizonyítja, hogy a kolaj oxigénmentes közegben és 200°
C alatti hmérsékleten, elbomló szervezetekbl keletkezett. A Treib s-féle
eredmények, amellett hogy a szapropéi képzdés határozottan anaerob és- vízalatti folyamatára utalnak, rámutatnak arra is, hogy, áhol szapropélképzdés
helyett huminifikációs jelleg bomlás történik (tzegképzdés), ott a klorofill
maradék nélküli elbomlása következik be.
Az olajkeletkezés körülményeire és az olaj prezervatív hatására jellemzk A s c h e i m (2.) vizsgálatai, aki kolajokban, strogén hatóanyagokat talált,
és Hohlweggél (2.) follicülar-hormonokat
vont ki az olajból, amelyek
fiziológiailag aktívok voltak. Meg kell említeni, hogy ilyen hormonok mind az
állati, mind a növényi szervezetekre jellemzek- Marcusson és Engler a

átioporphyrinít

kolaj optikai aktivitását cholesterin derivátumoknak tulajdonítja. Végül
megemlítend, hogy az olajok chinolinszármazékokat is tartalmaznak, amelyek nagy hmérsékleten elbomlanak és így ugyancsak az organogén keletkezési elmélet mellett szólnak.
szapropélben lejátszódó, bonyolult biokémiai folyamatok magyarázata
fontos adatokat nyert
(9.) kutatásaival, aki
az Apscheron-félszigat olajkút j-ainak rétegvízébl egy él, desulfuráió, denitrifikáló éte fehérjebontó formákból álló anaerob-ibaktériuniflórát mutatott ki.

A

Ginsburg-Karagitschewa

Ettl függetlenül B a s t i n (4.) az Illionois-i olajmezkön és Ivansasban is
hasonló eredményre jutott. Megállapítható, hogy ezek a baktériumok rendkívül ellenállók hmérsékleti és nyomási hatásokkal szemben. +75° C-t még
kibírnak és 1 —2 ezer m mély kútnak nagynyomású rétegeibl 1 atmoszféra
nyomásra is fölhozhatok. Szintúgy nem érzékenyek a sókoneentráeió ingadozásaival szemben sem. Érdekes volna tudni, hogy a világ legmélyebb termel
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m

kútjának, a 4331,5
mély Pure Oil Co. Well 1 olaja szintén tartalmaz-e él
baktériumflórát. Itt kb. 200° C hmérséklet és kb. 450 atm. nyomás uralkodik.
Azóta az olajban számos anaerob-bakiériumfajt mutattak és tenyésztettek
ki, amelyek a kolajat a tároló rétegekben napjainkban is bontják, alakítják,,
ami új. hatalmas távlatot nyit az olajtermelés, a mez kitermelés és a finomítás felé.
tengeri üledékekben él baktériumkutatást ma már a k-utatók
hatalmas tábora végzi és mind nagyobb mértékben bontakozik ki szerepük az üledék legkülönfélébb anyagainak átalakítása terén. Mennyiségükre
nézve jellemz, hogy R üss el a nápolyi Öböl üledékének 1 cm 3 -ében 250
300-000-et talált! Drew az Andros-szigeteknél 1 cm 3 iszapban 160 milliót muta.

A

tott ki.

A

kolajkeletkezés kutatása terén kiemelked eredményt ért

hogy a bitumeníben cukrot mutatott

ki.

Wasmund

annak

jeléül,

hogy

el

O r'lov

azzal,

cellulózé is szere-

pel az olajkeletkezésnél.
(54.) szerint anaerob baktériumok hatáa cellulózé bomlása 50%, vagy több zsírsavat eredményez a végtermékben. Végül kiemelked érték kutatásokat végzett még Sanders (34.) is a
kolaj keletkezésével kapcsolatos mikroszkópos olaj vizsgálataival.
kolaj keletkezésével foglalkozó kutatók ma már túlnyomórészben
organogén eredetnek tartják az olajat. Jelenkori analógiák alapján a kolaj
keletkezésére legalkalmasabb a lezárt beltenger, mélyvíz lagúna, vagy egyéb
partközeli, nyugodt és mélyvíz szigettenger. Az olaj salapanyagának képzdése ezekben a tengerrészekben vegetáló nagytömeg lebegve él szervezetekbl történik olymódon, hogy azok elpusztulásuk után lesüllyednek a
lebeg iszapszemcsékkel együtt a medence fenekére.
lesüllyedést elsegíti
üz, hogy a vizes szuszpenziók lebeg, finom eloszlású iszapszemcséi csekély
mennyiség növényi vagy állati nyálkaanyagitól gyorsan lecsapódnak és a
lebeg anyagok pelyliek alakjában az elpusztult organizmusokat is magukkal
ragadva, lesüllyednek.
Számos kutató szerint a szapropél szerves anyagtartalma nemcsak a vízben él sósvízi lebeg, növény- és állatvilágból származik, hanem igen jelents szerepet játszhat a szárazföldrl behordott szerves f o 1 y ó h o r d a 1 ék,
ezek között elssorban a kolloidális huminvegyületek.
(16.)
szerint egyes folyók 1.5 2 gramm/liter oldott szerves vegyületet visznek a
tengerbe.
Megemlítend, hogy egyes külföldi és hazai szerzk ismételten hangoztatják, hogy az olajkeletkezéshez ú. n. .,katasztrófazónák“-ra van szükség. A fentebb már leírt sföldrajzi körülmények közül, amelyek különösképpen alkalmasak eddigi ismereteink szerint olajkeletkezésre kétségtelenül elnyös a
folyótorkolatok közelében lév terület. De ez korántsem jelenti azt. hogy
folyótorkolatok zónáihoz kell kötni az olajkeletkezést, az ú. n. „katasztrófa“elméiet alapján. Nem az édesvíz beömlése következtében történ gyors katasztrofális pusztuláson van a hangsúly, hanem a lebeg szervezeteknek partközeli, stagnáló viz életkörülményein és a beöml folyók édesvizének dús
következtében fellép ..kataszszerves anyagtartalmán. A víz kiédesülése
trófa“, vagy több megismétld katasztrófa is, csak jelentéktelen mennyiség
szapropélló alakuló szerves anyagot jelentene.
lerakódás mértékére nézve számos mérés és becslés áll rendelkezésre.
(51.) 0.35 cm re becsüli az 1000 év alaltit lerakodott szedimenlumot.
üledékképzdését 0,4 0 8 cmJOOO évre becsüli
(51.) az Indiai-óceán
Ha feltételezzük, hogy egy szigettengerben, vagy partközeli területeken ennél
gyorsabban megy végbe az üledékkópzdés, akkor is nehéz elképzelni pl. egy
80 100
vastag szapropélösszletnek katasztrófák során történ keletkezését, illetleg azt. hogy ilyen hosszú ideig tarthat a katasztrófák sora.
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Megemlíthet természetesen a katasztrófa-elmélet hívei által idézett közismert másik példa, a Kara-Bugas öböl, ahol a sivatagi éghajlat okozta nagyarányú párolgás következtében a víz sótartalma nagyobb a Káspi-tenger
sótartalmánál. Az elpárolgó víz pótlására behatoló tengervíz magával hozza
a maga pliaükton ját és nektonját. Az elpusztuló szervezeteik az öböl alján olajhoz hasonló anyaggá alakulnak. Kétségtelenül elképzelhet, hogy a világ olajmezi között van. amely ilymódon keletkezett, de nem állítható ez általánosságban. A magyarországi kolaj olyan sföldrajzi körülmények között keletkezett. amelyek nem azonosíthatók a Kara-Bugas-éval.

339

A szapropéiek szerves anyagtartalma erltetettség nélkül magyarázható,
ha hosszú ideig tartó ülepedési ciklust tételezünk fel egy olyan területen, ahol
lebeg szervezetek nagy tömegben optimális életkörülmények között élnek és
elpusztulva a fenékre süllyedve, kolajjá alakulhatnak. A medence nyugodt
vize gyakorlatilag oxigénmentes a fenék közelében. A bomlástermékként,
bakteriális hatásra fehérjefélékbl felszabaduló kénhidrogén, vízben oldódva,
mérgez hatásával megakadályozza, hogy fenéklakó szervezetek el jenek és
táplálkozásukhoz a lesüllyed szerves maradványokat felhasználják; szapropél keletkezhet tehát, amely anaerob baktériumok útján megkezdi átalakulását. Az anaerob baktériumoknak energiaforrásai a szénhidrátok, zsírok, proteinek és származékaik bomlástermékei.
Az él szerves lénytl a kolajig részleteiben 'tisztázatlan, rendkívül
bonyolult és hosszú út vezet. Ennek a folyamatsornak kutatása és tisztázása
leghelyesebben úgy közelíthet meg. hogy a fito- és zooplankton összetételét
vizsgáljuk és az összetev vegyületek változását tanulmányozzuk az olaj.iáválás folyamata alatt.
Trask (45.) a kérdéssel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a fels vízzóna
planktonjai fleg Diatomák Dinoflagelláták és Copepodákból állnak és ezek
tömegének jórésze az üledékek számára elvesz, mert a tengeri élvilág táplálékául szolgál. Az üledékben felhalmozódó szerves anyag már a lesüllyedés
folyamán részben átalakul, úgyhogy fleg ellenállóbb maradék vegyületekibl
áll. A tengeri plankton összetétele általában 24% protein. 3% zsír, 73% szénhidrát és más nitrogénmentes vegyület. A most lerakodó szerves üledékekben
40% protein 1% zsír és 59% szénhidrát és más nitrogénmentes vegyület az
arány. A cellulózé, egyszer proteinek és zsíroknak Trask (45.) nem tulajdonít nagy szerepet a kolajjá válás folyamatában, mert szerinte aránylag kis
mennyiségben vannak jelen a szapropélben és a zsírok telítetlen jellege szembenáli a kolaj telített jellegével. A kolaj alapanyagai a bonyolult proteinek
és nitrogénmentes vegyületek.
Fontos mgállapítása még Trasknak. hogy a biokémiai bomlás útján már
kialakult folyékony szénhidrogének oldanak szerves anyagokat, az alkotórészek befolyásolják egymás összetételét mindaddig, amíg nem áll el bizonyos egyensúlyi -állapot. Az oldási folyamatok megismétldése az olajjáválás
lényeges része.
Említésreméltó ezzel kapcsolatban az hogy a természetben nem ritka a
fzénbidrogénvegyületek jelenléte és keletkezése. A Cera musoe levele C,
s4
összetétel folyadékot tartalmaz. A Ficvs ceriflua az indiai gumi és viasz
közötti Cis Hm összetétel desztillációs terméket ad. Ide tartoznak a gumifélék
szénhidrogénjei
általában C, n
összetétel
és C 45
terpének.
1C
4
Euphorbia cerifera Brooks szerint arid termhelyén viasszal van bevonva.
A viasz a növény 4 6%-a. T h o ms o n ezeken kívül mintegy 15 féle panaf intartalmú olajra utal- amelyek természetes á ion ma él növényeiken keletkeztek
fi

H

H

;

H

,

—

.

A

szapropél anyagainak vegyi átalakulása.

A szapropélbe kerül növényi és állati mikroorganizmusok, általános
vélemény szerint már a lesüllyedés folyamán részben elbomlanak, és csak az
állandóbb jelleg vegyületeik kerülnek »a medence aljára. (47.)
A proteinek mind az állati, mind a növényi szervezetek protoplaz-

alkatrészei. A jelenkori és fossilis szapropél-üledákek kennitrogéntartalma nagyrészben proteinvegyiiletekbl származik. Neuberg
vizsgálatai szerint nitrogénlehastidás mellett a fehérjékben egy átmenet keletkezik az oxisavak felé,
amelyek késbb zsírsavakká redukálódhatnak.
A proteinek elbomlása a szedimentáció folyamán nagymértékben megtörténik,
még mieltt a szapropél alkotórészévé válhatnának, mert legegyszerbb bomlástermékei, az aminek nem mutathatók ki az olajban. A proteinek szétbomlásának mértékére nézve a szén-nitrogén viszonyszám jellemz mind a szapropélben. mind a kolaj anyakzeitében. Egyes fehérjeszármazékok konzerválódva
megmaradnak a kolajban; ilyenek a fentebb már említett klorofill- és hamin-

májának lényeges

és

derivátumok

A

is.

proteinek olajjáválásának részleteit még nem ismerjük. Redukciójuknál, amikor CO,. és TEO hasadnak le molekuláikból, igen fontos szerepei játszanak a baktériumhatásra történ biokémiai reakciók. Treibs szerint a bak-
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tóriumok fermentáló hatása, az ersen redukált vegyületeíknek szénhidrogénné
való alakulásához vezetnek.
zsírok és olajok átalakulásának folyamatát, már részletesebben
ismerjük. A természetben .jelenleg is keletkez coorongit, az Elaeophytónmoszat zsírcseppjeinek átalakulási terméke, anaerob körülmények között.
ír le mélyvizek anaerob viszonyai mellett
(54.) számos példát
keletkez anabituminás hullaviasz keletkezésérl. Ericikson és Wells egy
elsüllyedt halászhajón talált és halóin j bi átalakult szilárd anyagot írnak le,
amely zsírsavak magnézium- és kalcium-sójának bizonyult. Ezek az anylagok
az olajkeletkezés felé átmenetet, közbüls termeiket jeleznek. A zsírok bomlási
további átalakulás folyafolyamlata glicerintartalmuk elvesztésével kezddik.
mán a zsírsavak C0 2 -t adnak le, majd baktériummködés következtében folytatódik az olajjáválás részletekben eddig még nem ismert folyamata. Ginsburg és Ivar agits clh e wa szerint kísérletileg kimutatható, hogy zsírokból baktériumok útján nehéz szénhidrogének keletkeznek. Jelenkori tengeri
üledékekbl olyan baktériumokat tenyésztettek ki, amelyek zsírokat és zsírsavat bontva, a jódszámban csökkenésit, okoznak és szuppanosító hatást fejte-

A

Wa smund

A

nek

ki. (63.)

Aerob

feltételek mellett tudjuk, hogy a zsírok 4 szénatomnál rövidek
láncból álló zsírsavakká lesznek, amelyek egyszerbb vegyületekké oxidálódnak és végül C0 2 és
2 0-vé bomlanak. Anaerob-viszonyok között azonban, a
már redukált szerves üledékben mikroorganizmusok végzik a szénhidrogéni

H

képzdést.

Mai szapr epéinkben mind a

zsírsavakat,

mind az ezeket

telített

szénhidro-

génekké átalakító baktériumokat megtalálták. A zsírok bakteriális hatóanyagok lipaze-szer ferment,uniók hatására, hidrolizálódnak és szabad zsírsavak
keletkeznek. Hogy azonban ezen zsírsavakból kolaj keletkezzék, hidrogénforrásra van szükség, mert zsírokból elemátcsoportosítással még kolaj nem

Porfiriev (30.)
gend mennyiség szénhidrát

elengedhetetlenül szükséges, ezért elelegújabb kutatások a szénhidrátokból hidrogént fejleszt mikroorganizmusokat is ismertetnek.
" szénhidrá t ok
közül az olajképzdésnél elssorban a cellulózé
jelents egyes kutatók véleménye szerint. Az átlagos tengeri plankton cellulózé tartalma 14%, ez a mennyiség
azonban jelenkori szapropél-jellegü
üledékeinkben mindössze 1%-ra csökken, fosszilis üledékekben pedig ki sem
mutatható. Ezt azzal magyarázzák, hogy a szapropélben tökéletesen átalakul,
illetleg jelentsége az olajképzdés szempontjából területedként a fitoplankton összetételétl függen változó.
Trask vizsgálatai rámutatnak arra. hogy a Dinoflag ellátók cellulózetartalma 42%. Tekintve a Peridineák rendkívüli szaporaságát és ezen magános moszatok 2 naponkénti osztódását, elképzelhet, hogy jelentékeny menynyi ség anyagtömeggel kell számolni. Tol mán, Copalis Beachben a víz egy
literében 2 milliárd moszatsejtet számított.
cellulózéból törltén olajike'letkezést fképen Orlov hangoztatja. (29.)
Szerinte az olaj alapanyaga a tengeri moszatok cellulózéja. A bitumenben
cukrot mutatott ki, annak jeléül, hogv a cellulózé jelentékenyen résztvesz
az olajkeletkezésben. Figyelemreméltó
véleménye, aki szerint a
cellulózeb omlás anaerob baktériumok hatására végs termékként csaknem
50% zsírsavat eredményez. A zsírsavak további átalakulását telített szénhidrogénekké már részleteiben is vizsgálták és megersítették.
tengeri plankton lényeges alkotóc hit in komplex polysacharid.
része, azonban természetes bomlási folyamatoknak redukáló, anaerob környezetben igen ellenálló. Egyes kutatók szerint azonban bakteriális ríton
elbomlik.
cukrok igen könnyen elbomlanak még lerakodás eltt. Orlov
szerint a bitumenben kimutatott cukor cellulózebomlás útján keletkezett a
ezapropélben: A keményít ugyancsak lerakodása eltt elbomlik, de redukáló
környezetben is csak metán keletkezik belle.
Rendkívüli jelentséget tulajdonítanak egyes
kutatók olajkeletkezés
szempontjából a ligninnek és bomlási termékeinek. A humuszanyagok,
amelyeket hatalmas tömegben folyók szállítanak szárazulatokról a tengerbefleg ligninbl keletkeznek. Traslk egyes jelenkori üledékekben 30% humuszanyagot talált. Wil lstat t ér mesterséges úton és 250° C hmérsékleten redukeletkezhet.

szerint

jelenléte.

A

A

A

Wasmund

A

A

A
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kálva a lignint ciklikus szénhidrogénvegyiileteket kapott. A humuszán y ag ó k
átalakulásához ugyancsak redukáló viszonydk szükségesek, azonban bakteriális bontással szemben igen ellenállók. Hl au sebek és Taylor szerint
aránylag egyszer katalitikus hatásra a szénbidrogénkópzdés megtörténik.
A szapropél mennyiségre nézive nem jelents tartozékai a növényi

viaszok és gyamták.

—

Mindkét anyag
amint azt késbb ismertevizsgálatok igazolni fogják
rendkívül ellentálló, és vegyi jellegük
megváltozása nélkül eredeti összetételükben válnak az olaj tartozékaivá.

—

tend

A
A

baktériumtevékenység

vázolt folyamatoknál

tériumok.

Mködésük

csaknem

els-sorban

a

és a radioaktivitás szerepe

kivétel nélkül szerepelnek anaerob bak-

megteremtésében

viszonyok

redukáló

nyilvánul, és abban, hogy hatóanyagokat termelnek, amelyek az enzimekhez
baktériuhasonlóan, bizonyos vegyi átalakulásokat idéznek el.
azAndros szigeteknél az iszap
mok mennyiségére nézve jellemz, hogy
délkaliforniai szigeteknél az iszap 1 grammjá1 emsében 160 millió talált..
baktériumok fermentumainak aktiváló
ban több millió volt kimutatható.
mechanizmusa csak általánosságban ismert, ezért a kutatók közvetlen bizonyítékok híján nem egyönteten vallják a baktericid hatás szükségszerségét az olajjáválás egész folyamata alatt.
A baktériumok szerepén kívül a legújabb kutatások a rádioktivítás szerepére is rámutatnak az ola jkeletkezéssel kapcsolatban. L i n d hangoztatta
elször, hogv megfelel földtani viszonyok mellett szénhidrogéngáz rádióh i t e h e a d és Slieppa r d laboratóriumi
aktív hatásnak kiftéve olajjá válik.
úton zsírsavakat, alfarészecskékkel bombázva n-pentadekánhoz hasonló szénhidrogént kapott. Ez ids zéróit még kevés adat és (kevés kísérlet áll rendelkezésre ezzel a kérdéssel kapcsolatban, úgyhogy addig ez az elgondolás is a
többi elmélet mellé sorolható.
Összefoglalásul tehát a szerves olaj keletkezés mellett a következ fontos

A

Drew

A

mköd

A

W

érvek sorakoztathatok

fel:

Földtani összehasonlítással kimutatható, hogy a
legtöbb olajteriéinél, a mez közelében, vagy a tárolókzet alatt fleg hemipedágikus jelleg, szapropél bi
keletkezett p e i t e s kzetek vannak, amelyek az olaj anyakzetéül tekinthetk.
2. Jelenkori
szapropelitekben, felhalmozódott ritka
fémek mutathatók ki. a nikkel, vanádium és molibdén.
Ugyanezek az olajokban is megtalálhatók.
3. A kolajban kimutathatók & h
m i n és klorotfill Szármáz ék ai. Ezek él szervezetekre jellemz vegyületek és
oxigénnel átszellzött vizek lerakodásaiban hiányoznak.
kolajokban számos, ma is él baktériumfajtát
4. A
lehet kimutatni, ezek a baktériumok bizonyíthatóan ma
1.

1

íi

is

bontják, alaki tjáöc az olajat.

A

magyar kolaj mikroszkópi

vizsgálata

A magyar kolajra vonatkozó vizsgálataink Sanderis kutatásai
nyomán a következ elgondolásból indultak ki: ha valóban oxigénnientés
tengerrészekben planktonszervezetek anaerob biokémiai elbomlásából
keletkezett a kolaj, úgy felmerül az a gondolat, nem maradt-e meg az
elpusztult, egykori zoo- és íitoplankton el nem boruló, esetleg konzervált
része az olajban.
Két év alatt nem várt bségben tudtuk kimutatni dunántúli nyersolajainkban egykor él állati és növényi szervezetek mikroszkopikus
maradványait. A kísérletek és vizsgálatok két éve folynak, de a hatalmas
anyag és az elkerült állati és növényi maradványok csaknem minden
darabja külön vizsgálati problémát jelent, úgyhogy a kutatások még

korántsem mondhatók befejezetteknek.
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A

i

vizsgálati eljárás ismertetése

Anyaggyiiités.
Olajvizsgálat céljából egy kb. 10 liter

r

tartalmú tartályba vett, a leheszerint steril mintából kell kiindulni. Gélszer felszálló termelést adó
kútból mintát venni, mert ott a zárt rendszerben történ, tehát csaknem teljesen steril, a külvilága szennyezésektl mentes mintavétel megoldható.
termelcs elágazása elzetes fuvatás uián a tartály bevezet nyílására
kapcsolható, ahol a gyüjttartály a felszök olajjal megtölthet. Az olajjal
együtt bekerül gáz. a tartályban különválva az olajból egy másik vezetéken
eltávozik. Mintavétel után az olajtartály csapjai lezárhatók.
Mintavételeink mind így történtek. Természetesen nem minden olajterterületen lehet fenti eljárással mintát venni. Szivattyús, vagy kanala
zással termel kutaknál, esetleg olyan területeken, ahol a tárolókzetbl 'a
kiilszinen szivárog az olaj, fokozottabb
figyelmet kell fordítani a küls
szennyezéstl mentes mintavételre. Ilyen termelési módok mellett ugyanis
számos lehetség van arra. hogy az o!*aj részben a kútba kívülrl bekerül
anyagtól, részben a szabad levegre kikerülve szennyezdhet. Az ilyen anyagok

tség

A

mel

.

A

szenyvizsgálatakor fokozott bírálattal kezelendk a vizsgált maradványok.
minta vizsgálati munkálatai közben arra is gondolni kell,
hogy a levegbl, ruháról stb. szennyezés ne kerülhessen a vizsgálati anyagba.
Az eszközök használat eltt gondosan megtisztítandók. Üvegeszközöket
célszer krómsavval, majd desztillált vízzel és alkohollal kezelni. Ecsetek és
vizsgálandók,
hasonló tárgyak alkoholban öblítendk, majd mikroszkópon
hogy mentesek-e a szennyezésektlA begyjtött olajmintát lehetleg vízmentesen termel kútból ajánlatos
venni. Az esetleg olajban maradt kevés víz, néhány napi állás után, a tartály alján lecsapolható.
Olajvizsgálataink a Déldunántúl három olajmezjének kisviszkozítású.
híg, alacsony frakciókban dús olajaiból készültek.
viszkózus olajokat a
gyüjttartályban a kolaj párlataival fel kell hígítani, hogy a víz leülepíthet. és a szrési eljárások keresztülvihetk legyenek.
Szrés. A tartáljiban lév olaj felkeverése után 05 0,75 litert haszná-

nyezésmentes

Sr,

—

lunk vizsgálatra.

A

szrés céljára porcellán szürfelület üvegszrit használunk, amelybe
vegytiszta, igen finoman kristályos konyhasót rétegeznk. A konyhasót 1 nim-nyi mennyiségben a szribe töltve, szrt és lehetleg külön ledesztillált petróleummal lecseppentjük.
A következ, ugyancsak petróleummal
megnedvesített sóréteget üveghenger lapos végével tömöttre döngöljük,
mindezt folytatva addig, amíg egy 10— 14 mm vastag sóréteg nem áll ren-

elzleg

delkezésre.
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szrt vákuumpalackhoz kapcsoljuk és lassan szívategy üvegpálca felhasználásával desztillált petróleumot töltünk
rá. Az ilymódon elkészített és petróleummal átmosott szr felhasználható
már kolajszrésre.
Állandó, lassú és egyenletes vákuuimszívás közben az elkészített olajat
lassan a még teljesen le nem szívott., tiszta petróleummal félig tele szrbe
öntjük és az utántöltést folyamatosan végezzük, a szrés befejezéséig.
A továbbiakban a konykasó-szrfelíiletet ugyancsak lassú vákuumszívás
mellett óvatosan átmossuk olajfrakciókkal; elször petróleumot, majd benzint és gazolint lehet alkalmazni. A mosást mindaddig kell folytatni, amíg
a szrfelület az olajtól teljesen megtisztul és a szrlet tiszta marad átszívás után.
Más organikus oldószerek, így széntetraklorid, éther, kloroform stb.
azonban egyúttal
tisztulását,
használata gyorsítja ugyan a szrfelület
kioldhat olyan anyagokat, amelyek jellemzk lehetnek- A kolajfrakcióknak
mosásra, a konyhasónak pedig szrfelület készítésére történ felhasználása
Az így

elkészített

juk, közben

^

a

kémiai változások lehetségét kiküszöböli. Mind a konyhasó,
'azon közeg tartozékai, amelybl a vizsgálandó anya
kiszrjük.

fizikai és

-

mind a kolaj frakcióik
got,

A

szrréteg megtisztítása és meleg leveg átszívása útján történ szárítása után a konyhasó meleg, szrt, desztillált vízzel átmosandó egy kis fzfeloldódó konyhasóból tömény sóoldat keletpohárba vagy hengerüvegbe.
kezik amely opaiizáló, híg, tej széni a benne lebeg olajból származó anyagHa a só feloldása túl sok vízzel történik, és a híg oldatban a kiszrt
tól.

A

a
2.

ábra.

Mikroszrök.

nem lebegne, úgy az oldat koncentrációját tetszleges mértékben
növelni lehet, túltelített konyhasóoldat hozzáadásával. Ha tömény oldatban
minden a folyadék felszínén lebegne, úgy hígítással elérhet, hogy a kiszrt
anyagot faj súlya szerint máris szelektáljuk
.
Ezután következik a vizsgálati anyag elválasztása a konyhasótól. Fajsúly szerint, rétegenként a hengerüvegbl leválasztjuk az oldatot a benne
lebeg anyaggal együtt, és Schott szrfelületekbl készített szrcsövekbe
mosva, lassú vákuumszívással leválasztjuk a konyhasót, majd desztillált
vízzel mossuk az anyagot. Alapos átmosás után a vizsgálati anyagot megszabadítottuk a konyhasótól, úgyhogy a preparátumok elkészítésére kerülhet sor.

anyag

A preparátumkószítés

vizsgálati

nem

szívjuk le

legegyszerbben úgy végezhet,

desztillált vízzel történ kimosása végén
teljesen, hanem
alkoholt
adunk állandóan a

anyagnak

hogy a

a folyadékot
folyadékhoz,

mindaddig, amíg egy kismennyiség alkohol marad a szrben a benne lév
maradványokkal.
Az így elkészített alkoholos anyag üvegfiolákban tárolható, vagypedig
finom borzecset felhasználásával tárgylemezre vihet tetszleges mennyiségben. A lemezrl az alkohol
elpárolog, a maradványok pedig az üveghez
talpadnak. Ez az eljárás
azután a többi fajsúlyfrakoiókkal hasonlóképpen
követhet.
Jó eredménnyel lehetett alkalmazni a kisfelület szrlappal ellátott
csöveket. Itt a vizsgálandó anyag desztillált vizes mosás után a szrlapon
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kerül vizsgálatra a nélkül, hogy tárgylemezre vinnénk.
egy vékony
nyílásába, illeszthet és közvetlenül a mikroszkóp tárgyasztalára helyezve vizsgálható. Ez utóbbi eljárás fleg azon esetekben vált
be, amikor oldási, festési vagy egyéb vegyi eljárásoknak kell a vizsgálati
anyagot alávetni.
Ez utóbbi vizsgálati berendezésnek elnye még az, hogy a szrfelületre
tapadt vizsgálati anyaggal ellenkez szürfelületi oldalra alkoholt., vagy
desztillált vizet cseppentve, és a szívócs fell levegnyomást adva a tárgyak tapadási helyével ellenkez oldalról, a vizsgálati anyag fellazítható, és
újra más tárgylemezre vihet.
Az olajban lebeg szerves eredet maradványok nagy tömegéneik jelenléte természetszerleg felhívja a figyelmet arra. hogy hasonló maradványotárolókzetéiben is kutassunk. Az olaj mai tárolókat a
megfel szerkezeti formákba.
helyére kétségtelenül vándorlással
került
migrálás távolsága legtöbbször ismeretlen. Biztos azonban, hogy homokkben történt mozgás közben a szerves maradványok tömege kiszrdhetett
az olajból, tehát indokolt azokat az olajhomokkövekben is kutatni.
Az olajtároló homokkövekbl mindenekeltt az olajat kell kiextrahálni.
Legtöbbször itt is jól beválik az olajfrakciók alkalmazása.
teljesen kimosott homokkdarabokat meleg levegben kiszárítjuk az oldószer eltávolítása
homokk ásványi
céljából, majd tömény konyhasóoldatban szétáztatjuk.
szemcséi a hengerüveg aljára süllyednek, a hézagokban lév szerves maradványok pedig a kouyhasóoldatban lebeg állapotban helyezkednek el fajsúlyúk szerinti más-más magasságban. Az egyes frakciók azután a már fentebb leírt módszerrel leválaszthatók és szrhetk. A preparátumok elkészítése a már említett módon vízzel és alkohollal való átöblítés után történik.
szerves maradványok nagy száma és kicsinysége szükségessé teszi az
azonnali fényképezést illetleg bizonyos esetekben, ha a fényképezésnek akadályai vannak, a rajzon való rögzítést* Fényképezésnél a tapasztalat azt
berenmutatta, hogy szórt, nappali, tehát nem mfény a legalkalmasabb.
felhasználásával könnyen
dezés egy a mikroszkóp tubusára rögzített
és bármikor munkaközben a mikroszkópra csatolható. Egy oldalnézkén a
mikroszkóp lencserendszerével felvetd kép tükörreflex útján vizsgálható,
illetleg a mikrométercsavarral élesre állítható.
A filmre történ fényképezéssel szemben jól bevált a nagy nagyútások
nál különösképpen sikerrel alkalmazott lemez. Ajánlatos finomszemcséj
lemeznek és elhívónak a használata.
gyakorlat folyamán kialakult munkamódszerrel, vizsgálat
közben
talált, fényképezésre alkalmas tárgyakról készült felvételt ajánlatos azonnal
elhívni és a nem sikerült felvételt megismételni.
további mveletek folyamán gyakran elfordul ugyanis, hogy festési vagy oldási eljárások következtében a maradvány megsemmisül, illetleg teljesen megváltozik.
vizsgálatnál egyes esetekben ultraibolya fény használatára is sor
-készülék szolgáltatta olymódon,
fényforrást egy anyagvizsgáló
került.
hogy a lámpa néznyílásán át fekete üvegcsvel a tárgyra irányított
ibolyántúli sugarakat alkalmazzuk.
Igen jó szolgálatot tesz egy’ polarizációs mikroszkóp, ha a maradványok
esetleges bevonatát, illetleg a sejtszerkezetek
kitölt anyagai: vizsgáljuk.
Sok esetben a kérdéses tárgy detrituscsomók között úgy helyezkedik el,
illetleg úgy tapad a tárgylemezre, hogy a mikrométer állandó mozgatásával lehet csak minden részletet megvizsgálni. Ilyen esetben fényképfehütel
nem készíthet, úgyhogy egy jó ra.iz. amely a jellemz tulajdonságokat feltünteti. értékesebb a fényképfelvételnél.
A fen ébb leírt szrési eljáráshoz felhasznált eszközök a szövegközötti
ábrákon, hosszmetszetekben vannak ábrázolva. Az els ábra az olajszrési
eljárás elvi, vázlata. Vákuumelállítás céljára tökéletesen megfelel egy házilag is készíthet, vízvezetékcsapra szerelhet vízsugárlégszivattyú. Fontos a
vákuummér közbeiktatása, amennyiben a tapasztalait szerint kb. 15 Hg
mm-nél nagyobb nyomás szrésnél szükségtelen.
Ugyancsak fontos egy háromágú csap közbeiktatása is; a szrést ugyanis
felhasználásával félbeszakíthatjuk, anélkül, hogy az egész készüléket szét
kellene kapcsolni.
második ábra három* szrt ábrázol. Az elsn az egyes frakciók kiilönkiilön való szrését, majd a vízzel és alkohollal való átöblítésát végezzük.
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A

lenül a
tássa 1.

;

‘

A
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'

szr

szerelhet mikroszrt ábrázol. Ennek
vegyi eljárásoknál vált be. Az anyag közvetkerül vizsgálatra és természetesen fels megvilágí-

második egy tárgyasztalba

alkalmazása

festési, oldási stb.

szrfelületen

harmadik az elbbi
érintkez

szr

üvegfelületei

teljes

képét adja metszetben.

pontosan

összecsiszoltak.

A

jó

Mindhárom
illeszkedést

fokozzák az üvegalkatrészeken lév tömör csapok, amelyek felhasználásával
vékony gumiszál aggal az összetartozó alkatrészek összefzhetk. A második
rajzon ugyancsak ezen csapokkal lehet a tárgyasztalhoz ersíteni a mikro-

szrt.
Megemlítend még. hogy srn használt vegyszerek tárolása igen célszer a 3-ik ábrán feltüntetett mosópalackszer üvegben, amelynek szk

A

második
lehet kifecskendezni.
pipettát ábrázol, amely .igen jól felhasználható a szrletfrakeiók leválasztására.
Minden üvegeszközt használat után krómsavban áztatjuk, majd desztillált vízben és alkoholban leöblítjük és üvegbúrák (alatt tároljuk.

kiöml nyílásán
rajz

a vegyszert

egy g-umigömböcskével

A

ers sugárban

ellátott

kolaj szerves maradványai

A

milcroszrési eljárással nyert anyag parányi ásványi szemeket is
tartalmaz, amelyek legtöbbször a szrési
eljárás folyamán az edény
aljára süllyednek, mintán fajsúlyúk lényegesen nagyobb a többi olajban
lebeg anyagnál. Az ilymódon különválasztott anyag túlnyomórészt apró
kvarcszemekbl áll, de ritkábban csillámpikkelyek és nehézásvány-töreclékdarabkák is elfordulnak. Miután kétségtelen, hogy ez az anyag a
tárolókzetbl származik, a kiáramló olaj hozta magával, szerepe az
olajkeletkeletkezésnél nem volt, és ezért mindössze a homokk, illetleg
a tárolókzet összetételére nézve ad üledékkzettani adatokat.
kolaj tartozékát tev lebeg anyag: 1. ásványi, 2. növényi és 3

A

állati
1.

eredet

lehet.

Ásványos anyag.
Pirit gömbök. Mindbárom olajmez termel

szinttájainak olaja

bán meglehets nagy számban voltak apró, sárga, élénken csillogó fém
fény piritgömböeskék. Nagyságuk 5 30 mikron átmér között változott. Leggyakrabban elfordult egy nagyobb gömbhöz tapadt 5
6 apró
gömb öcs ke formájában, amelyek enyhe nyomás hatására leváltak

—

—
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A

9

gömbök gyakran kidndorodásokkal díszített gömbös-vésés felületek és
gömbszegmentumokra esnek szét nyomás hatására. Ragyogó fémfényük
miatt jó mikrófelvételt nehezen lelhet róluk készíteni. Legjobban bevált
a reflektált fényben való fényképezés.
Eredetüket illetleg a piritgömböcskék baktériumhatásra keletkez
tek. Ismeretes, hogy az üledékek kénciklusára dönt
hatással vannak
amelyek a kéntartalmú fehérjevegyületekb!
egyes baktériumfajták,
kénhidrogént szabadítanak fel. A keletkez kénhidrogén az üledékben
mindig jelenlév vassal reakcióba lép. Egy másik lehetség szerint szulfát
keletkezik, amely azután szulfátredukáló baktériumok hatására alakul

b:

A

Bt

ÍS

I

11

I

piritté.

1)

Az

olajban

lév piritgömböcskék inkább

az

els elgondolást

látsza

igazolni. A szapropél oxigénmentes helyen
alakul olajjá, tehát a
fehérjebomláskor keletkez kénhidrogén neon oxidálódik szulfáttá, hanem
az els folyamat megy végbe, t. i. az inTracelluláris reakció kénhidrogén
és vas között baktériumhatásra. Ezt az elgondolást támasztja alá az a
körülmény, hogy az olajban talált piritszferoidok apró gömbökbl, illetve
gömbszegmentumokból vannak összetéve, tehát piritesedett kolóniáknak

nak

'

I

1

I

j

k

látszanak.

A

különálló

pMtgömbök

közül az

I.

táblla

1.

és

2.

ábráján látunk

jellemzbb formákat ábrázolva. Az els ábra két közel egyforma nagyságú
gömböt ábrázol, 'amelyeket alsó részükön tömegesen vesznek körül egészen
aprók- Hasonló jelenséget ábrázol a IV. 14. ábra, ahol egy nagyobb
szferoidot koszorúszeren kisebbek szegélyeznek.

Jellemz megjelenési formáját lelhetett félig elbomlott növényi szövetek konzerválódott néhány sejtjében megtalálni. H/po-thallus sejtjeit
vizsgálva apró. át nem látszó testek vonták magukra a figyelmet. A moszattöredéket oldószerrel kezelve sikerült ezeket a fekete testecskéket
kiszabadítani. Vizsgálatkor kitnt, hogy ezek is piritszferoidok, amelyek
a sejt protoplazmájának bomlásakor keletkez Ií 2 S bakteriális átalakulása útján keletkeztek .a sejtek belsejében. A moszatdarab késbbi konmegrizte a növény
zerválódása a továbbomlást megakadályozta
és
elpusztulása után bekövetkez kezdeti bomlási periódus bakteriális
termékét.
Kovatk. Gyakoriak a vizsgált olajok mindegyikében a különböz
nagyságú és méret, átlátszó, víztisztaszín tk és töredékek. A legtöbb
sem rajzolat,
egyenes, látszólag tökéletesen hengeralakú. Felszínükön
sem bevágás, vagy nodus nem látszik. Vastagságuk 2 3 mikron, hosszú-

—

—

4 5 db egymáson fekszik. Egyes tkön mintegy
ráragadt detrituscsomókat lehet látni, amelyek 'azonban nem tartozékai.
Fényképezésük nehéz, mert rendszerint nem feküsznek a tárgylemez
síkjában ezek az amúgy is igen vékony átlátszó tk, amellett gyakran
detrituscsomók sora burkolja ket. Egy jellemzbb alakot a II. tábla 6.
ábrája mutat be.

ságuk változó. Néhol

A

•
,

i
*

j

1
,

I

t

legtöbb
töredékdarab, rendszerint alsó és fels végébl is hiányegy rész. Anyaga: szilieiumdioxid; sósavban oldhatatlan, a fluorhidrögén oldja. Polarizált fényben homogénnek tnik, tehát nincsen szó
esetleges ásványi bevonatról, amelyet a további
vizsgálatok folyamán
zik

gyakran

2

lehet tapasztalni

más

esetekben.

Eredetüket illetleg valószínleg Spongia k kovati. (Megjegyzend,
hogy nagyon emlékeztetnek egyes Foraminiferák, pl. Globigeriná- k tihoz. azonban nem képzelhet el, hogy az eredeti kaleium'karbonát összetétel ennyire tökéletesen kicseréldhetett volna sziliciumdioxiddal.) A tk
beható további vizsgálata “értékes adatokat adhat az olajok keletkezési
idejét illetleg.

1

]
1
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2.

Növényi eredet anyag.

Spórák, pollenek. Az elfordulás gyakoriságát tekintve a növényi maradványok közül els helyet a spórák és pollenek foglalják el.
Amint azt az I. és IV. táblák megfelel ábrái mutatják, alakjuk, megjelenési formájuk rendkívül változatos.
Nagyságuk változik 10 és 46 mikron között- Színük a lovászi és budafapusztai olajokban sárgásszürke, a hahóti olajban átlátszatlan feketésbarna. Az ábrázolt spórák kutinizált burkok; a legtöbb vizsgált példányból az egykori sejttartalam hiányzott. Néhányban azonban a sejttartalom
maradványa megvan, és amint azt az I. 6. ábrán láthatjuk, az áttetsz
burkolaton jól fényképezhet volt. A spóraburkolatok vastagsága változó.
A vastagabb 'héjaink sima gömbfelületek, mint pl. I. tábla 4., 5., 6., 11. és
.13, ábrákon, a vékony héjúak felülete viszont zsugorodott.
Alakjuk gömb, elliptikus, tetraéder lehet. Néhány jellemz formát az
I. és IV. táblákon láthatunk. Kitnik ezek közül az I. 7., csrszer kiömlnyílásával. Az I. 9. vastag 'héjával és hálószer felületi bordázatával, az
egymás melletti apró pontszer kiemelkedésekI. 10. felületén lév
kel. Az I. 14. ábra burkolatának felületén nyolc radiálisán futó kiemelked borda van, a felület ezekkel a gerendákkal sejtszerre osztott.

!

i

;

srn

jl

Az I.
zen arra

15.

ábra egy két félgömbre tört spórát ábrázol és igen jellem-

hogy a héj kemény és üvegszeren reped.
Valószínleg
tábla 16. és 21. ábrák gombaspórát ábrázolnak.
gombaspóra az I. 12. is.
IV. tábla ábrái közül figyelemreméltó a tetrád jelleget feltüntet
ielületi rajzolattal és peremi fátyollal ellátott Lycopodium - spórát ábrázoló ti. kép10. kép valószínleg Pteridophita - spórát ábrázol, ugyancsak
Említésreméltó még a IV. 13.
fátyollal.
jól megmaradt peremi röpít
ábrán feltüntetett nyeles gombaspóra, az együttmaradt, felszíni kiemelkedésekkel díszített spórákkal és a nyél egy darabjával.

Az

utal,

I.

A

A

A

kolajból gyjtött spóraanyagiban képviselve vannak a

Pot onié-

csoportosítás szerinti Aletes- és Triletes- csoportok. Alakjuk szerint
kör, ovális babalakú, polygonal,
aequatoriális brkoszorúval, háromsugarú dehiszenrepedéssel ellátott típusok. Felületük szerint az exospora
síma, szemcsés, hálózatos stb. típusait lehet a spóraanyagiban megkülönböztetni.
A. vizsgált anyag tekintélyes mennyiség spórát tartalmaz és amint
már a képeken ábrázolt leggyakoribb típusokból is látható, eléggé változatos formákban. Egyelre csak annyit lehetett megállapítani, hogy a
hahót! olaj spóraanyaga kevésbbé változatos, mint a budafapusztai és
lovászi, túlnyomórészben síma felület, 18 20 mikron átmérj fekete,
sima spóraanyag került ki belle.
Valószínnek látszik, hogy a jó megtartású és nagy egyedszámú spóraanyag felhasználásával lehet majd pontos kormeghatározást eszközölni.
Sajnos, ezeidszerint meghatározásuk még nem lehetséges.
Bálint szerint azért, mert az alsópannón és miocén növényvilágának
spóra- és pollenanyagát még nem ismerjük.
féle

—

Zólyomi

Egysejt

.

szervezetek, sejtcsoportok. A spórák mellett
elfordultak a budafai és lovászi olajban vastagfalú kisméret sejttestek,
amelyek burkolata polarizált fényben sziliciumdioxidos impregnációt muhogy tengeri moszatolc coccoid alakjai ezek.
tábla 17. és 18. ábrái 6 db, tojásalakú, összefzött, vastagfalú
sejtet ábrázolnak. Ezek a hatos sejtcsoportok meglehetsen gyakoriak és
mind a lovászi, mind a hahóti kolajban elfordulnak. Színük a lovászi
olajban sárgásbarna, a hahótiban barnásfekete.
tatott. Lehetséges,,

Az

I.
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Ugyancsak figyelemreméltó, csak a lovászi olajmez alsó Rátkaszinttájából több példányban elkerült ketts
sejtcsoport,
amely 1050szeres nagyításban az I. tábla 19. fényképén van ábrázolva.
két lapított
gömbalakú sejttest tompa végénél összefügg, kihegyezett vége ellentétes
irányok felé fordul. Felületük gyengén pontozott, színük barnássárga.
Ugyancsak ennek a sejttestnek különálló, páratlan alakját ábrázolja a
IV. sz. kép, amely két gyenge befzdést is feltüntet az aequatoriális

A

iránnyal párhuzamosan.

Kovamoszato k. A

vizsgált déldunántúli olajfajták közül
a hahótiból kerültek ki Diatomák kovavázai, amelyek
14. és 15. és a IV. tábla 19. sz. képein vannak ábrázolva. A
példányok a Pannale - k Cymbella genusába tartoznak a II. tábla 15-

kizárólag
tábla 13.,

Szemes

eddig
a II.
talált

kivé-

Gábor meghatározása szerint. A vizsgált kovavázak
áttetsz, vékony színtelen SiOo-bl állnak. A vázak finom rajzai csak kék

telével,

fényszr

és oldalmegvilágítás

alkalmazásával voltak fényképezhetk.

Egyes kutatók a kovamoszatoknak jelentékeny szerepet tulajdoníta-

nak. a kolajkeletkezés folyamatában. A sejttartalom %-os összetétele
ugyanis 29% nyers protein, 8% éteres extraktum, 63% nitrogénmentes
vegyület, szemben az átlagos plankton összetételével, amely 24% nyers
proteinbl, 3% éteres extraktumból, 73% nitrogénmentes vegyületbl és
14 %

cellulózéból

áll.

Algák és egyéb növények maradványai. Jelentékeny
mennyiségben kerültek ki mindhárom termel olajmez olajaiból barnásszín növényi töredékdarabok, nagyrészt
zettel.

Feltn

jól

felismerhet sejtes szerkeszövetdarabok tökéletes

volt az egy sejtréteg vastagságú

konzerválódása, zsugorodásmentes épségben.

,

Polarizált fényben
való vizsgálattal ki lehetett mutatni, hogy a
növényt, illetleg a növény megmaradt részét SiCU-bl álló vékony burok
védte meg az elbomlástóh Saválló bakelitdobozban sikeiüilt néhány ilyen
épségben megmaradt növénymaradványt fluorhidrogénnel kezelni és az
SiO; burkot leoldani. Az oldási eljárás eltt a szokásos celulózereakciókat
5—6 perces fluorhidrogéngázban való
a növénymaradvány nem adta,
kezelés után viszont reakciót adott. Gyakori jelenség az, hogy a növénymaradványnak csak egy része van* bevonva SiCU-vel. ezen a helyen ép és
jó megtartású a sejtszerkezet; gyakran azonban a maradvány széls
részein a sejtek körvonala elmosódik és mindössze egy alaktalan tömeg
látható mikroszkóp alatt. Néhányszor sikerült ezen maradványok széls
részein növényi festési eljárásokkal reakciót kapni, annak jeléül, hogy ott
valóban hiányzik a kovaburok.

A

vizsgált növényi

f elv ételeken

A

maradványok tömegébl néhány

szerepel. Ilyenek a II. táblán az

1.

ábra,

a mikrofénykép-

amely Alga

thal üst
1

ábra valószínleg Cáarfl-maradvány. A 9., 10., 11. és 12. kép
egy-egy szövetdarabot ábrázol. A 10. sz. fényképen jól felismerhet a gödrös sejtfalvastagodás és a kép balszélén lev elmosódott, Si0 -vel nem
bevont szövet rész. A 12. sz. kép egy szövetdarabot ábrázol, amelynek felüábrázol.

8.

2

letét kiálló

kúpalak

i

díszítések borítják.

A

11.

kép vékony kutikulaszer

hártyát ábrázol, amely összezsugorodott és csavarodott. A II. tábla 5. és
7. sz. mikrofényképei orsóalak, közelebbrl fel nem ismert maradványokat ábrázolnak. Viszonylag jó megtartású, valószínleg algamaradványokat ábrázolnak a IV. tábla 23. sz., 24. sz-, 25. sz. és az V. tábla 2. sz., 3. sz.
és 6. sz. képei. Különösképen figyelemreméltók a 23. képen jól kitn
nodus és a 25. és 2-es képeken ábrázolt levélszer többsejt réteg sejtlemezek. Az V. tábla 3. és 6-os ábrái szilicifikált alga thallusok.

A

IV.

22.

kép moha protonéma

Bohus

Gábor meghatározása

szerint.
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Több példányban elkerült az

I.

tábla 22. képén ábrázolt körtealakú

képlet, amely haránlirányban részekre osztott és a legnagyobb valószínség szerint antheridimn.
IV. tábla 10. képe csillagalakú epidermiskóplet.
hozzá hasonló
trichomák kivétel nélkül valamennyi vizsgált olajban elfordultak. Ezek

A

A

a vékony, rendszerint egy sejtrétegvastagságú képletek azonban legtöbbször teljesen összegyrdve kerülnek ki a szrletbl. összegyürdésiik
valószínleg már a kovaburokkal való bevonás eltt megtörténhetett,
ámbár elképzelhet az is, hogy a. lúgos kómihatású maradványra kicsapódó
SiO : -g é 1, e 1 s z ö r
kocsonyás h á r t y á v a 1 bori t j a
be a növényt, ezzel
az elb omlástól, do csak kée r e v e d v é n
e g, n e
óvja
attól, hogy mechanikai hatásokra a lakját megváltoztassa.
Az epidermis képletek összegyrt, megváltozott alakjuk miatt csak
igen nehezen fényképezlietk. Gyakoriságuk a kolajkeletkezés partközeli
körülményeire, illetleg a szárazföldi eredet hordalék fontos szerepére

vékony
megvédi
m
m

sbb m

meg

utal.

Az V.
részek.

A

tábla 4. és 10. sz. képei víztisztaszín, átlátszó SiO-bl álló váz10 ik kép növényi szrképletet ábrázolhat, a 4-ik azonban elbom-

kovavázmnradványa.
képe ugyancsak k óva imp regnáci ó
mégpedig Bohus Gábor szerint virágos növényét.
lott

növényi

A

II-

test

tábla

2.

j

trichomát ábrázol,

G o m ha m a radványok. A vizsgálati anyagban igen jelentékeny
mennyiségben szerepelnek gombamaradványok, ezért indokolt külön csoportban való tárgyalásuk. Igen gyakoriak, fképen a habóti olajban a
maradványokat behálózó vékony gombaliyphaíonalak, amilyen a II. tábla
16. sz. képén van ábrázolva. A fonalak áttetszéit és színtelenek.
A spórák csoportjában letárgyalt gombaspórákon kívül figyelemreméltó az V. tábla 15. sz. képén lev Ascomycetes ascusa.
Gombamaradványt ábrázolnak az I. 20., I. 23., IV. 17., IV. 18., IV. 20.,
IV. 21. közölt képek, a már fentebb tárgyaltakon kívül.

Gyantaszer c s e p p e lt. Igen ritkán elfordultak a Kolajból
kiszrt anyagban 15 25 mikron nagyságú, alaktalan, cseppszer darabok;
színük a budafai és lovászi olajban világossárga, a hahótiban sötét mézsárga volt. A törmelék és detritusdarabolt tömegébl valamivel* ersebb
fénytörésükkel tnnek ki ezek a maradványok és áttetsz anyagukkal.
Kémiai összetételük ismeretlen és kicsinységük miatt még mikroreakeiók
elvégzésére is alkalmatlanok. Igen nagy valószínséggel állítható azonban,
hegy gyantaszer, benzinben nem oldódó, cseppalakú testekrl van szó,
amelyek nem vettek részt az olajkeletkezés folyamatában, st a késbbi
sorozatos oldás! folyamatokban is elkerülték az átalakulást.

—

Alaktalan det rítus. Az olajból gyjtött szrlet anyagának
túlnyomó része vékony, színtelen, alaktalan és szerkezetmélküli darabkákból áll. Miután ez m törnielékszerü anyag jelentékeny mennyiség, feltétlenül megérdemli anyagának felismerésére irányuló vizsgálat okát.
Egy része állati eredet. A növényi származású anyag a legtöbb esetben többé-kevésbbé SiO-vel bevont, amit poláros fényben lehet bizonyítani. Az anyag egy további része ásványi eredet, igen finom eloszlási!
iszap. A megmaradó színtelen áttetsz törmeléklapok koUoidális humuszanyagok megszilárdult, kicsapódott részei lehetnek, ahogy azt Sanders is
feltételezi. A kérdés csupán az, miért nem vett részt az olajjáválás folyamatában a huminanyagoknak ez a része? Vagy ez is az elbomlási elkerül
anyagtöredék egy részé csak, aminthogy a fentebb tárgyalt szerves maradványok esetében is bizonyos körülmények, konzerváló hatások megmentettek finomszerkezeti! és könnyen boruló anyagokat az olajjáválás tói?
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3. Állati eredet maradványok. A kolajból szrt maradványok között számbelileg ugyan a növényi eredetek mögött maradnak,

jó megtartás szempontjából azonban jelentékeny szerepet játszanak az
állati eredetek. Az állati eredet eldöntése sok esetben nem okoz nehézséget, ha. a maradvány az egykori állat cbitinpáneéljának nagyobb darabja,
nehézségek akkor
összefügg, felismerhet testrész, vagy függelék.
mutatkoznak, ha az eredetileg is lágytest állat vékony, brszer ckitinváza összegyrve, átlátszó vékony hártyagomolyag alakjában kerül vizsgálatra, ahogy a 111. tábla 11. és 14. sz. képein is látható.

A

Ez utóbbi eset természetesen a. gyakoribb, ami érthet, ha a planktonszervezetek túlnyomóan Lágy testére gondolunk és arra, hogy maradványaink tekintélyes utat tettek meg, amíg az elsdleges imigráláskor a
tárolókzet hézagaiba, majd a hézagok hálózatán keresztül, a másodlagos
kútból
migrálás folyamán, mostani akkumulációs helyükre kerültek.
a termelesÖYÖn felszök gyors olajáram intenzív mechanikai hatása után
a szrési eljárás már tulajdonképen kíméletes kezelésnek mondható. Valószínleg a maradványok igen kis méreted és nagy számuk miatt lehetséges, hogy a III. és V táblákon ábrázolt formák épségben vizsgálatra
kerülhettek.

A

.

,

Ha a maradvány morfológiai tulajdonságaiból nem lehet az eredetre
következtetni és lm megközelít statisztikai adatokra van szükség annak
eldöntésére, hogy a maradványok között milyen arányban szerepelnek
állati és növényi eredetek, chitinreakciókhoz kell folyamodni.
növényi
anyagoknak festési eljárásokkal való kimutatása ugyanis csak a legritkább esetben sikerül, valószínleg az SiO bevonat miatt.

A

2

Az
S

c

hu

ismert
1

z e- és

közül legkönnyebben keresztülvihet a
Eljárásuk lényege, hogy az anyagot chlordiaphanollal elkészítik. Az elkészítés folyamán

chitinreakciók

Kuni k e-féle.

dioxidecetsavval, az ú.

n.

a chitinhen lév idegen vegytileteket szétroncsolva, kifehérítik a kísérleti
anyagot. Koncentrált kénsavval lieoseppentve az anyag feloldódik. Ezután

—

2 cseppet adva a
folyadékhoz, ibolyaszínezdés áll el. Ugyanakkor jód és conc. kénsav
hatására az anyag csak sárgára -színez dik és ebben különbözik a cellu-

50 százalékos alkohol alfa naftollal telített oldatából 1

lózétól.

Az ilyen reakció elvégzése természetesen korántsem olyan egyszer,
parányi mikroszkopikus maradványokkal, mintha nagyobb, darabokból
álló vizsgálati anyagról van iszó. Elvégzését a kis anyagmennyiség megnehezíti, azonban könnyítést jelent az, hogy a diaphanollal való kezelés
elmaradhat.
Megemlítend, hogy igen gyakran, a növénymaradványokhoz hasonlóan, legalább részleges SiO burok tapad a chitinpáncélhoz. Ilyen esetben
eredményes reakcióra csak az SiO elzetes leoldása után számíthatunk.
2

2

Az állati maradványok szebb példányai a III. és V. táblán vannak
ábrázolva. Meglehetsen gyakoriak mindhárom olajmez maradványai
között az A rf /iropodo-pikkelyek, amilyenek a III. tábla 1., 2. és az V. tábla
13., 14. és 18. sz. képein vannak ábrázolva.
pikkelyek kisméretek, teljesen színtelenek és átlátszók, úgyhogy fényképezésük rendkívül nehéz. Az
V. tábla 13. és 14. képein feltnik a hosszirányú finom rovátkoltság. Az V.
tábla 18. képén lev rajz a III. tábla 1. sz. mikrof elvételével azonos pikkelyrl készült. A pikkely kanálszerén domború és mély rovátkái követ
keztében harántirányban hullámos. Vastagfalú ohitintüskét ábrázol a III.
4. sz. és V. 12. sz. ábra.
Említésreméltó. hogy mind a lovászi olajmez
fels, mind a budafapusztai olajmez alsó termelszinttájából elkerült
Arthropoda szrképletek ép és töredékdarabjai is -eléggé gyakoriak. A III.
tábla 5. -sz. és az V. tábla 23. sz. képe ábrázol két ép, kissé hajlott, finom.

A
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1

rövid chitinszrökkel borított képletet. Valószínleg az V. tábla '20. sz.
képén ábrázolt maradvány is chitin függeléket ábrázol. Rendkívül szép,
épen maradt szrképlet került ki eg‘y lovászi kút termelesövóben lerakódott paraffinból. A maradvány fümottn szerkezetét valószínleg a termel cs lágy parafi nr étegének fékez hatása óvhatta meg a sérüléstl. Mikrofelvétel a III. tábla 7. ábráján.
Két ugyancsak rendkívül finom szerkezet szrképletet ábrázol a II.
tábla 3. és 4. sz. mikrofényképe. Mindkét maradvány vékony, finom szerkezet, elágazó fo mákot mutat be. Mind az ábrázolt példányok, mind
számos töredékdarabjuk eddig kizárólag a lovászi olajmez alsó termelszinttájának olajából kerültek el.
A III. tábla 6. fényképe ugyancsak jó magtárt ású, ép Arthropoda
chitinvázdarabot ábrázol egy épségben maradt végtaggal. A öhitintüskék,
nem eredeti helyzetben ugyan, de jól megmaradtak.
Ugyancsak termelcsben lerakodott paraffinból került el a legszebb
és legépebb maradványok egyike, egy Ízeltlábú csaknem teljes épségben.
Polarizált fényben ia fej és végtagok körül SiO bevonatot lelhetett megállapítani. A III. tábla 8. sz. mikrofelvételén jól látható az abdomen
szelvényezettsége, és az egyik ép végtag részei, nemkülönben a fej egyes
2

függelékei.
J

A

V. tábla 21. képei ugyancsak Arthropoda
kép egyik része oldalnézetben, a másik keresztmetszetben ábrázolja a chitinpáncélt. A hullámos lefutású szelvények jól
megfigyelhetk.
A III. tábla 10. sz. fényképe Acarinát ábrázol. A vékony végtagoknak
mindössze töredékei maradtak meg, végükön SiO csomókkal. A többi
ízeltlábú maradványtól eltéren nem áttetsz, hanem sötétbarna, átlátszatlan ez a maradvány; belseje sötétbarna tömeggel van kitöltve.
Az V. tábla 16., 19. és 24. képei Arthropodák leszakadt végtagdarabjait ábrázolják. A 22. sz. kép egy többé-kevésbbé összegyrt chit inbrt
ábrázol, részben épségben maradt végtagokkal. A maradvány hasonlít a
III. tábla 9. sz. és az

maradványát ábrázolják.

A

2

Collenbola sp.-hez.

Az
mutatja

sz. képe eigy tracheás Ízeltlábúnak légzcsrészletét
a tracheát 'kifeszít chitinspirálissal és a légznyílás egy

V. tábla 17.
be,

részletével.

k

Megemlítene!
az Y. tábla 7., 8. és 9. sz. képei. Az ábrázolt maradványok hengeralakú két végén kihegyesed, hajlott testalkatúnk, amelyek kizárólag a lovászi olajmez alsó termelszintjének olajából kerültek
el. Testalkatukból következtetve a Permetekhez tartozhatnak. Belsejük

sárgásbarna át

nem

látszó

anyaggal

kitöltött,

lenül bevonva.
Végül az V. tábla 25. sz. és a III. tábla
horogtöredéket ábrázolnak.

A

vizsgálati

eredmények

3.

külsejük SiCh-vel egyenetsz.

képei tollmianadványt,

bírálata.

Fenti vizsgálati adatok alapján mindenekeltt felvetdik az a kérdés,
vájjon valóban biztosító
e eredményeink abban a kérdésben, hogy a kolaj keletkezése szervezetek elbomlásából, tehát organo-

erejek

gén úton történt? Vájjon magyarországi kolajainkból kiszrt lebeg
organizmusmaradványok valóban jelen voltak-e az olajjáválás folyamán

anyakzetbl elsdleges migrációkor kerültek az olajjal együtt hézagos tárolókzetbe, onnan mai gyjthelyükre, majd feltáráskor a felszínre? Vagy pedig idközben a másodlagos vándorlás folyamán kerültek
és az

mint bekebelezett anyag az olajba?
A mai üledékképzdési folyamatokat vizsgálva bebizonyosodott, hogy
psaimmitok leülepedése olyan helyen történik, ahol intenzív vízmozgás

'
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miatt nem lehetséges a szapropélképzdéshez szükséges redukáló, oxigénmentes környezet, másrészt a psammitos üledékek szemcséinek fajsúlya
lényegesen nagyobb az elpusztuló lebeg organikus szerkezetekénél. A szervezetek leülepedése semmiesetre sem történik a. psammitokóval egy idben és helyen.
Ezen tapasztalati tények ellenére azonban feltételezhet, hogy rendkívül ellenálló maradványok a homokszemcsékkel együtt azokhoz tapadva
leülepedtek .és a szedimentum szemcséi közé kerültek, st a kompakció
folyamán a szemcsékhez rögzítdtek. Elképzelhet, hogy ezek az alaposan

maradványok az átvándorló olaj hatására részben felszabadultak és az olajba kerülték, mint másodlagos, bekebelezett anyagok.
Bizonyosnak látszik azonban, hogy az így útközben felszedett maradványok száma elenyészen csekély lehet csak. Bizonyítható ez az elgondolás azzal, hogy a termelt kolajfajták és tárolókzet-magmintákon kívül
olyan homokkbl fúrt magot vizsgálunk, amely olajat sohasem tartalmazott és olyan szinttájból való, amelyben olaj 'nincsen és nem is vándorögzített

rolt keresztül.
Az olaj- és

magvizsgálatokkal azonosan végrehajtott szrési eljárás,
ezen medd homokokban fleg igen apró ásványszemeket, amorf detritus
csomókat és kevés szerkezetnélküli, apró, hártyaszer képletet eredményezett. Bizonyító erej az a tény, hogy a liahóti olaj, amely mezozcos
és részben miocén mészkrepedésekben van, a homokkbl termelt lovászi
és budafapusztai olajokhoz hasonlóan szintén bséges mennyiségben tartalmaz lebeg maradványokat.
Bizonyos az, hogy a kolaj tartozékát tev mikroorganizmus maradványok jelentékeny része, migrálás közben inkább lemaradt az olajat

megszr psammitokban. amelyeken átvándorolt.
hahóti kolaj fekete, sírna felület, kitöltött belsej spórái is azt
bizonyítják, hogy nem migrálás közben felvett maradványokról van szó.
A spórák szén- és tzegtelepekben gyakoriak, de itt összelapított, üres
zsákok. Kolajainkban lév törékeny és vékonyfalú spórák csak úgy
tarthatták meg eredeti alakjukat, ha folyadékban lebegtek és belsejüket
is folyadék tölthette ki. Nem lehetséges az sem, hogy egy vízzel kitöltött
spórából az olajbakerülés után a víz eltávozzék és helyét olaj foglalja el.
Az észlelt finom szerkezet' növényi és állati szrképletek hasonlómintegy

A

'

képpen azt bizonyítják, hogy az

olaj tartozékai. Elképzelhetetlen,

hogy

a II. tábla 3., 4. és a III. tábla 5. és 7. sz. maradványai homokkal rakódtak
volna le és a mozgásban lév, majd késbb a tömörülés folyamán újra
mozgó szemcsék között épségben megmaradhattak volna.
Fenti érvek mellé több hasonló volna sorolható; azonban az eddigiekbl is bizonyosnak látszik, hogy kiszrt és leírt maradványaink

már

az olaj tartozékai voltak.
ezideig nem terjedt ki hasonló lágytest mikroszkopikus kiesinység szervezetek vizsgálatára, amelyek az
alsópannóniai emeletben és miocén idszakban éltek. Egyedül a kolaj
rizte meg ezeket a szervezeteket és ad lehetséget arra. hogy elmúlt
geológiai korszakok ilyen mikroszkopikus élvilágát megismerhessük.
eredetileg

Az slénykutatók munkaterülete

•

sr>3

Összefoglalás.

Az

1.

2.

3.

1

4.

5.

»

•

6.

eddigi vizsgálatokból a következ megállapítások adódnak:
Magyarországon termelt kolajban jelentékeny mennyiségben vannak egykori szervezetek mikroszkopikus kicsinység maradványai.
A kolajban lév organizmus-maradványok túlnyomó többsége az olaj
tartozéka, tehát már a keletkezés folyamatakor jelen volt. Részben
az elbomlásnak ellen tálló anyagnak, részben védburok keletkezésének
köszönhet, hogy elkerülte a hozzá hasonló szervezeteket elbontó, olajjá-

A

válási folyamatot.
olajat tároló kzet, az

Az

olajhomokk, az olajban levkkel azonos,
jellemz maradványformákat tartalmazza, amelyek az olajból kerültek
a tárolókzetbe.
Víztartó homokok és homokkövek, amelyék olajat sohasem tartalmaztak, rajtuk keresztül szénhidrogének nem vándoroltak, nem tartalmazzák ezeket a maradványokat.
A maradványokból ítélve megállapítható, hogy az olajkeletkezés folyamatában mind állati, mind növényi szervezetek szerepet játszottak.
Hogy melyik csoportnak jutott nagyobb szerep, annak eldöntése
semmi jelentséggel nem bír a planktonikus szervezeteket felépít
anyagok vegyi hasonlósága, st, csaknem azonossága miatt. Az olajban
talált maradványok között a növényiek vannak túlsúlyban. A kolajkeletkezésnél betöltött szerepre azonban ebbl semminem következtetés nem vonható.
Egyes spórafajok feltnen nagy mennyisége, ízeltlábú pikkelyek
gyakorisága és tollmaradványok azt látszanak bizonyítani, hogy az
anyakzet lerakódásának és az olajképzdésnek színhelye szárazulatközeli, nyugodtviz szigettenger volt.
Az olajkeletkezés szárazföld^ közeli körülményeire utal egyes spóraféleségek röpít brkoszorúja, Pteridophyta és Lycopodium' maradványok, szárazföldi növények epidermisképletei és gyantaeseppek
jelenléte az olajban.
Számos Arthropoda maradvány és vízi növényrészek jelenléte a lebeg
planktonikus szervezetek jelents szerepét bizonyítjákEgyes finom szerkezet maradványok épsége és gyakorisága azt látszik bizonyítani, hogy nagy távolságról történ olaj vándorlást nem
tételezhetünk fel.
Az eddigi vizsgálati eredmények alapján úgylátszik, hogy megkülönböztethet maradványok felhasználásával a lovászi mélyebb termel
szinttáj olaja a felsbbtl, ill. a budafapusztaitól.
A .hahóti kolaj egyes maradványai azonosak a lovászi mélyebb termelszint maradványaival, annak ellenére, hogy a lovászi olaj az
alsó pannóniai alsó részén lév homokkbl, a hahóti pedig mezozoos
és miocén mészk repedéseibl származik.
.

.

7.

8.

9.

10.

11.

A

fentebb

ismertetett vizsgálatok természetesen csak kezdeti eredkutatások folytatásától ia következ kérdésék eldön-

ményeket adtak.

A

tése várható:
1.

2.

Az

olaj által másodlagos migráláskor elhagyott maradványok alapján
remélhet, hogy követni lehet a migrálás irányát és megállapítani
a vándorlás távolságát.
A nagy és változatos spóraanyag felhasználásával remélhet, hogy
sikerül az olajkeletkezés korának, a paleogeográfiai viszonyoknak és
az akkor uralkodó éghajlatnak exakt megállapítása.
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MccnegoBaHHe opra HHHecKM x oct3tkob

b

BSHepcrKOM

HecjiTM.

flHom ToMop:
Abtop, népén 03HaKOMJieHiiexi co gbohmh HCCjieaoBaHHHMii b oaacTH nponcxO/KneHiiH
Hetjmi Ha TeppiiTopan BeHrpHH, gaeT KpuTunecKHö osop jraxepaTypbi 3aHHMaioin;eüCH c sto

OJiaCTbK).
Cxojkhm c MeTOAOM CaHgepca chocoom goicasaji Hajranae ocTaiKOB MHKpocKOHHnecKHx
opraHH3MOB b BeHrepcKO 3aayHaíiCKOíi HecJiTH.
Ilocjie jeTajibHoro o3HaK0\uieHUH c MeTOgOM nposegeHHa HccgegOBaHim, aBTop CT(|)Hgb1. BenjecTBO, cocTonmee
TpoBaHHoe H3 He(j)TH BemecTBo KJiaccH^HmipyeT Ha TpH rpynnbi
3. BenjecTBo jkii'H3 HCKonae.Mbix BergecTB
2. BemecTBO pacTHiejibHoro nponcxoíKgeHHH h
othoto nponcxovKgeHHH. Hanogee xapaKTepHbie cjpopMbi rpoMagHOft Maccbi OdáTKOB BenjecTB,
aBftHeHHbix b BeHrepcKOá HecjiTH, HraycTpHpyexcH Tammea Ma 5. MHKpo(|)OTorpa(J)HHMH, a
H aHaCTHHHO piicyHKaMH.
B He<Jmi, HobiBaeMOii b BeHrpini, HMeeTca aHamiTegbHoe KOjranecTBO MiiKpocKonuHecKHx
ocTaiKOB Bbniepmiix opxaHH3MOB, npeoöoiagaiomHe KOjmnecTBO KOTopbix HBgneTCH cocTaBHOft
nacTbio HetjiTH. BojioHenpoHHiraeMbie necKii h necnaHHKH, Koxopbie Henorga He cogepacagu
HecJiTH, nepea KOTopbie HenpoHHKajin yrgeBOgbT, 9thx ociaTKOB He cogepacaT.
Ha ocHOBaHHH HMerouinxcH ocTaTKOB genaiOT BbiBOg, hto b npogecce opaaoBaHiia He^ra
nrpajiH pojib Kan acnBOTHbie, Tai-c h pacxHTegbHbie opxaHH3Mbi.
Bpocaromeecn b xjiaaa HCKJiioHiiTejibHoe öooibnioe hhcjio OTgegbHbix Biigos cnop, náció
BCTpenaioTCH n ociaTKH nepbeB gaxox noBOg k yTBepiKgenmo, hto mcctom BTopuHHOro opa30BaHÜH MaxepHHCKOlí HOpOHbl H CKOHJieHHH He$TU C>bIJIO OCTpOBHOe MOpe, pacnOJIOHteHHOe
:

;

'

B 03 Jie cymii.

Ha

oöcxoflTejibCTBa CKonjieHHH He^Txi Boajie

cymn

jucagbiBaioT

H eíjmt neKOTOpbix pa3HOBHgHOCTe cnop, ociaxKOB ninpugotjurra
(J)opM,yjibi pacTHTe.xbHOCTii cynm h xcanegb KaHii(})OJiH.

ii

(JjaKTbi

npHcyTCTBHH b

JiHKOgna, amígepjnnecKiie

3HaHiiTejibHoe hhc.xo Apto^ohhbix ocTaTKOB ii npncyTCTBiie Bogopocge ,xoKa3biBaioT
3HaHHT6JIbHyiO pOHb B3BeHieHHbIX nJiaKXOHHHeCKIIX OpraHH3MOB.
H3=3a nejiocTHOCTii n ogbmero KOJiHnecTBa nueiomiix TOHKoe CToeHHe OTgejibHbix ocTaxkob He xioaseM npegnonaraTb HBHXKeHHe He$Tn c ojibinoro paccxoaHHH.
OpxaHiiHecKiie ocxaTKH moxj-t öbitb ucnojibgoBaHHbi gga onpege.xeHHH pa3HHHHbix eKc=
HJIOaxaHHOHHblX X0DH30HTOB.
Hcnojib30BaHHeM öo.xbnioro KOJiiinecTBa h onnmoxo paaHOOpaaiia cnop, moskho npeg=
no.xoHaiTb, hto bo3mo;kho onpenejiiiTb spy oópaaoBaHna Hetjmi, a TaKHie onpe.xejieHiie ycao=
bhü xpeBHett xeoxpa^mi 3e\iHoro mapa, a b ocoeHHoexn ycíioBiifl KjmMaxa o6pa30Banna
HetpTH.

RESTES ORGANIQES DANS LE PÉTROLE HONGROIS.
s

por

J.

Tömör.

Avant do proeéder k rexposition de

recherches eoncernamt l’origine
st\s
i*evue critique les oeuvres de la literapétrole.
Au cours de la présentatiou des tkéories coneernant l’origine du pétrole.
il énumére les réfutations de l’origlne anorganique et les preuves qui parlent
pour l origine org'anique. adoptée pár la plupart des ohercheurs.
I! fait counaitre les résulta>ís les plus importauts des eherclieurs étran-

du pétrole hong'rois, l’auteur passe en
ture mondiale eoneorixant l’origine du

gers qui ont eu pour bút surtout d elucider le rnode de formation ele la
matiére premiere du pétrole, dabs les temps passés, en étudiant le mode de
formation sédiments réeents.
Ensuite l’auteur donne un résuané des matiéres organiques du sapropéle
et do nos connaissances coneernant leurs transfonnations chimiques.
Pour la formation organogénique du pétrole on peut fairé valoir les

arguments suivants:
l u L'on peut démontrer pár une comparaisou géolog-ique basée sur
tistique que, daiis la plupart des terrains pétroliféres,

il

la sta-

y a généralement

sous le roche formánt le troit. ou dans la proximité du terrain productif, des
roches pélitiques. á cár ac tere bémipélaque, conteulant des matiéres organiques,
qui se som formées de sapropéle, et dout on peut souvent démontrer qu’elles
sont les roches
mérés du pétrole.

—
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rares, qui
les pétroles la présenee de metaux
irécents.
sapropélitiques
.
ments
sédi
s’accumulent aussi dans les
exeiu3° Dans le pétrole on troirve des eorps chimiqttes rares et se t o nman t
sivement dans les orgauismes vivants. Ce sont des dérivés de la clhloropihytie
qui se
et de 1’hémime, la elholésterine, oertains hormones de la reproduction
sont révélés actifs physiologiquement, qui manqnent dans les eaux aerees, et
,
se décomposent á des températures 'dópassant 200° C.
baeteries,
4' Dans le pétrole on peut démontrer la présenee de nombreuses
le
aurjourd
en.oore
transíonment
actuellement vivants, qui décomposent et
2°

On

petit

démon trer dams

.

hm

pétrole.

.r

„
Selon nos eonntaissanceis le pétrole a pour malteré d origme le sapropeie
pár
formé au fond de parties marines non aérées, á eau dépoiirvu d oxygene,
vasé
de
morts
et
d’organismes
prolongée
raec-u mulat ion
petrole s est
L’idée qui sert de fond aux recherches de l’auteur est: Sn le
formé en efft dans des parties tle la mer dépottrvues d’oxygéne pár la diecomest-ce
position anaérobiqtte des org'anismes du plankton, l’on peut se deintander,
dans
eonservele
pás
c’est
das
ne
déooanposant
plankton
ne
se
que la pariié du
a
pétrole ? Si eette supposition est juste. l’on peut en séptarer et soumettre
.

1

le

Texamen

ees vestiges.

,,
„
„ _
de bán d©rs ajuteur a pu
dans
démontrer la présenee abondante d’anciens org'anismes microseopiques
les pétroles transdanubiens de le Hongrie.*
aussi
L’artiele fait connaitre le procédé employe. la prtse d eehantillons

Pár un prooédé aualogu© au procédé d©

.

_

filtriage

,

1

.

entonnoir en vérré muni d’une plaque filtrante en porcellaine. dans lequel on
a piacé u ne couehe de sel marin chimiquement pttre, trés finement cristallisé.
bumeeté de pétrole distillé et préssé -contre la plaque avec un báton de vérré.
La couehe de sel a une épaisseur de 10 á 15 mm.
A traivers le filtre ainsi préparé l’on fait passer tout doiicement dn petrole
distillé; ensuite on procédé att filtrage dtt pétrole de la mérne maniére.
Aprés le filtrage ott lave avec précaution la planqne filtrante de sel. en
faisant passer pár succion des fractions de pétrole jusqtt’á ee que 'la fittet ion
á la pítts basse tempérlatnre d’óbullitioai ait complétement enlevé le pétrole de
la surface de la plaque ét le filfrat passe clair.
L’emploi du sel pottr le filtrage, et des fractions de pétrole pour le dilution
et le lavage élimine la possibilité de ehangemeuts phy.siques et chimiqttes. Le
sel et les fractions de pétrole font partié dtt milieu, dönt nous avons séparé les
échantillons á examiner.
Aprés le nettoyage de la couehe filtrante. et aprés l’ayoir sedhe, en faiparit passer de l’air cbaud. on transvase, á l’aide d’eaii distillée eb att de. le sei
avec la matiére qui y adhére, dans un cylindre en vérré.
La sclti tion concentrée de sel est laiteuse, opalisante, de cottlettr jaunatre,
pár sülte de la matiére suspendue. L’an peut ehanger á volonté la cqncentration dtt liquide pár l’addition d’une solntion de sel marin concentrée ott de
1’eatt distillée. Le bút est d’obtenir les échantillons á examiner á l’état, flottant,
_et
pár suite. sélectionnés dans une certaine mesttre, en conséquenee de leurs
poids spécifiques.
Pottr l’examination, il fant séparer dtt sel la matiere extraite dtt petrole.
On préléve eette matiére pár coucbes, qn’on piacé dans des tnbes filtrants
avec de
f&its ele pltiQUPS íiltrantes do Scliott* et 1 on s>épi-ire le sel pár lavage
tou.jours
sóit
tbe
le
sóin
que
en
ayant
succion.
faible
une
sous
distillée
l’eau
picin u tJctuj
f
0
Pour fairé une préparation on remplaee 1 eau, sur le filtre de la tigure i.
en
des
phtoles
dans
nlcoo'hque
pár de l’alcool. On peut con-serve cette matiére
Aures
vérré ott on lva transporte sur un porte-objet á l'aide d un pinceau fin.
l’évaporation de l’alcool. I on peut examiner au microscope et photograpbiei
....
les échantillons adbérants au vérré.
,,
L’autenr a rangé la nrat'iérc obtnnuG pár lo frltrag^ du pcti ol c cn ^o s
\égé
doiigin©
2^
maliéi
©s
anorg'RniQUö;
groupes: 1° inatiéres u composition
taíe; 3° matiéres d’origine animale.

....

,

.

'

,

,
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Les figures des ciriq tableiaux annexes représentent les formes les plus
caraetéristiques trouvées parmi les vestiges obtenus en gr and e masse du
pétrole hongrois (microphotographies et dessins).
Quoique les investigations ne sont pás encore terminées, on en peut tirer
les conclusions suivantes:
1° Dans le pétrole exploité en Hongrie 11 y a un grand noinbre de vestiges micro&copiques d’anciens organismes2° Une part prépondérant© des vestiges trouvés fait partié du pétrole, elle
y était présente déjá pendant le procés de la formation du pétrole. C’est á
des substances résistantes á la décomposition et á la formation de couehes
protectrices. qu’il faut attriibuer que ees vestiges ont éöhappó aux changements. q.ui ont transformé en pétrole les unoiens organismes.
3° La roche contenant le pétrole, le grés pétrolifére, contient les mémes
formes caraetéristiques, qui y sont parvenues du pétrole.
4 Ces vestiges manquent dans les saibles et les grés, iimperméables. qui
n’ont .iamais contenu du pétrole.
5° De ces vestiges l'on peut établir que, dans la formation du pétrole. ont
priis part des organismes animales, ainsi que des organismes végétales. Lequel
des deux groupes a joué un rle prépndérant, nL pás, d’importance, vu la
similitude ou la presque identitó cbiamque des matiéres composant les organismes planktoniques. Parmi les vestiges trouvés dans le pétrole dominent
ceux d’orgine végétale. Mais on n’en peut trier auoune conclusion concernant
lo rle qu’ils ont joué dans la, formation du pétrole.
6 La trés grande quantité de certaines espéoes de spores, la fréquence
d’ócailles d’arthropodes et de fragments de plumes. semlblent indiquer que le
lieu de la décomposition de la roche-mére et de la formation du pétrole, a. été
un arehipel á e'au tranquille au voisinag'e du continent.
7° Le-voisinage du continent est encore induqué pár la présenoe dans le
pétrole d’anneaux de euir servaut á fairé envoler certaines espéces de spores. j
pár des fragments de Ptéridophtftes et de Lycopodos, des parties d’épiderme |
do plantes terrestres et des gouttes de résine.
8" Oe nombreux fragments d’Arthropodes et de plantes
aquatiques prou- \
vént rle important des organismes plantoniques flottants.
9° L’état bien conscrvé de certains vestiges á structure délieate et.leur
abondance semble indiquer, qu'on ne peut pás supposer une migration du i
*
pétrole á grande distance.
10° Se’lon les rásultats obtenus jusqu’ici, 51 semble qu’on peut distánguer le
pétrole de l’horizon prodictif plus profond de Lovászi, de célúi de l’borizon
situé plus haut, reeip. de célúi de Budafapuszta.
11" Certains vestiges du pétrole de Hahót sont identiques avec les vestiges de rhorizon producíif profond de Lovászi, nonobstant que le pétrole de
Lovászi provient d’un grés situé á la partié iniférieure de l’étage pannonién
iuférieur, trandisque le pétrole de Hahót provient de fissuras de calcaires

J.

,

,

;

i

1

iJ

.

-

mésozoiques et miocénes.
Les recherehes décrits n’otit donné naturellement que des résulfats initiaux.
De la continuation de ces recherehes l’on peut attendre l’élucidation des questions suivantes:
1° L’on peut supposer gue les
vestig-es déposés pendant lia migration
secondaire du pétrole permettront de suivre la direction et la disfance de la
migration.
.2° Les spores variées, trouvées en abondance. nous permettront peutétre
d’établir d’une maniére précise l’áge de la formation du pétrole. les conditions
paléographiques et le climat prévalent á cétte époque.

;
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I.

tábla

Hányszoros
nagyítás

Abraszám
1.
2.

3—12.
13.
14.

Piritgömbcsoport
Piritgömb
Spóratípusok
Spóra

Lovászi

Fels

sz.

Budafa
Lovászi és Budafa

Hahót

22.

Budafa
Pollen
Spóra, két félgömbre törve Lovászi
Hahót
Gomba spóra
Hahót
Sejtcsoport (6-os)
Lovászi Alsó sz.
Sejtcsoport (6-os)
Lovászi Fels szSejtcsoport (2-es)
Lovászi Fels sz.
Gomba termtest
Budafa
Gomba spóra
Lovászi Alsó sz.
Antheridium

23.

Gomba maradvány

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

II.

Budafa

360
600
600
600
360
600
900
900
600
1050
150
360
600
360

tábla
Hányszoros
nagyítás

\bra szám
1.

Lovászi Fels sz.
Lovászi Fels sz.
Lovászi Alsó sz.
Lovászi Alsó sz.

Alga maradvány

5.

Trichoma. Ccrmophitárúl
Chitin szrképlet
Chitin szrképlet
Ismeretlen maradvány

6.

Kovat

Lovászi

8.

Orsóalakú növénymaradvány
Chara sp.

Budafa
Hahót

9.

Növény maradvány vastagodott

2.
3.
4.

7.

Budafa

10.

Növényi szövetdarab gödrös sejtfalvas-

11.

tagodásssal
Kutinizált növénymaradvány

12.

Növénymaradvány kúpos

14.
15.

Diatoma

16.

Gomba hyphafonalak

sz.

Fels

sz.

600

Lovászi Fels

sz.

600
360

sz.

600
600
600
600
600

Lovászi

Budafa

felszíni kiemel-

kedésekkel

Cymbella
Cymbella

Fels

sejtfallal

és sziliéi fikáit bevonattal

13.

360
600
600
600
360
600
360
600

Lovászi

Fels

Hahót
Hahót
Hahót
Hahót

sp.
sp.

III. tábla

Hány szoros
nágyítás

Ábraszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Arthropoda pikkely
Arthropoda pikkely

Lovászi Alsó

Tolihorog
Chitintüske

Lovászi

Arthropoda szrképlet
Arthropoda úszó végtag
Arthropoda szrképlet

Lovászi Alsó sz.
Lovászi Fels sz.
Lovászi Fels sz.
Lovászi Alsó sz.
Lovászi Fels sz.
Lovászi Alsó sz.

Arthropoda, paraffinlerakodásból
Arthropoda páncél és töredéke

Acarina sp.
Arthropoda összegyrt chitinváza
Arthropoda vázmaradvány

sz.

Hahót

Fels

sz.

Budafa

Budafa

Chitin vázmaradvány

Lovászi Fels sz.
Lovászi Alsó sz.

Arthropoda összegyrt chitinváza

Budafa

360
360
600
600
900
360
600
600
600
360
360
600
360
150

360

IV. tábla
Hányszoros

Ábraszám

nagyítás
kb.

1.,

2.,

5..

6.,

7.,

8.

Spóratípusok
Lycopodium spóra
lásd I. tábla 19. kép
Petehalmaz
Pteridophyta spóra
Fátyolos szaporítósejt
Petehalmaz ?
Nyeles g'ombaspóra
Piritgömbök

3.
4.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

és

Budafa

Fels
Fels
Alsó

Gomb a maradvány

Lovászi Fels

Cymbella

Hahót

Gombamaradvány
Moha protonéma

22.
23., 24.. 25.

Alga thallusok
Ismeretlen maradvány

sz.
sz-

Lovászi Fels sz.
Lovászi Alsó sz.
Lovászi Alsó sz.

Növényi epidermisképlet Lovászi Alsó
Gomba hypha
Budafa
sp.

1000
1000
950
300
1000
1000
300
600
600
800
300
600
500
1000
500
400
150

sz.

Budafa

Budafa
Egysejt algamaradvány Lovászi Fels

20., 21.

26.

Lovászi
Lovászi
Lovászi
Lovászi

Lovászi Alsó

Hahót
Budafa
Hahót

és

sz.
sz.
sz.

sz.

Lovászi Fels

300

Hányszoros

‘

Ábraszám

nagyítás
kb.

1

.

2.
3., 5.. 6.

4.
7., 8., 9.

10.

11.
12.
13.. 14., 18.

15.
16.
17.
19.. 24.

20.
21., 22.

23.

25.

Budafa

Gombaspóra
Algamaradvány
N ö vénymaradványok
Kovaváz
V érmés 1 maradványok
Növényi szrképlet
Kovatüske

Lovászi Fels sz.
Lovászi Fels sz.
Lovászi Alsó sz.
Lovászi Alsó sz.
Buda f a
Lovászi Fels sz.

Chitintüske

Budafa

Arthropodapikkelyek
Ascus Ascomyceteaebl
Arthropoda eliitinfüggelék
Arthropoda tracheájából chitinspirális
Arthropodavégtagok
Chitinfüg'gel ékdarab Arthropodáról
Arthropoda chitinvázak
Szrképlet Arthropodáról
Tollmaradvány, horogtöredék

Lovászi
Lovászi Alsó

1000
850
850
800
600
600
600
1000
1000
360
600
800
600
1000
600
600
600

sz.

Budafa
Lovászi
Lovászi
Lovászi
Lovászi
Lovászi
Lovászi

Fels
Alsó

Fels
Fels
Alsó

Fels

sz.
sz.
sz.

sz.
sz.
sz.

\
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II.
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III.
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A dolomítporlódás kérdése

a

Budai-hegységben

JAKUCS LÁSZLÓ
(A Magyarhoni Földtani Társulat

1949.

márc.

2-i

szakülésen elhangzott eladás.)

A Budai-hegység területén a fdolomitban igen sok helyen, gyakran
nagy kiterjedésben mutatkozó porlódás a régebbi szerzket arra a nem
egészen helyes felfogásra vezette, hogy a porlódás okát felszíni kzet-

mállásban keressék. Ezt a felfogást elször Szabó képviselte (18) és
annyira átment a köztudatba, hogy Seb r éter (17) a hévforrások tevékenységével kapcsolatban, a dolomitporlódást n'em is említi.
P á 1 f f y (12) volt az els. aki a Fazekashegyen elforduló daehsteini
mészk, porlott részeinek keletkezését azzal magyarázza, hogy „itt
triásztenger
fel
a
vagy szénsavas, vagy melegf orrá sok 'törtek
viszont
mely
le,
vált
aragonit
részben,
legalább
fenekén s ezekbl
molekulaáthelyezdés mellett, a sokkal állandóbb kaleittá alakult
Talán ezzel a molekula áthely e zdésse i lehet kapcsolatos szeát“.
a
rinte a kzet szétporlódása is. Ugyancsak Pálííy felveti azt
képtekintend
forrásüledékeknek
kétségtelenül
,’a
hogy
gondolatot is,
zdménvek utólagosan rakódtak le a mészknek azokban a nagy üregeiben amiket a késbb feltör források hoztak létre s aminre tényleg van
példa a Budai-hegység dachsteini-mészkövében, de lehetséges az is, hogy
a mészkövet melegíorrások, illeme azokkal kapcsalotos kénes gázok bontották volna el. Ennek a feltevésnek azonban ellene mond az a körülhogy magában az aragonitszer. réteges kzetben
mény,
írja P á 1 f f y
hogy a porrá széthulló
is elfordulnak kövületek, méginkább pedig az,
kzetben lev kövületek igen finom díszítésüket is teljesen^ megtartották,
ami pedig kénes gázok jelenlétében teljesen elmosódott volna P á 1 f j -mák

—

—

i

.

sem próbálta meg
ezek a felismerései kétségkívül helyesek. Azonban
gondolatait a jóval általánosabb dolomitporlódással kapcsolatban alkaligen
mazni, ami valószínvé teszi, hogy a szerz nem azonosította
jelenporlódási
dolomit
a
mészkporlódást
fazekashegyi
helyesen
a

—

_

.

ségeivel.
.

.

Találkozunk olyan régebbi felfogással is. amely szerint a dolomités
porlódás oka „az ányak, melybl a dolomit képeztetett, minségében
Eddigi
(11).
képeztetett
alatt
melyek
azon körülményekben keresend,
eite.
vizsgálataink azt mutatták, hogy Xendtvich feltevése a óban az
keletkezesi
meghatározott
csak
valóban
hogy
lemben megállja a helyét,
körülmények között képzdött dolomitokban mutatkozik porlódás jelenhelyi bebataso
sége, noha a porlasztási folyamatot kiváltó speciális,
egyéb dolomitokat is kimutathatóan értek.
Legalaposabban és leggondosabban S eh ért foglalkozott a keidesse
a dolomitporlodasnak
(16). aki hosszas vizsgálódásainak eredményeként,
feltételtl függ
létez
nem
rendszerint
természetben
szellemes, de több a
magyarázatát adta. Szerinte a „dolomitnak sajátságos kpoiszei kifejldését a Budai- és Pilisi-hegységben a törésvonalak bizonyos pontjain
,

,

, ,

,
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feltört, szénsavban dús s egyéb ásványképz gázokat is tartalmazó geizírszer hévforrások nyomás alatt álló, túlhevített vizének
át (kristályosító hatása okozta". Bár a folyamatnak ilyen magyará-

hajdan

zata, az újabb vizsgálatok alapján nem látszik helyesnek, mégis nagyon sok
lépéssel vitte elre a kérdés megoldását és
sok megfigyelésbl levont
részletkövetkeztetése
is megállja helyét. Legnagyobb érdeme, hogy
felismerte a Budai-hegység területén a porló dolomitok elfordulási helyei
és a hajdan feltört hévforrások közötti összefüggést. 'Az újabb vizsgálatok is igazolták azt a megállapítását, hogy „a kporosodásnak a légbeli
málláshoz semmi köze nincs, hanem az a Budai-hegységben s annak
távolabbi környékén is a hegység ismert sakktáblaszer összetöredezett-

ma

elidéz törésvonalakhoz van kötve, olyanformán, hogy a törés-'
onalak mentén nem okvetlenül van kpor is, de ahol a kpor mutatkozik, ott okvetlenül törés is van“.
Legújabban Brugger (2) végzett behatóbb kzettani vizsgálatokat a
pordolomittal kapcsolatban s ezek eredményeként S eh® r f-fel szemben
megállapítja, hogy „több dolomitport átvizsgálva, azt találtam, hogy a
por szemcséi nagyság és alakban megegyezek az eredeti kzet szemcséivel és teljesen xenomorfok. Tehát egyáltalán nem valószín, hogy a pordolomitokat a hévforrások átkristályosították". Brugger a dolomit porlódását két tényezvel magyarázza, éspedig
„1. A hévforrás hhatása által a kzet meglazult, mely effektushoz
a dolomit hkitágulásának anizotrópiája is hozzájárulhatott
való elfordulás helyt adna annak a fel2- A törésvonalak mentén
tevésnek, hogy mechanikai hatás hatott a dolomitra s ezáltal veszített
„Elvileg semmi akadálya nincs azon feltevésünknek,
szilárdságából."
miszerint a pordolomit képzdésénél a nyomás is jelentsen közremköségét
T

A

.

dött"

—

írja

.

.

Brugger.

irodalomban nem találkozunk a kérdés érdembevágo
tanulmányozásával. Annak a néhány szerznek a leírásából, akik pordolomitrói emlékeznek meg, kiderül, hogy a külföldön ismert dolomitpoi
lényegében nem tekinthet azonosnak a hazaiakkal. A külföldi irodalom
egyébként is ritkán foglalkozik a kérdéssel. A sejtes dolomit üregeiben
található pordolomit keletkezésérl alkotott felfogást alkalmazták a

A

külföldi

is, s ezzel
a budai-hegységihez hasonlatos porlódott dolomitokra
Áltajelenséggel.
a
foglalkoztak
nem
tekintvén,
megoldottnak
a kérdést
lában azzal a magyarázattal' találkozunk, hogy a kristályosszemcsés
dolomitkzet egyes szemcséit összetapasztó mészanyagot a víz feloldotta,
dolomitnál.
tekintettel arra. hogy a tiszta CaCCh könnyebben oldódik a
szerint a
elképzelés
ezen
szolgáltatja
dolomit
szövet
Az így meglazult
dolomitpor anyagát (10. 13). Ez a magyarázat természetesen ilyen formában nem állhatja meg a helyét, már csak azért sem, mert ez esetben a

szerzk

dolomitporlódásnak általánosan kellene mutatkoznia.

A

porlódás jelensége.

A

folyamatot

értjük, amikor az ép, szibehatás nélkül, természetes úton apró,
porszemnagyságú szemcsékre hull széjjel. A folyamat kiinduló alapja tömör
dolomit, eredménye a pordolomit. Éppen ezért helytelen kifejezés, ha egy
porlott dolomittömegre a porlódó dolomit kifejezést alkalmazzuk. \ annak azonban a dolomitoknak (itt dolomit alatt a Budai-hegység fdolomitja értend) olyan megjelenési formái is, ahol nem ép már a kzet,
azonban nem is porszer, hanem mintegy átmenetnek látszik a két széls
fonna között, úgynevezett dolomitmurva. A dolomitmurva, akárcsak a
dolomitpor, az ép. tömör dolomitból származtatható, szövetlazulási folya-

dolomit porlódásán azt a

lárd dolomitkzet látható

ermvi

1
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inat révén, tehát ugyancsak másodlagos termék.
fajtáját lehet megkülönböztetni:

A

dolomitmurvának két

különleges folyamata már befejezdött
természetes külszíni mállás hatására következik be (fagyhatás, oldódás, hingadozás*, vegyi hatások és éllények mechanika i behatására); ezt a dolomitmurvát vég-

amelyben

1.

az aprózódás

s további aprózódás

már csak a

terméknek tekintjük, szemben a másik

fajtával,

amelyben

a porlódásnak nem külszíni mállási tényezkre visszavezethet
folyamata a jelenben is folyik s így ez a dolomitmurva valódi
átmenet a tömör és a pordolomit között..
A végs termékként dolomitmurvát létrehozó folyamat lényegében
teljesen azonos a dolomitport létrehozóval, ezért nem helyes, ha ezt a folyamatot bármely esetben is p o r 1 ó d á s n a k nevezzük, hiszen nemi minidig
por a végeredménye. A murvásodás, aprózódás. vagy szövetlazulás elnevezés sokkal inkább fedi a folyamat mibenlétét, s hogy ennek v é g t e rpor, murva, vagy esetleg csak könnyen apró darabokra hulló,
szögletes dolomittörmelék, ez csak fokozati kérdés. Minthogy azonban az
irodalomba és a köztudatba meglehetsen átment a porlódás kifejezés, ezt
használjuk itt is az egyik esetben, s az aprózódós kifejezést a maisakban.
2.

méke

A

porlódás térbeli elterjedése.

A

porlott dolomit térképezését elsegítette a pordolomit sok jó
feltárása, melyek azonban csak a gyakorlati célokra alkalmas, legfinomabban porlott dolomitelfordulá sokra szorítkoznak s durvábbszein mur-

vát csak kivételesen tártak fel. Minthogy éppen a murvásodott részek feltárás nélküli észlelése sokszor nagyon bizonytalan, a meglehetsen gyors
ütemben készült térképfelvétel a térbeli elterjedést nem mindenütt egyforma pontossággal tünteti fel; a lehetségekhez képest pontosságra törekedtünk ugyan, a rövid id alatt, gyors ütemben készült térképünk
mégis inkább csak tájékoztató jellegnek tekinthet.
térképi ábrázolás módja is. A tömör
Nehézségekbe ütközött a
dolomit és a legfinomabb dolomitpor között számtalan átmenet van.
Ezek mind külön színnel n'eim jelölhetk a térképen. Ezért a legersebb
póriast fekete színnel jelöltük s ahol gyengébb porlasztó hatás érte ia

h

'

alkalmaztunk. Ez a jelölési mód nem elny |s- mert
a legersebb póriastól az ép kzetig mindenütt széles átmeneti óv volt
nyomozható, amelyben a murvásodás mértéke is változott, a tömör kzet
kzetet, pontozást

felé
a)

csökken

fokozatokkal.

Felszíni elterjedés.

A

-

területén a tömör, kristályos
szemcsés fdolomithoz van kötve, bál" a szaruiköves dolomitban is sokszor
elfordul. Dackstein-mészkben csak kivételesen, egy két ponton ismere-

poriás jelensége

a Budai-hegység

(Remetehegy, Nagykovácsi, Solymár).
Legszembetnbben mutatkozik az Óbuda pilisvörösvári beszakadásos völgy felszínen maradt rögeiben, mint a pilisvörösvári Fehérhegyek
és a pilisborosjeni Fehérhegy (Solymári fal), továbbá a pilisvörösvári
állomással szemben lév domboldalban és a pilisszentiváni Kálváriahegyen, kevésbbé a pilisszentiváni Fehérhegyen. Kisebb mértékben, de
általánosságban kimutatható az Óbuda pilisvörösvári völgy szegélyein
kiemelked rögökbenT a Kis-Szénáson, Zsíroshegyen, alárendeltebben a
Nagyszénáson (északi, északkeleti oldal), majd kelet felé a Kálváriabegy Szarvashegy Csúcshegy vonulatában, északon a Nagy-Kevély
délnyugati oldalán. A Péterhegy csoportjában csak elszigetelten, kisebb
elfordulások vannak.
tes

—

—

—

—
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Ettl az északi vonulattól délre, egészen a farkasrétkörnyéki tzköves|
dolomit elporlott tömegeinek és a Budakeszitl délre fekv dolomit vonaláig pordolomit csak elszórva és kis tömegeikben mutatkozik, míg inneni
déli szegélyén ugyancsak általánosabbá válik
délre, a Budai-hegység
Csíki-liegyekben, a budaörsi vitorlázóelterjedése. A déli területen a
repültér környékén, a máriamakki Magoskn, keletre a Farkasvölgyben, kisebb mértékben az Irhásárokban és a Farkasréti temettl északra
lév kisebb dolomitkibukkanósokban mutatkozik a legszebb feltárásokbanA legdélibb rögvonulatban, a Törökugratón, Úrhegyen, Odvashegyen,
Khegyen nincs porlott dolomit, a Naphegyen, Tzkchegyen és a Rupph egyen alig. illetve csak murvósodas észlelhet, míg a Sashegyen és a
Kis-Gellérthegyen a pordolomit jól körülhatárolható foltokban mutatkozik. A Gell ért-hegy dolomittömege nem mutat porlódást. (L. a térkép-

1

mellékleteket.)

A

b)

porlódás mélységi elterjedése.

A dolomit porlódása nem külszíni mállási folyamat eredménye. Ezt
bizonyítják azok az elfordulások, amelyek nagyobb mélységben, esetleg
más rétegek alatt tárattak fel. Egyben azonban ezek az elfordulások azt
is mutatják, hogy a porlódás okát nem elegend a íelszíneu kutatnunk,
hanem figyelembe kell vennünk a mélyebben fekv dolomitpor sajátságait is. 20 30 méter mélységig a dolomitportermelés is lejutott egyes
helyeken, ezeknél azonban sokkal nagyobb mélységekben is ismerünk
ma már dolomitporlódást. A pilisszentiván nagykovácsi szállító altáró
csaknem végig murvásodó dolomitban van hajtva, a pilisszentiváni
kszénbányában pedig tengerszínfeletti 110 120 méteres szintben tárt fel
mélységi elfordulások a mega mvelés több ponton is dolomitport.
felel felszíniekkel összeköttetésben állanak, éspedig kis mélységeikig
Pilisvörösvár környékén rétegdlés mentén, nagyobb mélységekben, így a
bányamvelésben is, csak törésvonalmenti síkok kapcsolatával.
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eddigi megfigyelési tények szerint a dolomit por
felé ia z ismert esetekben
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porlódás mechanikai okai.

A dolomitkzet porlódási folyamata tulajdonképpen az eredeti szövet meglazulása és széjjelhullásaként értelmezend. Minden olyan szövet dolomit, amely szerkezeténél fogva alkalmas a lazulásra, tehát amelyben nagyobb szilárdságú szemecskéket kisebb szilárdságú kötanyag tapaszt egybe, bizonyos hatásokra pórlódhat. így a porlódás folyamata nincs kizárólag a fdolomithoz kötve, hanem a porlószövetének a függvénye. Bahogh
dási hajlama a
K. Rudabánya környékérl, guttensteini-dolomitban figyelt meg hasonló
porlást. a külfödi irodalomban pedig jura-, karbon-, st devon-korú dolomitok helyi portását is leírták.

kzet

Az eddigi vizsgálatok szerint kristály os-szdmcsés dolomitban három
hatás válthatja ki a porlást. Ezek fontossági sorrendben a Budai-hegységre vonatkoztatva a következk:
aragonit átalakulása kalcittá,
b) pirít vagy markazit bomlása,
c) anhidrit átalakulása gipsszé, vízfelvétellel.
a)

la)

Aragonit átalakulóis kalcittá.

Elgondolásunk szerint a dolomit porlódását a Budai hegységben, az
esetek legnagyobb részében az a körülmény okozza, hogy a kzet legfinomabb, mikroszkópos repedéshálózatában
kering víz valamilyen
hhatásra, az olda.ban lev CaCOg-mennyiség egy részét aragonit alak
bán lerakja, mely ásvány a hhatás tartós megsznése után kalcittá
alakul, s eközben térfogat nagyobbodásával a kzetet szétfeszíti (7).
E magyarázat helyességét nehéz volt igazolni, annak ellenére is,
hogy az adottságok és az ásványtani tények az egészet nagyon valószín
bizonyítéknak látszott megvizsgálni sok.
sitették. Legkézzelfoghatóbb
különböz helyre 1 származó dolomitport, van-e bennük még ma is, hacsak
nyomokban is, aragonit. Az aragonit kémiai kimutatására ilyen csekély
mennyiségben a Meigen-féle kobaltnitrátos reakció nem alkalmas. A jóval érzékenyebb Feigl L e i t m e y e r-féle cseppreakeió azonban adót!
eredményeket. Ezek azonban nagyon kétséges eredmények voltak. Az els
sorozatban 108 mintát vizsgáltunk meg, amelyek közül azonban csak 9 mutatott a megfelel idben feketedést. Ez természetesen olyan kiábrándítóan
gvenge eredmény volt. hogy már-már fel akartunk hagyni a további
vizsgálatokkal, amikor egy érdekes összefüggést vettünk észre. Az inaktívnak mutatkozó 99 minta közül 98 felszíni gyjtésbl származott míg a
9 pozitív’ eset anyagát alagútszer kporbányákból, hányavágatokból és
egvéb földalatti helyekrl gyjtöttük. Tehát olyan helyekrl, ahol a felszíni vizek kilúgozóhatásának nem volt oly nagymértékben kitéve a
kzet. E felismerés alapján most már hasonló helyekrl újabb mintasorozatot gyjtöttünk s ez esetben 78%-os pozitív eredményt sikerült
kimutatni. Az azonos szürkíiléshez szükséges idtartamokat pontosan
lemérve, táblázatot állítottunk össze, melynek szemléltet formáját az
alábbi diagrammban adjuk (1. ábra). A porloít dolomit görbéin látható
periodicitás okát még nem látjuk tisztán, de könnyen lehetséges, hogy
különböz korú hévforrásmködések hatását jelzik. Ennek a kérdésnek
és a különböz törésirányok és reakcióid közti törvényszer összefüggéseknek kivizsgálására további, hosszas kutatásra van még szükség.
A F e i g L e i t m e y e r-reakció tehát minimális aragonitmennyiségek kimutatására is alkalmas, módosított idegységekkel alkalmazva (4, 7).
A kísérleti eredmények tanulságai alapján bármennyire is megbízhatónak mutatkozott a Feigl Leitmeyer-féle vizsgálat, röntgenfelvételeket készítenünk két anyagról Debye és Scherrer módszerével. A felvételekben sikerült kimutatni az aragonit vonalait, úgyhogy ezek alapján
minden kétséget kizáróan bebizonyosodott fentebbi munkahipotézisünk
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helyessége. 2

Vizsgálódásaink során felmerült az a gondolat, hogy a dolomit fennebb
ismertetett jelleg porlódásánál a természetben nem játszik-e közre valami
más, eddig számításba nem vett tényez is? Feltételezésünk szerint, ha

adva van egy hajszálrepedésektl

átjárt, repedéseiben oldottmész-tartalmú

Ennek a reakciónak a lényege .abban áll, hogy az aragonit jobban oldódik,
mint a kaiéit így az aii.igonitot vízben oldva, több hidroxiiion keletkezik, mint a
ka oitibó A Ivdroxil gyengén lúgos mangán- és ezüst-iont tartalmazó vizes oldatból
fekete csapadék A választ ki. A reakció o’yan érzékeny, hogy az inaktív dolomit mela dolomitban a feleslegben
lett az 'aragonit már nyom kban is kimutatható. Hogy
löv ka ciumkaibonát egy része ara gonit-ia 'abban van-e jelen, vagy pedig teljes egészében kaiéit, ezzel a módszerrel megálla pítbató (4).
1

.
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E he’yen kell köszönetét mondani Sasvári Pál megyetemi adjunktusnak a felvételek e készítéséért és Nemem Ern megyetemi professzornak, azok kiértékelései,
vég Papp Ferenc megyetemi adjunktusnak, ki szíves fáradozásával nagyban elsegí
tetto e vizsgálatok megvalósulását.

vízzel telt

kzet, akkor

melegítve, benne
aragonit kiválása.

ezt, az aragonitkiválás megkívánta hmérsékletre
minden más tényeztl függetlenül bekövetkezik az ^
Ha pedig v a repedések elég szkek ahhoz- hogy az I
I

/

/

/

1.

ábra.

Dolomitot por-fajták

arag'o náttartal má nak

mikrokémiiai

kimutatási

eredményei.
1.

2.

3.
4.

Híg sósavval

kilúgozott, majd kimosott és kiszárított,
mesterségesen porított dolomitminták.
Ép, lehetleg tiszta dolomitkzet mintái.
Felszíni gyjtésbl származó dolomitpor-minták.
Felszínalatti feltárások dolomitpor-mintái.

aragonit kalcittáalakulása közben nem talál bennük elég helyet térfogatnövekedésével járó kiterjedése számára, a kzet porlódása áll el. Ennek
a kérdésnek a kivizsgálására sikerült olyan mesterséges dolomitporlasztó
berendezést készíteni, amelyben a szükséges feltételek adva voltak, de
azontúl semmi más hatás nem érhette a dolomitot (2. ábra).
„a“ jelzés, lapos, nagyfelület tölcsérbe széndioxiddal telített vizet
öntünk, mely közlekedhet „b“ vastag üvegcs felé. „b“ csövet finoman
porított kalcittal töltjük meg, hogy a rajta keresztülhaladó víz telítd
jön CaCOs-al. Az így elkészített oldat ,.c“ csövön keresztül „d“ edénybe

:mít

dolomitdarabkák vannak elhelyezve és amely„d“-ét!) állandóan magasabb (kb. 50 C°) hmér
sékleten tartjuk >,1“ bunzenlámpa segítségével. (A hfokot e“ cshömérvei állandóan ellenrizhetjük.) A rendszer mindenfell légmentesen zárva
van, kivéve .,f‘‘ csövet, melyen keresztül vákuumot közvetítünk.
kerül, ahol víztelenített

nek hmérsékletét (csak

,

2.

ábra. Dolomitot porlasztó kísérleti berendezés

(magyarázat

a

szövegben).
\

csövön keresztül „d“ meleg edénybe és az itt lev dolomitokra
OaCOs-al telített víz áramlik, mely „d“-ben felmelegedve, mésztartalmának egy részét a dolomitokra, illetve, minthogy a dolomitokat elzleg
kiszárítottuk, annak finom kapilláris repedéseibe hatolva., lerakja. A kísérletet három héten keresztül üzemben tartva, a negyedik és ötödik hónapokban mintegy
1 mm-es kéreg leporlása volt azokon észlelhet.
Tekintettel arra. hogy elre várhatóan ez esetben csak a kzet felszíne
Fog porlódni, ameddig a rneszet oldatbantartó víz a finom repedésekbe
minden különösebb kényszer nélkül behatolhatott, közvetlenül a kísérlet
befejezése után, megismételtük azt. javított formában. A készülék maradt
a régi, csupán a dolomitdarabkák helyett alkalmaztunk „d“ cs belméreténél valamivel kisebb átmérjre esztergályozott, 5
vastagságé
dolomit korongot (, h“), melyet >g“ gumicsdarabka segítségével illesz
tettünk szorosan ,.d“ hengerbe úgy. hogy a víz csak az esetben tudott
a vákuum felé közlekedni, ha a korong hajszálrepedésein hatolt keresztül.
A ht szolgáltató nyílt lángot ez esetben elektromos áramforrással váltót,,c“
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úgy, hogy

fel

gyralakú

,,d'*

cs

belsejében, közvetlenül a dolomitkorong után,

a

kapcsoltunk be, mely hsugárzásával csak a
kívánt dolomitkorong hmérsékletét emelte a megfelel hfokra (3. ábra),
Az eredmény meglep volt. A kísérlet megindítása utáni második
órában mintegy 3 cm 3 víz szívódott át a korongon. Ez a mennyiség egyre
csökkent és 8 óra múlva a dolomitkorong többé nem „izzadt". Minden valószínség szerint a kivált aragonit már ilyen rövid id alatt eltömte a
finom repedéseket. A korongnak a ht szolgáltató berendezés felé néz* te
már a harmadik hónap végén apró, dolomitporszer, éles darabkákra
esett szét és a negyedik hónapban ezt a jelenséget, bár valamivel kisebb
ellenállást
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mértékl>en, a korong másik felén

3.

is

I

tapasztaltuk.

ábra. Dolomitkorong porlasztását végz, javított kísérleti berendezés
(nvagyiarazjat a szövegben).
*

A

között természetesen nem keli
szerepelni a vákuumnak, mert ez a kísérletben csak a folyamat gyorsítására szolgál.
kísérletnek ilyen módon módosított formájában a
dolomitkorongot sem kell elzleg kiszárítani. Valószín, hogy a kísérlet
feltételei a természetben csak a
kivételével nem tekinthetk mindenütt

természetben adott

körümények

A

h

aragonit átala<kulásos dolomitporlódás
egyedüli rendkívüli feltétele a szabadban a m e gfelel h . A szükséges hhatásokat biztosító természetbeni folyamatok
adottaknak
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vizsgálatára visszatérünk.
b) Pirit,

vagy markazit bomlása.

Bár az eddigi megfigyelések szerint a dolomit porlódása az esetek
legnagyobb részében az aragonitátalaknlási folyamatokra vezethet viszsza, mégis van néhány más vegyi folyamat is, amely az elbbihez teljesen
hasonló dolomitport hoz létré végtermékként.
A Gellért-f orrás forrásiiregébl származó, a begyjtéskor szilárd
dolomitdarabka feltnen gyorsan elbomlott. Ez a gyors szövetlazulás
piritbomlási folyamat eredménye. A Gellért-f orr ás kénhidrogénes vizébl,
a dolomitban finom eloszlású pirít vált ki. amely a forrás környezetébl kiemelve, levegvel érintkezett, és az ismeretes piritbomlási folyamát során kénsav szabadult fel. A kénsav a dolomitot megtámadta, a
kettssé kristálykákat összetapasztó mészanyag feloldásával, illetleg
összeroncsolásával. Ilyen módon a kzet meglazult s néhány hónap alatt
típusos dolomitporrá lett.
A por dolomitnak ilyen módon keletkezett más elfordulását idáig még
nem sikerült kimutatni. Xem lehetetlen, hogy minden vastól szennyezett
pordolomit, amely mellett az ép kzet vasban szegényebb, világosabb,
esetleg hasonló kioldódásos változáson
e)

ment

keresztül.

Anhidrit átalakulása gipsszé.

Lényegében az aragonit-kalcit átváltozási folyamattal egyez, térfogatnövekedési folyamat a nagyobb hfokon (60 -70 C°) kikristályosodott
anhidritnek gipsszé való átváltozása, vízfelvétellel, alaesonyabb bmérsék
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Szabad 'kénsavat tartalmazó hévvizek a dolomit kötanyagát
anhidritté változtathatják, ami gipsszé való térí'ogatnövekedéses átváltozás
során, kzetporlást eredményezhet. Lényegében ez a folyamat úgy is értei
mezhet, hogy nem a kzet hajszálrepedéseiben, a kzet mészanyaga alakul
át gipsszé, hanem a repedésekbe kalciumszulfát tartalmú víz hatol, ami
ott vegyi átalakulás nélkül rakja le az anhidritet. Utóbbi esetben a folya
mát porlasztóhatása nincs kötve a dolomithoz, hanem bármely tömött,
repedésekkel átjárt, így nem vizetzáró kzetben (pl. mészk, bazalt, stb.)
póriast idézhet el.
poriásnak ezt a folyamatát, minden kétséget kizáró módon, idáig
csak két helyen sikerült kimutatni, a sátorkpusztai és a solymári barlangban, ahol is mindkét esetben dachstein-mészk porlódására részben ez
n folyamat vezetett.
Valószín, hogy a tárgyalt három módozaton kívül még egyéb inódo
zatok is szerepelnek helyenként a porlódás okai között, mégis ezeket,
mint puszta elméleti lehetségeket nem vehetjük figyelembe, amíg lég
alább egy helyen nyilvánvalóan felismerhet nem lesz aprózó hatásuk.
A porlódás mechanikus okairól mondottakhoz csapán azt kell még hozzáiet mellett.

A

—

—

fzni, hogy
bár ennek kimutatása ma még szinte lehetetlen
nem
egyik esetben és helyen az egyik, másik esetben és helyen a másik folya-

mat az egyedüli és kizárólagos porlasztó ok, hanem a legáltalánosabb
aragonit-kalcit átalakulás mellett, kisebb-nagyobb hatásfokkal, egyidejleg, hathatnak a többi tényezk is.

Hhatások

Az aragon itkeletkezés a legkevesebb küls feltételt kívánja meg.
nevezetesen a kaleinmkarbonáttartalm vizes oldatot és az a ragon itkiválásához szükséges hmérsékletet. A kalciumkarbonáttal telített oldat
mészk- és dolomitvidékeken (karsztvíz) adva van. tehát ezt a kérdést
esak a hmérséklet szempontjából kell különösebben figyelembe vennünk.
Minthogy az aragonitkiválás tiszta kalciumkarbooát-tartalni vízbl 29*
C-nál megkezddik és magnéziumionok jelenlétében, tehát dolomit kzet
iáéi, a kalcium karbonát kisebb hfokon is aragonit alakjában válhat le.
csak a természetben ilyen hfokot biztosító hatásokat kell figyelembe
venni.
Az említett két másik porlasztó tényez (pirit, anhidrit) lejátszódása
már több földtani elfeltétel együttesét kívánja meg. A pirit képzdése
íl kzet kötetlen vastartalmát és kénbidrogént, vagy kénhidrogénes vizet.
Az anhidrit képzdése pedig egyrészt kalciumkarbonáthoz, nagy hfokhoz
(70 C) és kénsavhoz, másrészt a másik változat szerint, kalclumszulfáttal
telített vízhez és nagy
hfokhoz van kötve. Ezért e két utóbbi módozat
nem általános a természetben s szerepük leginkább nagy hfokú, kénes
hévforrások okozata.
Az aragonitkiválásnak egyedüli különleges feltétele, a viszonylag
nem nagy hmérséklet. Vegyük sorra azokat a jelenségeket, melyeknek
aragonitkiválást-biztosí tó hhatását az eddigi vizsgálataink során igafl

zoltuk.
*
st)

Hévforrások.

A

Budai-hegység területén, a földtani múltban sok nagykfokú hévforrás tört fel, ezért érthet, hogy a legszembetnbb poriások ezekkel állahévforrások kzet repedésekben terjed vize, és a*
nak kapcsolatban.
átmelegített kzet hajszálrepedéseiben mozgó talajvíz, vagy karsztvíz, a
héwrzet szállító repedésrendszer közelében felmelegedve, aragonitot rakhat le a kzetben, ami késbb a portást kiváltó mechanikus okként szere-

A

pelhet. Hogy mennyire nyilvánvalóan a hévforrásokkal állanak okozati
kapcsolatban a pordolomit-elfordulások, legjobban mutatják ezt egyes
lelhelyek pordolomitjának, az ép kzethez való kiterjedési, mondhatnánk
települési viszonyai. Ezt a viszonyt legkönnyebben olyan helyeken tanulmányozhatjuk, ahol az ép dolomitkzethl mesterséges úton, lehetleg
hiánytalanul eltávolították a porlott részeket. A pilisvörösvári vasúti
állomással szemben lev kfejtben a dolomit elporlott részeit ma már

4
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ábra.

A pilisvörösvári vasúti állomással szemben fekv dolomitpcxrbánya
egyik ld tisztított üregének gipszmodell térképe oldalnézetben.

szinte hiánytalanul kitermelték, s így ez a hely kiválóan alkalmas volt
a tanulmányozásra. Egyik legnagyobb és legtípusosabbnak látszó, ilyen
módon készült mesterséges üregnek, pontos felmérés alapján készült gipsz
modell fényképét a 4. ábra mutatja. Ez az üreg, szabálytalanul elágazó,
helyenként elszkül, majd újból kiszélesed, nagy függleges kiterjedés

5.

ábra.

A

gipszmodell felülnézeti képe.

ágaival, minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a kitölt dolomitportömeg keletkezésében, sem a kzetanyag leülepedési, vagy kzettéválási
körülményeinek, sem pedig a felszíni vizek mállasztó hatásának nem lehetett szerepe. Ha felülnézetben, mintegy függleges vetületben tekintjük
•‘zt a mintát (5. ábra), feltnen kiadódik, hogy az üreg ágai egymást
keresztez törésirányoknak megfelelen ágaznak el. A porló rész végz-
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lése az ép kzet felé, még: a törésvonal irányában is, lrtelenüí, szinte
gömbhéjszeren mutatkozik, úgyhogy arra sem lehet gondolni, hogy a

kzetet ért tektonikus nyomás hatására elálló szilárdságkövetkezménye lenne. Ez esetben sakkal feltnbben, a mozgási
síkok kiterjedésében kellene mutatkoznia a jelenségnek. Ez az alakulat
csak az elmozdulási síkok kereszt ezdési helyén feltört hévvizek felmelegít hatásával magyarázható.
Elz közleményben (7) utaltunk a budai Rákóczi forrás üregének vizsgálatára. Itt a hévvíztl fölmelegített kzetbl kb. 10 cm vastagságú rész
lehántása után vett minta is bséges arago, nittartalmúnak bizonyult.
Ez a kzetminta szobahmérsékleten külön behatás nélkül szétesett.
A Rákóezi-forrás 30 40° C közötti hmérséklete a kzetben mintegy egy
porlódás a
lazulás

—

falvastagságban

az aragonitkiválás hmérsékletét.
dolomit legtöbbjénél sokkal nagyobb
tömegben, úgyhogy arra kell gondolnunk, hogy a porlasztáshoz szükséges ht szolgáltató, ma már kihalt hévforrások egykori hmérséklete jóval nagyobb volt a maiakénái. Ezt egyéb
ként Schréter vizsgálatai megállapították.
Figyelembe kell vennünk, hogy amennyiben a hévforrás vize kovalerakó jelleg volt. mint pl. a budaörsi hegyekben, ez a tény kizárja, de
mindenesetre ersen megnehezíti az aragonitkiválás lehetségeit, mert.
•a kovaanyag a vizes oldatból hamarabb kiválik az aragonitnál, s a hajszálrepedéseket telítve, a karsztvízáramlást megszünteti. Ezért kovásodást
és porlódást egy helyen nem látunk, illetve ha ritkán igen, ez annak a
következménye, hogy a hévforrás csak késbb vált kovalerakó jellegvé,
miután az aragonitkiválás már megtörtént a kzetben. Ilyenkor a kovás
oldat már nem tud széjjeláramlani a kzet repedéseibe, mert azokat az
a ragon ií kitöltötte,
hanem csak a hévforráskürt kovásodik, néhány
méter szélességben. így keletkeztek a késbb tárgyalandó kovakürts
típusu poriások. fként a Csíki-hegyekben és az Ördögtorony Pilisszent-

méteres

biztosítja

A Budai-hegységben található porló
tömeg porlott rész mutatkozik egy

ivánnál.

Ez a felismerés a Csíki-hegyek környékén, a hévforrások természetének megváltozására utal. A legdélibb rögvonulatban, a Törökugratótól
a Khegyig nincsen poriás, de ers a kovásodás. A hévforrások itt kezdettl fogva kovalerakó jellegek voltak, míg ugyanakkor a Csíki-hegyekben kisebb hfokú, kovamentes hévvíz tört föl. Késbb, minden jel erre
mutat, a biai medencerész peremén megnyílt, esetleg mélyebbre ható
töréseken a hévforrások is megújultak, forróbb és kovatartalmú vizet
hoztak a felszínre.
b)

A

Kuli hhatása.

Bizonyos körülmények között a Nap hhatása is elidézheti az arágonitkiválás föltételeit. Nyári esk után. amikor a dolomitsziklák a felszínen vízzel telítdtek, és ez a víz az elnyelt széndioxid arányában kalciumkarbonáttal is telítdik, a Nap melegének hatása alatt, aragonit válhat le a kzet repedéseiben. Ilyen esutáni forró napsütéskor a Hármas

határhegyrl gyjtött dolomitmintákban mikrokémiai módszerekkel valóban ki lehetett mutatni parányi mennyiség aragonitdúsulást. A csiszolt
felületen alkalmazva a F e i g 1 L eitmeye r-reagenst, az is bebizonyosult, hogy az aragonit e kzetek esetében csak a dolomit hajszálrepedéseiben van jelen s nem hatolt mélyebben annak szövetébe. Ez egyébként a
rövid idtartamot tekintve, érthet is. Ebbl következik tehát, hogy a naphatás aprózódást is okozhat, azonban a típusos poriás egyedül csak naphatással nem magyarázható. Az aprózódásnak ezzel a módjával a külszíni
mállás új, eddig még számításba nem vett tényezjét ismertük meg, az

—

aragonitnak kalcittá alakulási folyamatában.

<•)

Vegyi folyamatok hje.

Általánosságban nem nagyjelentség tényez, mégis vannak esetek,
amikor az aragonitkiválás hmérsékletét vegyi folyamatok biztosítják
a kzetben. Példának csak a dunántúli bauxittelepek fekü-dolomitjának
porosodását említjük (20). Itt a bauxitréteg alján lev néhány centiméteres kemény, limonitos, mangános kéreg alatt a dolomit 5 20 cm
vastagságban mutatja a porlást. Ennek az aránylag vékony, de nagy-

P
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—

;

'

kiterjedés, porlott rétegnek a felmelegítését, aimál is inkább, mert mindenütt következetesen a mangánkéreghez simul, csak a vas és mangánoxidokból álló kéreg reakcióhiveli magyarázhatjuk. A réteg vegyi
összetételének ismeretével kiszámítható volt az alkotó vegyületek keletkezési és kicsapódási hje s ez 100 grammonként 56.000 gcal-nak adódott.
Ez a melegmennyiség bven biztosíthatja a dolomit említett vastagságában az aragonitkiválás feltételeit is.
A részletesebb anyagvizsgálatok során kitnt, hogy a porlódás! folyamat befejezésében a külszíni mállásnak is szerepe van. A tökéletes poriás
nemcsak az eddig ismertetett szövetlazulási folyamatok eiedménye.
hanem ezek a folyamatok csak mintegy elkészíti a teljes porláshoz
vezet külszíni mállásnak. Megfigyelhet volt több helyen, hogy a fel- .
színen lev teljes porlódásé rétegek mélyebben lev folytatásaiban nem
hullott széjjel éppoly könnyen az anyag, holott az aragonitkiválás mér-_
téke mindkét szintben azonos volt, mert egy-ugyanazon hévforrás tölcsérét és annak környékét vizsgáltuk. A mélységi elfordulások, akár
a pilisszentiváni bányákban feltártakat tekintjük, de kisebb mértékben a kporbányászat során napvilágra került porok iis, roncsolt sz- j
vet dolomitként hatnak, amelynek szövete nagyon hasonló a gyengén összecementezett homokkövekéhez. Kiszárítva, a vizet gyorsan
szívják magukba, tehát likacstérfogatuk összekötetésben áll és így a
vizet könnyen áteresztik magukon. Viszont ezáltal a külszíni mállás
számára kitn alapot szolgáltatnak. A pordalomitot tehát az ismertetett ]
módon ersen meglazult szövet dolomitból, végs fokon a külszíni mái- 1
lás, a fagyhatás, a hingadozások, a szerves lények, oldódás, stb. hozzák
létre

s

ilyen

értelemben a

dolomitpor, mint

sokrét összefüggésnek, különböz erk

végs
és

termék.

folyamatok

együttesének eredménye.
A

porlódás megjelenési formái.

A

porlódás megjelenési formái lehetnek elsdlegesek és másodlagosak.
a víz, vagy a
szél által bizonyos helyeken összehordottak. A másodlagos megjelenési
módokkal nem foglalkozunk, bár a Budai-hegység területén gyakoriak.
A másodlagos formák teljesen szabálytalanok, mindenben a térszínhez
és az áthaímozó erkhöz igazodnak, azokból sem a keletkezésre, sem.
egyéb kérdésekre (kor, tektonika, stb.) nem következtethetünk. Egyetlen
elnyük gyakorlati vonatkozású: könnyen kitermeli] etk, vi szó itt hátrányuk annál több, még gyakorlati szempontból is, mert sokszor ersen
szennyezettek. Az elsdleges fonnák vizsgálatát megnehezítik, mert legtöbbször azok közelében, st azokat elfödve mutatkoznak.
A keletkezési helyükön maradt dolomitpor megjelenési formái

A másodlagos megjelenési fonnák mindig áthalmozottak,

-

a)

Tömeges

egynem

típus.

Tömeges típusnak célszer nevezni azokat az elfordulásokat, amelyek
meglehets nagy tömegek, teljes egészében egynem az egész tömegben
egyenl porlottsági fokot mutatnak. Ebbl a típusból kevés elfordulás
ismeretes és azok

is

a

mélyben vannak, a pilisszentiváni, nagykovácsi.

;

j

solymári kszénbányákban. Általában gyengén porlottak, legtöbbször
csak a mnrvásodás mértékéig. A mur.vásodás azonban itt nem olyan
értelemben veend, mint általában, hogy a kzet bizonyos síkok mentén
széthull apró, kemény darabokra, hanem az egész tömeg egyformán meglazult és iitögetéssel bármilyen apróra szétesik. Csak fejtéskor hasonló
a murvához. A bányászatra nézve a karsztvíznívó alatt ersen vízveszélyes.
Ezek a tömegek a felszíni folytatásban rendszerint a barlangtípusban,
esetleg a réteges típusban jelentkeznek.
b) Bortangtipus.

nevezhet az az

elfordulási mód,
Fehér-hegyekben és a pilis
vörösvári állomással szemben fekv „dolomitliszt“-bányákban tanulmányozhatók. Mint a tömeges típusú póriasnál, itt is hévforrásos hatások
váltották ki a porlást. Valóságos ágas-bogas, sokszor tekintélyes mélységre
hatoló járatokat látunk e helyeken, melyek a dolomitpor eltávolítása, után
maradtak. Az ezekrl a helyekrl kikerül anyag rendszerint jól porlott,
úgyhogy a termelk szívesen mennek utána, mélyen a földfelszín alá is.
A barlangtípusú portás kialakítását nem túlságosan forró hévvizek végezték, s így a porlott öv nem széles, inkább függleges kifejldés, s követi
az egykori hévforrás felszínre törési útját (4—5 ábra).

Legtalálóbban

melynek legszebb

barlangtípusnak

feltárásai a pilisvörösvári

D

6.

c)

v

ábra- Réteges poriás szelvénye a pilisvörösvári

rhegytl Éra.

Réteges típus.

Ugyancsak a pilisvörösvári Fehér-hegyekben, pontosabban az rhegy
északi szegélyén és ettl az elfodulástól délre több ponton, továbbá a
budaörsi vitorlázó repültér környékén, a porlódás kimondottan rétegekben mutatkozik. 8 10 cm vastagságú, jól porlott rétegek közé 20 70 cin

—

—

vastag kevésbbé porlott, csaknem ép. kemény kzetrétegek iktatódnak
s e rétegek az eredeti kzetdlés és csapás irányában is hosszan követhetk a jó feltárási viszonyok segítségével. A porlódásnak ez a fajtája
szorosan összefügg a dolomit képzdési körülményeivel és a fiatalabb
kori karsztvízmozgásokkal. A porlást kiváltó hatás a megvizsgált esetek
ben hévforráshatás volt (0. ábra).
d)

Kovakürts

Scherf

típus.

a porlódásnak ezt a megjelenési módját felismerte és általáLényege a 7. ábrából megérthet. Tulajdonképpen a barlangtípusnak egy változata, mert a központi kovatölcsér a. porlással nincs
egyidejiíségi összefüggésben. Szépen tanulmányozható a Huszonnégy
Ökröshegy délkeleti oldalán, a Csíki -csárdától északnyugatra, továbbá
nosította.

.

Máriamakk környékén, míg ettl
a törésvonalrendszertl különállóan csak ritkán, egy -két lielyen ismeretes.
A poriás és a kovásodás nem egyidej, szakaszos hévforrásinködés következménye, tehát ez a típus összetett forma.
Itt említhet az a másik elfordulási mód is, amit a budaörsi Odvashegyen és Ürhegyen figyelhettünk meg legszebben. Egyes helyeken a
kovásodás nem volt mélyreható s csupán a dolomit nagyobb repedései
telítdtek kovaanyaggal, miközben a kzet szövetében aragonit képzdött.
A dolomit kiporlása után így néha csak a kovaváz, a repedések anyaga
maradt meg, az úgynevezett sejtes dolomit.

északkeletre, a Csíki-árok szögletében,

7-

Kovakürts
I.

II.

F

)

Félsz n
i

i

típusú poriás tömibszel vén ye

ép dolom itkzet,

murvásodon dolomit,

III.

pordolomit.

IV.

kávásodon

iiévforráskiirtö.

poriás.

Utolsóként említjük a poriásnak azt a fajtáját, amely talán a legkabinosabb, mert nincsen hévforrásokhoz kötve, a felszíni póriast. Aragonit kiválasztó ht ez esetben a napmeleg szolgáltat, s bár általában csak
a murvásodás, aprózódás fokáig jut el a folyamat, a Budai-hegység területén is ismeretes egy-két hely, ahol majdnem tökéletes pordolomit keletkezett ilyen módon. A Farkasrétrl az Ördögorom felé vezet itt bevágásában mintegy 800 méterre a villamosmegállótól látható a póriasnak ez a
módja. Itt is éppen úgy, mint a többi hasonló elfordulásoknál, egészen
vékony, gyéren füves lösz-, vagy humusztréteg védi meg a dolomit porlott rétegét a csapadékvizek lemosó hatásától. Egyben azonban ez a vékony
takaró a kzetet a kiszáradástól is óvja s így a felmelegedés napsütéskor
nemcsak es után választ le aragonitot, hanem minden esetben. A vékony
humusztakaró tehát közvetve az aragonltképzdést elsegíti s ezzel magyarázható itt a poriás. helyesebben aprózódás ersebb foka is.
.i

:í7r>

A dolomitképzdés

és a poriás.

Legfeltnbben

a réteges póriasnál volt szembetn, hogy a poriás
esetében is, a dolomitösszletbeu rétegenként
különböz lehet. A begyjtött minták mikroszkópiái vizsgálata kimutatta,
hogy a dolomit eredeti szövetében vannak olyan sajátságok
amelyek a póriast befolyásolják. A kzet szövetének alakulása pedig csak
a keletkezési körülmények ismeretével magyarázható.
Megállapítható volt, hogy a jobban porlott dolomitkzetet alkoto
egyes dolomitkristálykák apróbbak és a kötanyagként jelenlev kalcium
karbonát tartalom ezekben a mintákban több, mint a kevésbbé porlott
fajtákban.
dolomitanyagu kristályszemcsék mindkét esetben tömöttek
és homogének, a kötanyagként szerepl kalciumkarbonát pedig repedezett,
st helyenként hiányzik, úgyhogy a dolomitszeinesék többé
töltött
kevésbbé teljes illeszkedései között ásványos anyaggal ki
terek mutatkoznak. Ez a körülmény arra enged következtetni, hogy
a kzet kalcium- és magnéziumkarbonát tartalmának dolomittá alakulása,
átkristályosodása jóval a kzet megszilárdulása után következett he,
mert csak így értelmezhetk a térfogatcsökkenéssel járó utólagos dolom itosodáskor anyaggal ki nem töltött terek, repedések. vAragonitkiválás
szempontjából természetesen ilyen értelemben sokkal elnyösebb a finomszem szövet, mert ebben több lévén a hézagtérfogat, több vizet képes
magában tartani és a víz cseréldésénél is jobbak a feltételei. Ezekbl
viszont az is következik, hogy az olyan dolomit, amelynek dolomitosodása

mérték hhatás

foka azonos

A

nem

8.

ábra. Póriasra hajlamos és
.4)

Aprószem

kettssé

(fekete) köt össze.

A

A

nem

porlódó dolomitszövet két széls típusa.
sok ka’.eit anyag

kristálykákst aránylag
likacs térfogat magy.

tehát közel normális dolomitban kevés a kaiéit
s nincsenek héz'agok. Ez ‘a szövet portásra nem hajlamos.

B

nagyszem,

a tengerben befejezdött, és amelyik a késbbiek során nem ment
át kristályosodási folyamaton, vagy ha bitumentartalmú volt és utólagosan át is kristályosodott, ami által a kristályok anyagából kiszoruló
bitumenanyag a repedéseket eltömte, ezeken a dolomitokon a poriás

már

nem mutatkozhat

még akkor sem, ha ers hévforrásfdolomit már keletkezési módjánál fogva mintegy
predesztinálva van a póriasra s az utólagos dolomitosodás mértékéazonos hhatás mellett
a poriás erssége (8. ábra).
nek a függvénye

jelensége
hatás érte

is

ket.

A

—

A

dolomitporlódás és a karsztvíz.

A

dolomitporlódás kérdése összefügg a karsztvízkérdéssel is. Különösen vonatkozik ez a tömeges-, réteges- és barlangtípusú portásokra. Annál
tökéletesebb az aragonitkiválás feltétele a kzetben, minél ersebb a
vizesere, ami egyrészt ugyan a szövettl is függ, másrészt azonban a
karsztvíz mozgásának a következménye. Ez a vizsgálati irány még
további kutatásokat igényel (9. ábra).

A

porlódás és a tektonika.

A

hévforrások által kiváltott poriások mindig a tektonikai vonalakon
fekiisznek. Poriás nemcsak az északnyugat -délkelet irányú, minden valószínség szerint stájer-mozgási szakaszba tartozó vonalakon mutatkozik.
hanem ugyanolyan gyakran, az erre merleges firányon, északkeletvonalakon. A hévforrások hatásai ezekben az irányokban
kimutathatók a fedöhegységi tagokon is, a porlást kiváltó források tehál
fiatalabbak, valószínleg a stájer-mozgásokkal kezddtek.
A poriás és a tektonika közötti olyan értelm összefüggés, hogy a
mozgások mechanikus dörzsölése idézte el a porlást, nincs. Ers mozgási
síkok vannak a dolomitban, dörzsbreccsiával, csúszási tükörrel, anélkül,
hogy a legcsekélyebb porlódásnyomok is megfigyelhetk lennének. Viszont
a törésvonalak, hévforrások és porlott dolomitok összefüggését számos
egyéb hévforrásmaradvány igazolja, melyek a feltárások SQ százalékában
délnyugati

minden kétséget kizáróan,

a kérdést

eldönt módon megfigyelhetk.

A

9. ábra.
tömeges-, réteges- és barlang-típusú poriás összefüggése. (A pilh>vörösvári. és pilisaentiváni terüle. en végzett megfigyelések alapján készül'.
idealizált szelvény.)

V vetsík-keresztmetszet,
Vf: vetsíkkeresztmetszet hévforrásnyomokka],
t: tömeges típusú, gyengén porlott dolomit,
b: baVlang-típusú poriás,
r: réteges-porlás
d: ép dolomitkzet.,
K: karsztvíztükör.
:

JX
Gyakorlati következtetések és vonatkozások.

A

dolomitporlódással kapcsolatos gyakorlati

vonatkozások

egyrészt

a kszénbányászatban a karsztvízveszéllyel, másrészt a dolomitporbányászattal függenek össze.
szövetében meglazult dolomit a karsztvíztükör szintje alatt vízzel
állandóan telítettnek tekinthet s ezt a vizet könnyen le is adja. Ezért
azoknak a vetsíkoknak karsztvízszint alatti megközelítése, amelyek
mentén a felsbb rétegekben bármiféle hévforrásba tás volt kimutatható,

A

Minthogy a mélységi dolomitporlódások leginkább a nagykiterjedés tömeges-típusba tartoznak, bányászati mvelések során való.
érintésük komoly veszéllyel járhat, mert óriási mennyiség, könnyen
leadható karsztvizet tartalmazhatnak. Ha egyszer a vízbetörés megtörtént
a tárolás sajátos módja alapján könnyen érthet okokból, megállítani
nem lehet. Egyetlen védekezési mód: az elkerülés, ami viszont aránylag
könny, mert az ép dolomit a porlottabb részekbe jól felismerhet fokozatokon keresztül megy át. A porlott részek óvatos kerülése a karsztvízveszélyes.
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tükör aiatti szintben akkor is tanácsos, ba a már feltárt részekben nincs
különösebb vízszivárgás.
Dolomitporfejtés céljaira legelnyösebbek a másodlagos lelhelyü élfordulások. Minthogy azonban ezek minsége és tömege Kiszámíthatatlan,
legjobban ajánlhatók fejtésre az egyenletes minséget és nagy mennyi
ségeket szolgáltató barlangtípusú lelhelyek. A réteges portásnál kevés
típusú
anyagot lehet nyerni, aránylag sok medd munkával, a kovák rt
felhalmozódások anyaga viszont nem a Legjobb minség, mert mindig
tartalmaz több-kevesebb kvarcot, ami egyes .szemcsék összetapasztásával

s

a

szemnagyság különbözségét

Dl|
í*

.

és

egyenltlen keménységét okozza.

/
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Összefoglalás.

i

A

I

)
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Budai-hegység területén nagy elterjedésben nyomozható a íelsökülönböz szintjébe tartozó fdolomit, amely sok helyen egészen
íímomszem, máshol durvább porainkban mutatkozik. A tömör dolomittói a legfinomabb poralakig átmeneti fokozatok vannak. A szerz ennek
triász

a dolomitporlásnak keletkezési vizsgálatával foglalkozik.
A poriott részek felszíni elterjedése szerint pórias csak törésvonalak
keresztezdéseinél, egykori hévforrások nyomainak mutatkozási helyein
van. A poriott részek mélységi kiterjedésének vizsgálata szerint a poriás
nem felszíni jelenség, hanem a törésvonalak mentén mélyrehatólóan észlelhet kzet elváltozás.
Nagyszámú poriott dolomitmintának mikrokémiai eljárásokkal történt vizsgálataival és egyes mintákban röntgenfelvételekkel aragonittartalom is kimutatható volt. A jelenkori hévforrások hhatásának kitett
ép dolomitkzetekben lényegesen magasabb aragonittartalmat lehetett
kimutatni.
Szerz ezekbl a tapasztalati adatokból arra következtet, hogy a dolomit porlódását aragonitnak kalcittá való, 8, 7%-os térfogatnövekedéssel járó
átalakulási folyamata okozza. Ennek a folyamatnak kísérleti igazolására
megfelel módon a dolomi ..kzet hajszálrepedéseibe és szöveti hézagaiba
aragonitct vitt bele. Az így keletkezett dolomitminták néhány hónai)

múlva elporzottak.
Szerz a dolomitporlás folyamatát a természetben a következképpen
magyarázza: a hévforrások feltör vizei felmelegítik környezetük kzetanyagát, ahol is a kzet hajszálrepedéseiben és apró likacsaiban mozgó,
felmeleged vizekbl aragonit válik le. Magnézium ionok .jelenlétében

A

hC-nál alacsonyabb hfokon is megtörténik az aragonitleválás.
hatás megsznte után a kzet hajszálrepedéseit és szerkezeti hézagait
kitölt aragonit visszaalakul idvel kalcittá s a kzetet szétfeszíti. A porlódás foka az eredeti aragcnittartalommal egyenesen arányos.
Megállapítása szerint a póriasra való hajlam függ az eredeti dolomit kzetszerkezetétl is. Legjobban porlódnak azok a kzetminták,
melyekben- a dolomit-kettcssó kristálykák aprók és ezeket aránylag sok
mészanvag tapasztja össze. Legkevésbbé porlódnak a normál dolomitok.
Részletesen foglalkozik a különböz dolomitporlási folyamatok tanulmány o:ásá.val s ezekbl messzemen következtetéseket von az egykori
hévforrások hfokára és egyéb jellegeire vona.kozólag. Megállapítja,
hogy a karsztvíz és a poriás típusai között szoros kapcsolat áll fenn.
Vizsgálatai, folyamán olyan dolomitporminták is adódtak, melyeknek
por’asz.ó tényezje piritbomlási folyamat volt, egy esetben pedig a
kzet reoed'seiben anhidri Írnek gipsszé alakulása a porlasztó folyamat.
Ez utóbbi két módja a poriásnak azonban alárendelt jelentség a
29'

Budai-hegységben.

ponoMma

flaHHbie no Bonpocy cBoáctBa pacnbinoeMocin

Jl a c

,n

ó

Hky

h

b

ropHOCTH Bypa.

:

Ha TeppHTOpmi ropnüCTH Byna b oojibiuiix KOJiiiHecTBax BCTpenaeTca hojiomht BepxHero
rpnaca. 9ia riopoaa bo MHonix MecTax ropHOCTH saaeraeT b Bnae njiacTOB MejiKO'3epHUCTO«
uhuin, MecTa.Mii ate n-xacTbi mieioT CTpyKTypy Kpynno*3epHHCToro necKa. B omexi nce, 3aeci
MO/KHO HaiiTH Bee npoMeacyTOHHbie CTaami paspbixjieHHOCTH CTpynTyp HOJiOMHTa
HaHHHan
< njiacTOB aojio.MHTa b KycKax a BnjioTb no nnacroB Mejibnaiiineii er hhjih.
Abtop, 3aHH.\iaflCb reHeniHecKii H3y*reHneM cBoiTBa pacnbuiaeMoeTH nopoa ^ojiOMina
iinipoKo aajieraiomero na noBepxHocTii ropHOCTH, oTMenaer, hto paccbinnaTOCTb HOJiOMHTa
nafunoHaeTcn Jinuib b rex Jieciax, we npu CKpemiiBamm jihhhíí eópocoB BiiHHhi btjih
K orpái to öhbuihx TaM ropaanx hctohhhkob. MecjienoBaHHeM BejniHHHbi yrjiyJieHHH pa3pbixjieHHbix naacTOB oh HOKa3biBaeT, hto pacnbiJieune nopoH He npencxaEjiíieT cooio HBJie=
nne, nponcmenmee na noBepxHocTH ropnocTH,
b HanpaBJieHim jihhhh cópocoB b r.ny=
óimy 8aMeHaeTca H3MeHeHue nopopbi.
IIpoH3BeaeHHbie mhkpoxhmhhcckhm cnocooM MHoroHiicjieHimie HccjieflOBamia nap pac=
iibiaaiou;nMHca hojiomht8 mii noi;a3aan, hto nacn. hx coaepacuT b ceöe ejieabi aparoHHTa.
Coae pacaimé aparoHHTa b neKOTopbix opa3irax nopoabi hjih TiOKa3aHbi faKace 11 peffrre=
:

ho

HOBCKHMH CHHXíKaMH.
B nopoaax uejibHoro KycuoBoro
re.MnepaTypbi

ropaaax

hctohhiikob

aojiOMirra,

HaöjnoaaeTca

KOropbie

mjih noaBepniyTbi

3HaHiiTe.JibHoe

noBbiiiieHHe

•

petócTBHK>

coaepataHua

aparoHHTa.
ocHOBaHiiii aaHHbix, nojiyneHHbiM aBTopoxi H3 er ohbitob, oh aeaaeT BbiBoa Toro,
paspHxjiemie hojiomhth npnanHaeTca npopeccoM npeBpamemia aparoHHTa b KaJibunii.
eoripoBosKaaeMoro YBejiHHeHiieM er o"eMa Ha 8.7%. /Ina toto, htoóbi bhhchhtb, hto npo=
ueec 9 tot neilCTBHTejibHO cnocoöcTByex pa3pbixjieHHocTii hojiomhtü, aBxop npHöerHy,! k
ojienyromeMy onwTy
k TOHKne Tpemimbi h hsthbi cTpyKxypbi HOJiOMHTa oh 3anoJiHiui
aparoHHTOM
nyom HOJiOMHTa non sthm onbrroxi b TeneHiie necKOJibKux .\recaneB pa 3 Pbix=

Ha

no

:

:

JIHJJHCb.

llpouecc pacnbiaeHHOcxii HOJiOMHTa b npupone aBTop ofi"HCHaex cnenyioiHHM opa30.\i
BHpacbiBaeMbie tophhhmh hctohhhk3mh bohbi corpeBaioT OKpyacaK>mne hx nopoabi, b
tohkhx xpemuHKax ii nopax rcoTopoii non ^eflCTCorpeTOií HBinKymeiícfl BoaH oiKJiaubiBaioTCH
:

aparoHHT. ripn HaniiHHH HOHOB-iiariie3HTa, npn xe.\inepaType Hnae 29’C% MoaceT nponaoiíTii
OTJiojKeHue aparoHHTa. üo npeKpanieHun neftCTBiia TeMirepaTypbi 3anojiHgioHíiilí toiikhc
T pemuHbi h cTpyKTypHhie inrubi aparoHHT CHOBa npeBpamaeTca b KanbnuT h pacnapaer
nopony.
CreneHB paapbixaeHHOCTH npaMO nponopqHOnajibHa nepBOHaHaoibHOMy KOJiHaecTBy
aparoHia.
Abtop rarcsKe yTBepaaeT, hto cKJioHHocTb k paspbixjieHino b o^biueii Mepe aaBnenx ox
cTpyKTypbi iiopoji aojio.MUTa. CnJibHee Bcero pa 3 pbixjiaioTca TaKHe KycKH nopoa, b KOTopbi
KpncTaJinKn aBotíHoro coaaHoro aojioMHTa MejiKii h cKpenjiaioTCH Meatay cooio cpaBHHTejibHo
óojiihhm KOJinaecTBOM H 3 BecTK 0 B 0 ít Maccbi. MeHee b er pa 3 p bix.ua raTca HopMaHHbie hojio=
miith. Abtop noapono 3 aHHMaeTca H 3 yaeHHeM bhhob pa 3 pbixjieHH 0 CTH nojiOMirra, aejiaa
npH ötöm BHEoabi npiiBOHaiHHe k ycTaHOBJieHino CBa 3 H Meatay cboKctbom pa 3 pbixaai0 H 0 CTii
iiopoa h CTeneHbio TeMnepaTypn BO.a cymeGTBOBaBuinx icoraa-TO ropaaiix hctohhukob, nnreT
<’Ba 3 bii c apyriíMH xapaKTepHbiMH (JiaKTopaMH. ycTaiiaB.THBaeT, hto Meacay noanoHBeHHi.iMH
BoaaMH n BiiaaMH panbi-iiaeMOCTH nopoa oymecTByeT TecHaa cB 33 b.
B npoHeece cboiix uccJieaoBa.HHií áBTOp Bcrpex nuica c t3khmh BnaaMii pbixjiocrH
lOJiOMHTa, npu KOTOpbix ({laKTop pacnbiJiaeMOCTH npeacTaBJiaeT coCoio npouecc pacnaaeHHa
(panbijienaa) nnpiiTa, npu stom, aaate/ÖHJi Tanott cnynaii, noraa mojkho hjio HaóJiioaaTb,
Koma npouecc pác nbiJiaeMocTH HOJiOMHTa aBJiajica cjieacTBiieM npeBpameHaa b TperaiiHax
nopoHbi aHxiupiiTa b nme. JlBa nocjieaHiia cnocoa pacnbiJiaeMOCTH HOJiOMHTa b tophocth
K vaa He npeacTaBJiaioT coöoio aBJieHHH, aacjiyasamero BHHMaHHa.

LA QU ESTION DE LA DÉSINTÉGTAIQN EN POUDRE DE LA
DOLOMIE DANS LES MONTS DE BUDA
pár L. Jakucs.

Dans les monst de Buda la dolomie principale, appartenant a diver*
étages du trias supérieur, est trés répandue. En beaucoup d’endroits elle
est désintégrée en poudre fine, en d’autres en poudre plus grossiére
On trouve des transitions entre la roche compacte et la poudre la plus
fine. L’auteur a étudié la question de la cause de la désagrégation de la
dolomie.
Quant á roecurence superficielle des parties désagrégées, l’on ne
trouve la dolomie en poudre qu'á l’intersection des failles, á des endroits
indiquant la présence d’anciennes sources thermales. L’examination en
profondeur des parties désagrégées mentre, que la désintégration n’est
pás un phénoméne superficiel, mais une altération de la roche en profondeur accompagnant les failles.
L’examination pár des réactions microchimiques d’un graud nombrc
d’échantillons désintégrés, et l’étude aux rayons X de quelques éc'hantillons seulemenb a permis d’établir la présence de l’aragonite. Dans les
i'oches dolomitiques non altérées, expesées á l’aetion thermale des sources
chaudes d’aujourd’hui, la teneur en aragonite est élevée.
De ces observations l’auteur tire la conclusion que la désintégration
de la dolomie est causée pár la transformation de l’aragonite en ealcite,
accompagnée d’une augmentation de volume de 8,7%. Pour démontrer la
.justesse de cette hypothése i’auteur a introduit de l’aragonite dans les
fissures capillaires et les méats interlacunaires de la roche dolomitique.
Les échantillons ainsi traités se sont désintégrés en poudre au bout de
quelques mois.
L’auteur donne l’explication suivante du phénoméne de la désintégration en poudre de la dolomie dans la natúré: Les eaux des sources
thermales échauffent la roche avoisinante. L’eau qui circule dans les
frissures capillaires et les pores fines de la roche y dépose de l’aragonite.
En présence d’ions de magnésium l’aragonite se dépose aussi á des températures au dessous de 29° C. Aprés la cessation de l’effet calorique, l’aragonite remplissant les fissures capillaires et les peres fines de la roche
se transforme evec le temps en calcite et désagrége la roche. Le degré
de la désintégration est en relaticn directe avec la teneur originale en
aragonite.

Selon les observations de l’auteur l’aptitude á la désintégration en
poudre de la dolomie dépend aussi de la structure de la. roche originale.
Se désintégrent surtout les roches dans lesquelles les cristaux du sel
double sont petits et ils sont cimentés pár une matiére calcaire abondante.
Les dolomies normales se désintégrent le moins.
L’auteur s’occupe en détail des différentes formes de la désintégration en poudre de la dolomie, et il tire de ses études des conclusions
avancées concernant la température et d’autres traits caractéristiques
des anciennens sources thermales. 11 établit qu’il y a un relation étroite
entre l’eau de karst et les types de la désintégration.
L’auteur a aussi rencontré des échantillons de poudre de dolomie,
dönt l’agent désintégrant a été le décomposition de la pyrite; dans un
cas la cause a été la transformation de l’anhydrite en gypse. Ces deux
derniers modes de la décomposition sont d’une importance subordonnée
dans les monts de Buda.
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Pseudobrookitos andezit Bícsadró! (Sepsibükszád)
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A
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A N N MAKfií T

biosadi (sepsibükszádi) vasútállomás melletti kbánya andezitjeibl
1942. évi gyüjtútja alkalmával vizsgálati anyagot hozott a

Erdélyi

Magyar Aemzeti Múzeum Ásvány-Kzsettára

részére. Erdélyi ennek a
sepsibükszádi andezitnek repedéseiben, üregeiben sokféle pneumatolitos
úton keletkezett ásványt talált, többek között pseudobrookitot is. így felvetdött az a kérdés, hogy az andezit kzetalkotó alakban is tartalmaz e
pseudobrookitot. A pseudobrookit ugyanis kzetalkotó elegyrészként rendkívül ritka, s csak néhány helyrl ismeretes.

Magyarországon az Aranyi-hegy andezitjében, illetleg annak metamorf zárványában találta meg K o c h A. s errl Traube részletesebben
mgállapította 2 hogy az andezit kzetzárványa, melyben Koch a pseudobrookitot találta, elváltozott palás kzet, mely lényegében epidotból és
hematitból áll s ;t hematitbam találhatók fószekszeren a pseudobroo1

,

,

kitok.

Thiirach
(1884) 3 ,

kreuzbergi

a

Krenner

bazaltsalakban, a káulingi fonol ittufában
a Vezúv 1872-i lávakiöm lésében (1S90) 4 és L a c r o i x

Reunion szigetén, bazaltláva stalaktitban (1918) 5 talált pseudobrookitot.
A salakban, lávában vagy tufában talált pseudobrookitnál kzettani
tekintetben sokkal érdekesebb elfordulások Müggének a fayali trachytban (1883) 6 Törnebohnnak a Behring-szigetekrl való augít-andezit,

hen (1884) 7 és

Lat term annak

a katzenbuckeli nefelinbazaltban (18S) 6

melyek a kzetben járulékos elegyrészekként foglalnak helyet. Ezek mind szekundér úton keletkezett elegyrészek, melyek
Lattermann 8 és Freudenberg 9 szerint ilmenitbl keletkeztek

talált pseudobrookitjai,

..oxidáció útján", egyes helyeken az ilmenit rácsai is még jól felfedezher
tk". F i n c k h a Kilimandsaro rombporfirjában (1906) 10 és
a hessenbrücki Hammers elváltozott bazaltjában (1923) 11 írt le még pseu,

Ramdoh

dobrookitot,

A

bicsadi (sepsibükszádi) vasútállomás melletti kfejt andezitjét
vizsgálva, a kbánya alsó szintjében lev andezitben nem találtam pseudobrookitot a kzetben mint kzetalkotó elegyrészt 12 Ezért a Tusnád
.
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i
1

1.

p.

33.

Zeit.sefar.

a

p.

273.

Zeiísohr. í. Krist. und Min., Leipziig. Í89U. XVII. p. 517.
Ball. Soc. Min. Fr. 1918, XLI. p. 183.
Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. Stuttgart, 1863. II. p. 196.
I
Vega Exped. vetenstkapl. J?jktta4?r.'-er. Stockholm, 1884. IV. p. 13ti.
s
s e h e r
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e n b asc h-iFeetsehr, 19803, p. 389.
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a bánya alsó sziatgáben is talált szórványosaa pseudobrookitot a
4
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.
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Erdélyi
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seiben és üregeiben.
is

99—124.

Hermami
Budapest,

és

Varga:

Tusnádkiirnyéki andezit ok. Fo.dt. Közi. Bd.

kzet repedé-

LXXX.

1—3. p.

1950.

4

:i82

környéki andezitekrl szóló dolgozatban az andezit bányának középs és
déli részében
az alsó szintek kzetét csak mint piroxénandezi'teket
említettem meg. A bicsadi (sepsibükszádi) bánya felsbb szintjének andezitjét csak 1949-ben volt módomban kzettanilag meghatározni. Itt, a felsbb szintekben megtaláltam a keresett pseudobrookitot, mégpedig magái
bán a kzetben, mint kzetalkotó elegyrészt, mely az eddig leírt kzetlelhelyek közül talán a Lattermann által leírt katzenbuckeli nefelinbazalt pseudobrookitjához állna legközelebb.
A pseudobrookitot tartalmazó bicsadi (sepsibükszádi) andezit biotites
és hiperszténes piroxénandezitnek bizonyul. Szabad szemmel nézve:
hamuszürke,
szövet, helyenként likacsos kzet, nagyobb (5X5
átmérj) biotit kristályokkal; kézi nagyítóval diopszid kristályok (2X1
min-es is!), biotitpikkelyek figyelhetk meg. A kézi nagyítóval a likacsos
kzet kis üregecskéiben a piroxénen, biotiten kívül megtalálható az apátit,
pseudobrookit, hematit. hipersztén, gránát, trydimit és titanit-kristálykák is. Ezekben az üregecskékben lev parányi kristálykák a vékonycsiszolat készítésénél kihullanak a kzetbl és így mikroszkóp alatt csak a
kzetalkotó ásványokat figyelhetjük meg.
Mikroszkóppal nézv e: a kzet struktúrája hypokristályosan
porfiros; az alapanyag fleg földpátléceeskékbl, diopszidaugitból, hiperszténbl, hematitból, pseudobrookitból. stb., is -a kikristályosodott elegyrészekhez arányítva igen kevés színtelen üveganyagból áll, tehát a kzet
pilotaxites szövet.
Ebben a pilotaxites szövet alapanyagban foglalnak helyet a pseudobrookit-táblácskák vagy szemecskék. Némelyek teljesen automorfok,
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mális szemnagysága: 0.14 mmX0,5 mm; vannak
dobrookitszemecskék is, ezeknek szemnagysága pl:
0,09
0,06

X 0,05 mm
X 0 06 „

X 0 02

0.21X0,09
0,07X0,15
0.09X0,12
0,08
0,06

X 0,06
X 0.12

0 04X0,12
0 06
0,12

X
0.18X0,02
0,05 X 0 05

„
»,

„
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.,

mm

0.01X0 01
0,02X0 02

„
„

mm

002X001

„
„

0,09X0 05

'

0
0

0,04X0 04
05X0,04
06X0,06

„

0,09X0.06

„

X 0 09
0,01 X 0.01

„

0,02

„

0,02X0 04

„
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kristályka.

Gyémántfény, nagyon ers fénytörés
rubinvörös színezet

(ez

pleokroizmusa

a

és

mélvebb színezet

gyenge:

o

a

=

c.

b

is

=

kettstörés, sötétbarnamegkülönbözteti
a

sárgásbarna,

c

=

a broo-

barnás

vörös.

A kzetben ilmenitet nem találtam. Az alapanyagban fent leírt
pseudobrookit valószínleg ilmenitbl keletkezett,
z is hatás á r a.
pn eu m a to
1

i

a

1

j

'

nem automorf pseu-8

ezeken a pseudobrookit-szemecskéken nagyon gyakran gallérszeren foglalnak helyet hematitkristálykák. Olykor hipersztén vagy enstatit hipersztén kristályoszlopka végén, azzal összenve, foglal helyet a pseudobrookit-kristály; máskor magnetitszemeik'kel vagy vele kb. ugyanolyan szemnagyságú hematit kristályokkal összenve fordul el a pseudobrookit -

kittl);

li

mm

(100) szerint megnyúlt táblácskák, amelyekben a (010) szerinti hasadás,
a párhuzamos kioltás és a gyenge pleokroizmus is jól megfigyelhet.
Optikai tengelyszöget, amely a pszeudobrookitnál feltnen nagy és megkülönbözteti a brookittól, nem lehetett mérni, mert a táblácskák olyan
kicsinyek, hogy tengelyképet nem kaphattam. Egy ilyen lemezke maxi-

0,02

p
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A

kzet színtelen elegyrészei frissek maradtak, a színes elegyrészek
közül azonban fleg a biotitok ers átalakuláson mentek át.
Amilyen friss a porfirosan kivált földpát, annyira elváltozottak a
felmegy sokszor
porfirosan kivált biotitok. Ezeknek szemnagysága
5X5 mm-ig is. A kristályforma általában megmaradt, de a biotít
lényegében többé-kevésbbé (az átváltozás fokozatos stádiumai szerin 1
átalakult; az átváltozás tulajdonképpen magmatikus reszorpció, mely
átalakítja az eredeti ásványt az új oldatok behatolása által s kvarcos
anyagot, érceket, pszeudobrookitot rak le mintegy kiszorítási pszeudomov
)

foza gyanánt. A mikroszkóp alatt nagyon jó' megfigyelhetjük a biotit
elváltozásának különböz fokozatos stádiumait. Teljesen ép, meg nem
támadott biotit nem is található. Egyesek csak az átváltozás egész kezdeti
fázisában (1.) vannak, ezeknek belsejében nagyon jól mérhet a még meg
maradt biotit-inag pl eokro izmusa:
c

de

már

= szürkészöld, D = vöröses-sárga, g — vöröses-barna;

ezek a színek

is

halványabbak a

biotit jellegzetes pleokroos színei-

ami az átváltozás kezdeti fokának, az Fe kiválásánakAkilúgozásá

nél,

uak) eredménye*, valamint gyengébben kettstörek, mint amilyen az ép
közben természetesen, fleg a perifériák felé megjelentek az
érckiválások (elssorban pedig a magnetit -pontocskák és szemeeskék) és
a kloritos foltok, melyek már egészen gyengén kettstörek (delesszit és
levendulakék pennin); a fekete magnetitszemeeskék halmaza sokszor
keretként övezi körül a megtámadott biotitot. Az átváltozás további stádiumában (2.) a biotit már teljesen átadta helyét a kristály magjában is a
halványzöldes kloritnak, az érckiválás mind srbb, a zöld klorit leveles
struktúrájú, rostosán pikkelyes lesz s ugyanekkor már a biotit levelei
között lenesealakú karbonátos anyagok válnak ki kvarccal, kalcedonnal.
szericiítel, epidottal és vasércekkel keveredve; de gyakran a karbonátok
és kvarc helyett csak epidot lép fel; közben a vasércek kiválása még ersebb lesz s a magnetiten kívül már az eredeti biotitkristály helyén hematit és pseudobrookit is fellép; az átváltozás folyamata ugyan a perifériákon kezddik, de nagyon szabálytalanul terjed tova; megjegyzend, hogy
ebben a stádiumban inkább az ércesedés ersebb, kvarcosodás még nagyon
kezdetleges. Egyes biotitoknál azonban az ércesedés, fleg a magnetitesedés (3.) olyan gyors mértékben indul meg hogy a magnetitszemeeskék
úemcsak keretként veszik körül a megtámadott biotitot, hanem a kristály
belsejében is csak ércesedés. illetleg ebben az esetben csak magnetitesedés történik, úgy, hogy más szekundér anyagok (pl. kvarc, epidot klorit.
stb.) alig alig tudnak keletkezni, s így az eredeti biotit-egyén helyén egy
szinte csak
magnetit-szemecskékbl, magnetit-pontocskákból álló váz
van. mely a biotit eredeti kristály formáját megtartotta. Más biotiteknél
nem a magnetitesedés nyomja el más szekundér ásványok (klorit, epidot.
kvarc stb.) keletkezését hanem a hematitosodás (4.) indul meg igen gyors
mértékben. Egyes biotitokon már szabad szemmel is megfigyelhet ez a
teljes elhematitosodás: a feketésbarna biotit színe is piszkoszöldes szín
lesz és a kristály karca a hematit karcára jellemz cseresznye piros színi
mutatja. Vékonycsiszolatban nézve pedig: a megtámadott biotit hasadási
felületein a hematitra jellemz acélszürke fémesfény lemezkék vagy
vörös vörösbarna pleokroizmusú szemeeskék jelennek meg; található egy
olyan stádiumban lev egykori biotit is, amely már teljesen megtelt hematittal. de ez az átváltozott kristály nem egységes individuum, hanem csak
parallelpikkelyes aggregátuma hematit levélkéknek és táblácskáknak. (Ez
biotit lenne;

*
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Mikroskopisehe OhaTakteristik dér gesteinbitdenden Mine-
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biotit-átalakulás szinte iskolapéldája a kiszorítási pszeudomorfózának.j
átváltozás elrehaladottabb stádiumában pedig (5.), akár elkloritoso
dott, epidotosodott, kvarcosodott vágj" magnetitesedett, vagy hematitosodott egyénekrl van szó, az egykori biotit individuum helyén elbb sárgásbarna vasoxidhidrát. majd csak egy kvarcból és kaolinosodott anyagból

a.

Az

salakosporózus pszeudomorfóza

álló

,ni
ji

lesz.

Az andezitben lev

többi színes elegyrész, mint pl. a diopszidosaugit
nagy változásnak alávetve, mint a biotit. Úgy
a porfirosan kivált diopszidos-augitok. mint az alapanyagéi inkább csak a
perifériákon kloritosodnak, de vannak egészen friss állapotban lév kristályok is; a kloritosodáson kívül kisebb mértékben epidotosodás és szer
pentinesedós is elfordul.
frissebb kristályokon (szemnagyság felmegy
1,1
0 4 mm-re is!) alig észlelhet a pleokroizmus (színtelen
haíványzöldes), c : c felmegy 47° ig is! Diopszidos-augitok gyakran vannak
összenve hematitkristályokkal. illetleg hematitkristálykák gallérként
helyezkednek el a diopszidos-augitkristályokon.
és a hipersztén nincs olyan

A

mm X

.

—

Bi

in

A

h'perszténkristályok szemnagysága jóval kisebb, mint a diopszidos- P
augitoké (átlagos szemnagyság: 0,1S
Ö 06 mm; párhuzamos kioltással,
jellegzetes pleokroizmussal o.
vörösessárga, b
vörösesbarna, c
szr- «
:

X

~

=

=

készöld.

A kristályok a széleiken átmennek hematitba. Ennek az úgynevezett
pneumatolitos éi’cesedésnek processusa hasonló a pszeudobrookit keletke-

P

h

zéséhez.

Porfirosan

nagyobb

földpát igen kevés, de ez friss és üde; egy-két
karlsbadi ikren (maximális szemnagyságuk: 0G4mniX
lehetett mérni a szimmetrikus zónában konjugált kioltásokat:

albit

mm)

0,41

1 és 1'
2 és 2'

=
=

kivált

-j-

28°) szerint
6°

I

mú

Ab 3! An 68

=

4°

2 és

2'

tártál- 1

labradorbytownit;

=

|

24°í

szerint

mú

Ab An 6i
35

tártál-

labradorbytownit:

—

—

szimmetrikus zónában márt maximális kioltások szerint (33° 35°) 60 63%
An tartalmú labrador; egy ilí-metszeten mért 25°-os kioltás szerint 63%
.tá-tartalmú labrador (opt. karakter: -f- v>9.)
0.01 mnP
Az alapanyag földpát jai (átlagos szemnagyságuk: 0.07 mm
AbteAnss tarsavanyúbbak, mint az els generáció földpátjai: AböoAmo
talmúak (Savanyú labradorok). Maximális kioltásuk a szimmetrikus
zónában 27° 29°; ezek szerint 50 55% An tartalmú savanyú labradorok.
;

— X

—

—
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porfirosan kivált biotiton, diopszidos augiton, hiperszténen, föld páton és a már említett pszeudobrookiton kívül az alapanyagban* rendkívül sok hematit, továbbá magnetit, apatit, gránát ünelanit) és a por
firosan kivált színes elegyrészek leírásánál említett szekundér termékek
található. Az
(klorit, epidot, szerpentin, szeriéit, limonit, kvarc kaiéit)
üveganyag nagyon kevés.

Megemlíthetk még a kzetben

talált

kvarczárváuyok (kvarcmandu-

körülvéve piroxénszemcsék töredékével és limonitos, vasoxidos
anyaggal.
Az elmondottakból láthatjuk, hogy a kzet átalakulásánál csak a femi
kus (színes ásványok) szenvedtek nagyobb átalakulást, míg a földpátfélék
egészen frissen maradtak. Ez arra enged következtetni, hogy nem szénsavas hatású, hanem pneumatolitos ol d a t o k járták át
már
kivált femikus elegyrészeita
Ennek a pneumatolitos hatásnak köszönhetjük ezt a
ritka pszeudobrooki t-e lefordulásunkat is a b c s a d
p'i raxé ura n d' elitbents epsi b ii k s zí á d i)
lák):

elzleg

kzet

i

Biotit

nincs az

alapauyaííbau!
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PSEUDOBROOKIT HALT1GER ANBESIT VON BICSAD
(SEPSI BUKSZÁD)
Margit Herrmann

Von den Andesiten des Steinbruches neben dér Bahnstation von
Bicsad (Sepsibükszád) brachte Erdélyi gelegentlich seiner Sammelreise
iiu
Jahre 1942 Untersuichungsmalerial íiir die mineralogische-petro
graphische Abteilung des Ungari seben Naturwissenschaftlichen Museums mit. Erdélyi fand in den Hohlraumen und Klüften dieses Andeverschiedene pnenmatolische Minoralien,
unter anderen aurái
sites
Pseudobrookit. Es ist nun fraglich geworden, ob sich in diesem Andesite
Pseudobrookit nicht aueh als gesteinbildendes Mineral vorfindet. Pseudobrookit findet sich als gesteinbildender Gemengteil n&mlich áussersts telten,
er ist kaum von einigen Fundorten bekannt.
In Ungarn fand Koch 1 anf Kliitten und Höhlungen des Andesits
vöm Aranyer-Btrge in Siebenbürgen schöne Pseudobrookit-Krystalle.
Nach Traube 2 findet sicli dieser Pseudobrookit in einem veranderten
sehiefrigen Gestein, dér im Andesit Einschlüsso bildet: dieses schiefrige
Gestein besteht hanptsaráilich aus Epidot und Eisenglanz und im Eisenglanz findet sicli nesterweise dér Pseudobrookit.
Türacli wies 3 den Pseudobrookit in dér Basaltsehlaeke von Kreuz
bergund im PlionolithtuiT von Kaulmg in derRöhn naoh. (1884.)
r enne r 4 fand denselben in dér Vesuv-Lava von 1872 (1890) und Lacroix 5
auf dér Isié de Reunion in Hohiraumen und anf Stalaktiten von Basaltlaven als pneumatolytisches Produkt.
Vöm petrograpliiscben Gesiohíspnnkte sind viel interessanter. wie
die^obenerwahnten Vorkommen
wo dér Pseudobrookit nur in Scbutt.
Lava oder Tuffen sich findet
die Pseudobrookit in Alkalitrachyten
ü g g e, 6 im
von Fayal und S. Miguel auf den Azoren [teschrieben von
J. 1883], in einem Augitandesit dér Beliring-Inseln von Törnebohn, 7 im
J. 1884] und in einer Abart des Nepbelinbasalts vöm Katzenbuekel (geíunden von Lattermann, 8 im J. 1888). welche im Gesteine als accessori
sche Gemengteile erscheinen. Diese Pseudobrookite sind aiber stets
secundare Produkte, undzwar (nach Lattermann und Ereidenb e r g 9 ) scheint dér Pseudobrookit aus Ilmenit durch Oxydation seines
Eisenoxyduls hervorgegangen zu sein; die Reste des Tilaneisenerzes sind
noeh gut erkennbar. Weiterhin beobachteíe nochFin c k h 10 Pseudobrookit
in neovulkanischen Rhombenporphyr vöm Kilimandscharo (1906); Ram-
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d o h r" beschrieb ein Pseudobrookiit-V orkommen aus zersetztem Basalt

Hammers.

des Hessenbrücker

*

Bei dér Untersuchung dér Andesite an dem unteren Niveau 12 des
Steinbrucbes neben dér Bahnstation von Bicsad (Sepsibükszád) fand
ich keinen Pseudobrookit als gesteinbildenden Gemengteil.
Alsó als
ich iiber die Resultate meiner Abhandlungen über die Andesiten aus dér
Umgebung von Tusnádfürdö am 2. Juni 1948 auf dér Faehsitzung dér
[Jngarisehen Geologisohen Gesel lschaft berichtete, sprach ich von deu
Andesiten, die sich in dem unteren Niveau befinden, nur als von Pyro
xen-Andesiten. 15
s
Erst im Jahre 1949 bot sich mir die Gelegenheit zr petrographischen Prüfnng dér Andesite des oberen Niveaus des Steinbruches. Hier
habé ich nun den gesuchten Pseudobrookit selbst im Gesteine als gesteinbildenden Gemengteil wirklich gefunden.
Unter den obencrwahnten Vorkommenen steht unser Pseudobrookit
des Andesites von Bicsad (Sepsibükszád) [oberes Niveau des Steinbruches
neben dér Bahnstation] vielieicht dem Pseudobrookit-Vorkommen des
von Latte miaun beschriebenen Nephelin-Basalt neben Katzenbuckel
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nachsten.
Unser Pseudobrookit-enthaltende Andesit von Bicsad (Sepsibükszád)
welchen wir Biotit- und Hypersfhen-tuhrenden Pyroxen-Andesit nenuen können
ist ein aschgraues, dichtes, stellenweise poröses Gesíein
init freiem Auge sichtbaren Biotitkrystallen. Mit dér Lupe können wir
selbst in dem Gestein auch Diopsid-Krvstalle [maximalische Korngrösse:
2
1 mm] und in den klemen Hohlraumen des porosén Gesteines
ausser Pyroxen, Biotit auch Apátit-, Pseudobrookit-, Haematit-, Hypersthen- Gránát-, Ti*ydimit- und Titanit-Krystalle becbachten. Diese kleinen Krystallchen dér Hohlraumen falién wahrend dem Sehleifen dér
Dünnschliffe aus dem Gesteine heraus, und so können wir unter dem
Mikroskope nur die gesteinbildenden Mineralien untersuchen.
Unter dem Mikroskope: die Struktur des Gesteines ist: hypokristallin-porphyrisch, die Grundmasse tesieht hauptsachlich aus Feldspatleisten, Diopsid-Augit, Hypersthen, Haematit, Pseudobrookit und aus
im Verhaltnis zu den krystallisierten Gemengteilen sehr wenigem
farblosen Glase; folglich ist die Grundmasse pilotaxitisch.
In dieser pilotaxitischen Grundmasse finden sich die PseudobrookitTafelöhen und Körnchen. Einige sind auiomorphe, nach (100) verlangerte
Tafelchen, auf den die Spaltbarkeit nach (010), die gerade Ausiöschung
inkel dér
und das schwache Pleochroismus sehr gut zu beobaohten ist.
konnte ich
(ein Kennzeichnen gegenüber Brookit!)
optischen Aehsen
nicht messen, nachdem die Tafelchen so kiéin sind. dass ich kein
Acksenbild bekommen konnte. Die maximale Grösse eines solchen Tafeh
chens: 0,14
0.5 mm. Es finden sich aber auch nicht-automorphe
Pseudobrookit Körnchen, dérén Korngrösse zum Beispiel folgende sind:

—

'

—

mm X
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—

—
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Sehr haufig finden sich an diesen Pseudobrookit-Körnchen Haernatit-Krisíallehen aufgewachsen. Manchmal beobachtet mán den Pseudohrookit-Kristall auf dem Ende eines Hyperstehn-, oder Enstatit-Hypersthén-Saulchens angewacbsén, ein andersmal mit Magnetit-Kömchen
verwaclisen.

Er hat metallischen Piainantglanz, sehr starke Lieht- und Doppelbrechung; ist braunlich-rubinrot durchscheinend und tiefer gefarbt, als
dór Brookit, was ebenfalls ein Untersched vöm Brookit ist. Pleochrois-

mus

sehr schwach;

b

= gelhliehbraun,

bráunlicbrot.

lm
habé ich keinen Ilmenit gefunden. Die obenbesehriebenen Pseudobrookite enlstanden wahrschoinlieh aus Ilmenit infoige
pneumatolytischer Einwirkungen.
I)ie farblosen
Gemengteile des Gesteines blieben frisch aber die
farbigen Gemengteile, besonders die Bhtite waren stark umgewandelt.
Die Kornigrösse dicsér porphirisehen, stark uingewandelten Biotite
erreicht haufig auch 5 mm
5 mm. Die Krystalilform dér urspriinglichen
Biotite blieb vollstandig erhalten, aber die Moleküle dér Krystallen wurden ohne Aenderung dér ausseren Krsytallíorm dureh Moleküle anderer
Art ersetzt und so finden sioh die Biotite mehr oder weniger nach den
versehiedenen, progressiven Phase n dér Umwandlung verandert. Diese
Umwandlung ist eigentlich eine ruagmatische Resorption; dureh das
Eindringen irgendeiner Lösung s nd in dem ursprünglichen Biotite zum
Beispiel Erzkristalle, Quarz, usw. entstanden. Das ist eine wirkLiche
Yerdriingungs-Ps eudomorphc.se. Unter dem Mikroskope können wir die
versehiedenen, progressiven Phase dér Umwandlung dér Biotiten gut
beobachten Ganz wohlbehaltener Biotit gibt es hier niemals. Es finden
sich aber solehe Individuen, welehe noch in dér anfanglichen Phase dér
Umwandlung sind. Hier können wir noch in dem Kérné dér Biotiten
Gesteine

X

—

b
rötlich-gelb.
== graulich-grün,
ikren Pleokroizimus gut feststellen:
rötlich-braun; aber diese Farben sind schon viel blasser, als die
auch ein
ehauakteristischen pleoehroistischen Farben des Biotiits
Resultat dér anflangliehen Umwandlung, dér Auslagung des Fe.*
Ebenso ist die Doppelbrechung schwacher, als bei den frischen Indihauptsachlich auf den Perividuen. Indesseu érsekemen naiürlich
ferien
Erzkristalle Ausscheidungen (nament. ich Magnetit-Kömchen)
und chloritiscke Flecke, welclre auch ganz schwaclie Interferenzfarbe
babén (Pennin Delessit). Die Masse dér schwarzen Magnetit-Körnchen
umrahmtMie angegriffenen Biotite. In dér nachfolgender Phase (2.) iibervollauch in dem Kérné des Kristalles
lasst dér Biotit seinen Platz
.standig- dem leiehtgrünep Ghloriten; die Erz-Ausscheidung wird immer
haufiger, ausser den blatterigen, faserigsehuppigen, griinen Chloriten
finden sich sehon zwischen den Resten des ursprünglichen Biotites
linsenförmige Karbonáté mit Quarz-, Chalcedon- Serizit,-, Epidot- und
Eisenerzen; haufig tritt nur Epidct auf, inzwischen wird die Ausscheidung dér Eisenerze noch starker und ausser den Magnetit-Körnohen
können wir schon an dér Stede des ursprünglichen Biotites auch Haema-
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Baueritisiening. (Chudoba:
Freiburg, ^032. Pag. 102.)
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út und Pseudobrookit beobachten. Dér Umwandlungsprozess beginnt
auf den Periferien, verbreitet síeli aber sehr unregelmássig. Es ist zu bemerkeji, dass in dieser Phase vielmehr die Vererzung stárker ist, die Verquarzung liingegen sehr anfánglich. Bei manchen Biotiten beginnt aber
die Erzausseheidung (3.) so rasck, dass die Magnetitkörnchen den ursprüngliclien Biotit nicht nur einrahmen, sondern die Magnetitausscheidung das ganze Innere des ursprünglichen Biotit-Individiums erfüllt:
in die sem Falle können andere sekundiire Produkte (zum Beispiel Quarz,
Epidot, Chlorib u. s. w.) kaum sich entwickeln; alsó an dér Stelle des
u rsp iái nglli clien Biotit-Individiiums befindet sich schon cin Erz-Skelett aus
Magnetit-Körnchen (ohne Aenderung dér Kristallform des Biotit-'Individiums). Bei anderen Bioliten unterdruckt nieht die Magnetit-x\usscheidung- sondern die Haematit-Bildimg das Entsteheu dér übrigen sekundiiren Mineralien (Chlorit, Epidot, Quarz, u. s. w.) (4.) Bei einigen Biotiten können wir schon mit freiem Auge die Haematitisierung beobachten:
dér sehwarzliehbraune Biotit wird sohmutzig-griin und dér Strich des
Kristalles zeigt die den Haematit charakterisierende kirschenrote Farbe.
In dem Dünnschliffe, unter dem Mikroskope erscheinen auf den Spaltfiáchen des Kristalles die den Haemaút charakterisierenden, stalilrötliehgrauen,
e t al 1 g 1 anzii gén B lat tehén -oder Körnehen mit rtem
braunem Pleochroismus. Es findet sich auch ein Biotit-Individium in
solcher Phase in welcher die Form des ursprünglichen Minerals schon
vollstandig mit Haematit ausgefüllt ist;
aber dieser umgewandeUe
Kristall ist kein einziges Individuum, sondern nur ein parallel-schunpiges Aggregat von Haematit-Blattchen und Táfelchen. [Diese Biotit-UmIn einer
wandlung ist eine wirkliche Verdrangungs-Pseudomorphose.]
sehr fortgeschrittenen Phase dér Veranderung (5.)
feiner Chloritisierung, Epidotisierung, Verquarzung, MagnetiÚsierung, oder Haematitisierung]
entsteht eine Pseudomorphose, entfüllt bald mit gelblichbraunem Eisenhidroxid, hald mit Kaolin und Quarz.
Die anderen faringen Gemengteile unseres Andesits, wie z. B. dér
Diopsidische-Augit und dér Hypersthen sind nicht einer so grossen
Umwandlung unterworfen. wie dér Biotit. So sind die porphyrischen
Ausscheidungen, wie die Gemengteile dér Grundmasse, nur an den Peripherien cliloritisiert, es kommen aber auch solche Kristal’e vor, die noch
in ganz frischem Zustande sind. Ausser dér Chloritisierung entstehen
Epiditisierung und Serpeutinisierung.
noch
obwohl seltener
Auf den frischen Individuen dér Diopsidischen Augite (Korngrösse
0,4 mm) können wir den sehr schwachen Pleochroisauch his 11
auch bis 47°.
blassgrünlich; c C
mus kaum beobachten: farblos
Diops dischen- Augite sind haufig mit Haematit Kristal’e zusammen
gewachsen: die Haematitkristalle umkriinzen die Diopsidischen Augite.
D’e Korngrösse dér Hypersthen-Kristallen sind viel kleiner, als die dér
0 06 mm; mit parallel
Diopsidischen-Augite: durchschnittlich: 018
ler Auslöschung und mit dem charakteristischen Pleochroismus:

—

—

—

—

—

mm X

—

:

=

mm X

a

= rötlichgelh

b

= rötlichhraun

C

= graulicligrün

zu Haematit. Dér
Prozess dieser pneumatolitischen Metallisierung ist dem Prozess dér
Entstehung. des Pseudobrookites auffallend ahnlich.
Feldspat als porphyrische Ausscheidung kommt nicht haufig vor:
die Exemplare sind aber immer frisch. Konjugierte Auslöschungen in
symmetrischer Zone an Albit-Karlsbad-Zw’lbn gén 1 und 1’==28° 2 und
2'— 6°, einem Anoiáliit-Gehalt von 68% entsprechend (Labrador-Bytow
4°.2 und 2’
nit)
24°, einem Aniorthit-Gehalt von 65% entsprechend

An den Peripherien umwandeln

sich die Kristalle

•

=

.

—

m

•

A

=
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dér maximalen Auslösdhuug in dér symmetrischen
entspricht die ehemisehe Zusammensetznng AlpoAnso
'Abs'Anes (Labrador). (Opt. oharakt: -f- < a 9-).
Die Feldspiithe dér Grundmasse (Korngrösse durchschnittlich: 0 07X
XO'01 mm) sind sauerer, als die dér ersten Generation: mit AbsoAn.-oAb 4 6Anö4
Gehalt (Andesin-Labradore); dér maximalen Auslösehung in
dér symmetrischen Zone: 27 29' entspricht die cliemische Zusammen-

(Labrador-By townit)
Zone:

33°

—35°

;

;

—

—

—

setzung AbsoAnjo
Ab 4 5 Anss (Andesin-Labrador).
Ausser dem obenbesehriebenen Biotiten, Diopsidischen-Augiten, Hyper
sthenen, Feldspathen und Pseudobrookiten finden sich noch in dér
Grundmasse* ausserordentlieh viele Haematite; ferner Magnetit. Apátit,
Gránát (Melanit) und die auch obererwalmte sekundaren Produkte
(Chlorit, Epidot, Serpentin, Serizit, Limonit, Quarz, Calcit). Die Menge
des Glases ist verhaltnissmássig sehr gering.
Wir können uoch in dem Gesteine Quarzeinschlüsse (Quarz-Man<leln) umkranzt mit Pyroxen-Körnchen und Eisenhydroxid erwaihnen.
*

Aus dem vorher erwáhnten geht liervor, dass sich bei dér Umwandlung des Gesteines nur die farbigen Gemengteile veranderten, wáhrend
die Feldspathe ganz frisch blieben. Wir können feststellen das kei ne

kohlensaure

Einwirkung, sondern pne urna toli se he
ausgesehiedenen Gemengteile

Lösungen

die vorher

Vorkommen

dem Pyroxen-Andesite von Bicsad (Sepsibükszád) zu ver

durehd rangén.
in

Dieser Pneumatolyse

danken.

Biotit findet

fsich

itie

in

dér Grundmasse!

ist

das seltene Ps-eudobrookit-
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Kzeteink hvezetképessége
BALYI K A ROLY

és

PAPP FERENC

A kzetek felhasználhatósága sok esetben függ azok hvezetképessé
gétl, ezért mszaki tekintetben nagyon fontos annak ismerete. Meghatározásukkal számos kutató foglalkozott, azonban a magyarországi
kzetek hvezetképességét még nem vizsgálták.
A hvezetképesség mérésére igen sok módszer használatos. Mi a
L e e s-féle módszernek Euc k e n ál tal egyszersített változatát használtuk
(1. Ann. d. Physik 34, 1911. 185
221.). Ennek lényege- a következ: a kisméret, elektromosan ftött rézlemezt a vizsgálandó kzet két egyez méret darabja veszi közre, ezeket pedig a két egyez nagyságú rézlemez;
az egész lezárható rézdobozba helyezhet hogy állandó küls hmérsékletet lehessen biztosítani. A fttestben fejldött
mennyiségébl a kzethasáb két oldalán helemekkel mért hmérsékletkülön ségbl és a hasáb

—

h

méreteibl, a vezetés érintkezési hibák stb. folytán fellép hveszteség
figyelembevételével a hvezetképesség kiszámítható a következ össze-'
függés alapján:

V=

hol

Q

a fejldött

h mennyiségét

jelenti grkaló-

riákban, h. a hasáb vastagságát em-ben, q az érintkez felültetet
a dt a helemmel mért hmérsékletkülönbséget C-fokokban és a

cm2 ben.

V

a

h-

vezetképesség.

A veszteségek kiszámítását Éneken nyomán hidrogén és szénsavatmoszférában végeztük. (A mérkkészü léket Euc.ken adatai alapján
készítettük el. A mérésre szolgáló hasába'akú testek mérete általában 3,4
<-m volt. A méréseket egyenlre szobahmérsékleten 23° C végeztük el.
Összeálló, szilárd kzeteket vizsgáltunk melyek különböz módon vezették a közölt ht. Mikroszkóp! vizsgálat alapján igyekeztünk magyarázni
az eltér értékeket.
Kitnt, hogy az eruptív kzeteknél az ásványos összetétel és a szövet
hatással van a kzetek hvezetkészségére. Az ásványos összetételt
figyelve, mint ahog> az természetes is, az ércek így különösen a mag ne
tit számít. A magnetitdús wehrlit, bazalt jelzik ezt a szoros összefüggést.
A kzetek szöveténél a finom apró hézagok, az üveg jelen’éte és a kristályosodottság mértéke hat a hvezetképességre. Mégpedig a finom apró
hézagok csökkentik a hvezetképességet kivéve azt az esetet, melyet a
bodrogkeresztúri riolittuffánál lehetett megfigyelni, itt a linóm apró
hézagokat opálos anyag itatta -át és ez megmagyarázza a magasabb értekét. Minél kristályosodottabb egy eruptív kzet, minél nagyobbak a kristályok. annál jobban vezeti a ht. Ezt jelzi a gránit és a megvizsgált
néhány andezit. Különösen az andezitok vizsgálata tanulságos ebbl a
szempontból. Az inóei piroxén-andezit legmagasabb értéke arra vezethet
vissza, hogy aránylag kevés az alapanyag (32% térfogatszázalék) sok a
poríirosan kivált plagiokiász. piroxén. Viszont a szob. Csákhegy piroxénandezitjében több az alapanyag (49%), itt ennek a kzetnek az alapanya-

—

\

kloritos csillámokhoz hasonló tulajdonságuk miatt ugyancsak
hozzájárultak az alacsonyabb értékhez. Az üledékes kzeteknél a hézagtérfogat és a kristály osodottság mértéke van hatással a hvezetképességre. A kevéssé kristályos márga és a részben kristályos (28%)* dolomit-

gában a

ha idesoroljuk, a teljesen kristályos márvány

iiletve

jelzi ezt.

A

rész-

ben kristályos dolomit, a teljesen kristályos márvány értékei a legnagyobmint érdekesség említend, hogy a forrásvizi mészk, st a durva
bak,

—

szarmatamészk

is

kristályos szövet.

E

két mészkfajtánál

kalcitkrisA piszkei
salaktalan, ki nem kris-

nem ismerhetk

tályokon ikerlemezesség, hasadás nyomai

juramészk

is

tályosodott.

A

a

fel.

kristályos, kb. a 60--ö(i% a, többi
kristályok ebben az esetben olyanok, hogy hasadás nyomai
jól megfigyelhetk, ikreket viszont nem észlelni, (Sok kövület van a jura

mészkben, ezek minden esetben kristályosodottabbak. A kövületek egyrésze olyan, hogy vashidroxid festi vörösre, a többi víztiszta.)
A homokköveknél a kötanyag és a nagyobb kvarcszemek aránya
befolyásolja az értékeket.

A

váci megvizsgált

homokkben

igen

sok a

kötanyag. így kisebb értéket ad. a hárshegyiben viszont igen kevés a
kötanyag, az almádi permi vörös homokkben kevés a kötanyag, viszont
sok a vasoxid, ami ezt a csökkent hatást ellensúlyozza.
amint már említettük — függ
A vulkáni tufák hvezetképessége
a szövettl és az ásványos összetételtl is. Az üregek általában kedveztlenül hatnak. A bodrogkeresztúri riolittufa ellentétes, nagyobb értéke az
opálos anyaggal függ össze, amely átitatta a kzetet. A tihanyi bazalttufa aránylag kis értéke a sok finom apró hézagra vezethet vissza,

—

továbbá és ez vonatkoznék az ásványos összetételre, á sok igen finom
kolloidra. A kolloidok kedveztlen hvezetképessége az agyag esetében
is kitnt.

0 CBOHCTBe Ten/ionpoBOflHocTn HeKOTopbix nopHbix

nopofl BeHrpHM.

BaöH — Tlann:
0T4GT OÓ MC'CJIGJlOBciHHII CBOÍÍCTB T6ITJI0IIp0B07JH0CTH HPKOTOpbIX IOpHbiX
b-ínopoü, coópaHHbix b paaHbix MecTax TeppHTOpnn BeHrpHH. Pe.3yjibTaTbi iiccjieaoBaHHtt
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LA CONDU CTIBI LITE CALORIQUE
Pár: Ch Balyi
•

iíES

ROCHES HONGROISES.

ct F. Papi).

L’utilisation des rocdies dépend en bien des cas de leur conductibiliié
thermique. Au point de vue tecknique, la connaissance de cette conductise
bilité est done trés importante. Quoique de nombreux investigateurs
sont occnpés de la déterminer, la conductibilité des roches de Hongrie
déiaut.
n’était pás encore exaniinée. Ce petit travail veut rémédier á ce
Pour mesurev la conduct. bilité thermique uous disposons de méthodes
Eucken
l,iou ncmbreuses. Xous avons employé la varla-nte simplifiée pár
de la méíhode de Lees (v. Anln. d. Physik 34, 1911, 185 221.) Lessentiei
de cette méthode est le suivant: une lame de cuivre de petite dimension
ehauffée pár l’électricité est entourée de deux prismes de dimensions
égales de la roclie á examiner et ceux-ci de nouveau sont fixés entre
deux James de cuivre égales; le tout peut étre piacé dans une boite de
puisse assu,rer une température extérieur
cuivre fermable, pour

qun

A kzet

28% térfogata kristályosodott.

stable. De la quantité de chaleur s’étant produíte dans l’appareil de
chauífage, de la différence de chaleur mesuróe aux deux cótés du prisme de
pierre au moyen de piles thermiques et de la dimension du prisme
en
pi-enant en considération la perte de chaleur causée pár les défauts de
conduite et de contact. etc.
on peut mesurer la conductibilité thermique

—

—

sur la base de

la

corrélation suivante:

V

—

Q.h
q.dt

,

ou

Q

signifie la quantité

de chaleur en gr ealories, h l’épaisseur du prisme en cm, q la surface en
contact en cm 2 dt la diiférence de chaleur mesurée pár la pile thermique
en °C et V la. conductibilité thermique.
La calculation des pertes était faite selon la métliode d’Eucken dans
une athmosphére d’hidrogéne et d’acide carbonique. L’appareil de mesu
ragé a été eonstruit selon les donnée-s d’Eu ekén. La d' iniension des corps
de forme prismatique servant au mesurage était en général 3.4.4 cm. Les
mesurages ont été efíectués, pour commencer, á la température de
chambre (23° C). Nous avons examiné des pierres compactes et solides
qui conduisaient la chaleur leur communiquée dans une mesure difié
tente. Nous avons essayé d’expliquer les chiííres différents sur la base
d’examens microscopiques.
II s’est avéré que chez les pierres éruptives la composition minéralogique et la structure ont un ellet sur la conductibilité. En otservant la
composition minéralogique ce sont (comme c’est d’ailleurs tout natúréi)
les minérais, spécialement la magnétite, qui comptent. Cette corrélation
étroite est marquée pár la wehrlite, le basalte riches en magnétite. En
ce qui concerne le structure ce sont les incloisions íins et minuscules, la
présence du vérré et la mesure de la cristallisation qui ont une iníluenee
sur la conductibilité thermique. Les inclusions minuscules degas dimi
nuent la conductibilité, exception fait du cas qu’on pouvait observer en
examinant le tuf riolitiqite provenant de la proximité de Bodrogkeresztúr
dans ce cas les interstices étaient imprégnés pár une matiére opaline
ce qui explique le chiffre plus élévé. Plus une pierre éruptive est cristallisée et plus les eristaux sont grands, plus elle conduit la chaleur. Le
gránit et les quelques andésites examinés en sont la preuve. De ce point
de vue c’est spécialement l’examen des andésites qui est instructif. Le
chiffre plus grand donné pár l’andésite á pyroxéne d’Inóc est á ramener
au fait qu’il posséde relativement trés peu de páte (32% du volume) et
qu’ille enferme beaucoup de plagioclases et de pvroxénes porfiriqu ement
dégagés. Pár contre dans l’andésite a pyroxéne du Csákhegy de Szob
i! y a plus de páte (49%) et les matiéres y contenues ont également contribué au chiffre moins élévé á cause de leurs propriétés ívssemblant á
celles des micas chloritisés. Chez les sédiments sont le volume des pores
et la mesure de leur cristallisation qui influencent la conductibilité ther
mique. Ce fait est prouvé pár la marne moins cristallisée d’une part, la
dolomité cristallisée parti ellexnent (2S # ) et le marbre cristallisé entiérement
d’autre part
si touteí'ois nous rangeons ce dernier dans cette caté
gorie. La dolomité partiellement cristallisée et le marbre entiéremenl
cristallisé donnent les chiffres les plus élevés. II fant ici mentionner
comme chose intressante que le-ealcaire de source et mérne le calcaire
sarmate grossier ont une structure cristalline. Chez ees deux sortes de
calcaires les eristaux de calcite ne montrent aucune trace de lamellation
maclées ni de fissuration. 60 66% du calcaire jurassique de Piszke sont
aussi cristallisés, le reste est amorphe. non-cristallisé. Sur les eristaux
de ce calcaire les traces d’une fissuration sont bien á observer, mais on
ne voit pás de eristaux maclées. (Dans le calcaire .iurassique il y a
,

:

,

—

—

—

*

%

:

volume proucents.

m
ltoaueoup de fossiles, toujours cristal.’iisés. Les fossiles sont eu partié
peints en rouge pár l’hydroxyde de fér. les autres sont limpides.)
Cliez les grés les chiffres sont influencés pár la proportion de le
inatiére liante (— pate) et des grains de quartz un plus grands. Dans
le grés examiné de Vác il y a une trés grande quantité de matiére liante.
le chiffre est donc plus petit; le grés permique rouge d’ Almádi a trés peu
de matiére liante, mais il posséde beaucoup d’oxydes de fér, ee qui contre
balance l’iníluence de. !a structure diminuánt la eonductibilité.
connne nous l’avons déjá
La eonductibilité des tufs volcaniques
mentionná — dépend de structure et de la composition minérale. Les
uiiarolithes ont en général un effet défavorable. Le tuf riolitique de
Bodrogkeresztúr páráit eontredire á cette régle, mais le chiffre plus
grand qu’il accuse est en connexion avec la matiére opaüne dönt la
pierre est imbibée. Le chiffre rélativement petit du tuf basaLique de
Tihany est á expliquer pár les nombreuses fissures fines et minuscules
et pár la grande quantité de co'loi'des trés fins qui changent sa composition minérale. La eonductibilité thermique défavorable des colloides
s’est démontré aussi en ce qui concerne l’argile.
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Chiffres montrant

la

eonductibilité thermique des quelques roches
(

líocnt'

lieu

(1

p

provenance

rapportés á 23 0 C.)

Chiífre de la
eonductibilité
qrr (cal)

Wehrlite.

Coinposition minérale, textilre et autre>
observations

thermique en

Szarvask

sec

0.00611

43.4, amph.* brune 21, diallague
minérai 18,7, biotite 2.9 %
quartz 48.2, orthoclase 40.4, oligoclase

peridot
14,

Gránit. Suköró

0.00562

Sopron

0.00408

biotite 5.2%.

6.2,

(tneiss.

quartz
0.8

Basalte.

Somosk

0.00531

andésite, Inóc,

microcline
minérai

1.8,

72.2,

minérai

8.2.

peridot

5.

augite

u

/o.

3.

hyper-

0.00374

Szokolya

páte

Biotite-andésite con-

chiffr«»s coihmm’ nent

37.6,

biotite

-.2

páte 33, plagioclase 49, minérai
sthéne 2. augite 13 %.

Hypers + héue-augite-

1c*r

orthoclase

%

páte
14.6

tenant de l’ampliibole, Bajdázohegy.
Szoko.ya
Pyroxéne-andesite.
Tállya
Pyroxéne-andésite,
Szanda, iNógrádkövesd
Ifypersthéne- amphibole-andésite, Csákhegy, Szob

50.2,

muscovite

7.4,

7,

0.00367

76.

plagioclase

amphibole

3,

11,

grenat

minérai 1, biotite
1. vérré 1%.

páte 50.2, plagioclase 30.9, minérai
augite 7.2, vérre 7.2, calcite 3%.

1.5.

0.00366

páte

65,

plag.

23.4,

min.

2.4,

augite

8.6.

calcite 0.6 %.
0.00362

páte 49. plagioclase 34., minérai 1.0, amphibole 10, hypersthéne 2, biotite 1, chlo•

snr

0.00354
lt*s

rite

3.

..Vohune-proncents.”

(’hiffre de la
eonductibilité

Composition minérale. texture

thermique gr

et

autres

observations

(eal) sec

Tuf

riolithique,

Bodrogkeresztui'

0.00422

Tuf dacitique. Jád

0.00368

Tuf

0.00342

basaltique,

Tihany

Marbre. Tekerpatak

páte 57.4. ortlioclase 6. quartz 8, vérré
7.8, caoline 20.8.
páte 66, plag. 10, quartz 9.8. ealeite 8.
biotite 0.6, min. 1.6, vérré 4.
6.2. min. 1.2,
0.4, quartz
páte 1.2
entre des eristaux de ealeite de 0.150.18, 0.22, 0.37
par-ci par-lá environ
15% de quartz (0.15-25 mm). Le 0.15-0.20
des eristaux est trés rare.
beaucoup de eristaux de dolomité de
diamétres entre 0.15-20 mm.
beaucoup des petites miarolithes (1
et plus petites), peu de parties cristallines (eristaux de 0.6 0 mm)
beaucoup des eristaux minuscu'es
(0 007,0,01-0.06 mm) reeonnaissables dans
une páte egalement cristalline. mais
composée de inelusions minuscules, des
miarolithes env. 5 % du volume.
dans ui e páte amorphe, des eristaux

páte

87,

ealeite

0.00598

plag.

^

4.0,

mm

mm

Dolomité, Gellérthegy,

Budapest

0.00435

Calcaire grossiers de
la Leitha,

Zebegény

mm

00429

Calcaire de tuffe,
,

Hunaalmás

0-00403

Calcaire .jurassique
Piszk *

0.00401

Calcaire grossiers sarmate. Sóskút

0.00398

Marne de Buda,
Várhegy, Budapest
Bauxite, Gálit

0.00361
q 00^52

Argile, Gellértfürd

(Baint St Gérard,
Budapest)
Grés á avee une páte
calcitique(cristalline)

Grés, Hárshegy
Grés, Naszál
Grés, Balatoualmádi

(0.02-0.007 mm), Des fossiles assez nombreux, tous cristallisés.
la plus grande partié est cristallisée
(la dimension des eristeaux est: 0,0750.015 mm), des miarolithes fórt 14% du

volume.
0.00130
0 00404

0.00399
0.00388

04)0372

’

Néhány eddig

ismeretlen

és

új

forma a K-Cserhát

tortonai rétegeibl

CS MEZNER
.

id.

I

CS

ILON

A

A Cserháthegység földtani viszonyait tárgyaló munkák egyikében
Noszky
p. 112.) felhívja figyelmet arra, hogy a „lajtamészk(9.,

faciesekben nagyon elterjedt formákon kívül egész sora van a hazánkból
eddig még ismeretlen fajoknak és változatoknak”.
K-Cserhát felsír
mediterránjából gazdag faunafelsorolásokat ad Noszky és Strausz (8.
9, 11). A faunagazdagság és'a tisztán faunafelsorolásokra szorítkozó adatok
indokolttá teszik az slénytani átdolgozást, annál is inkább, mert valóban nagyon sok, Magyarországról, st a Bécsi medencébl is eddig ismeretlen faj és változat van.
Bányászati Kutatási Mélyfúró N. V. megbízásából végzett gyjtési
anyagban, továbbá a salgótarjáni Bányamúzeum gyjteményes anyagában
(legnagyobbrészt
gyjtése) és az Országos Természettudományi
Múzeum Föld- és slénytani Tárában (id. Noszky gyjtése) lév anyag
slénytani revíziójánál máris igen sok érdekes faunaelem kerül el, melyeknek egy kisebb csoportját az alábbiakban mutatom be.
Afauna legnagyobb része Mátraverebély-Szentkútról, a Szent László
forrás feletti szerves maradványokban gazdag rétegbl (id. Noszk y
,.bázis“-rétege. Strausz ..Szent László-rétege”), illetve a Meszestet
egyéb rétegébl származik, kisebb rész pedig Sámsonházáról (Budahegy)

A

A

Harmat

és

Márk házár ól.

A bemutatott fajok némelyike a hazai faunafel sorolásokban szerepel
ugyan, nevük azonban az újabb faunisztikai vizsgálatok során Hörnes
faunameghatározásaival szemben mái- megváltozott, illetleg más fajnak
bizonyultak (pl. CJymatium [ Ranularia ] heptayona vindobonica, Cymatium
/ Lampusia] affine friedbergi).

A faunaelemek egy másik csoportja helyileg legközelebb a Bécsi
medencében, illetve Stájerországban fordul el középmiocén képzdményekben: Codokia (J agónia) decussata, Cardilia deshayesi, Pleurodesma mayeri.
és

Púimra

stryriaca.
és

Hörnes

Hörnes-An inger munkái alapján a Bécsi medencébl sem ismerjük a Cochliolepis ( Laciniorbis) miobicarinatus. Modulus
baseroti, ? Coralliophüa bccki, Strombus schrceckingeri, Tellina pretiosa

.

Arcopagia arassa reducta alakokat- Ezek közül az erdélyi tortonai korú
lelhelyeken már ismert forma a Modulus basteroti és a Strombus
schroeckingeri, míg a többinek legközelebbi elfordulási helyei a lengyel-,
franciaországi középmiocén képzdmények.
Figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a (Cardita Cardiocardita)
nógrádensis n. sp. és a Paphia waldmanni cserhátensis n. var. nagy példányszámban mutatkozik a többi faj 1 2 példányával szemben. Szintén
gyakori forma a jelen közleményben még nem ismertetett s id. Noszky
által elnevezett Modiolus excellens n. sp. (nmén nudum, 9., p. 254).
olasz-, illetve

—

;

:»96

Az

—

melyek megnyugúj fajok viszonylag nagyszámú elfordulása
fajjal nem azonosíthatók
indokolja a faji elkülönítést s valószínsíti azt a feltevést, hogy helyi kifejldést! formákról
Drillia noszkyi n. sp. nem gyakori torma, összesen 3 példávan szó.
tatóan

—

semmi hasonló

A

nyát találtam a gazdag faunában.
Töredékfaunáról
lévén szó,
korhatározó jellegrl
csak annyiban
beszélhetünk, hogy az egyes fajok mennyiben támasztják alá a K-Cserhát tortonainak tekintett rétegösszlétet
részleteiben is. Az alábbiakban ismertetett faunaelemeknek mintegy fele található a Bécsi medencében, többségében a tortonai korú rétegekben. Ugyancsak a fajok fele
megtalálható Erdély (Rostéi és Lapugy) és Lengyelország tortonai rétegeiben. Olaszországi faunákkal összehasonlítva a faunaelemek az >,elveziano“-emelettl
Franciaországi
az „astiano“-emeletig megtalálhatók.
faunákkal összehasonlítva, az akvitaniai, burdigaliai és helvétiai formákkal egvezik a fauna mintegv harmada.
Helyi szempontból figyelemreméltó, hogy az alábbiakban ismertetett
fajok közül a Cymatium ( Ranularia ) heptagona vindobonica, Cymatium
(Lampusia) affine fricdbergi, Purpura styriaca fajok csak Sámsonházáról.
míg a Coralliophila becki, T elírna pretiosa, Codokia (J agónia) decussata.
Arcopagia crassa reducta, Pleurodesma rnayeri fajok csiak MátraverabélyStrombus
Szen. kútról.
Márkházóról
el.
illetleg
kerültek
Csak
a
schroeck i nyeri és a Modulus basteroti közös fajai a lelhelyeknek. Ez a körülmény azonban nem sóikat mond, miért & szóban forgó fajok külföldi viszonyhatban is igen ritkák, 1 2 példányban mutatkozniak. Ezzel szemben a Cardita
(Cardiocardpta) nógrádensis n. sp., Paphia waldmanni cserhátensis n. var,.
Modulus excellens Noszky (nm und.) mind M a t na- verebei yen, mind pedig
Sámsonházán gyakori formák.
Facies szempontjából a fajok a mélyebb, homokosjelleg rétegbl
származnak, mely id. Noszky szerint „andezittufából álló bázisrétegnek
hullámveréssel feldolgozott anyaga középszem breocia, illetleg konglomerátum formájában" (9). A Cardilia deshayesi faj az agyagos faeiesben
fordul el.

—

—

Classis: Gastropoda.
Subclastsis: Prosobranchia; 2. Ordo: Mesogastropóda; IV- Stárps:
I.
Rissoacca 5. Fám-: Adeorbiadao . Genus: Cochliolepis S ti napson 1858; Subgenus: Laciniorbis Marté ns 1897.

Cochliolepis (Laciniorbis) rniobicarinatus
l.

1896.

1900.

Tora.
28.

tábla,

1.. 2.

Sacco

ábra.

rniobicarinatus Sacco (1), 21., p. 54. T. 4 .f. 74.
Adeorbis rniobicarinatus Sacco, Ivói. et Pe y r.: Centi*. Paleolit.

Tornrn

p- 56-

'

•

1917—18. Tormis rniobicarinatus
T- 7. f. 42-46.

Sacco, Cosmann-Pey

rt

(2),

70 p.

Minthogy a faj a Bécsi medencébl, a lengyelországi miocénbl és
Erdélybl is ismeretlen, jellegzetes bélyegeit az alábbiakban adom: a
forma kicsiny, de jóval nagyobb, mint a miocénbl ismert Adeorbis (Torigen lapos forma.
Korongalakú (discoidális),
nus) fajok bármelyike.
Fels része domborúbb, alsó része lapos. Spira alig kiemelked, csak a
kezdeti kanyarulat mutat gombszer kiemelkedést- mely sírna, miként a
következ kanyarulat is. A ház 4—5 kanyarulatból áll s az utolsó csaknem körülöleli az elzket. A kanyarulatok a héj fels részén domborúak,

A kezdeti
alig látható, szinte egybeolvad a díszítéssel.
a varratvonal
kanyarulatoktól eltekintve, a héj fels részén a díszítés éles, majdnem
egyenletesen elhelyezett 8 10 spirális csíkból áll, valamivel szélesebb
közökkel, melyeket igen finom spirális csíkok díszítik. Az utolsó kanya-

—

,

397

rulatot éles pei-em szegélyezi, mely egyenltlenül csipkézett, ami azonban
valószínleg nem faji sajátság, hanem a héj vékonysága következtében
bekövetkezett folytonossági hiány.
héj alsó része lapos, díszítése a
fels résszel megegyez. Jellegzetessége az utolsó kanyarulatnak mintegy
negyed részét elfoglaló homorú, sima vájat. Ez a bélyeg, továbbá az
említett éles perem idegenszervé teszik a fajt az Andeorbis genus körében, noha családilag a faj, az Adeobidoek-hez tartozik. A köldöknyílás
ötszögalakú,
illetleg az éles peremnek megfelelen
mély, a szájadék
kiszögell.
Méretek: mtax diám.: 9 mm., magasság: 4 mm. Két tökéletesem ép példány egyike Márkházáró], másika Mátra ver ebély-Szent kútról (coll. Streda)
került el, a kitölt kzet alapján mindkett a Xoszky-féle ú- n. „bázis

A

rétegbl

44
.

Boettger
T. 6.

í.

A
mÉbe

Kostejrl

leírt

hasonló fajánál a díszítés eltér

(13., p.

21G.

6).

génusbélyegek alapján a
kell helyezni

(12.»

fajt a Cochliolepis nem. Laciniorbis alne-

p. 175).

A fajt Sacco az elvezianoból írja le (Colli torinesi) s változatát jelzi
az astiano-emeletbl. Franciaországban akvitaui és burdigaliai korú.
V. Stirps

Gerithiacea;

:

9.

Modulidae; Genus: Modulus Griaty

(Fiam.:

Modulus

bastcroti
I.

1894.

Modulus

Bastero

ti

Benoist

3.,

Ben.,

Cossmann:

4.

Sun- quelques formes
nouxelles... des faluns des Bordelaiis,

„

„

„

1922.

„

„

»,

„

„

„

T.

3.

f.

15

—

1G.
4.

•,

T.

5.

f.

1.

2.

f.

i2.)

73.

]).

603.

T.

38.

6—10.

Friedberg
f.

A

p.

Sacco (1.) 21 p. T.
Cossinann-Peyrot
319.,

1911—28.

ábra.

tábla,

189(5.

1842.

(3.)

I.

p.

17—18.

medencébl

ismeretlen, Erdélybl 2 példányát említi
a hegyes forma majdnem bikonikus. A ház
átmérje nagyobb, mint magassága. A spira rövid, kissé konkáv, 5
lapos kanyarulatból áll, melyeket mély varratvonal választ el egymástól.
A kezdeti kanyarulatok sírnák, a többinek díszítése 5 6 spirális vonaj,
váltakozó vékonyabb spirális csíkokkal. Kanyarulatonként kb. 10 hosz
szanti (axialis) borda keresztezi a spirális díszítést, melyek együttesen
hullámos külst kölcsönöznek a kanyarulatoknak.
A viszonylag nagy
szájadék nagyjából lekerekített, illetve az utolsó kanyarulat peremszer
faj

a Bécsi

az irodalom.

Bövid

leírása:

—

—

A szájadék az alsó peremen kissé
megvastagodott és csurgóval ellátott.
Két tökéletesen ép példány került el Mátnaverebély-Szentkútró‘1 a bázis
rétegbl (Szt- László réteg), melyeknek méretei: max. diám.: 15, illetve 9.5 mm.,
magasság: 14, illetve 9 mm. Egy sérült példány Sámsonbáza, Budahegyrl
élének megfelelen kissé kiszögell.

származik.

—

Erdélyben: Kostej Lapugy (1 1 példány, tortonai). Franciaországban
Lengyel országba n tortonai rétegekben, Olaszországban
pedig az elvezianoban fordul el.
az akvitani emeletiben.

X. Stirps: Srómbacca; 4. Fám.: Strombidae; Genus: Stromibus
Euprototnus G i d 1 1869. (Syn-: Monodaafylus [Klein]

1758; Sectio:

Linné

Mörch

1852.)

.1
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y
Strombus

(

Euprotomus ) sckroeckingeri

Hömes

M.

ne
-

II. tábla.

fajt

p. 165.

(6.)

Hömes

T- 19.

f.

nevezte

es

ábria.

2.

Strombus (Monodactylus) Schroekingeri M.

1879.

Auauger

A

1.,

Hömes, Hömes

6—7.

Home —A uinger
s

el,

írta

le.

A

leírással

példányunk teljesen megegyezik, így ennek ismétlésétl eltekintek. A faj
eddig Összesen 4 példányban ismeretes, 3 Kostejról és 1 Lapugyról (tor
tonai). Egyéb külföldi lelhelyrl a faj, eddig még ismeretlen.
Példányunk sérült, amennyiben az apex hiányzik, azonban a jellegzetes utolsó kanyarulat és a szájadék elegend bélyegek a faji azono
sításra.

A példányt a Salgótarjáni Bányamúzeum gyjteményében Sámsonháza jelöléssel találtam, közelebbi meghatározás nélkül, és egy töredékes
szájadékot a mátraverebély— szentkúti bázisrétegbl származó anyagban.
Méretek: max. diám.: 250 mm., feltehet magasság: 380 mm.
XV.
Röding

Stirps: Doliacea;

1798; Subgem.:

Cymdfium

(

Schumiacher

1856.
1879.
(6.),

75,

1817.

Ranularia ) heptagona vindobonica
I.

,

Cymatidae; Genius: Cymatium (Boltén)

Fáim.:

3.

Ranularia

tábla,

6-

5.,

Hömes

Triton heptagonum non Br.,
Triton (S impulum) heptagonum

Cos s m a, n n-Peyrot

ábria.
(5.)

Br.

I.,

vad’.,

p. 206. T- 20.

f.

Home s-A u

i

5—6.
ng e

r

p. 176.

1923.
p. 292.

A

Ranularia heptagona,

Br.,

vindobonica Cossmann-Peyrot

aput.

(2.)

Hömes

részletes leírását
adja, de már jelzi, hogy a bécsiu inge r var.
eltér
típusától.
s
Vöslauban
szócskával jelölik a bécsi tonnát.
gyjtött példányokat összehasonlítva a típussal, arra a megállapításra
jutottak, hogy a bécsi-medencei forma a típustól eltér, mert: „armées de
nodosité plus aigues-romam'entation spirálé est plus grossiére“ és ezért
miit. vindobonica néven elkülönítik a típustól.
faj

Brocchi

medencei forma

Home —A
Cossmann— Peyrot
Hömes

A sámsonházi (Budlaíhegy) példányok
leírásával jó megyegzést
mutatnak, így a leírás ismétlése felesleges. Az ábrázolt példány méretei: max.
diám.: 16 mm, magasság: 27 mm.
A fiaj elfordulása a bécsii-medemicében helyét és tortoníaii, Erdélyben
(Lapugy) tortonai réteg.
Subgenus: Lampusia Schumiaich er

Cymatium ( Lampusia)

affine friedbergi

I. tábla.. 11., 12.

1856.
1856.
1879.

T.

21.

1817.

Cossmann-Peyrot.

ábra*

Triton cormgatum non Lám. H örnes (5.) I. p. 205. T.
Triton affine Desh., Ibid., p. 670.
Triton (Sympulum) affine Desh., Hörnes-Auinger

12—15.
1911—28. Triton affine Desh., Frdedberg (3.) I. p.
Tritonium affine Desh., mt- Friedbergi

20.

1

f.

—

4.

p. 175

(6.)

f.

Friedberg

Hömes

T.

(3.)

I.

f.

6.

Cossm. Pey

r.,

p. 590.

corrugatum, majd

mann—Peyrot

130. T. 7.

T. affine

néven

leírt

fajtáról

C

o

s s-

megállapítják, hogy a bécsi medencei faj sem a T.
corrugatum, sem pedig a T. affine fajjal nem azonosítható. Hivatkoznak
Friedberg ábrájára s megállapítják, hogy a. középeurópai tortonkori fajt
el kell választani mindkét fenti fajtól Eutritonium ( Lampusia ) friedbergi

1
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néven

75.,

(2.,

p. 270.),

minthogy a forma zömök'ebb, a csatorna rövidebb

és a szájadéit is eltér az E. (L) corrugatum fajtól. Tekintettel azonban
arra, hogy a T. affine fajjal kétségtelen a közeli rokonság, célszerbb

Friedberg

után a bécsimedencei, illetve lengyelországi fajt a típus
változatának és nem önálló fajnak tekinteni.
Minthogy a Lampusia alnem a Cymatium nemhez tartozik (12.* p.
282.), a Triton, Tritonium, Eutritonium
elnevezések után a Cymatium
nembe kell sorolnunk a fajt.
Egyetlen ép példány: Sámsonháza (Budiahegy). Méretek: max. diám:
20 mm, magasság: 37 mm.
Egyéb elfordulás: Szob. Erdély (Bujtur. Lapugy), Lengyelország (tortonai). A típus Franciaországban burdigaltad.
3.

Ordo: Stenoglossa; I. Stirps: Muricacea;
r u g u i ó r e 1792.

1.

Fám-: Muricidae; Genus:

Purpura B

P ur púra
1879.

y
3.

s

p. 16.

T.

2. f.

i

4.

a c

Stur

ábra.

Purpura styriaca Stur,

1879.

ta.

d. MMitlelsteir.

9—11.

6—8.

A

r

Purpura styriaca Stur, V. Hilber: Neue Conoh,

Mediternanscbiehten,
f.

t

II. tábla,.

H

r

nes-Aui inger

(6.)

p-

150.

T.

16.

ábra nélkül. Fajleírást Hilber ad,
szószerint idéz s melynek ismétlése felesleges, annak ellenére, hogy a fenti faj sem ismeretes még a magyarországi
miocénbl. Eddigi lelhelyei: Gamlitz, St. Anna bei Gleichenberg in
Steiennark, Kostej. Az utolsó kanyarulat tetején, a varratvonal alatt lév
sajátságos, tetcserépszer lemezes díszítmény annyira jellegzetes, hogy
a faji azonosítás igen könny.
melyet

A

fajt

Stur

nevezte

el,

leírás és

Hörnes— Au inger

faj 5

ép példánya került

el

a Salgótarjáni

Bányamúzeum gyjte-

ményébl, Sámsonháza
Budahegy. Az

jelzetteb közülök 2 példánynál közelebbi adat is:
ábrázolt faj méretei: max. diám.: 15 mm., magasság 22 mm.

2. Fám: Magillidge; Genus: CorallioghiVa H
eí A. Adainis
Pseudomurex Monterosato 1872).
? Coralliophila becki Micht.
.

T. tábla,
1872.
1904.

7., 8.

1855.

(Syn.:

ábra.

Murex Becki Midit*, Be lliardá (1.) I. p. 120.
Murex ( Pseudomurex ) Becki Micht., Siacc o, (1.),

30- p.

24.

T.

6. f.

36—37.

A

ismeretes.
faj eddig csak az olaszországi piacenziano-rétegekbl
kanyarulatok konvexek, az utolsó kanyaspira rövid, kissé hegyes.
rulat kissé felfiijt s a héjmagasság 2/3-a. Varratvonalak nem mélyek.
héjat spirális pikkelyes zsinórzat díszíti, melyek vékonyabb díszítelemekkel váltakoznak. Az axialis bordák ersek, különösen az utolsó
kanyarulaton, ahol számuk 8.
kezdeti kanyarulat síma. Szájadéit tojásdad, jobb ajak vastag, belii.1 rovátkolt. Cauda elég hosszií, kissé görbült,
csatorna mély.

A

A

A

A

A faj rendszertani helye még nem tisztázott, azért kérdjellel tettem
a Coralliophila nembe, ahová a bélyegek alapján kétségtelenül besorolható. A Coralliophila - nem mind az olaszországi*
mind pedig a franciaországi miocénben képviselve van. S a c c c Pseudomurex alnembe sorolja
a fajt, s minthogy F i s c h e r (Mán. Conch. p. 647) és T h i e 1 e (12., p. 300)

;
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ís valószínnek tartják, hogy a Pseudomurex a Coralliophila nemhez tartozik, vagy annak synonym elnevezése,
genus-helyzet tisztázódásáig

—

kérdjellel a Coralliophila nembe sorolom a fajt.
Mátraverebély-Szentkútról 2 példány került el, az ábrázolt
max. diám-: 8 mm, magasság: 12 mm.

IV. Stirps: Toxoglossa;
Drillia

Gray

1.

faj méretei:

Fám-: Conildafí A. Sulbfam Turrinae; Genus:

1838.

Drillia noszkyi n. sp.
I.

Annak

tábba,

9.,

10.

ábra.

hogy a Drilliáknak a Bécsi medencében

és Erdélyazonosítható egyikkel sem a fenti faj.
Noszky sen. a magyarországi lajtumeszek faunáinak felsorolásánál
Drillia kochi n. sp.-t és a D. crispata fajt említi. Minthogy azonban mindkét új faja nmén nudlim s nem sikerült; megállapítani, hogy a fenti formára vonatkoztatta-e új elnevezését, annál inkább, mert a D. crispata fajt
is felsorolja Sámsonliáza
Márkházáról (8., p. 266), mely formához fajunk
kétségtelenül igen közel áll, de vele mégsem azonosítható. így a szóbanforgó fajt D. noszkyi néven vezetem be az irodalomba.

ben nagyon

ellenére,

sok faja van,

nem

—

A

'

—9

kanyarulatból álló héj díszítése igen jellegzetes. Turritellakanyarulatok laposak, csak a díszít élek emelkednek ki. A díszílés 2 ersebb spirális részbl álli. melyek között 2 vékonyabb díszít elem
foglal helyet. Ugyanilyen vékony, spirál húzódik a vastagabb díszítvonalak felett is. Ezt a jellegzetes díszítést keresztezik a fordított S alakú
növedékvonalak, úgyhogy a kezdeti kanyarulatokon a díszítés szinte
rácsszer-, ami azonban csak ers nagyításnál látható. Alakra nézve a
D. crispata fajhoz áll legközelebb (Home s A u i n g e r [6.] p. 324. T. 42. f.
7 10), ez a faj azonban sokkal lépcszetesebb, s a díszítés jellege más
a varratvonal alatti viszonylag nagy térség következtében. Díszítés szem-

szer.

8

A

—

—

pontjából legközelebb a
2.

p. 281.

T.

8.

f.

29.),

Hematoma turritelloides fajra hasonlít (B el
de ettl alak- és a szájnyílás tekintetében

1

a r d

i

ersen

eltér.

max. diám-:

Elfordulás: Sámsonliáza (Buda,hegy). Méretek:
magasság: 13
(3 db, a csúcsnál sérült példány).

mm

mm,

4

Classis: Bivalvia.
3.

Ordo: EwlXimeUibranchiata; Subondo: HeterodotUa;

tacea; 1. Fám.: Carditidae; Genus: Cardita
A n t o n 1839.
diocardita
(B 1 a i n v i 1 1 e)

Mörs

eh

Bruguiére
(Syn.

II. Stirps: Cardi1792, Sectio: Car-

Actinobolus

:

[K

1

e

i

n]

1853.)

Cardita (Cardiocardita) nógrádensis
II. táblai, ü.

n. sp.

ábra.

—

Mátraverebély Szentkúton a ,.bázis“-rétegben és Sámsónliázán gyaformának mondható az a Cardita, melynek faji azonosítása más formákkal igen nehéz. Kissé trapezoidális forma, kb. 23 24 ers borda díszíti,
valamivel keskenyebb bordaközökkek A bordák kissé pikkelyszeren
díszítettek. Zárszerkezet azonos a C. partschi formával.
‘A Bécsi medencében hasonló formát nem írtak le. Nagy vonásokban
a C. antiquata alakkörébe tartozik a faj, mely faj Sacco értelmezésében
igen tág fogalom (1., 27., p. 17 20). Így pl. szerinte a C partschi faj is
csak változata a C. antic/uatanak, holott a C. partschi jól elkülöníthet faj.
kori

—

—
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Az újnak leírt faj legközelebb a C. partschi fajhoz áll, azonban ennél
fajunk jóval szélesebb, umbono-pallealis irányban viszont rövidebb, a
bordák száma kevesebb, laposabbak és kevéssé díszítettek. Hasonlít formánk Friedber g C. antiquata L. an var. trapezoulea o n t. fajára (4, p.
hogy példányainak bordái keske33. Textfig. 6), avval a különbséggel,
nyebbek. a bordaközök viszont szélesebbek. A C. monilifera és C. profundisulcata fajokkal is közeli a faj kapcsolata (2., 66.. p. 186, 189), a franciaországi fajoknak azonban bordaszáma kevesebb. Minthogy a faj a felsomegnyugtatóan egyikkel sem azonosítható, utalva helyi
roltak közül
jellegére, nógrádensis néven vezetem be az irodalomba. •
Az ábrázolt példány méretei: szélesség:. 17 mm, umbono-pallealis méret:

M

15

mm.
IX.

Sitirps:

Lucinacea;

2.

Fám.:

Recluz

Subgenus: Jagónia

1777,

Lucinidae; Genus:

Codokia

Scopili

1869.

Codokia (Jagonia) decnssata

Costa

II. tábla, 8. ábi’a.

1865.
1882.

Lucina reticulata P o 1 i,JEö r iné s (5.), 2. p.
Jagonia reticulata Pofi, B uq oi-D o 1 1 f.

241. T. 32.

—Dauitz.

f.

11.

Moll: Miarims

du Roussillon 2., p. 635. T. 90. f. 8 — 14.
1901. Jagonia reticulata Poli, íSacco (1.) 29. 97. T. 20. f. 65—67.
1909. Jagonia decussata Costa, Dolli, I) a u t z, Conch. Loire, p. 257.
1911. Codokia decussata Cosrt a, C o o s mta n n-P e y r o t (2.) p. 300. T. 28.
f

3Q

32

1934—36
119. T. 20

f.

Codokia

(

Jagonia ) decussata Costa,

Friedberg

(4.)

II.,

p.

809.

A

faj
egyetlen példányát Mátraverebély-Szentkúton a Meszes-tet
D-i oldalán a sötétszín andezittuíás molluszkumos rétegben gyjtöttem.
L. reticulata leírásával teljesen egyezik. Ez a faj azonban újabb
vizsgálatok szerint nem más, mint Costa C. «/. decussata faja.
Méretek: szélesség 7 mm, umbono-pallealis méret: 6 mm.
Franciaországban: helveciai, Lengyelország: tortonai
zianotól astiano-ig,

Hörnes

—

rétegeikben.

XIII. Stirps: Vencrncea;

Röd

i

ng

1.

Fiam.: Veneridae; Genus:

Paphia waldmanni cserhátensis
II. itábla. 6.

A

Paphia (Boltén)

1798.

n. var.

ábra.

bécsi medencei Tapes vetulus néven leírt és több formát egyesít
csoportot
y kritikai vizsgálat tárgyává téve, megállapította (7.)
hogy a bécsimedencei T. vetulus több önálló formára bontható. Szerinte
szétbontott
a típusos P. vetula a Bécsi medencében nem fordul el.
formák közül a szóbanforgó faj kétségtelenül a P. waldmanni
fajhoz áll legközelebb (1. c. p. 17. T. 3. f. 11-13)- st egy szúpataki pélfajával. Azonban a mátraverebélydány teljesen azonosítható
szentkúti kövületdús „bázis“-rétegben meglehetsen gyakori Paphia faj
eltér, st a P. waldmanni faj fiatalabb példányainak sem minsíthet.
cserháti forma ugyanis lényegesen keskenyebb és hosszabb forma, a
búb eltti rész jóval hosszabb, a hátsó rész is megnyúltabb és ersebb
a pallealis görbület. Ezenkívül a cserháti példányok díszítésénél a díszítés (csak koncentrikus) szabályosabb és laposabb. Szintén helyi változatnak tekinthet. Igen hasonlít formánk S a c c o T. vetulus var. sulculellata változatához (1., 27., p. 53, T. 12, f. 7), melynek azonban csak töredékes példányát ábrázolja S a c c o, így az összehasonlítás nem lehetséges.

Kautsk

A

Kautsky

A

Kautsky

;
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Az

ábrázolt példány és az átlagméret: szélesség 46

méret: 24

-

mm.

XIV.

Deshiayes

Macira cea

S'tirps:
1835.

Fám-:

4.

Cardilio deshayesi M.
II.

1870.
1916.
1938.

Cardilia deshayesi
Cardilia deshayesi
Cardilia deshayesi

tábla.

9.

mm,

umbono-pallealis

Cmdilia

Genus:

Carddliidae;

Horné®.
ábra.

Hörmes, (5.) II., p. 68. T. 8. f. 8.
Hönnes, Stefani (10.) p. 114. T. 3.
8.
Hörnes, Friedberg (4.) p. 23. Textfig. 4.
f.

Ezt a ritka fajt Hörnes egyetlen példány alapján írta le Steinabrunnról. Márkázán az agyagos faeiesbl 3 példánya került ki. A héj ersen domború, ers búbbal, mely elrecsavarodott. A héjat koncentrikus
növedékvonalak díszítik. Radiális bordák csak a héj egyharmadrészét
díszítik, a héj ihátulsó részén. Példányaink köbelek s a zárszerkezet nem
látható, azonban a forma annyira jellegzetes, hogy ennek ismerete nélkül
is biztosan azonosítható a típussal. Igen közel áll Hörnes faja a C. michelotti D e s h. fajhoz (S a c c o 1., 29., p. 32. T. 6. f. 26
30).
A Bécsi medencében, Velencében és Lengyelországban tortonai rétegekben található.
Lelhelye: Márkháza, agyagos facies, 3 példány.

—

XV.
,

T.

Sttirps
1827.

:

Tellinacea;

Bro \v n

4.

Fám.: Tcllinidae; Genus: Areopagia (Leach)

Do

Areopagia crassa reducta
II. tábílía. 10.

1904. Teliina crassa Pen. var. reducta,
Laire, p. 138. T. 10. f. 14—19.
1911. Teliina crassa Pen. var. reducta,
246. T. 9. f. 12-16.
1934. Teliina crassa Pein. var. reducta,
f.

D a u t z.

1 1 f.

ábra.

Dollf. Dautz. Conch.

C os sma nn-P e y r o t

Friediberg

(3.)

d.

mioc.

(2.),

64. p.

p. 51. T. 9.

II.,

3.

A reducta-\ix ltozat rövid ismertetése: ovális, lekerekített forma.
Kissé domború és egyenltlen oldalú. A ház elüls része hoszabb és kissé
eliptikusan megnyúlt, a hátsó része lekerekített. A pallealis perem szabályosan ívelt. 'A búb kicsiny, nem kiemelked. A fels perem elüls
része kissé konvex, míg a hátulsó domború. Lunula rövid, szk, síma és
mély. A zárszerkezetet jól feltünteti Cossman n P eyrot ábrája (1. c. p.
bordács263. Textfig. 35.). A héj felületét finom koncentrikus, igen
kák díszítik, a közöttük lév térség ezek méreteinek kb. kétszerese.
Az Areopagia crassa típusát Hörnes ismerteti a Bécsi medencébl,
melyet azonban Fontannes grundensis változat néven elkülönít P e n e t

—

sr

típusától.

A reducta-vk ltozat egyetlen példánya Mátraiverebély-Szenitkútról származik. Méretei: max. diám.: 17 mm, umbono-pallealis méret: 14 mm.
Franciaországban aquitaniai és beivé tkori, Lengyelországban pedig tor
tonai-rétegekben fordul el.
Genus: Teliina

Linné

T ellina

1758. Seotio Teliina s.

(T ellina) pretiosa

E

(i

c

s.

h

w áld.

II. tábla, 7. ábria.

1853. T ellina pretiosa
1934. Teliina pretiosa
f.

13—14.

E i c liw ia d, Lethea Rosslea,
Eichwald, Friedberg
1

p. 120.
(3.)

T.

II.,

6.

p.

f.

6.

48.

T.

8.
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i

i

;

|

A hazai miocénbl és a Bécsi medencébl is ismeretlen eddig a faj.
Tranzverzális irányban ersen meghosszabbodott, igen egyenltlen oldalú
forma. Elüls oldala eliptiknsan lekerekített, hátsó oldala a búbtól számítva a rövidebb s osrszeren megnyúlt. A bxib igen kicsiny, elröhajló.
Alsó perem szabályosan ívelt. Fels perem elüls oldalán domború, hátul
pedig homorúan megy át a osrszeren megnyúlt részbe. A ház középtájt kissé domború, majd homorúan megy át a bxíbtól hátrafelé futó élbe.
A homcrulatnak megfelelen a héj belsejében keskeny domborulat látható. A héja vékony és
vedék vonalak díszítik, váltakozó ersségben s a palleális perem felé szabályosabb kifejldésben. A zárszerkezet és
izomlenyomat a Tellinákra jellemz, normális kifejldés.

sr n

Mátra verebély-Szentkiítról egy teljesen ép bal és egy sérült jobb
tekn, az ábrázolt példány méretei: max. diám.: 29 mm., umbono

—

palleal: 14

A
'?

faj

mm.

eddig csak a lengyelországi tortonai rétegekbl ismert.

Stirps: Fám.: Pleurodesmatidae
ö r in e is 1870.

H

Pleurodesma

Cossmamn

Pleurodesma mayeri
II. tábla. 11.

.

1870.
1901-

1903.
p. 87., T.

Pleurodesma mayeri
Pleurodesma mayeri

2. f.

1909.

Genus:

ábra.
>(5.)

tIL,

fp.

44.

T.
29.

z:

8.

p.

f.

3.

132.

T. 29.

f.

33.

iConcb. EVIioc Loire,

20-22.

mayeri

Hörnes, C o ss mán n-P e v ro t

(2.),

63,

p.

12—13.

T.

3. f.

A

faj részletes leírását

kúti egyetlen, alsó

A

fáim.,

s.

Hörnes, Sacco (1.),
Pleurodesma mayeri Hörnes, Dolli. 4) a

1909 .Pleurodesma
190.

Hörnes

Home

nov.

Hörnes, s azzal a mátraverebély-szentkissé sérült példány teljesen azonosítható.

adja

peremén

Hörnes

állította fel. Rendszertani helye még
fogszerkezet sajátos kifejldése következtében Cossa
P
t átmeneti formának tekintik a Corbula és Glycimeris
nemek között. (Meg kell itt jegyezni, hogy Glycimeris alatt a
n
ezzel szemben a GlyciPeyroit értelmezésében a Panopaea értend,
meris 'a Pectunculus genus valódi neve Thiele szerint). Fi se bér a
felállítja
genust a Lyonsiidae családba sorolja, 1909-ben
Peyrot tévesen
a Pleurodesmatidae családot. (A genust
s 1870, holott a genust
így jelölik: Pleurdesma Mayer in

nem

m

Pleurodesma- nemet

A

tisztázott.
nn
e y r o

—

—

Cossman

Cossmann
Cossmann—
Hörne
Hörnes

állította fel).

A faj elfordul: Bécsi medence (Grund, nagyon ritka), Franciaország:
Burdigal, Olaszország: 'Astiiano (fide Hörnes).
A bemutatott faijclk az Országos Természettudományi Múzeum Föld- és slénytani Tárában
találhatók.

A

fényképek az Országos Természettudományi Múzeum Foto Intézetében készültek (Phot.:

Koroknay—A\

agner).
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HecKOJiKne

flo

chx nop Hen3BecTHbie, HOBbie

hs nnacTOB TopTOHa BocTOHHoro=Mepxaia.

BMflbi

MejHepn:

II.ioHa

IIpn HCCJieAOBaHHH (fayHbT h nosnHefimiix HaKonjieHHfi n.iacTOB ropHbix nopon TopTOHa
CeHTKyT, IIIaMinoHxa3a n Mapnxa3a)
b boctohhom HepxaT-e (Tonaee 3aJie*eö MaTpaBepeefl
óhjih oHapyiKeHbi, Hen3BecTHbie no chx nop b BeHrepcnOM MHopeiie HOBbie bejm noponh pon arux nopon 3HaK0M hem H3 cepmi (payHbi népén CnMaTnyM (PaHyjiapna) renTaroHa BimnoroHHKa h népén h Cu.viaTuy.\i (JIa.\inycna) acjapime (ppunöepr, Bee ate b cpaB*
HeHiin co CTapHbiMii onpen.eJieHHH.MU, ohh 0Ka3aJiHCb noponaiin noBoro Biinou3MeHeHnH.

—

Xom

IUiupuH 11 BeHCKiin öacceH hbuhiotch HauÖJiH^aflnrHM MecTon 3ane>Kefl cjienyioinux
nopon Kononua (Hromia) nenycaia, necraecu Capnanun, ÜJieyponeciia Meüep, Óypnypa
:

CTupiraKa.

HeH3BecTHbie no cnx nop b bchckom acceftHe unnbi nopon
KoKJinoncuc (JlaKHHUopHC)
MHOöiiKapiiHaTy c, Monojiyc öaciepoT, Kopajino(})H.na Benn, IIuManiyM (JlaMnycna) aiJniHe
(fpunepr, CnpoMvc nrrpeKHHrep, TennHHa npecuoaa, ApnoHarnHa npacca penyma, H3
nncjia 9 thx nopon onnano, MonyJiyc acTepoTH, IlaMaiyM (JlaMnyena) n CipoMyc (Jipnn6epr H3BecTHbi yace na.\i U3 nnacTOB TopTOHa TpaHCHUbBamin, Torna nan ocTanbHbie noponni
BCTpenaioTeH TaKuce n b nojibCKOM, UTanbHHCKOM h (jipaHiiy3CK0M MiiopeHe.
Hoboü nopono t. e. BunoH3MeneHiie.\í yate H3BecTHbix nopon 0Ka3anncb: KapnHTa
(KapniroKapniiTa) HorpaneHCHC h. cn., üaifiHa BajinuaH nepxaTeH3HC h. Bap. h JlpHJUiHa
HOCKU H. cn., H3 KOTOpbIX HepBbie HBe npenCTaBHHIOT COOIO CpaBHeHHIO C 1 2-MH 3K3e.Mnáció bc BCTpenaioni,uiJCH pon (JiayHbi.
nnapaMii oeranbHbix bhhob
:

—

—

1.

\

2.

3.

4.

FELHASZNÁLT IRODALOM
B e í a r di e S a c c o: I moliusehi dei terremi lerziari dél Pie-monte e della Ligurüa, Torino
1872— 1901.
Cos smann-Peyro t: Conchologie néogeniiiue de rAquitaine. Actes de le Soc. Linnéeuue
de Bodeaux. 1909-— 1934.
Fniedberg: Mollusca miooaenica Polouiae. Soc. Geal. Pologne, Cracovie, YoL I, 1911—28.,
Vol. II.. 1934—36.
Friedberg: Katalog meiner Sammlunig dér Miozánuuollusken Polens. Mém. de l’Aced. d.
1

t

Xaturw.. Sér. B.. Cracovie 1938.
M.: Die fossileu Mollusken de- Tertiiirbedkens von Wien. Abkandl. d. Gedl. R. A.,
I. Univalven 1856, II. Bivalven 1870.
H ö r oi e s, R. et Au inger: Die Ga-tropoden dér Meeresablagerungeu dér I. u. II. Mioc.
MeJiterranstufe. Abhandl. d. k. Geol. R. A. Wien, 1879—1891. Bd. 12.
Kautsfcy: Die X ener:den und Petricoliden des Niedarösiterreiökischen Miozám. BohrSe.

3.

Horné?

Wien.

f>.

1 .

\

techniker Zeitung. Wiiem,

8.

9.

10.
11.
lz.
13.

Xoazky.

seu,:

Budapest,

19923.

193G.

Adalékok
Vol.

Bd.. 54.

magyarországi lajtameszek faunájához.. Ann. Mus. Nat. Hung..

a

22.

Xoszky. sem: A Cserhát-hegység földtana viszonyai. Magyar Tájiak Földtani leírása.
Budapest. 1940.
Stafanini: Fotsili dél neeigere Yeneto. Menti. d. Ist. Ged!. R. Univ., Padova, volt. IV.
Strausz: Geo!og,isc<he Faziie-ikunde. Ann. Inst. Geol. Hnng., Vol. 28. Budapest. 1928.
T ha ele: Handbucb dér sy tematiseben Weichtierimide. Jena, '1931—1933.
Zilch: Zr Fauné des M rteisMiozans von Kost aj (Bánát). Seuckenbergiana. Bd.
:

4 6.
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3,

4.

5.

6.

7,

8.

9,

10.

11. 12.

ábra
ábra
ábra
ábra
ábra
ábra

2.

3,

4.

5.

6.
7.
S.

9.

10.

11.

ábra
ábra
ábra
ábra
ábra
ábra
ábra

Xr.

tábla.

Cochliolepis (Laciniorbis) miobicarinatus
Modulus basteroti B e n o i s <t-

Sacco.

Cymatiurn (Ranularia) heplagona vindobonica Cossm.-Peyr.
?

Coralliophila becki

Drillia noszkyi

Cymatiurn

(

11 .

Micht.

ap.

Lampusiá) affine friedbergi

Coss m a n

II. tábla.
1,

191G.

1934.

/.
1,

16.

III.

Strombus (Euprotomus) schroeekingeri M. Hörnes.
Purpura styriaca S t u r.
Cardita (Cardiocardiia) nóyrádensis

Paphia waldmanni cserhátensis
Teliina

( Tellina )

pi'etiosa

n. sp.
n. var.

Eicbw.

Codokia (J agónia) decussaia Costa.
Cardilia desltaycsi

JVI.

Hörnes.

ábra Arcopagia crassa reducta Dolli. Dautz.
ábra Pleurodesma mayeri M. Hörnes.

11

-P

eyro t.

I.

TÁBLA

II.

TÁBLA

I
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Stegeloxodon nov. gen„
a loxodonta elefántok esetleges ázsiai

se

KRETZOl MIKLÓS

„Es war schon immer höehst merkwürdig, dass von afrik anisehen
Loxodonta
Elefántén
sogar uiehts in Afrika sich sollte auffinden
lassen, Avas als Vorfahrenstadium gedeutet werden konnte. Wenn fossile
Fnnde gemacht Avurden, so Avarén es echte Loxodonta africana- Molaren in j ii ngstquartáren Ablagerungen. die, über ganz Afrika zerstreut,
nnr die gössere Verbreitung in früherer Zeit dartun (Funde in den Sahara
n. s. ay.)“ mondja Dietrich „A'ltquartare Sáugetire aus dér siidlichen
Serengeti, Deutschostafrika“ (Palaeontcgr. 94. A. p. 87. Berlin, 19-12.)
cím munkájában. Sajnos, egyáltalában nem találjuk meg ezt a kritikai
szellemet Dietrieli munkájának olyan helyein, ahol az általa leírt Archidiskodon exoptatus fontosságát tárgyalja az afrikai Loxodonták származása szempontjából: „Archidoskodon ist ein aus einer unbekannten
Mastodonfonn entstandener Uhrelefant mit dér EnÍAvicklungspotenz zu
Loxodonta africana
D i e t r i c h-el szemben a kutatók legnagyobb része meg van róla gy-

—

—

zdA’e, hogy a Loxodonták A'onala teljesen független a többi Elefantidafejldési vonaltól, elssorban az Archidiskodon Palaeoloxodon-v onaltól
(Soergel: 1912 és késbb Osborn 1921 1936, stb.). Az Archidiskodon
Metarchidiskodon, Leith-Adamsia, Pilgrimia, Palaeoloxodon ési Hesperoloxodon nemek formái egytl egyig függetlenek a Loxodonta csoporttól.
Arról sem vagyok meggyzdA'e, hogy a Palaeoloxodon-HesperoloxodonA-onal Loxodonta- oldalágnak volna nyilvánítható; különösen fogazatban
minden átmenetet megtalálunk közte és az Archidiskodon-ParelephasMamnnithus- törzs alakjai között. (Lásd: Soergel 1912.)
Magyarországi planifrons-anyaghoz, illetA'e egy bulgáriai prae-meridicnális-molárishoz összehasonlító anyagot és irodalmat keresve, feltnt,
Ar an dér Maarel „Contribution to the knoAidedge of the fossil mammalian fauna of J aA-a (Dien'st van den Mijnbouw in Nederl. Ind., Wetensch Mededeel. No. 15. pp. 173 175. Pl. XVII. 1 2. s’Gravenhage,
1932.)“ c. munkájában egy a középjávai Tji Pangglosoran, valószín fels
pliocénjébl származó Mx képe é leírása; úgy hiszem ez a Loxodontatípust legjobban megközelít elefántfog, nem tartozik a Loxodonta nem
körébe.
kérdéses fog igen alacsony koronájú (ebben a tekintetben középen áll a Stegodon és Archidiskodon között), foglepiezei romboidálisak,
széles középs öböllel, A astag zománccal, 4 6 mamillával, medio-sagit-

—

—

—

—

—

1-’

A

T

—

tális zárral.

Mindezek a jellegek, úgyszintén az Mi x 7 x-es lamella-képlete igen
primitív, de a Stegodon-á g fejldési Amnalától független Elephantidára
utalnak, mely a fejldés kezdetlegesebb fokát képviseli, mint az Archidiskodon csoport legsibb fajaiban is. Nagy mértékben romboidálisabb
lemalláÍA al, melyek csak a Loxodonta-éival hasonlíthatók össze (mely
r
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utóbbi azonban igen magas fejlettségi fokon áll). Ez az igen si típus
nagyon határozottan mutatja a fejldés alacsony fokán, mindazokat a

melyek a Loxodontáknál fejldtek ki.
Genoholctípus: S. indonesicus n. sp. (Holotípus: Mi sin.; Maarel, 1. c.)
Fajjellemzés azonos a genuszéval.
Az a tény, hogy egy igen primitív valódi Loxodonta létezett a Stegoc/OH-vonal, valamint Archidiskodon-Paloeoloxodon-Hesperotoxodon-Yoiml
mellett, lehetvé teszi azt a feltevést,, hogy egyrészt a Palaeoloxodonformák és a Pareleplias-Mammuthus-x onal között közelebbi kapcsolat áll
fenn, másrészt a Loxodonta-v onal sokkal élesebben elkülönül a többi nemStegcdcnt fejldési vonaltól, mini: eddig feltehet volt. Mindezek alapján
az elefántok a következképpen volnának csoportosíthatók.
jellegeket.,

Elephantidae Gray 1821.
Stegodontinae Osborn 1918.
Stegomastodcn Se h lesinger 1917

m o o 1927).
Stegodon Fa. leoner
Matsumoto 1928).

(= Prostegodon

t

„

Cautley

et

1848.

(?

=

Mats u-

Pcirastegodon

Elephantinae G i 1 1 1872.
Elephas Linné 1758.
Platelephas Osborn 1934.
Hipselephas Osborn 1934.

Mammuthus Burnett
Archidiskodon P o h
in o

t

1830
1

i

g

(= Mammonteus
1888

(?

Osborn

= Leith — Adamsia

1924

etc.).

Mats u-

o 1927).

Metarch idiskodon

Osborn

1934.

0 s b o r n 1924.
Mammuthus Burnett 1830.

Parelephas

Palaeoloxodon Matsumoto 1924 (
? P'd gr írnia Osborn 1924.
Palaeoloxodon Mats u moto 1924.
Hesperoloxodon Osborn 1931.
Loxodontinae Osltorn 1918.
Stegoloxodon nov. gén.
Loxodonta Vigors 1827.

= Sivalikia. Osborn

1924).

STEGOLOXODON NOV. GÉN.,
A POSSIBLE ASIATIC ANCESTOR OF TRUE LOXODONTS
M. Kretzoi
.,Es

var schon iimmer höchst merkvürdig, dass von afrikanischen

—

—

Loxodonta
so gar nichts in Afrika síeli sollte auífinden
vas als Vorfahrenstadium gedeutet verden konnte. Wenn fossile
MolaFunde gemacht wurden, so varén es echte Loxodonta africana
Elefántén

lassen,

—

ren in jiingstquartaren Ablagerungen, die über ganz Afrika zerstreut,
nur die grössere Verbreitung in fiiiherer Zeit dartun (Funde in dér
Sahara usv.)“ says W. 0. Dietrichin his „Altestquartare Sáugetiere aus
dér siidlichen Serengeti, Deutsch Ostafrika“ (Palaeontogr. 94. A. p. 87.
Berlin, 1942.). I regret I cannot find the same criticism vhen Dietricli
discusses the phyletic importance of his Archidiskodon exoptatus in
„Archidiskodon ist ein aus
respect to descení of African Loxodonts:

—
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einer unbekannten Mastodonform enitstandener Urelefant mit dér Entwicklungspotenz zu Loxodonta africanaA
In contrary to D i e t r i c h, the greater part of specialists are convinced
írom the independenee ot the Loxodonia-Yme írom other Elephantid
phyla, at first that of Archidiskodon-Palaeoloxodon (Soergel 1912 and
subsequently, Osborn 1921 1936, etc.). Indeed all the forms of ArchiLeith-Adamsia, Pilgrimia, Palaeoloxodon
diskodon, Metarchidiskodon,
rnd Hesperoloxodon stand outside of the line of Loxodont phylogeny.
Whether the line ending in forms o'f Palaeoloxodon- Hesperoloxodon
must be accepted as a side branch of Loxodonl ines, I arn nt convinced;
to the Archiof all sorts
dentition shoAvs transitions
especially the

—

—

—

diskodon Parelephus Mammuthus- stem (see: Soergel, 1912.,,
Searching fór figures of Archidiskodon pl a n frons-m o a rs fór a- comparison with Hungárián planifrons-materials and a prae meridionalis
1
from Tji
molar collected in Bulgary I found that of an unique
Pangglosoraiu Middle Java probably Upper Plioeene, described and
figured by F. H. van dér Maarel (Contribution to the knowledge of the
Dienst van den Mijnbouw in Nederl.
fossil mammalian fauna cf Java.
2. s’GraInd., Wetensch. Mededeel. No. 15. pp. 173 175. Pl. XVII. 1
venhage, 1932.), I am convinced, the most loxodont fossil elephant molar
nt beLonging to Loxodonta. The molar in question shows a very low
crown (holding in this respect the middle between Slegodon and Archidiskodon), í-homboidal plates with broad médián sinuses, thick enamel,
4 6 mainmillae* separated by a medio-sagittal cleft.
1
shosv
All these characters combined with a ridge formula x7x fór
a very primitive Elephantid form out of the evolutionary line of Stegodon, (having in later forms discoidal, more or less equimamm'llate
crests without médián cleft, ete.) and standing, on a deeper stage as
Archidiskodon in the most primitive forms. It is separable from all
known fossil forms of the Palaeoloxodon-gvonp by decidedly more rhomboidal ridgeplates, comparable only with Loxodonta (representing a very
advanced stage: teeth hypsodont, angusticoronat, endioganal, médián
This very primitive fype shows all the
sinus extremely expanded).
characters, evoh’ed in Loxodonta, in well marked, bút deep stage.
1
sin., apud Maarel,
Genoholotype: S. indcnesicus n. sp. (Holotype:
1. c.) Diagncsis as in the genus.
The existence of a primitive true loxodont type out of the lines
Stegodon from one, and Archidiskodon Palaeoloxodon Hesperoloxodon
from other side let us suppose a more intensive phvletic connection between the Palaeoloxodon and Parelephas Mammuthus l ines and a more
expressed isolation of true Loxodonts from other non -Stegodont elephants.
Elephantidae Gray 1821.
Stegodontinae Osborn 1918.
a t s uStegornastodon Seb les inger 1917. (= Prostegodon
m ot o 1927).
Parastegodon
Stegodon Falconer et Cautley 1847 (?
1

/

M

—

—

—

—

-

—

M

M

—
—

—

M

—

Matsumoto

1928).

Elephantinae G i 1 P1872.
Elephas Linné 1758.

Osborn 1934.
Osborn 1934.
Mammuthus Burnett 1820 (= Mammonteus Osborn
Platelephas

Hypselephas

Archidiskodon

moto

1927).

Pohlig

1888

(?

— Leith-Adamsia

1924etc.).

Matsu-
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Metarchidiskodon Osborn
Parelephas Osborn 1924.

Mammuthus Burnett

1934.

1830.

Paloeolcxodon Matsurnoto 1924 (= Sivalikia
? Pilgrimia Osborn 1924.
Palaeoloxodon Matsurnoto 1924.
Hesperoloxodon Osborn 1931.
Loxodontinae Osborn 191 8.
Stegoloxodon nov. gén.,
Loxodonta V i g o r s 1827.

Osborn

1924).

Upponyi ásatások
VÉRTES LÁSZLÓ

A hazai semberkutatás régi adóssága volt az Uppony-tapolcsányi
völgy kfülkéinek kikutatása. A Magy. Tud. Akadémia költségén 1949
szén módom nyilt arra, hogy ezt az adósságot lerójam és a kikutatásra
érdemes fülkék és kisebb üregek kitöltését kiásassam.
Upponytól K-re. az Uppony tapolcsányi völgy mentén, egy diszlokációs vonalon, meredek sziklafalak emelkednek. Anyaguk szürke, rétegzett, kövületmentes mészk, amely Seb ró tér szerint (1) alsó karbondevon"? korú. A falu lakói az É-i sziklafalat „Iveresztesknek“, a D-it
„Simaknek" nevezik.
Az Upponyi I. ‘kfülkében ásattam

legelször, amely a déli fa] K-i
fülke
magasságban.
nyílik, a völgy felett mintegy 80 100
széles, mélysége 6
(1. ábra). DNy-i oldaÉNy-ra néz. Bejárata 6.40
fülkében már elttem
lán, a bejárattól 4 m-re kis oldalfülke nyílik.
is ástak, tudomásom szerint amatrkutatók. Mködésüket az üreg DXy-i
mély
mély árok valamint egy~ 4.70
széles és 1.50
oldalán közel 2
bolygatott területet az ábrán vízszintes vonalozással
gödör jelezte.

végén

m

—

m
m

A

A

m

m

m

A

ábrázoltam. Ugyancsak ezeknek az ásatásoknak eredményeképpen a felszínrl sok kiszórt, összetört csontot gyjtöttem. Természetesen ez a rétegek nyomonkövetését megnehezítette.
A fülke kitöltése felülrl lefelé a következ volt:
1.

Humusz. (Maximum 120 m).

2.

Fehéres sárga összecementezett agyag

3.
4.

5.
6.

7.

(0,75 m).
sötétbarna összecementezett agyag (0,75 m),
világosbarna mészktörmelékes agyag (0,70 m),
kávébarna, könnyen omló agyag (0,60 m),
sötétbarna agyag (0,10 0,20 m). Az oldalfülkében ez a réteg téglavörös, cseppköves záróréteget képez.
narancssárga* morzsalékony agyag (0,80 m).

—

A

kitöltés átlagos vastagsága 4 m. Az egyes rétegeket színük, ^ ártalés keménységük folytán jól el lehetett választani egymástól. Az
széles tanuásatás kapcsán a fülke Iv-i oldalán meghagytam egy 1
falat, de sajnos alig ástunk 1
mélységig, a fülke K-i fala elrehajolt,
s amint az ábrán látható, éppen az árok vonalában haladt lefelé a fenékig.
Az egyes rétegek tartalma a következ volt:

muk

m

m

1. Humusz.
Néhány meghatározhatatlan és egy jellegzetesen bükki
díszítés neolit cserépen kívüli ebben a rétegben csak másodlagos fekvés
fosszilis csontokat találtam, amelyek valószínleg a 3. rétegbl kerülhettek ide. Ezek: a Cervus Elaphus L. 2 db. agancstöredéke, 2 db. astragalusa, Mt., calcaneus, Mt. dist. töredéke, radius prox. töredéke, 2 db. pbalanx II., cuboido-scaphoideum.
Bison priscus Boj. Calcaneus.
1

Schréter. Uppony, Dédes

és

Nekézseny, továbbá Putnok vidékének földtani viszo-

nyai. Földtani Intézet évi jelentései. 1941—42. 161

—196.

old.

D
2. A fehéres-sárga agyag medd volt. Mindössze két-három meghatározhatatlan csontszilánkot gyjtöttünk belle.
3. A sötétbarna agyagból a következ csontokat gyjtöttem:
Ceri'us elaphus L. Az erdei szarvasnak sok maradványát találtuk itt.
A felntt egyének csontjai alapján a szarvast három nagyságrendbe oszthattuk. 4 db. phalanx L, 4 db. Mt. dist. tör. (nagy alak), 4 db. astragalus,
2 db. Mc. dist. tör., caleaneus tör., tibia sin. dist. tör. (nagy alak). 8 db.

1.

2.

—

ábra. „a“ alaprajz, „b“ keresztmetszet A—fí és C
vonal mentén. 1. humusz,
fehéres-sárga, összecementezett agyag, 3. sötétbarna összecementezett agyag,

világosbarna mészktörmelékes agyag, 5. kávébarna, könnyen omló agyag.
sötétbarna agyag
(oldalfülkében téglavörös, cseppköves záróréteg), 7.
narancssárga, morzsalékony agyag. A vízszintesen vonalozott részek a régebbi
ásásokat jelzik.

4.

6.

db. aganesíöredék, 3 db. femur tör., 2 db. humerus tör.,
tibia sin. dist. tör., 2 db. phalanx II. (nagy alak), radius dext. dist. tör.,
1
mandib. tör. tej foggal,
db. megdext., 2 db. phalanx III.,
2 sin., 3
4
határozhatatlan fcgtöredék, maxilla tör.
-M1 -gyel déxt., Misin., Mt.
dist- és prox. tör., cuboido-scaphoideum, femur dext. dist. tör. (nagy alak) és

homlok csap, 12

M

M

P

femur dext. dist. tör.
Rupicapra rupicapra L., seu Capra. Zergéhez, vagy kecskéhez
zik egy fiatal állat Mc. töredéke és 2 db. phalanx l.-e.
Capreolus caprea L. maradványa, egy igen ers radius sin.

2 db.

töredéke.

tartodist.

411

Megaceros sp? Leginkább így határozhattuk meg az

itt

talált atlas-

töredéket.

Ursus

sp.

A

megszokott würm-kori barlangi medvénél
I. és egy phalanx III.

karcsúbb és

kisebb 3 db. phalanx

Felis sp. Ugyancsak jóval kisebb a barlangi oroszlán
itteni oroszlán phalanx II.- je és femur prox- töredéke.

Canis Lupus L.
szokott

méret P

3

A

csontjainál az

jégkori farkast egy maxilla töredék képviseli a meg-

-inal.

Bison priscus B o j. Mandib
cuboido-scaphoideum, humerus

tör., atlas,

dist.

tibia dext.

tör.,

Mc. prox.

diist. tör.,

tör.,

2

phalanx

1I-,

db. vertebra

humerus sin. prox. tör.. 2 db. phalanx I., pelvis tör., Mc. dist. tör. és egy
vagy M2 töredéke sorolható a nagytest jégkori alakkal megegyez

tör-,

M

1

bölényhez.
4világosbarna agyag sokhelyütt átmenettel beleolvadt a 3. rétegbe.
Látszólag csak abban különbözik tle, hogy kevésbbé cementezte össze
a cseppk. Faunája a következ:
Capra, seu Ovis. Mindkét faj megszokott würmkori képviselinél
nagyobb termet, de feltétlen kecske-jelleget mutató állat egy csomóban
talált csontjai: radius dext. dist. tör., radius sin. dist. tör., Mt. dext. prox.*
2
Mt. sin. prox., Mt. dist. tör., pelvis tör.,
calcaneus, astragalus és 2 db.

A

M

femur

,

tör.

Bison priscus Boj.

Az elz

tibia dext. dist. tör., phalanx
és egy radius sin. töredéke.

I.,

réteg bölényével megegyezik az itt talált
epistropheus tör., 2 db. astragalus, hamiatum

Bison, seu Bs. phalanx III.
Felis sp.
kisméret oroszlán maradványait nagyobb számban találtuk ebben a rétegben: femur sin. prox. tör., scapula tör., femur dext. prox.
tör., ulna dext. dist. tör., radius dext. tör., maxilla dext. tör. a C-vel és
P\ P 2-ve 1. Mc. V- dext. és phalanx II.
Ursus sp. Epistropheus tör., patella, radius sin. prox. tör.,, femur prox.
tör., phalanx II., Mc. III. sin. és Mc. II. sin. képviselik a 4. rétegben a

A

kistermet medvét.
Cervus elaphus L. Az erdei szarvasnak ebben a rétegben a következ
csontjait találtuk: phalanx I., femur sin. prox. tör., 2 db. agancstöredék,
pelvis tör. és tibia dext. tör.
Lepus sp. Közelebbrl meghatározhatatlan nyúl maradványa az itt
talált radius tör.
5. A világos kávébarna agyag homokos, morzsolékony. Lapos, könnyen
vágható, mállóit mészkdarabokat tartalmaz, szemben az eddigi rétegek
kemény, szürke mészköveivel. smaradványok ebben a rétegben nem

voltak.
6. A sötétbarna agyagnak az oldalfülkében medd, téglavörös, cseppköves záróréteg felelt meg. A fjáratiban ebbl a következ smaradványokat gyjtöttük:
Cervus elaphus L. radius dext. tör., ulna dext. tör., epistropheus tör.,
scapula tör., vertebra tör., phalanx III. és humerus sin. dist. tör.
Felis sp. A kisalakú oroszlánnak ebben a rétegben egy astagalusa és
egy farckosigolyája volt.
7- Narancssárga,
helyenkint barnacsíkos, könnyen csákányozható
agya?, amely a fjáratban a következ maradványokat tartalmazta:
Ursus sp. Mc 1. dext. és Mc II. sin.
A 7. rétegbl az oldalgödörben mindenekeltt egy in sitii szarvascsontváz került el, amelyet azonban az elttem ásatók megbolygattak,
összetörtek és egy részét valószínleg el is vitték. Ásatásunknak ez lett
volna talán a legértékesebb darabja. A szarvas csontváza mellett egy

—

5
41*2

meghatározhatatlan teknsbéka hát- és haspáncéljának néhány töredékét
találtam. A rétegbl elkerültek még:
Ursus sp. Ugyanaz a kistermet medve, mint eddig: radius dext..
radius sin- dist. tör., calcanens sin., Mt. II., astragalus dext.. phalanx II.,
caninus és Mc. III. dext.
Felis sp. Az eddigi kisalakú oroszlánhoz ebben a rétegben egy közepes
nagyságú állat csontjai is járultak, amely azonban még mindig nem éri
el a wünn hatalmas oroszlánjának méreteit. A két méretet egybevéve a
következ maradványokat sorolhatom fel: Mt. III. dext., mandibula sin.
Mi-gyel, radius sin. prox. tör., Mt. V. sin., Mc. II. sin., Mt. V.
tör. P 4

—

dext.,

metapodium

tör-,

C

sup. dext. és radius dext. prox. tör.

Az elbb

felsorolt oroszlánmaradványok mellett
ugyancsak ebben a rétegben találtuk a következ csontokat, amelyek kétségtelenül egy harmadik nagyságrendbe tartozó
majdnem a würm
oroszlánéval egyenl nagyságú
oroszlán maradványai: Mt. II. dext.

Felis sp. (nagy alak).

—

—

tör. és

Mt

töredéke.

II. sin.

Az elttem ásatók árkának törmelékanyagából
a

omladékából gyjrétegbl származmaradvány is. Ezek

és

töttem néhány csontot- amelyek valószínleg a 6. és
nak, de lehet közöttük a 3., vagy a 4. rétegbl való

7.

következk:
Felis sp.: (kis alak) metapodium tör.
Ursus sp.: tibia dext. prox. tör.,
Cervus elaphusf: 2 db. astragalus.
Cervus elaphus L. (kis alak): Mt.

Bangifer tarandusf: agancstöredék, és
Bison pniscus Boj.: tibia sin. dist. tör.

A kfülkében talált smaradványokat fajok szerint összegeztem és
rétegek szerint megállapítottam százalékarányukat.
Ebbl táblázatot
készítettem, különös tekintettel azokra a rétegekre, ahol bvebb fauna
van. így a következket kaptam:

Faj

3.

réteg

4.

%

réteg

7.

Vegyes

réteg

%

%

%

Ursus sp
Felis sp

47

17*1

435

12.5

2'4

19'5

47*8

25

Cams

12

lupus L
Cervus elaihus L
Bison priscus (?)

Megaceros sp. (?)
Bupicapra seu Capra
Capreolus caprea L
Ovis sp

-

68'2

146

17‘6

19’5

—
—

1*2

....

3'

—

1*2

—

—

87

37'5

—

12*5

—

—
—
—

—
—

12‘5

»

—

26'8

25

Lepus sp
Bangifer tarandus
Emys ? Testudó ?

—

'

—
—

?

—

—
—

van

összeállításból kitnik, hogy a 4 7. rétegek jellege közös. Jellemzi
szarvast
a viszonylag sok oroszlán és medve, s ezek kistermetek.
rétegesopor.t helyzetét a teknsbéka
több nagyságrendbe oszthatjuk.
dönti el: nem würm de még csak nem is a riss-würm interglaciális végé-

Az

ket

A

A
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mint a subalyuki alsó rétegcsoport állattársasága (2), hanem
idsebb.
A 3. rétegben az oroszlán és medve háttérbeszorul a szarvas és bölény
mögött, de ezen túl a réteg jellege nem mutat eltérést a 4 7. réteg fauná-

rl

való,

ennél

is

—

jától.

Az

interglaciálist jelz teknsön kívül legjobban az
Ilyen nagyságú oroszlán szerepel Sütt preglaciális
faunájában is (3). Kormos: Felis leo L.-nek határozza meg. Megemlítend
és a szarvasok magas százalékaránya. Ezek
a kistermet medve, az
szerint faunánkat Süt tnél idsebbnek, de a Sütt eltti interglaciális
faunájánál, tehát Gombaszögnél
ahol a fauna tekintélyes része hangsúlyozottan régibb szabású (4)
fiatalabbnak kell vennünk: feltehetleg
tehát a riss-würm interglaciális elejére kell helyeznünk. A paleobiológiai
feldolgozást, amelynek alapján közelebbi idrendi besorolás lehetséges

Összevetve:
oroszlán tnik

fel.

z

—

lesz,

Kretzoi

—

vállalta magára.

csak annyit, hogy az Upponyi I. kfülkében az ember elnem
fordulása. és régészeti leletek
az eddigi hazai analógiák alapján
is voltak várhatók.
Az Upponyi II. kfíilke ugyancsak a D-i falban fekszik az elbbitl
magasságban. A fülke bejárata
Ny felé, az országút felett mintegy 50
É felé néz 5,50
széles, mélysége 3,75 m. Árkunkat a fülke keleti oldalában ástuk, vízszintesen, a lejtrl kiindulva. (2. ábra. A kiásott rész az
„a“ alaprajzon, szaggatott vonaltól K-re.)
Felülrl lefelé a következ rétegeket harántoltuk:
1. barnás-szürke, gyökérszövedékes humusz (1
1,70 m),
2. szürke humusz (0,20
0,80 m),
3- fekete, köves humusz (0,80
1,50 m),
4. sárga agyag (1 m), és
5. szürke, köves agyag.
Leleteket csak a 2. és a 4. rétegekben találtunk.
A 2. réteg leletei a következk: Korongolt (középkori) és díszítetlen
skori
valószínleg bronzkori
cserepek, faszénszemek és egy égetettItt tehát

—

—

m

m

—

—

—

—

—

agyag tzikutya. Ugyanitt találtuk az z, vadmacska és szarvasmarha
recens csontjait* valamint számos édesvízi kagyló töredékét (5). Ezeket
nyilván a -völgyben folyó patakból gyjtötte a történelemeltti idk
embere, ahol ma már
tudtommal
ez a faj nem él.
A sárga agyagból sajnos fauna nélkül két szarúk-pengét ástunk

—

—
—

ki.

3,6

—

Mindkett mikrolit penge, méretük: 21,5X8,4X2,6 mm és 26,8X10.4X
min. Az elbbi trapézkeresztmetszet, épszél penge, az utóbbi kissé

háromszögkeresztmetszet, szélei épek, de mindkét végén leütötték és finoman retusálták.
Sajnos, fauna nélkül ez a két pattintott kszerszám meghatározhatatlan. Megközelítleg a magdalenien legvégére helyezhetjük ket típusuk
és ers patinájuk alapján.
•
hajlott,

Az Upponyi

a völgy É-i oldalában nyílik, háromszög
24
hosszú. Átlag 1 in széles folyosóval
kezddik, majd 5 méter után kitágul, s mennyezete is magasabb (4—4,5 m)
lesz. 20
után újból összeszkül és a padlózat 1*30
magas küszöböt

DK

bejárata

sziklaüreg

felé néz.

Az üreg

m

m

m

(2)

Mottl: Fauua

(3)

Kormos: A

XII. köt. 3

—

4.

fz.

dér Subái yuik-Höhle. Geo!. Húrig. Fasc. 14. pars V. 229
sütti íorrásmiészko komplexus faunája. Állattani Közi.

159.

old.

Kretzoi: Die Kaubtiere von Gombaszög. Annales Mus.
tologica. XXXI. köt. 88. old. 1937—38.
(4)

old.
1925. évf.

Nat.

Hung. Pars paleon-

(5) A nemrégiben elhunyt Rotarides a kagylókat Unió crassus bosnensis, forma
ondarensis-nek határozta meg.
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képez, mely felett 40X80 cm-es átbújó van. Ez egy 2X2 m-es kis fülkébe
vezet és egy j árhatatlanul keskeny hasadékkal befejezdik.
bejárati résztl kezdve próbaárkot húztunk az üreg hossztengelye
irányában.
kitöltés alig 20—50 cm vastag, és egy-két mélyedést kivéve,
melynek fenekén sárga agyag feküdt, fenékig humusz volt.

A

A

A

humusz faunája: Martes martes L.
Erinaceus europaeus L-,
Sus scrofa L.
meghatározhatatlan denevér- és madár-csontok.
A sárga agyagban egy zerge fosszilis sarokcsontját találtam.

2.

1.

A—B vonal

Az Upponyi 11. kfülke. „a“ alaprajz, ,,b“ metszet az
barnás-szürke, gyökérszövedékes humusz, 2. szürke humusz,
4. sárga agyag és 5. szürke, köves agyag.
ábra.

Az Upponyi

3.

mentén.

fekete humusz,

sziklaeresz a déli oldalon van az I.-es és II. -es kfülke
mintegy 50
magasan.
falu lakói „Alsó polc“-nak
a felette lév kisebb sziklaereszt „Fels poilc“-nak. Valóban
I.

között, az út felett

m

A

nevezik, s
olyanok, mint egy-egy hatalmas sziklapolc. (3. ábra-)
sziklaeresz, megközelítése nehéz; felfelé egy kzethasadék mentén
nehéz sziklamászással, lefelé kötélen lehetséges. Az „abri“ két, majdnem
függleges
sziklafal (I. és III.) közötti
a rétegdlés mentén képzdött
tér, amit hátul ugyancsak függleges, st elrediil sziklafal (II.) határol.
Az így kialakult tér Ny-i sarkában 16
hosszú, alacsony folyosó képzdött, K-i részén pedig egymás felett két jelentéktelen üreg.
próbaásást
az alacsony folyosóban végeztem, ahol 2
hosszú árkot
széles, 3.50

A

—

—

m

m

m

A
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húztunk

A

az üreg hossztengelye irányában.
vályúalakú sziklaí'enékre
humuszréteg, s alatta 0,50
sárga agyagréteg települt.
a Capreolus caprea L., Cervus elaphus L., Rupicapra rupicapra L., Ovis, seu Capra és a Lepus europaeus Pali. csontjait tartalmazza. Ezenkívül találtunk még benne nagy bronzkori urnadarabokat és
késbbi, kcrongolt edénycserepeket, valamint egy nagyon szép csont
nyílhegyet. Keresztmetszete nagyjából négyszögletes, inkább faragott,
mint csiszolt. Alján a hossztengely irányában 10
mély, 35 min átmérj, köralakú furat szolgál a nyélbeersítésre.
sárga agyagból mindössze egy csont: a bölény jól fosszilizálódott
cuboido-scaphoiduma került el.
0,60

m vastag
A humusz

m

mm

A

3.

ábra.

Upponyi

I. szilkaeresz. Felül laz lalaprajz, talatta ia metszetek.
délá hátfal, az I. és III. a K-i (és Ny-;i oldalfalak.

A

II.

a

Az Upponyi II. sziklaereszt kutattuk át legvégül. Ez szintén a déli
oldalon van, a Ny-i nagy sziklafal tövében, egy vízmosás legfels részén*
kb. 70
magasan. Az elredl sziklafal alján kis eresz képzdött, amelybl még egy 2
széles, 1,50
magas és 2
mély, É. felé néz üreg is
nyílik. Az üregnek nincs kitöltése.
kutatóárkot az üreg bejárata elé, kissé Ny-i irányba ástuk 2X2
nagyságban.
gödörben csak humusz volt, 0,60
vastagságban. Belle
a következ állatok csontjait gyjtöttük:

m

A

m

A

m

m

m

m

Lynx lynx L., Erinaceus europaeus 'L.,Cricetus cricetus L., Rupicapra
rupicapra L., Lepus europaeus Pali., Felis silvestris L., Vulpes vulpes L.,
Cervus elaphus L., Sus scrofa L., Canis lupus L. és néhány meghatározhatatlan madárcsont
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Ezek közül csupán a farkaslelet érdemel figyelmek egy Mi, amelynek
mérete 32-3X12.8 mm, tehát jóval túlhaladja a megszokott európai farkas
méretét (6).
Régészeti lelet innen nem került el.

Összegezésül elmondhatjuk, hogy az I. Ik f ü 1 k, e kivételével, ahol
würineltti kitöltést találtunk, a többi lelhelyek kitöltése legfeljebb a
würm végérl való, s ezen túl is úgy tnik, csak elenyész maradékát
képezi a rég elpusztult, nagyobb mennyiség kitöltésnek. Ennek oka az
egész sziklafal labilitásában keresend, továbbá abban a körülményben,
hogy a fülkék kisterjedelmek és közvetlen alattuk a
helyenkint függlejt, tehát kifagyásnak, talaj folyásnak, omlásnak, stb.
legesen letör

—

—

ersen ki voltak téve. Az I- kfülke jól megtartott kitöltése viszont
annak köszönheti fennmaradását, hogy felsbb rétegeit (2-est és 3-ast)
összecementezte

a meszes

anyag már nem pusztult
wiirm-kitöltésnek viszont

víz,

le

a kemény,

s

olyan könnyen.

ma már semmi

A

szinte sziklává összeállóit
feltételezhetleg reátelepült

nyoma.
v

PacKonKM neigep

b

Jlacjio

YnnoHb=e, b 1949 rogy.

Beprein:
|

Ila nemepbi I. b AnoHb-e bijih BHKonaHH ocTaTKH jkhbothbix npe^BioipMCKOfl „ropaaeÉ"
aecHOií ctayHbi. B HnacHbix njiaciax HaöaeHbi öhjih ociaTKH, npeirnymeciBeiiHO MejtBeaa h
abBa, b BepxHHx asp naaciax OKasaaacb ocxaTKii oaeHa h 3ypa. B wibiax nexgep I, TI, III,
b YmiOHb-e pacKonKii pacapbian ociaTKH híhbothhx aaayBiiyM a HeicOTopbie peaiiKBan
apeBHOCTH. B hhskhhx raaHHCTbix naaciax KaMeHHoti neigepbi I. 6hjio HaaeHo HecKoabKO
npeaMeTOB najieoama a ociaTKH Kocieü naeíícTopeHa.

/

(6)

1912.

p.

Miller
317.)

(Catalogue

of

az euró[pai farkas

terjednek adja meg.

the

Mammais

of

Western

Europe,

tépfogának méreteit 27,4X11 mm-tl

etc.

London,

30,6X12,2 mm-iff
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Rövid közlemények
I

Földtani szögfelrakó

A

•
szocialista munkaverseny egyik alapfeltétele, hogy minden dolgozó
saját munkaterületén olyan újításokat vezessen be, mely munkáját gyorsabbá
és eredményesebbé teszi anélkül, hogy erkifejtését fokoznia, vagy munkaidejét hosszabbítania kellene.
geológusok feladatkörében ezt célozta a folyó
évi 4— G. számban közölt ,, módosított szögfelrakó“. mely igen jól valósítja meg
célját. Hátrányának tartom azonban azt. hogy két diarabból kell összeállítani,
mert ez egyrészt drágítja elállítását, másrészt könnyebben romlóvá is teszi.
Az általam javasolt rajz szerinti megoldás viszont e hátrányokat teljesen
kikiizöböili. Elnye még az is, hogy a munkamozzanatok számát csökkenti,
mert amíg a módosított szögfelrakó közvetett (a beállítás után még egy
bels korong elforgatása szükséges), addig a földtani szögfelrakó közvetlen (beállítás után azonnali) szögfelrakást tesz lehetvé-

A

Lényege: a szögfelrakón (a földtani iránythöz hasonlóan) az óramutató
járásával ellenkez irányban vannak felrakva a szögek. (Alatta azonban a
megszokott irányú beosztás is megvan, tehát a szögfelrakó nem geológusok

:
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szániára is 'használható. Ez egyben Ikereskedelmti értéket is növelné.) Ezenkívül a 360° 180 b valamint a 270° 90° vonalakon a szögfelrakó ki van vágvaE kivágások segítségével berajzolhatok a térképre a dlés- és csapásirányok
vonalai. (A *270° 90° közti beosztás egyeben mint vonalzó is használható).
Használata a lehet legegyszerbb: a szögfelrakó középpontját és a
felrakandó idjósirány szögét összeköt egyenest laz északi irányba állítják,
s utána már azonnal be is húzhatjuk a dlést és csapástA többi beosztás és kivágás csak azt célozza, hogy a felhasznált anya Jí
minél értékesebben legyen kihasználva, s még további segítséget nyújtson 83
térkép-szerkesztésben. Ilyenek
1
A négy térképfajta mértéké, de egyúttal oly módon, hogy fúráslyukfelrakónak is lehessen használni.

—

,

—

—

2.
34.

ként

1:25 000 és 1:75 000 térképekhez lejt szögmér:
Egy 10 crn-es vonalzó.

Különböz
is

térképjelek kivágásai, hogy a
lehessen használni.

szögmért egyúttal idomlap-

Anyaga átlátszó celluloid, melynek azonban nem feltétlenül szükséges vastagnak lennie, a honvédségnél használatos ,,idomlap“ vastagsága megfejel
lenne. Színtelen helyett elnyösebbnek mutatkozik a sárga, mert ez elüt a térképek színezésétl.
Illés

.

Gyula

Módosított földtani irányt

Az

ötéves terv feladatainak megoldása céljából megnövekedett földtani
programunk teljesítése (érdekében ia mszerelosztásii nehézségek miatt,
az 1950. évi felvételi idényben kéziszintez és olajtájoló nélkül kellett hidrogeológiai vizsgálataimat végezni. A vízszintek t, sz. f. magasságát csak a
25.000-es 'méret térképlapok szintvonalai alapján olvashattam le.
szükség
ilyenformán rákényszeriteít. hogy valamilyen megoldást keressek a mutatkozó nehézségek leküzdésére.
felvételi

A

A

földtani iránytn végzett mellékelt rajz 'szerinti módosítási-ial, szintmeg"
álíapító munkámban, kis gyakorlat után elfogadható pontosságot értem el.
(l°-nyi leolvasási pontosság.)
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A

földtani irányt fordított beosztásúin, a keletet jelz Jóid álon, a fialtok lalsó
egy hengeres barázdát készítettem, mely alkalmassá vált egy egymásbatolha:6 okulár- és szálkeresztes végekkel ellátott rézcsibl készült irányzóberendezés befogadására. Az irányt fafedelébe egy tükröt építettem be
olyanformán, hogy a fedél megfelel szög beállítása után a kompasz és
klinoxnéter állása a tükörbl leolvashatóvá lett az említett irányzberendezés
igénybevevje számára.
Az ilyenformán módosított földtani irányt egyformán alkalmas az északtól eltér vízszintes, valamint a vízszintestl eltér függleges szögek mérésére, távolabbes megirányzott pontok esetében is.
A használati nehézséget mindössze a tükörben megjelen fordított kép
leolvasása okozza, mely a saját gyakorlatomban kb- egy napi lassúbb munkát
okozott. A gyakoidat során kialakult továbbá a cstoidalék kihúzásának mér-

élén.

,

is, mely eleinte :a megfelel leolvasású szeimitávolsáig beállításéit zavarta.
szálkeresztet az irányt tokjának merlegeseihez képest a kilinométer legtökéletesebb mozgását 'biztosító döntésben ikell rögzíteni.

I téke

A

Venkovits István

N
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Szemle
Egységes földtani világkép

—

A

földtani
gondolat srégi
imár a vlallási
teremtéstörténetek
mándiegyálkébehn talál aruk kezdetleges földtani meglátást és gondolatokat,
az idealista világnézet félrevezet ködébe burkoltan. A Föld keletkezésére
vonatkozó,
e r n e ír-eltti „geogeniia“ megfigyelések xuéllküli, üres spekulatív
werneri „geognózd!a“ a századfordulóig tartó megfigyelések
szemléldés volt.
fölhalmozódott földtani tényeknek
szorgos adatgyjtése és leírása volt,
Suess E. adott összefoglaló, egységes földtani szintézist, földtani 'világiképet.
teremAzóta, a földfejldés egységében való szemlélete ezen az úton halad.
földtani világkép tehát
téstörténettel sokáig meghamisított és megkötött
újkelet, a földtan pedig gyjttudományból oknyomozó összesít tudo-

W

A

A

A

mány

A

lett.

a földtan központi prbblómájia a földkéreg szerkemely a hegységképzdés magyarázásában ölt testet. Sok
uagyjelentség és jól megalapozott elmélet mellett azonban igen sok nem
földtani megfigyelésre alapított elgondolás is született. Ezek néha minden
nagyvonalúság mellett is. csak részmegoldásokat jelentenek, sok esetben
azonban iá földtant
r-eltti, üres spekulatív geogeniára vetették vissza.
A legújabb eredményeket egybefogó és jól alátámasztott egységes földkeletszázadforduló után

zete, a tektogenezis,

,

W eme

A
Köbe r

tektonizmusra vonatkozó megelz tanulmálegutóbbi idben, nagyszabású teljes szintézist; adott 1
amely egészen korszeren foglalja egységbe a Föld szerkezeti
kialakulásának törvényeit. Teljes földtani világkép ez, a fejldés elvének érvényesítésével, az anyag, élet és az ember fejldésének összehangoláiSiával,
egységesítésével, az atomelméletre épített fejldés folytonosságának
kidomborításával.
A földfejldés egységes és folytonos a földtörténeti idk végtelenségében, a csillagállapot kezdetétl mindmáig s a jövbe is folytatódó, sokféle
tényez együtthatásában megnyilvánuló egység. A Föld csillag, égitest, mely
kezési összesítés hiányzott.
és könyvei után.

nyok

iá

,

K

Nem gép, hanem
él“.
o bér szerint íkozmo-geo-1 ogifcus
szervezet. Vagyis minden rajta és benne végbemen változás és folyamat
saját fejldésének szoros tartozéka, logikus következménye, törvényszer természeti sajátsága.
Föld önálló fejldésének kezdete a Napból származó

„önmagában

A

anyag, amely túlnyomólag H-ionokból és kialakulatlan atomokiból áll. A fejldés állandó életben tartója, a tömegvonzás, a gravitáció, mely az eredetileg gázállapotú
szoláris
anyagot Lehléssel és tömörüléssel fokozatosan
nagyobb srségvé teszi. A Nap jelenleg 1.4 srség, mintegy 6000° C
küls hmérséklettel, bizonyos mértékben már lehlt csillagnak tekint het
Föltehet, hogy rendes, állandósult atomok csak a Napnak küls, viszonylag
kisebb hfokú övében vannak. A Föld jelenlegi srsége 5.5, nyilvánvaló,
hogy ez a szoláris erediés anyag, eredeti kisebb srségébl az idk folyamán tömörülve alakult nagyobb srségvé. Ebbl adódik a Föld kozmikus
élete, mely gravitációs kontrakciója szerint elért srségi állapot- alapján, az
1 srségtl a mai 5-5 srségig terjed nagy fejldési szakaszoknál tagolható. Ezeket a nagy oikluso kát Ivober a srség szerint gázesillag (1): eárgakruszton (2): vörös-csillag (3):, majd 3.5 srség mellett keletkez els földkéreg
(3-5), hidron (3 5
4), prdon (4—), bion álUapotként különbözteti meg.
Figyelemreméltó Köbér megállapításában a Föld szioláris anyagánalk
további alakulása. A Föld Napból származó anyagának mennyisége állandó,
alakja és összetétele azonban változott. A gravitációs kontrakció hatása alatt
az atomok felszínes és mélységi elemekké alakultak. Az ismert 92 elem fel.

.

—

—
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ICOBER: Tektonisclie Geologie.
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84-— 92 közöttiek, átmeneti alakulatok a mélységi kifej14
„radioaktív voltukban, a felszínen ú u u dó 1 1 a i íságban , átalakulásban nyilvánul. Az elemek alakulása tehat környezethez, milihöz van
kötve, annak függvénye. A Föld anyagának gravitációs fejldésében mindinkább nehezebb elemek és atomok keletkeznek a 92 elemen túl is. mélységi
természetes transz-urán elemek, melyek a Föld bels ermeguyilvánulásait
befolyásoló átalakulást mutatnak. Ezek a radioaktív 'anyagok tudvalevleg
kormegállapításra fölhasználhatók, ami a földkéreg kzeteire vonatkozólag
két évmilliárd. Ezek a kzetek azonban nem a legels földkéregrészbl származnak, mert ezt egyáltalán nem ismerjük. Következleg a 3.5
Kruszton korát legalább 3 milliárd évre tehetjük.
Ebbl ,a megállapításból a gravitációs
összehúzódásra is fontos megismerés adódik. A 3,5
Föld 5.5 srségvé történt koztno-geológiai
volna.
fejldése kerek 1000 km összehúzódást jelent, ami évenként 0.333
Ez a csekély mennyiség magában véve földtani hatóer nem lehet, annak
hosszú földtani idn át történ fejldési fölgyiilemlésre van tehát szükség.
Bizonyos mennyiség energia-fölhalmozódás után kiváltódik a hatás, hegységképzdésben és annak szakaszos földtörténeti jelentkezésében. A fejldés
alapelve, a minségnek mennyiségi kiegészülésével igazolódik. A gravitációskontrakciós szakaszok idtartama a hegységképzdési szakaszokkal jól összeegyeztethetEz a földfejldési szemlélet elveti a Föld belsejének .,vasmag“-állapotát
s annak helyében a szoláris anyag nagy nyomás és nagy hfokú gázállapotát
valószínsíti.
gravitatív telemalakulás lemlített térbeli elrendezésén kívül,
idbeli képzdési szakaszokat is megkülönböztet, különösen radioaktív anyagok keletkezésében. Radioaktív anyagokban szegény idszakok a geoszinklinális szakaszai, míg az orogén-idszakok gazdagabbak radioaktivitásban.
Ez a radioktív tevékenység az orogenezis erforrása, s egyben a transzurán
elemképzdés korlátozója. A radioaktív anyagoknak egyes szialitos övékben
kzetkeverék-képzdésre, migmatitos
való fölhalmozódása gránitosodásra,

színes, de

ldés

(felé,

azok közül a
laimá

1 1

srség

srség

—

mm

A

magmásodásra

vezet.

Csak általánosságban kívántuk fölhívni a figyelmet Köbér valóban mély
legújabb haladásának alapulföldtani világképére, mely az atomismeret
vételével. az összes földtani nagyjelenségeket, a világmindenség tükrében
egységes megvilágításban mutatja be. Tökéletes materialisztikns világkép
ez, 'dialektikus tárgyalási móddal, amelynek materiális ztikus jellegién semmitsem változtat, hogy az emberi szellem, a fejldés legnagyobb fokát jelent
tudat is bele van kapcsolva. Ez. teszi éppen ezt a kozmo-geo-logikus világképet természettudományosán alapozott geofilozófiává.

Az

olajtermelés földtörténeti eloszlása.*

A

legújabb adatok szerint a Földünkön megismert olaj területek kimutatott összes olajkészlete 9323,429763 t. Ez jóval több, mint a múlt század köze•pén kezddött olajtermelés 1947-ig kitermelt összes olajmennyisége, 'amely

A

összesen 7217229,485 t.
föntebbi, meglev olajmennyiség az 1946. év termelésének 24-szerese.
termelés fokozódó növekedése a Föld egész olajkészletét
új területek föltárása nélkül, egy negyedszázadon belül fölemésztheti. Mégis
a termelés versenyében, az imperialisták oldalán álló országok olajpiacot
uraló 'amerikai vállalatok, az új területiek megismerését célzó földtani kutatások beszüntetésével, a geológusok elbocsátásával kívánnak védekezni a túltermelés ellen.
Az Egyesült Államok az összes eddig kitermelt olajmennyiségbl 4591
millió tonnát termeltek, a fönnmaradó 2626 millió tonna, az összes többi országokra esik. Ez több imlint G3% a többi országok (alig 37%-ávail szemben. A- még
meglév olajkészletbl azonban csak 31% esik az Egyesült Államokra, mintegy 40% a közelkeleti és középkeleti részeken van. a többi a Szovjetunióban
mutatkozik. Az amerikai szerznek a Szovjetunióra
és Dél-Amerikában
vonatkozó adatai (azonban lényeges módosításra szorulnak, s távolról sem
adnak 'megfelel (képet a szovj et-ol ajkéiszletr

A

1

LiAiLIOKíBR: Princip'es of Petroleum Geology. 1919-ben megjelent könyve nyomán.

422

A Föld olajkészlete
Ezer
t-ban

Kanada
Kuba
Mexikó
Egyesült Államok

......

%-ban

19.950

0.22

399

0.00

113.050

1.27

2,776.183

31.14

Egész Észak-Amerika
Argentina

36.575

Bolivia
Brazília

Columbia
Ecuador
Peru
Trinidad
Venezuela

Csehszlovákia
Anglia
Franciaország

Németország
Magyaroszág
Olaszország
Hollandia
Lengyelország

Románia
Szovjetunió (Szakhalin kivételével)
Jugoszlávia

0.07

133

0.00

66.500

0.75

3-325

0.04

19.950

0.22

39.900

0.45

931.000

10.44

3.325

0.04

9.975

011

425

0.00

997

0-01

1.330

0.02

10.640

0.12

9.975

0.11

133

0.00

3.325

0.04

2.660

0.03

53.200

0.60

997.500

11.19*

66

Afrika többi része

23.954

0.21

66

0.00

Egész Afrika
Bahrein
Irán
Irak

Kuwait

.

.

Qatar
Saudi-Arábia
Egész Ázsia (Ivözelkelet)

1,104.033

12.38

1,093.552

12.27

0.00

Egész Európa

Egyptom

32.63

0.41

6.650

Egész Dél-Amerika
Albánia
Ausztria

2,909.582

24.020

36.575

0.41

931.000

10.44

665.000

7.46

1,197.000

13.43

133.000

1.49

665.000

7.46

3,627.575

0.21

40.69

Az amerikai kiadású könyvnek a Szovjetunióra vonatkozó adatai nyilván helytelenek
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Ezer
t-ban

Brit-India

4

Burma
Kína
Japán

.

.

;

.

^

....

.•

.

.

%-bau

9.975

0.11

16.625

0.19

1.995

0.02

j

4.256

0.05

......

113.050

0.05

;

Holland-India
Sakhalin (Szovjetunió)
India

.

.

.

11.970

1.27

4.655

0.13

Egész Ázsia (Távolkelet)
Teljes Ázsia
Ausztrália Uj-Zeeland

Egyéb területek

Az

.

3.7S0.000

42.51

66

0.00

119

0.00

.

.

....

egész Föld

162.526

1.82

3,790.185

42.51

8,915.716

100.00

Olaj- és földigáz tartalmú rétegek a prekiamibriumtól a negyedkorig, minden idszakban találhatók. Keletkezésük minden idszakban a növényi és
állati élet fejldésétl, és a megfelel sföldrajzi viszonyoktól függ. Az észak
amerikai penims zi vájni -i d zok igen gazdag', a tniász nem-teingeni képzdései
kedveztlen feltételeket jelentenek a képzdésre. A harmadlkori üledékek az
A kretabeli lolajterületek is
olaj terme lésnek több rmint felét szolgáltatják.
több mint 16 százalékot adnak. Ez a százalékos eloszlás az 1947. évi termelés

s

1

szerint

?.

következ módon alakul:
20%
21%

Pliocén

Miocén

Harmadidszak

7%
5%

Oligocén

Eocén
Kréta
Jura

16%

Triász

0,05%

1%

5%

Perm

10%

Pennszilváni

5%

Mississippi

3%

Devon

1%
5%
1%

Szilur

Ordovicium

Kambrium

0.004%

Prekamlbrium
Összesen

100

054%

Prekambrium.
Kanada keleti részén és New York állam északi részen, metamorf képzdésekben grafit- és kvarcát pal ákk a 1 kapcsolatban, bitumenes-szenes homokkövek és palák vannak. A kvarcát gyakorlatilag nem porózus, repedéseiben
mutatkozik az olaj. Kansasban gránit fölött települt prékambriumból tör-

ténik termelés.

Kambrium.
Kansasban, Oklahoniában és Texasban az alsó-oirdovici— fels-kiambrmm
olajat; a newyorki Potsdam-homokhatárán lev Ar b u ok i e - mész k sszlet b

kbl

ö

gázt termelnek.

1
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Észak -Amerika, Oklakoma, Kans&s, Texas, Indiana, Ohió államaiból
nagyobb termelés, kevesebb Kentucky, Tennessee és Kelet-Kanada. A legtöbb
Oklahoinában s a többi helyen is. túlnyomókig dolomitos-mészkbl.

S

z

i 1

u

r.

Szintén csak Észak-Amerikában, Kansas. Oklahoma, Texas és Nebraska. a
sziiur-devon átmenetet adó Hunton-mészkbl, New Yorkban és Ontarióban
homokkbl (Medina-pala). Ohióban a Clinton-homokk gáztermelést ad.
Ontario. New Yoi’k, Kentucky és Indiana Niagara-mészkbl. Michigan és
Ontario á Salina-rétegek dolomitjából termel.

Devon.
Egyesült Államok, Kanada, Bolivia és Szovjetunió termel devon-idszaki
képzdésekbl. Legfontosabb Pennszilvániában és West-Virginiá'ban. homokkbl (Parrtage-, Chemung- és Gatsnil. össziet). Kansas, Oklahoma és Texas
Hunton-mészkjbl, Indiana, Illinois szintén fels-devon mészkbl. Szovjetunió a Pecsora -vidéken, a sarkvidék körüli devon rétegösszletbl.

Mississippium.

A legfontosabb olajszolgáltató idszak a palaezoikumban, az összes olajtermelés öt százalékával, kizárólag Észak-Amerikában. Az Egyesült Allamok.ban a keleti bels medencében, Illinois, Kentucky, Indiana különböz összletekbl. az Appalach-geoszinklinális Pennszilvánia. West-Virginia, Ohió területein. a Pocono-Berea-Iveener-összletbl olaj, a Marskall-összletbl gáztermelés. Kansas. Oklahoma. Texas olaj- és gáztermelése is különböz rétegekbl.
Szilkiás hegység területén,
Wyo miiig és Montana, a Madison-mészk-

A

összletbl,

-

Pennszil vánikum.
Az olajtermelés több. mint. tíz százaléka esik a felskarbonra, amelynek
sekélytengeri életföltételei különösen elnyös olajképzdest szolgáltattak.
B ét egösszl etében számos homokk kiváló olaj- és gáztartó, enyhe, gyrt, hajlított települési formákban. Fels-kanbonbeli olajtermelés van a Szovjetunióban Angliában és az Egyesült Államokban.
Szovjetunió területei Moszkvától keletre az Urál—Volga között és á Kama-folyó vidékén, permolkarbon rétegekben vannak, tehát a karbon és perui nem különíthet el. Anglia legnagyobb olajtermelése (644.651 t) a fels-karbon képzdésekbl származik. Az
Egyesült Államokban az Appalach-geoszinklinálisban, a keleti bels kszénmedencében a bels-kontinensi részen és a Sziklás hegység területén vannak
termelés 90%-a Kansas, Oklahoma és Texas
a gazdag olaj- és gázterületek.
pennszilvanikum-összletben mészk- és homokkrétegekbl
területén,
a

A

A

történik.

Perm.
A perm-idszaki

rétegekbl 1937-ben^ 266 millió tonna olajat termeltek.
említett Urál — Volga és Kama-folyó területének
permokarbon rétegeibl és kevés Argentínából, a legtöbb az Egyesült-Államokból származik, ahol az egész termelés % részét szolgáltatja. Texasban és

Ennek

kis része

a Szovjetunió

délkeleti részén a termelés mészkbl, dolomitból és homokkbl.
eddig lismert leghatalmasabb gázterület Kansasban, Oklahoma és Texasban van (Hugoton-terület), ahol permi dolomitos mészkben 566 milliárd köbmétert becsültek.

j-Mexikó

Az

.

Triász.

A

legszegényebb olaj- és gázszolgáltató idszak, az össztermelésben mindös>ze C,05 százalékkal. Tévesen sorolják ide a zala megyei Hahótot is. amely
a triász rétegeket elérte ugyan, de az olaj a fölötte lev tortonai-rétegekbl
legszármazik. Angliában. Bolíviában kevés a termelés ebbl az idszakból.
nagyobb triászbeli olajtermelés Argentiniában van. (Mendoza-vidék).

A

Ju

r a-

A jurabeli üledékképzdési viszonyok a nyilttengeri (Thethis) kifejldéseken kívüles. epikontinentális területeken, sok helyen kedvezk voltak szénhidrogén-keletkezésre.
Jura-rétegekbl folyó olaj- és gáztermelési területek
vannak Németországban, Szovjetunióban, Alaszkában- Egyesült Államokban
és Argentínában. Németországban ia (hannoveri sóterületen vannak .jelentéktelenebb jurabeli termelések. A Szovjetunióban a Kaspi-tenger északi részén,
Emba vidékén termelnek jurabeli gázt és olajat, ugyancsak sódómok területén. Az Egyesült Államok legfontosabb juraterülete Arkausas -Texas- Lo uis a na,
mészk-összletekbl termel olajat és gázt. A Sziklás hegység területén Koloradóban, Wyomingben. Montanában. valamint Kaliforniában pala- és alapkonglomerátum-összletben- Ezek nem nagyon kiadósak ugyan, de töréses szerkezetükkel különlegesek. Argentína olajtermelésének egy tizedét nyeri juiiarét egekbl.
i

Az

olajtermelés mennyiségi eloszlása
a földtörténeti idszakokban

Krétaidszak.
Valamennyi szárazföldön változatos sekélytengeri üledékképzdés gazdag
élvilága sok helyen fölhalmozódva, szénhidrog’énképzdésre vezetett, amely
megfelel redvonulatokba gyürödve. olaj- és gáztermelésre módot ad. Az
összes olajtermelésnek 16 százalékát krétaidszaki képzdések szolgáltatják.
Els helyen áll ebben Észak-Amerika, fként az Egyesült Államok. Európában Lengyelországban és Ausztriában Bécs melletti Nensield területén flishomokk-összletbl nyernek olajat. Ázsiában Irak és Saudi-Arábia területei
tartoznak ide, az utóbbi mészkbl termel. Az Egyesült Államokban Texas
Louisiana Arkansas Mississippi alsó- és felsk ré ta- összlettíkb l a Sziklás
hegységben is. Nyugat-Kanadában újabban is több krétaterületet nyitottak
meg. Az olajtermelésben második helyen álló Mexikó, alsó -krétabeli mészkbl nyeri leggazdagabb területeit. Dél-Amerikában, Argentina, Peru.
Kolumbia olaj- és gázterületei alsó-krétabeli képzdésekbl származnak,
homokk- és mészkkifejldésben.

—

—
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Harmadidszak.
A Föld összes olajtermelésének
sek szolgáltatják.

Ennek

töibib,

40 százaléka az

mint felét harmadidszaki képzdéEgyesült Államokból, 30% Európá-

ból. 17% Dél-Amerikából, 8% középkeleti országikból és 4% Holland-Indiából
származik. Leggazdagabb harmadidszaki elfordulások miocén- és pliocénképzdésekben találhatók. Idetartoznak a Szovjetunió. Románia, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország Ausztria. Németország és Olaszoi^zág
olajterületei. A Szovjetunió ezek között, pliocénrétegekbl 80 százalékot képvisel. Iránban és Irakban eocen- és miocénrétegek, Holland-Indiában miocén
és pliocén. Indiában Burmában eocén, oligocén és miocén kzetek szolgáltatják az olajat és a gázt.
Észak- Amerikában. Kalifornia a legnagyobb olajtermel, miocén- és pliocénrétegekbl de több terület van eocén és oligocén kzetekbl is. A második
heiyen áll Texas eocén-, oligocén-, miocén- és pliocén-összletekbl nyert termelése. Eoeénbeli területek vannak Louisianában is- Mexikóban eocén gázterületeken kívül jelents miocén olajtermel helyék vannak. Dél- Amerikában
Venezuela fként miocénhomokból, azonkívül pliocénbl és eocénbl is termel: Kuba eocénbl, Kolumbia eocénbl és oligocénbl, Peru eocénbl és
kisebb miocén-elíordulásokból, Ecuador eocénbl nyeri termelését.

Vadász Elemér

A

Lengyel Népköztársaság földtani kutatási szervezete.

A

szocializmust épít lengyel állam biztosítja a földtani kutatások tervA varsói Lengyel Állami Földtani Intézet igazgatója szerint a Földtani Intézet szervezetében 100 geológus és 250 technikaiadminisztratív segéder dolgozik. Az elttük álló feladatok megoldásához
azonban 800 geológusra van szükség. A varsói, krakkói, gdanszki egyetemeken 26 földtani vonatkozású tanszéken folyik a geológusok kiképzése.
A magyarországi földtani kutatások irányításának átszervezése kapcsán
helyes, ha felfigyelünk a népi demokratikus testvérország kutatási szerveze-

szer

és egységes irányítását.

tére.

(Lásd melléklet).

Az

intézetek els feladata az egész országra kiterjed 1:25 000 mérföldtani térképezés befejezése. Eddig elkészült a Lengyel-Kárpátok,
Szilézia és a Lengyel-Középhegység egész területének térképezése. Ezek az
elsrend nyersanyagbázisok vidékei. Az ország északi, pleisztocén üledékekkel borított területén elssorban geofizikai kutatások folynak. A kutatásokat
a Földtani Intézet alkalmazott geofizikai osztálya végzi. Az elméleti geofizikai
munkálatokat egy. a földtani szervezettl független elméleti fizikai intézetben
folytatják.
Az egyes bányavállalatok kutatásait, földtani vonatkozásban az Intézet és
az Intézet alá beosztott kerületi földtani irodák szakemberei vezetik.
nagyobb jelentség kutatási feladatok megoldását az Intézet tárgyi szakosztályai (érc só, olaj, szén stb-) központilag irányítják. Az ismert képzdmények egyszer, laboratóriumban eldönthet jellegét a kutatásokhoz közeli
helyi, osztályok határozzák meg. Az új tudományos problémát jelent megállapításokat és az átfogóbb szintéziseket a két központi intézet (Varsó,
Krakkó) tudományos csoportjai végzik el (rétegtani- slénytani, kzettani stb ).
Az országos jelentség beruházások (új kutatótárók hajtása, olajkutató
mélyfúrások telepítése, stb.) kérdésében szakértekezleteket hívnak egybe és az
értekezleten kialakult tudományos álláspont
alapján a kivitelez szervek
(minisztériumi szakosztály vagy vállala t) vezeti hozzák meg a döntést.
A kutatási szervezet természetesen igénybe veszi az egyetemek szakembereit és alkalomszer munkák elvégzésére, vagy
egyes területeken állandó
munkatársként foglalkoztatja azokat.
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Ismertetések
CCCP tektonikája. (I. —II. kötet.)
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája

tervbe vette egy több kötetbl
tektonikai leíró sorozatnak a kiadását, melynek tárgya a Szovjetunió egész területének és la környez o rszágokmaik tektonikai szempontból való
tárgyalása. Az akadémiai határozat értelmében ennek a munkának ketts jellegié lesz. Egyrészt a Szovjetunió egész területét korszeren dolgozza fel, másrészt a sorozat megjelenése után meg lesz a módja annak, hogy a részletadatokat egységes szemszögbl kiértékelve, általános és jó geotektonikai kézikönyv. legyen írható. Kihangsúlyozza az akadémiai elszó, hogy a Szovjetunió
területén a legkülönbözbb tektonikai kifejldések nyomozhatok s ez indokolttá teszi ilyen nagyszabású munka megvalósítását.
Idáig két kötete jelent meg a sorozatnak.
Az els 1948-ban, 302 oldal terjedelemben, „A központi Kazaehstan tektonikáj a“ címmel.
kötet Mariké v, Bogdamov, Kocsurov, Ctaros zt i n a,
Sziapozsnyikov és
r io p o t k i n részletmunkáit tartalmazza.
Bennünket témakörénél fogva jobban érdekel az 1949-ben megjelent II.
álló, (területi

A

K

kötet, mély Muratov hatalmas (510 oldal) terjedelm, monografia-szer
munkája. Címe: „Az alpi geoszinklinális területének tektonikája és történeti
fejldése a Szovjetunió (dóleurópai területén és a környez országokban.
A szerz itt az általános geotektonikai kép, keret megfestése után részle-

tesen

tárgyalja

az azovi-kubáni

vidék,

majd a Krím

tektonikai

fejldését.

Ezután a Keleti-Kárpátokkal és a Kárpátok elhegységeivel, majd a DéliKárpátokkal és a Bánáttal foglalkozik igen behatóan. A hatodik fejezetben a
Balkáni-félsziget keleti részeit, végül a hetedikben a Fekete-tenger környékének tektonikáját tárgyalja. Záró fejezetében (kiértékeli megfigyeléseit a mozgások jellegére és idejére és a geoszinklinálisok fejldésére vonatkoztatva.
u rato v
ma a legkorszerbb k á rpált t ékít niilkai munka. Magyar nyelven való kiadását igen célszernek látnánk.
(hamarosan (megjelen III. kötet címe S a t c k i j „A Kelet-Európai tábla
tektonikája" lesz s a IV. kötet az Ural tektonikájával fog foglalkozni.
megjelent két kötet összefoglaló irodalmi tájékoztatót közöl.

M

mve

A

:

A

Jakucs

Zsemcsuzsnyikov: Az

ásványos szenek általános földtana

Ez az 1948-ban megjelent általános, összefoglaló jelleg munka 490 oldal
vizsgálati szempontok alapján tárgyalja a

teljedelemben, a legkorszerbb

kszén

A

földtanát.

s
.

kausztobiolitok osztályozása után a kszenet mint kzetet állítja be, s
a II. fejezetben a kszén kémiai összetételével, a kszénképzdés kémiájával
foglalkozik. Ezután a kszén fizikai vizsgálati módjairól, az egyes fizikai
sajátságokról, a kszén rétegzettségérl és okairól beszél, majd a genetikai
osztályozás alapjait adja. Ebben a fejezetben tárgyalja a különböz kszénfajták keletkezési körülményeit is. Az ötödik fejzetben a kszén egyéb ásványtartalmával, a hamu nyomelemeinek vizsgálatával és azok kiértékelésével és
az égpalák vizsgálatával foglalkozik, majd a szénülés fokának megállapítására szolgáló módszereiket és az ipari osztályozás alapjait adja. Bven foglalkozik a kszén metamorfizációjával, figyelembe véve a különböz elméleteket. amelyek a biokémiai tényezk szerepét fontosnak tartják a metamorfiza-

«ipnál- Külön tárgyalja a kszén alkatváltozásait
kontakt-, diuarnotermál-.
regionális átalakulás esetén. Ezután a k.-zén mállásával, miajd kii.ön fejezet
ben a kszénrétegek rétegtani kérdéseivel foglalkozik. Részletesen tárgyalja
a kszénrétegekben talállta.ó ásványos zárványokat és azoknak fontos faciesjelz szerepét. A kszánké pzdés autochton és allochton jellegeivel, ennek
mikroszkópi vizsgál aj kor
ismertetjegyeivel foglalkozik a XII. fejezetben, majd a Ikszénképzdés földtani feltételeit, a láptípusokat és a tektonikai
tényezket tárgyalja.
zárófejezetekben az új telepek földtani kutatásának
módjait s a rétegazonosítást adja.
Minden fejezet végén rövid összefoglalás és a vonatkozó irodalom felsorolása van.
könyvet a Szovjetunió geológusképzésóben tankönyvként használják. Magyar vonatkozásban ezt a tárgyat ugyanebben a tárgyalási kerethen. kötelez tárgyként eladják.

kitn

A

A

Jakucs
A. E.
fordította

Ferszman „Szórakoztató
Sándor Endre.

(Dante-kiadás, Budapest,

geokémiaija- „A

föld

kémiája

*4

—

1950.)

— mint mindenütt az életben — a halav
óás és az igazság nem gyznek azonnal. Harcolni kell értük mozgósítani kell
minden ert. céltudatosságra és sok energiára van szükség szilárdan, kell
hinnkünk ügyünk igazságában és a gyzelemben. Nem az elvont, terméketlen,
lomha gondolaté lesz a gyzelem hanem az új kutatások tüzével ég harcos
gondo até. amely szorosan összeforr magával 'az éleltel és annak feladataival.**
j Tapasztalt kémiku-nak és fizikusnak kell lennünk ahhoz
hogy jó geo
kénr.kus vá'haseék bellünk és jól kell ismerni a geokémiát ahhoz hogy új
utakat jelölhe-sünk ki a geológiában És m ndezen ismeretek elsajátítása után
lehetünk csak jó technológusok és akkor tudjuk csak kijelölni az ipar számára
azokat az új utakat, amelyeken haladva újabb gyzelmeket arathatunk a ter’A tudományos eszmék világában

.

mészet

felett.**

Ezek a sorok jellemzik Ferszman könyvének a népszer könyveknél
nagyobb ügyemet igényl -közértheten tudományos*' színvonalát. A népszer írásmód klasszikus példája ez a könyv, a Szovjetunió egyik legkiválóbb
tudósának alkotása. Példa a könyv arra hogy világos, érdekes, érthet, népszer tudományos mvet csak olyan tudós írhat, aki tudományosan is uralja
;

az anyagot.

Vernadekij és Ferszman a geokémia tudományának kifejlesztések
tudományuk minden lépésében a szovjet népgazdaság szempontjait, eredményeit és céljait tartották szem eltt. Ferszman, helyenként költi magasságba emelked népszer mvében is átlátjuk a szovjet népgazdaság gazdag
tárházának a geológiával kapcsolatos területeit.
A
els részében azokkal a kémiai alapfogalmakkal ismertet meg a
szerz melyek szükségesek ahhoz hogy a fö dkéieg folyamataiban és anyagárnak változásaiban többé ne az ásványt tekintsük egységnek, hanem az elemet. Az atomok szerkezeiének erüeües es vuagos magyaiaza a után az energia anyagi megjelenési formájának sziile'.ésérl szól az
Atomok születése
a. világmindenségben** cím
fejezet. Mendelejev periódusos rend szerének
geokémiai jelentségét és az atomok radioaktív
ását ismerteti még a
könyv els része. A második részben néhány fontos elemnek (Sd, C, P. S, Oa,
K, he Sr. Sn, J, F, Al, Be, V, Au és ia ritka földfémek) szerepét írja lé
a szerz, melyet ezek az elemek a termelésben és a természetben játszanak.
A leírás lenygözen izgalmas közlési móddal lürténik. sohasem tévesztve
szem e l a termelés egészséges fokozásának egyedüli lehetségét: a szocialista
termelés sajátosságait. Az elemek eloszlásának fbb sajátosságait tárgyalja
a harmadik rész. ismertetve a Föld mélyének, a légkörnek, a Fid vizelnek és
az élet övének elem-eloszlását. A kémia múltját és jövjét írja le a könyv,
utolsó része, melyet egy mvészi tollal megírt ...Utazás** egészít ki, ;a periódusos
rendszer elemei között. A/ könyvnek ebben a ifajezetében elmosódik már
a határ a lámgesz tudós és a kiváló mvész között, -a tudományos megismerés
•öröme egybeolvad a 'mvészi alkotás gyönyörségével.

m

.
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-

r

A könyv olvasása nemcsak a laikus számára nagy érték, hanem hasznosszórakozás a geo ógus szakembernek is. Elismerést érdemel a könyv fordítója

Sándor Endre.

Kertai

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia orosz-magyar

mszaki

szakszótára-

Ötéves népgazdasági tervünk során mszaki értelmiségünknek és fizikai
dolgozóinknak olyan jelents fe. adatokat kell megoldaniok, ame.yeknél nem
nélkülözhetik az élenjáró szovjet tudomány és mszaki irodalom, valamint a
szovjet sztahanovisták és újítók gazdag tapasztalatainak tárházát. A mszaki
irodalom tanulmányozásához azonban a magyar dolgozóknak feltétlenül szükségük van egy komoly, a mszaki tudomány minden ágára kiterjed alapos
és részletes szakszótárra.

Az elmúlt rendszerek

politikai hatalmat bitorló kulturális és kormányzati
természetszerleg elzárták a magyar dolgozókat a szovjet tudományok. >a szovjet irodalom megismerésétl. A felszabadulás óta hazánk újjáépítésén dolgozó vezetinknek és tudósainknak pedig mindeddig egyéb életbevágóan fontos és sürgs fe adatokkal kellett megbírkózniok. így csak most.
népi demokratikus kormányunk ötéves gazdasági tervének els idszakában
kerülhetett sor arra. hogy pótoljuk a múlt hiányosságait és mulasztásait, többek között azt, hogy olyan szakkönyvet adjunk mszaki értelmiségünk és

•szervet

ipari
,

munkásságunk

kezébe, amellyel közelebb juthat a szocializmus országá-

uak tudományához és technikájához.

A

Magyar Tudományos Akadémia

irányításával,

Hevesi Gyula

elv-

társnak a Találmányi Hivatal elnökének fszerkesztéséiben, mintegy fél év óta
folynak az tis orosz-magyar mszaki szakszótár szerkesztési munkálatai.
A szótár szerkesz ^bizottsága most készü.t el ezzel a munkával, s mi' tfgy
75.000 címszót tartalmazó anyagot gyjtött össze. A szótár a mszaki tudományok és az ipar legkü.önbözbb területeivel kapcsola.os szakkifej ezekeket
'~y
és szavakat ‘artalmazza többek között például a gém pár területébl
13.000, a 'magas-, mély-, víz- és hídépítészet területébl 9000, a ívillamosiparbói
8000. a vegyiiparból 7500 a közekedés és közlekedési ipar területébl 7000 a
bányászat és kohászat körébl 7000 a textil- és briparból min egy 6500,
a faipar, nyomda- és papíripar területébl 4000 az iizemgazdaság körébl 3000.

mm

a esi.Ligászat, földtan és
‘2000 és

egyéb iparágak

me

és

eorclógia körébl 3000 a mezgazdasági iparból
szaktudományok körébl mintegy 9000 címszót és

szakkifejezést.

Az orosz-magyar mszaki szakszótár technikai elállítási munkálatai már
serényen folynak A Magyar Tudományos Akadémia kiadóvállalata és a Budapest .Nyomda dolgozóinak együttes felajánlása folytán a Nagy Október' S zooialista Forradalom évfordulójára, november 7-re elkészült 'az els 1030 példány
és eltol az idponttól keaave két hónapon keresztü. újabb heti 1060 peiüany
kerül a dolgozó mszaki értelmiség és munkásság kezébe.

Blumenthal

und Göksu: Die Bauxit- Vorkommen dér Berge un»
Aseki. Ercrterungen íiber ihre geologisehe Position, Ausmasse und Genese(Akseki CivarindUbi Daglarda Boksit Zuhurati, Bunlarin Jeolojik Dururnu
ve Jenezi Hakkincla Izabat.) Ver ffen ll iohungen des Institutes für Lagerstaetteníorschung dfT Türkei. Ser. B. No. 14. 1949.

A kisázsiai Taurus-vonulat nyugati részében, mintegy tíz év eltt megismert bauxitelfordu.ásokról eddig csak rövid hírekbl értesültünk. Ez a
tanulmány részletes földtani leírását adja a földrajzilag négy csopor bán
mutatkozó bauxit vonulatoknak. Az áttolódott redpikkelyekbl álló alsóUásztól— eocénig terjed, nagy vastagságú mészkösiszletben, a bauxit megismeilöd vonuiatoknan mutatkozik a szenon mészk aljája, rétegszerüea
betelepült módon, meghatározott bauxitveze.-szin.ben. A bauxit me lehetsen eg' séges kifeildéní, átlagos 50 65% AEO s 2 6% SiO-> tartalommal.
10 30% vas tart alom mai tömött, pizolitos szövet.

—

—

—

Az

általános (földtani fölépítés

a leírás részletesen foglalkozik az
földtani viszonyaival, a telepek
kiterjedésével, kifejldés! módjával minségével és eddig föikuia.ott mennyiségével. Ezek a'ap'án összefoglaló fejezetben a bauxit. keletkezését és föld
tani jellegeit vizsgálja, az európai banxitelöfordu lásokkal való összshasonlí-

egyes elfordiúásolk

után,

földrajzi helyzetével,

íásban.

Amennyire ja kutatási adatokból ímegítélhet, a törökországi bauxitelfordulások a 1 els kréta féderé egifk alatti vezet szintben, medd szaka.- zokkal
megszakított lencsékben, vagy 300 400 m csapáshosszban nyomozható telepalakban mutatkoznak. A nagyh orsóin yi bihari éis görögországi bauxitelfordnlásokra emlékeztet módon. A kutatások mennyiségi be slése ilyen esetben
a dülé shossz ismeretlen volta miat
bizonytalan. Ez kitnik a leírásból is.
Végeredmény ben az eddigi becslés 3 000.000 t, amely a düléshossznak a csapáshossz harmada, szerinti értékelésével van megállapítva A 800 2000
magasságban, szétszórtan mutatkozó elforduláüoik, szállítási nehézségekben is a
görögön zági. viszonyokra, emlékeztetnek.
A bauxit keletkezéséiben a szerzk a terra-rossa elmélet alánján állnak.
A fed- es fekvrétegek felé konkordáns település rétegnek minsítik bauxite c .o
n a sa í Ka t
Helyenként egyenetlen fektérsz nrl tesznek említést,
továbbá a bauxitban közbe elepült mésakrétegekbl a bauxit áthalmozódásara következtetnek.
A fedrétegekben átdolgozott bauxitanyagot nem

—

,

—

1

m

.

,

eszleltex.

A

leírásban sok bizonytalanság és ellenrnondás van, különösen a keletkezési viszonyokra vonatkozóan. Tárgyi hibák és különösen az összehasonlító
irodalom félreértse
valamint a német szövé- zavarossága hátrányosan
befolyásolja az egyébként bennünket közelebbrl érdekl munka értékét-

Vaeflász
T-

Laraotte:

Introduction á

la

líiologie quantitative.

(Paris. 1948)

A tudomány fejldésének menete az, hogy a kvalitatív leíró jellegbl
megfigye.t jelenségek közötti mennyiségi kapcsolatok megállapításához jusson. Ez vonatkozik a biológiára is. A bio ógiában a jelenségeket azonban
nagyon sok szét nem választható tényez befolyásolja s ílgy törvényeinek kvantitatív megfogalmazásánál csak statisztikus megállapításokra
juthat. Hogy azonban egyáltalában statisztikus megállapításokhoz is jusson,
.szükséges ismernie az adatok statisztikus feido'gczásának a módszerét s az
ebbl levont adatok felhasználásának módját. Ezt a feladató tzte ki e könyv
célul, amely tehát elssoi'ban matematikai statisztika biológiai kutatásokhoz
idomítva.
A könyv két részbl ál!. Az els rész az adatok feldolgozásának csoportosításának, a biológiai mérési adatok rendszerezésén eik, o.z eloszlásoknak, a gyakorisági függvényeknek, a korrelációnak a kérdésével foglalkozik, tékát a feldolgozás elméletét és módszereit szolgáltatja. Nagy súlyt fék et a világos megfogalmazásra s a grafikus ábrázolásra. A második rész a mennyiségileg megfogalmazott eredményekbl levonható következtetésekkel, az értelmezéssel foglalkozik; alapja a. valószínségszámítás s megmutatja, hrgyan lehet elegend
számú adat felhasználása mellett világos kapcsolatokat törvényszerségeket
kihozni. A könyv módszerei az slénytani kutatás, de a földtani kutatás más
területére vonatkozólag is utat mutatnak s jelzik a fej dés irányát. A sz~rz
szerint azonban
nem szabad szem ell téveszteni hogy a matematika
a kísérleti eredményekhez semmit nem ad hozzá, csupán lehetvé teszi, hogy
azokból érdekes következtetéseket vonjunk le s hegy eljussunk a biológiai
t örvényszerségekhez.
a

1

Egyed
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n k i e v i t eh: A study of paiiaeozoic Araclmida. (Trans. Connect.
and Sciences. 37. kötet, 69-—315. old. 52. tábla. 1949.)
Az slénytannak régi kívánsága ás óhajtása, hogy az ízeltlábú állatokról.
>azok smull járói többet nyújtson, mint csupán azt a bizony ta.an tapogatózást,
mely az srovarvilág ismeretére vonatkozóan eddig az emberiség birtokában
volt. Pietrunkevitch hatalmas munkájában :az összes pókfélék slénytanát
P'e t r u
Álcád. Árts

.

összefoglalva, végre teljes képét nyújtotta
s így minden eddigi homályt eloszlatott.

eme

Mve

állatcsoport törzsfejldésének,
összefog. alása
nemcsak
sok újdonságot és új felfede-

mer

a már eddig ismert adatoknak, hanem nagyon
zést is tár a (szakember elé s így oldja meg az Arachnidék törzsfejldése
kérdését.

Mve

bevezetjében alak- és a lka: tani ismereteket nyújt a további kutatásokhoz. A. második fejezetben az el és utótest fejldési viszonyaival foglalkozik és a pókfélék rokonságával és kapcsolataival az EurypAeridákhoz és a
XyphosuráKho 2 A harmadik fejezetiben érkkes tanácsokat ad az smaradványok gyakorlati fényképezéséhez, a negyedik fejezetben pedig rendszertani
keretekben a leletek tárgyalását adjaAz Arachnidák osztályát négy alosztályra bontja és ezekbl vezeti le a
többi ‘Csoportokat törzisfejldósileg. Az ötödik fejezetben felállítja a (családfát,
mint kil átásainak végeredményét és a dialektikus materializmus szellemében kimutatja, hogy a Laligastrákból fejldtek ki a skorpiófélék, atkák és
kaszapókok. Az Architarbik kihaltak.
StethistomatáJcból fejldtek ki a már
kihalt Haptopoda és An hracomarti csoportok. A Sóiul okból fejldtek ki a
ma már szintén nem él Trigonotárbik.
Végül a Caulogasirák azok amelyekbl a ma él pókszabású állatok
'leszármaztak, s amelyek közül csak a iéwsíarwcáwe-csoportbeliek haltak ki.
a munkáról minden palaeontológ-us tudomást kell, hogy szerezzen,
mert régvárt munka került vele a szak.udósok kezébe és megoldódott az
slénytannak eddig egyik fájó kérdése, Szétoszlott az a köd, amely az srovarvilag történetét kutatások híján eddig elfedte ellünk.
Kolosváry
.

A

rrl

Boardman:
tho Geological

Földtani térképezés az Egyesült Államokban. (Bulletin of

SoAety

of America. Vol.

60.

1947.)

Szerz röviden visszatekint az északamerikai földtani térképezés múlt.,
jára az 1832-es magánkezdeményezés els kísérlettl a lrgúiabb idk (1933
és 1945) 1:2-000 000 és 1:5,000,000 arányú nagy átnézek; földtani térképezéséig.
Grafikus ábrázolásban szemlélteti a földtani térképezés jelenlegi állapotát az
egyes amerikai á lám okban és az európai országaikban. Az adatok 20.OC0-tl
100.000 méretarányú, tehát la leghasználatosabb térképekre vonatkoznak.
grafikonok a ténylegesen térképezett területet és ezen terülteknek az ország
egész területéhez viszonyított százalékos arányát mutatják. Az európai országok közül öt olyan ország van. amelynek egész területe térképezve van földtanilag. Ezek: Anglia, Belgium. SvájcHollandia és Franciaország. Olaszország 90%-kal szerepel a grafikonban Dánia 45%-kal. Német- és Svédország
40 % kai. Japán, Jáva. jzéland 20 25%-kal Külön említend az USA. melynek százalékaránya 9 7 és a Szovjetunió mely 4 5%-kal szerepel.
két nagy
ország szembeállításából az az érdeke*- tény derül ki. hogy bár a Szovjetunió
százalékaránya alacsonyabb, de a térképezett terület abszolút kiterjedése
jóval nagyobb az USA-énál, a térképezési munka üteme pedig sokkal gyorsabb.
kb. 100.000*es méret térképezés átlagos évi területe a Szovjetunióban
az 1929 39-ig eltelt tíz év adatai alapján számítva, 40 000 km2 (az adatok
1939-bl. való szovjet adatok: Min-e ra’náia Szjerevnája Búza) Az USA-^n a
;
közel hasonló méret (1:130.000) térképezés évi átlaga 31.000 kim*, az 1935—39
közötti öt év adatai alapján. Kanada terü'etének 2%-át térképezte.
1
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ismertetés szerint nincs úgynevezett -helyes mértékegysége és végsföld'ani térkép, csak az adott méreteknek és célnak megfelel elég
teljes és pontos térképrl beszélhetünk.
kisméret felderít (recennaissance) térkép, ame’y a részletes térképezést megelzi, jó szolgálatot tesz a földtani viszonyok nagyvona'ú tisztázásában. Ezt nyomon követi az egyre nagyobb lépték, s egyre részletesebb földtani térképezés, a konkrét gazdasági és tudományos céloknak és szempontok-

Az

kin- teljes

A

nak megfelelen.

Szénás

m
Bulletin of the
kötet.

(34.

2.

American Assueiation

of

Petroleum

(ieologists.

szám. 1950 február.)

A kolajfeltárás tekintetében nagyfouíosságú zátonykutatás világszerte
fokozódó jelentsége indokolja, hogy külön tanulmánygyjtemény keretében
foglalkozzon a kérdéssel. Ez a kérdés bennünket közvetlenül érint, mivel
kol.(r földia ni la
nálunk is fontos kutatási eriilet.
Bevezetül Wilson a zátony i(rdff) fogalmát határozta meg. Twenhofol a földtörténeti múlt zátonyairól, Ladd a jelenkori, Henson a
Közép-Kelet kréta- és harmadkori zátony összetéte lekrl, Link a trans*gressziós és regressziós zátonyok kialalkfulásáró'l, valamint ezzel kapcsolatban
uraz olaj ke’etkezésérl értekezik, míg lm bt és Me. Coliam a texasi,
ni ag és Layer a kamad!aii (A bor fa) Leduc olajimez kolajtermel zátony-

W

1

,

képzdményeit ismerteti.
A zátony, vagy riff

kis- vagy nagyméret
üledékes kzet aggregátum,
mely telepalkotó szervezetek maradványaiból áll fleg ten°-eri. a kö’ n-'e’*
üledékek arányaihoz viszonyítva nagy függleges kiterjedés a jól kifejlés aszimetnikus megjelenés.
dött rétegzdés hiánya jellemzi, szabálytalan
(Wilson). A „bioherm" kifejezés a riff szó szinonimájaként használatos.
bioistrome ‘ pedig a riffel azonos, vagy hasonló anyagok te. halmozódása
A.
rétegzettség, valamint a zátonnyal ellentétben, nagy horizontális lepelszer
kifejldés jellemzi. (Link). A szerves élet túlsúlya szerint megkülönböztetünk:
korallzátonyt, vagy konallos biohermet, bryozoás, vagy bioherm algás zátonyt,
vagy algás bihoherm típu-okal.
Keletkezésre nézve Link hipotézise szerint a .trranszgresszió alkalmával
képzdött riff különbözik a regresszió által létrehozott zátonytól. A transz*
gressziós bioherm fedje és a környez üledékeik törmelékes kzetekbl állmaik, míg a regressziós típus ovaporitokbl és egyéb más típu-ú üledékekbl.
A jelenkori zátonyok méreteihez hasonló nagyságú riffeket a földtörténeti múltból nem ismerünk (Great Barrier Reef. Ausztrália keleti partján
1000 mérföld ihosezúságú és 3375, ül. 560 láb vastag.) Henson szerint a KözépKeleten végzett kutatások arra a köve- keztetésre vezettek hogy némely törmeléke mészkvel kapcsolatos bioherm sokkal jelentsebb olajfelhalmozódás
szempontjából mint csak a bioherm egymaga. Az olajgeológusok feladata
tehát nemcsak a szóróra bb értelemben vett riff kutatása hanem valamennyi
vele genetikailag összefügg üledéké, mely szerepet játszott az o’ajjáváláts
során. Kolajföldtanilag különös figyelmet érdemel az a tény. hogy a riff
és' közvetlen környezete nagytömeg szervezeteik életmködiésének színtere.
Az élvilág egy része közvetlenül vesz részt a zátony fölépítésében (mészatyák, koraitok Bryozoák), míg a másik része közvetve, a hézagokat töltve
ki. ( Foraminiferák Crinoideák, Braehiopodák s'b.). Ezenkívül a planktonnak
,

.

;

,

is

óriási szerepe van.
Számos kutató szerint a

bioherm nemcsak

tárolókzet szerepét tölti be,
a zátonyokat körülvev
agyagos üledékekben vélik látni az anyakzetet.
igen
bonyolult porozitás jellemzi.
A. rnoherm mészkövet é? dolomitot
Ezenfelül kisebb kzetrések, repedések járják át. Emiatt az olaj-, ill. gázkincs-becslések, számítások nehézségeikbe ütköznek és közel sean odyiarn ponto-

hanem egyben anyakzetet

sak,

is

jelent.,

mint a homokrétegek esetében.

Broun: re
(London, 1950

A

a

míg mások

Korh.

genesis.

)

könyv

új ércképzdéisi elméletet állít elénk, mely a hidrotermális elmélettel szemben kohászati alapon magyarázza az éreképzdéshez vezet diffe-

renciádé menetét. Az elmélet abból az elégedetlenségbl származott, hogy az
érctelepek keletkezéséve foglalkozó tudományág az utolsó 40 évben alig biztosított helyet magának a tudományok közjött „A ma elfogadott elmélet a terepmegfigyelésekkel annyira nincs összhangban, hogy az a.apfeltevéseknek kell
hibásaknak lenni". (P r esept t).
,

/
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A

szerz a balmat-á imetas zom al i k us ólom-cink éretelep vizsgálatánál jutott
arra az eredményié hogy képielenség a hatalmas érctömeget híg v.zes oldatokból levezetni, melyek az 1 2% pórustérfogatú, legfeljebb 0,5 f* átmérj
ré: eket tartalmazó mel éklkzeten át szivároghatlak oda. Víz jelenlétét -az ere
kivá ásánál nem vonja kétségbe; epiíermálnnál jelents mezotermáiisnál alárendelt. hipoterníálisnál jelentéktelen szerepnek tartja, de nem érchozó oldószernek. hanem esetleg a kiválást els-egít közegnek, mellyel az éroanyag
csak a kiválás helyén vagy útközben talá'hozott._
Az elmélet szerint az ércanyag a földkéreg elsdleges, kihlési differenoiációja során különböz mélységekben halmozódott fel: pegmatitmagmák
a gránit-öv 15 20 km mélység zónájában, cxidos vasércek, valamint (Ni és
Pt tart. pirrhotin) magmája a bazalt-öv 40 50 km mélység zónájában és a
szu fidos ércmagma 60 km mélyen, a peridotit-öv felszínén. A szulfidos ércmrgma fajsúly szerint küönféle olvadékréíegekre különül el a fémkohászatból ismert módon: legfelül ,a pirrhotint, piritet, kalkopiritet szolgáltató „matte“,
„speiss“ szulfarzenidekbl és eeu fan tim-oni dókból, ezalatt fleg
alatta a
ó.cmszulf iából álló. majd ala'.ta nemesfémvegyületeket tartalmazó réteg.
Érctelepek képzdése intruziókka’. áll kapcsolatban mert ezek során válhatnak illékonnyá ill. kaphatnalk felfelé utcai az ércmagmák. A kzetképzdést e ször a pegmaíitképzdés követi, majd oxidos ércek, végül szulf’dos
ércek gzei törnek fel. Így magyarázható, hogy a kiválási soirend a növekv
fajsúlynak felel meg. a primér zónásság pedig a magmától távolodva a
növekv illákon yságnaik (és nem az oldhatóságnak) felel meg.
Az elkülönülés az egyes elemek, ill. vegyületeik sajátos viselkedése miatt
nem pontos és nem teljes. Vannak szulfidok melyek a pegmatitokban ottho-

—

—

—
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nosak és vannak

medd

kísérásványok (pl. barit, flourit), melyek a szulfidos
Általában azonban az együtt található ásványokat
vissza szükségképpen azonos eredetre így pl. telérkvarc és kaiéit

ércekkel együtt törtek

nem
nem

fel.

vezeti
a t-zulfidgzökkel együtt tört fel. hanem az ércte ér közelébl oldódott ki.
Szalagos telérszerkezet ércgzök feltörésének szüneteivel magyarázható, a szünetekben alacsonyabb hmérsékleten
bevonat képzdött a telérhasadék falán.

medd

Az e’mé’et részlteiben nem kidolgozott és sok helyen hézagos adatokra
támaszkodik, minthogy nagy hfokon és nyomáson legtöbb ásványunk viselkedését nem ismerjük. Az ércképzdést érdekes, új megvilágításba helyezi,
mely talán gyümölcsöz lesz a kutatások további irányításánál Bármennyire
kényelmes és tetszets a hidrotermális elméletet részleteiben alkalmazni, azok
a kutatók, akik az alapokat vizsgálták (Graton. Garrels) az érchozó
,.fluiduin“ viselkedését ille'en biztató eredményt nem értek el és beismerték. hogy a víznek vagy gznek bál-milyen cserehatások és fizikai tényezk
között sem lehet olyan oldóhatást tulajdonítani, mely az ércesedések magyarázatához szükséges volna.
Szokatlan és merész az elméletnek az a tétele, hegy 'az érc és a mellette
vagy közelében talált intruzivum között semmi genetikai kapcsolat nincs.
Ezt érdekesen támasztják alá Holmes mérései, melyek szerint a galenittelepek
ólma világszerte azonos izotópösszetétel de élesen elüt a mellékközetben
talált ólomtól. „Az ólomérc tehát a földkéregnek a si'al és bazaltos réteg alatti
részébl

tört fel.“

Pánt

Hl au se he k: Roumanian crude oils. (A romániai kolajokról.).
Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists. Vol. 34. No.
4.

(April, 1950)

PP.

755

—781.

12 Figs.)

A szerz értekezését a romániai olajvidék rövid földtani leírásával vezeti
Táblázatokkal szemlélteti a termelés százalékos megoszlását, valamint a
Ploesti olajkörzet rétegflani viszonyait. Különféle táb ázatok és grafikonok
érzékeltetik a kolajtípusok vegyi összetételét melyek mintegy 300 Hempel
analízis eredményei. Az ezekbl levont következtetéseket az alábbiakban fog;
laka ö’ Sze: A földtani szerkezet mélysége és típusa nincs befolyással a_ kémiai
összetételre Azonos mélység meotiszi- és daciai-bomok egészen eltér oiajat
be.

tartalmaz.

A

regionális változásokat

tekintve,

minthogy

északról

dél

tele

-számos földtani tényez változik, ezzel együtt a kola.i jellegei is megváltoznak. Megoldatlan probléma it. is. másutt is a kolaj jellegének megváltozását
elidéz tényezk ismerete.
Hlausohek szerint a legtöbb geológus és vegyész megegyezik abban,

hogy ugyanazon 'szerkezet különböz rétegtani szintjeiben elforduló kolajok
nagy hasonlósága valószínvé teszi, de nem (bizonyítja a közös eredetet.
Már kisebb az egyetértés a 'komplexmezk igen ehér kolajifailláinak magyarázatában. Egyesek szerint a kolaj a természetben nem változtatja meg
lényeges jellegeit, míg mások különféle föltevésekkel magyarázzák hogyan
válik egy fleg ciklikus jelleg olaj paraffinos jellegvé és fordítva. Mivei
ez a kérdés az olaj keletkezése és felhalmozódása szempontjából nag-, fontosságú, a szerz különféle átalakulási fel. evéseket tárgyal kritikailag és megállapítja. hogy ezek közül egy sem alkalmazható a romániai kolajokra.
A szerz véleménye szerint a kolaj átalakulásának kérdése viszonylag
ko rai idpontban lett napirendre tzve, mivel csaknem minden román geológus azt véli hogy a pliocénolaj idsebb rétegekbl származik és kizártnak
tartják a pliocén-anyakzet jelenlétét Hl an sebek szerint azonban az egyébként rendszertelen eloszlású dániai olaj kevésbbé rendszertelennek tnik ha
nem tekintjük többé azt a meotiszi emeletbl migirálf olajnak, hanem a dáciai

A

ké .féle (dá iái és meo iszi)
pliocénolaj egymástól függetlenül alakult ki. Alátámasztja ezt a uézetet a
dáciai és meotiszi olaj vegyi különbözsége és az ú. n. „átmeneti olajtípusok"

nledékképzdés és környezet eredményének.
hiány a.

Nem régen még kétségbe vonták a meotiszi anyakzet jelenlétét, ma már
azonban mind többen elismerik. Az a tény hogy a meotiszi olaj legalább
háromszázszorta nagyobb mennyiséget képvisel, mint a miocénolaj bizonyítéka annak, hogy a .miocénbeli anyakzet létének kevesebb a valószínsége,
mint az oligocéné, vagy plioeéné. Mint ismeretes Romániában az oligocén
csupán kismennyiség olajat szolgákat. Az oligocén olajokban mutatkozó
vegyi különbség magyarázata igen nehéz a romániai flis szerkezeti és
iiledékkénzdési. viszonyainak hiányos ismerete miatt.

A különböz kolaj fajták kialakulását elidéz okúikról szólva Hlauschek
megállapítja hogy a kolaj jellege az eredeti alapanyag, a képzdés ideje
alatti környezeti viszonyok, és harmadsorban a már kéez
folyékony olajra
•ható lényezk egyii tes hatásának
eredménye. Legnagyobb fontosságú az
eredeti alapanyag, míg legkisebb
jelentség a harmadik tényezcsoport.
Mélység hmérséklet- vagy nyomás, egyaránt képtelen átalakítani paraffinos olaiat nafténjelleg olajjá vagy fordítva A kolaj ciklikus vearyületei
az erede.i alapanyag ciklikus vegyületeibl származnak, nevezetesen a lignohumuszos alapanyagokból, melyek résziben szárazföldi eredetek.
Korim
-

Pettijohn: Scdimentary
(New York,

Rncks. (Üledékes kzetek.)

1949.)

A szerz célja egy olyan könyv megírása volt, mely az üledékes kzetek
anyagával foglalkozik. Az utolsó két évtizedben összegyjtött és legmodernebb
vizsgálati módszerrel végzett kvantitatív analízis-eredményeiket felhasználta
az üledékes kzetek leírásában és értelmezésében. Az íiledékképzdéssel is foglalkozik, de ezzel inkább csak a megrajzolt kép egységességét oé ózta.
A könyv 15 fejezetre oszlik, 40 táblát. 139 táblázatot és 131 ábrát tartalmaz.
Els részében az üledékes kzetek fiziklai-kémiai tulajdonságait, szöved szerkezeti színbeli megje.enését. valamint összetételét tárgyalja. Kü.ön tárgyalja
a klasztikus és külön a vegyi üledékek szövetét. A szerkezetrl szólva elsdleges vagy mechanikai, másod.agos vagy kémiai és organikus
szerkezetet
különböztet meg. A második részben az üledékek osztályozását tekintve ismerteti Grabau leíró-gene.ikai, valamint Krynine leíró osztályozását. Egyéni
szemlélet alapján tárgyalja kü.ön fejezetekben az alábbi kzelcsoportokat:
és breccsa. 2. Homokkövek 3. Agyagok. 4. Mészk és do’oklasztikus üledékeik. Külön fejezetben szól a mállásról és a szállításról.
harmadik rész az üledékképzdé? t és kzet, éválást foglalja magában.
Az üledékek létrehozásában és bizonyos fikig a leülepedés utáni folyamatok
Korim
bán a diasztrof izmusnak tulajdonít vezet szerepet.
T.

Konglomerátum

nriit. 5.

Nem

A

Peti* u n k evich: Baltié
j)arative Zoölogy.
(Bull.

Mus. Comp. Zoöl. Vol.

Amber
103.

Spiders

No.
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in

1950. p.
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Museuin

259— 337.

El.

of

Com-

1— 27-).

Baltikum borostyánkbe zárt pókjairól kapunk e munkában
tanul; ágos slénytani képet. A gerinctelen állatok, és fleg a rovarok elhanyagol., slénytanát fejlesztette tovább ezzel a szerz, de nemcsak az srovartnn hantim egyben a borostyánk-fossziliák ismerettanát is jelen msen elre-

A

szovjet

m

lendítette.

bevezetése négy és fél oldal. Ebbl megtudjuk, hogy az európai
A
pókok slénytanéiban milyen jelents lépés e munka Koch és Berendt

ezirányú szakk utalásainak eredményiéi ótia.
fezerzo munkáiéban a következ pókcsaládok szerepelnek, mint a szovjet
Baltikum borostyánköveinek fossziliái:
Urocteidae, Archaeidae, Mimstidae, Dictynidae, Erigonidae, Amaurobiidae Psechridae, Agelenidae PisauAdae Theridiidae, Linyphiidae, Argiopidae.
Ephalmatoridae, Eusparassidae. Thomisidae, C lubionidae, Salticidae Segestriid.re, Dysderidae ás Oonopidae Összesen tehát 20 család. Lényegében véve
mind ma is él családok ezek. de a mben szerepl fajok közül ma már egy
.

sem

,

él

A

felsorolt ás leírt fajokból 34 mór imeretes fosszilis faj volt a munká17 úi faj leírását találjuk meg. Palaeobiológiai szempontból
kiemelend az a körülmény, hogy az említett családokból 11 ma is planticol.
azaz növényzet lakó s a Dictynidae és Segestriidae pedig egyenesen fán lakó
pókok Négy család ellenben ma már kizárólagosan terricoi azaz földi pók.
s je'enlétülk arra utal
hogy seik még fáikon tanyáztak és késbb térnek át «
földi életmódra. (Amaurobius. Agelena, Pisaura Dysdera).

ban mindössze

Ez az érdókes palaeobiológiai megállapító* f~nyf derít bizonyos életmódváltozásokra is. melyek a harmadkor óta g pókok, tehát a rovarok világában
történték. Az
hogy ekkor még mai fajok úgyszólván nem é’tek mutatja,
hogy u faikéozdós a- neogénben sem szünetelt, tehát meg lehat cáf ol mi
azt a f e 1 f og á s. t, hogy a rovarvilág k i f e jl dé s e és mozg óé-

ban levésé a karbon óta megsznt. Ez nem áll, a pókok sem
bizonyultak konzervatívok n a
a
maguk kis világás
ban is tovább haladtak a féüdés vonala n.
lk,

A

közül 20 rajz. a többi

27 tábla

jól

sikerült fénykép.

Kolos cári/'

Bartels:

Wissenschaftliche

Ergebnisse

dér

geophysikalischeif

Beobachtungen dér Sprengung auf Helgoland.
Scliulz e F ö r t s c h: Die seismisehen Beobachtungen bei dér Sprengung auf Helgoland am 18. April 1947 zr Erforschung des tieferen Unter-

—

grundes.

Reieh:

Geologische Ergebnisse dér seisinischen Beobachtungen dér

Sprengung auf Helgoland.
(Geologisehes Jahrbuch für die Jahre 1943—1948. Bd.
p.

201

—266

(54

Hannover

1950*

.)

A három köz’eméuy Helgoland szigetének felrobbantásakor keletkezeit
Loldrangések tudományos feldolgozását és azok geofizikai és földtani kiértékelését adja.

E vizsgálatoknak különös jelentsége hogy az els megbízható eredményüket jelentik a földkéreg vastagságáról, szerkezetérl és anyagi minségérl.
Bartels bevezetje után Sc.hu Ize és Förtscli a földkéreg szerkeze)
közeli rengésekkel való kutatásának eddigi eredményeit foglalja össze az új
régi eredményeknek
vizsgálati eredményekkel való összehasonlítás céljából.
bizonytalansága abból eredt, lioay a közeli rengéseknek sem a helyét, sem

A

pedig kipattanásának pontos idejét nem lehetett kell biztonsággal meghatározni. A mesterséges rengések elnye hogy ez a két hibaforrás elmarad. A nagy
robbantásoknál keletkezett rengéseik felvé elének technikája a gyakorlati kút a
tások szeizmikus módszereibl ismert és jól kidolgozott. A bel golandi nagy roB-

437

hántáshoz eltanulmányként Soltaübau mintegy 40 tonna robbantó anyagot
semmisíle.tek meg, s a keletkez rengéseket négy szelvényben észlelték. Az itt
nyert tapasztalatok alapján készültek el a Helgoland szigetét elpusztító robhántásnál keletkez rengések észleléséhez. Erre a célra 4000 tonna robbanóanyagot használtak amelyet min egy 50 méter vastag homokkréteggel fojtottak le. Az észleléshez külön ideiglenes földrengésállomásokat állítottak fél. a
közlekedési helyektl távol, elhelyez üknél a felszín alatti viszonyokat is
figyelembe véve. Iim z ideiglenes észlelé lom ást, valamint a göttingai. jénai,
lipcsei és stut.garti földrengési obszervatóriumot szervezték be a mcgf’gyelésbe- Külön gondoskodtak az egyértelm idjelzésrl és a robbantás pillanatának helyes rögzítésérl. A kéreg tagoltságának megfelelen mind a hosszanti,
mind a kereszthulLáimokibau három lénye ?es hullámot észleltek. Ezek sebessége
a hosszanti hullámoknál 5,6 ikm/sec, 6,4 km/oec, és 8,2 km/sec a kereszthullámokban pedig 8.2 kmAsee., 3,8 km/sec. és 4,4 km/.see.-nek adódott. Ezekbl azt
következtették hogy a kéreg a mintegy 6 km vastag üledékes rétegek alatt
két részre tagolódik: egy felró gránitszer rétegre, amelynek a mélysége az
Észak-Német Alföld alatt mintegy 10 kin. és egy alsó gahbroszer rétegre,
amelynek aksó szintje 27 km-re v>an a felszín alatt. Ez alatt már a -,Sima“
peridotitszer anyagból álló öve következik, amelyben a hosszanti rengéshullámok sebessége 8,2 krn/sec.
1

Re

Az eredmények földtani következményeit
ic h foglalja össze. Megemlíti
a geológusok addigi bizalmatlanságát a földrengésekbl levont eredményekkel kapcsolatban, s kiemeli e nagyarányú expedíciónak jelentségét e kételyek eloszlatásánál.
mérések kiértékelésénél ugyanazokat a módszereket
használták mint a refrakciós szeizmikus méréseknél.
gyakorlati kutatásoknál nyert tapasztalat azt mutatta, hogy minden határfelület, amelyen .a
rugalmas hullám sebessége megváltozik vagy te emilésbeli d szkord<anciát.
földkéreg esetében az elbbi
vagy pedig kzetviszonybeli változást jelent.
ueru állhat fenn. Az utóbbi csakis a köze ta 1 k a tr észek ben f ellép váll ozásoksebességek változásának egy részét okozhatják az üleban jelentkezhetik.
dékes kzetek is. Ezeknek szerepét részben az észlel állomások elhelyezésével csökkentették, részben hatásuk a: korrekcióba vették. Az így megállapított
három határfelület között helyetfoglaló kzetek anyagi mivoltának felderí-

A

A

:

A

A

tésére. részben laboratóriumi vizsgálatok alapján, részben pedig közvetlenül
a ré egekben, meghatározták a rugalmas hullámok terjedési sebességét különböze kzetekre vonatkozó Lag. Ezek alapján kitnt, hogy a gránitokban a sebesközötti sebesség a
ség 5000 és 6000 km/sec. közé esik.
6000 és 7000 km/sec.
bázisos anyagokra, tehát pl a gabbróra jellemz míg 8000 km/sec. -né nagyobb
sebességet csak a peridotitszer ultrabázisos anyagokra kaptak. Az észlelt
alsó réezét
sebességeket összehasonlítva, a kéreg fels részét gránitból
gabbróbó). állónak kell tartanunk, míg az egész alatt a ..Sima** fe’s részét
képvisel peridotitréteg foglal helyet. Ennek megfelelen, a fels kéregréteg
srsége 2,7 az alsó kéregrétegé 3-nak vehet, míg a „Sima“ tetejének a
sége 3.3. Ezek az értékek a mélységi ada lókkal együtt az izosztázia tekintetében elsrangú fontosságúak, líeich a kéreg határfelületének csaknem vízszintes voltából arra következtet, hogy az Észak-Német Alföld gravitációs
anomáliái talán még a kaledóniai hegységképzdés eltt keletkezeit, masszívumokra vezethetk vissza, amelyek, mint merev tömegek résztvettek ugyan
alatti
anyagmozgások folytán ismét
a késbbi mozgásokban de a kéreg
gyen súlyba kerüllek. A meglepen vékony gránitréteg a Föld hgazdálkodásáról alkotott képünket is átalakhja. Tarthatatlanná válik a Joly-féle
kzetek legalább 100 km mélységig nem kerülnek megolvadt állaelmélet.
potba, amirl egyébként más földrengési megfigyelések is tanúskodnak.
Piszton hmérsékleti méréseikbl is arra az eredményre tehet jutni, hogy a
gránitréteg nem .vastagabb 10 km-nél. A hre vonatkozó adatokból Reieh
végül arra következtet hogy a Föld mágneses terét amiképpen
i p p o 1 d azt
vázolta, a kéreg
mágnesezdésébl is származtathatjuk. A mágneses tér
szokuláris változásait is próbálja ebbl magyarázni. Kissé erszakolt elgondolása nem meggyz.
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Helgoland
títást

is

gyönyör

szigete elpusztult, de az emberi értelem ezt a pusza haladás szolgálatába állította, mert segítségével
elbibrevitte a

földkéreg szerkezetének megismerését.

Egyed

Bemmelen:

V keietindiai szigetvilág földtana.

Az imperializmus jármát nyög, ébredez

keletindiai szigetvilág a gyar-

mati kizsákmányolás legrégibb, legelnyomottabb területe. Kína és Tibet után
a fölszabadu.ás következ forradalmi állomása lesz. Ez a körülmény már
magéban véve rendkívüli idszerséget ad annak a hatalmas földtani munkának, mely Bemmelen Holland-India Földtani Ál lom ásóinak egykori tagja.
Holland-India Vulkanologiai Állomásának vezetje tollából, a közelmúltban
megjelent. Ez a munka leíró-földtani összesítésén túimenleg, a keletindiai
geotektonikailag igen változatos területérl Délkelet-Ázsia és
a Csendes-óceán és Indiai-óceán közé es pacifikus geoszinklinális fejldéstörténetében, a tektogenezis á’talános jelenségeirl és
folyamatairól is általános föld ani törvényeket szolgáltató teljes összesítést
sz'getvilág

Ar

ztrá.ia között,

nyújt.

A tágaibib értelemben vett Indiai szigetvilág területe 2,800.000 km 2 s 19
nagyobit szigeten
kívül, néhány ezer apróbb
szigetet foglal
egybe Közismertebbek közülök a Fiilöp-sziigeték, Üjguinea, Borneo, Celebesz, Jáva.
Szumatra Luzon. Timor, Bangka és a Szunda-szigetek csoportja. Valamennyi
többnyire igen bonyolult földtani felépítés, a legrégibb képzdésektl a legfiatalabb idkig, st a je'enkorba is átvezet változatos üledékekkel a szárazföldi kifejldéstl a mélytengerekig terjed fokozatokkal. A fáeiesek függleges egymásrakövetkezésben és vízszintes egymásmellett ségben, nagy
változatosságot mutatnak, a harmadidszaki összTetek 10—15.000
vastagságával. A rétegössz’etek az epircgenetikus és orogenetikus mozgások jól megállapítható szakaszait jelzik, magmás kzetek gyakori benyomulásával, igen
jelents átalakító hatásokkal. A kristályos palákból álló alap is különböz
hegysógiképz szakaszok sok változatú átalakulását mutatja, helyenként harmadidszaki üledékek fii ütés megvá tozásával. Gazdag és sok. tekintetben
különleges növény- és áHutvi lá <r került Iki ezekbl az üledékekbl a harmad
idszaki jellemz nagy Foraminiferák, mezozoós Ammoniták és kagylók, per
inokarboií s különösen gazdag tengeri perm-rét egeibl (Timor). Permokarbon
fórát ismerünk Szumatrából és Üjguiueából. A keletindiai szigetvilág nagy
általános földtani jelentsége a tektogenezis jellegzetes módja a bels földtani erk minden megnyilvánulásával, platonizmussal. vulkáni zmpssal, szeizmikus, izosztatikus és gravitációs jelenségekkel.
,

!
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térszíni, éghailati. talajtani, növényzeti és települési viszonyok rövid
jellemzése után a fbb földrajzi egységek szerint sorra veszi az egyes részek
földtani fölépítését, bzunda-terület és Szunda-körüli szigetvilág csoportosításában. A második fejezet a réteg tani fölépítés részletes leírását adja. A harmadik fejezet a vulkanizmussal foglalkozik, a jelenkori nagymérv vulkáni
típusainak, periodikus
folyamatainak, vulkáni formáinak é>
tevékenység
vulkáni anyagainak kimerít ismertetésével, a Holland-Indiai Megfigyelési
Állomás adataival. Tárgyalja a magmaiizmusnak orogenetikus kapcsolatát.
legkorszerbb megvilágításban behatóan foglalkozik a gránit-plutónok szerepével, a gránitosodás kérdésével s a különböz magmatípusok orogenetikus
tér- és idbeli szerepével.
A negyedik fejezet a geofizikai részt tartalmazza, a földrengések, nehézséger-vizsgálatok. a magmatizmus ismertetésével. Az ötödik fejezetben az
egyes területegységek földtani kialakulását szerkezeti fejldésének hegységképz alakulatai szerint vizsgálja, majd összefoglalásul, a keletindiai szigetvilág geotektonikai szintézisét adja.
Ez a hatalmas összefoglaló munka a keletindiai szigetvilág teljes racionális földtani ismeretét adja, minden földtani jelenségnek általános érték
jellemzésével. Tudjuk, hogv ezek >a szige f ek a legszebb példái a vulkáni tevékenységnek. a trópusi mállásnak, bauxitképzdésnek, szemléltétl a geoszinklinális-alakulásnak s az üledékképzdés minden módjának. A timori perm
leggazdagabb tengeri faunája a palaezoós élet fejldésének, a Koraitokra,
Brachiopodákra s különösen a tüskésbrekre vonatkozóan, új megismeréseit
jelenti. A századiordulo óta ez a terület az él hegységképzdés szemléltetje
és a magmamozgásos kéregszerkezeti változásoknak, valamint a labilis kéregrészek iétezésének igazolója. Mindezeknek a nagyszabású földtani megnyilvánulásoknak kitn leírását a legkorszerbben tárgyalja a szerz az egyes szí-
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getek klasszikusnak tekinthet példáival. Leírásainak tökéle Lességét évtizedes
helyszíni tlajiasztalata s a holland-indiai szolgálat teljes földtani irodalmi i-merete biztosítja. Megemlítjük, hogy munkájában magyar szaktársaink nevével
is találkozunk. Ifj. Lóczy celebeszi tevékenységével kapcsolatban külföldi és
valamint gyjtött anyagának földolgozását végz
itthoni közleményeire,
utaesy és Jugovicfe mamiké,ina való h ivat ko zás okban.

K

A
j

földtani általános

ismertetés alapján,

a

nagy monográfia

II.

kötete

.JCconomic Geology“ címen, az eddig föltárt és termelt ásványkincsekkel fogl lalkozik. Szerves anyagok, ércek, egyéb ipari nyersanyagok és még nem térmelt hasznosítható anyagok fejezeteiben sorra veszi az egyes elfordulási és
bányászati helyeket, bányavállalatokat és termelési adatokat. Gazdaságilag
[els helyen állnak az olajtermel területek Szumatrában. Holland-borneóban
Jávában és Madurában, Oelebeszben, Butonban,
szigeteken,
és környez
•Ceramban és nyugati Üjguineában. Aszfa’ttermelés folyik Butonban neogén
mészkbl. Gáztermelés az olajtermeléssel kapcsolatos, amely évenként 7—8
t:
‘

millió ionná.
A keletindiai

1

kszén csaknem kizárólag harmadidszaki fként eocén és
fként vulkáni hatásokká 5— 7000 karóriás bitumenes*
st antracitje.leg. Bányamvelések vannak Szumatrában, Jávában, Boriméban Gelefbesaben. Mól u k k a-szi ge t clken és Üjguineában. Évi termelés 2 millió
tonna körül, eddigi k szé aki nos 476 millió tonna.

I miocén. Tektonikai és

T

1
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keletindiai szigetek éreelfordulásai régebbiek és nagyobb jelentsé
gíiek. Ezek közül legfontosabb a 18. század óta termelt ón, mely Bangka. Billiton, Singkep ,.ónszigetein“ elsdleges teléralakban és másodlagos toriatokban

A
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Ma’áj-szigetek mögött, az óntermelésben második helyen áll,
mutatkozik.
1941-ben 54.170 t. termeléssel, mely 1943-ban 14.000 tonnára, 1945-btein 948 tonnái#
sökként s 1947-bem 16.459 tonnára növekedett. Az 1940-ig kitermelt ón mennyiség másfélmillió tonnára tehet.
Arany és ezüst, epitermális és hidrotermális telérekben középs és felsharmadidszaki andezit, bazalt, dacit és rio’it kapcsolatával, valamint kontaktmetamorf mészkövekkel, továbbá pleisztocén és alluviális kavicsterraszokban.
Szumátrában, Borneóban, Oelebeszben. Jávában, Üjguineában és Timor szigetermelés 80 90%-át Szumatra adja. 1900 1940 között összeten mutatkozik.
sen 224.345 kg aranyat és 2,409.112 kg ezüstöt termeltek ki. Jelenlegi évi termelés 2500 3000 kg /arany és 50—60.000 kg ezüst.
legutolsó idkben, nagyfontosságúvá fejldött keletindiai bányatermék
a bauxit. Bitam szigetén 1935-ben, 10.000 tonna termeléssel indult s 1940-ben
275.000 tonnára emelkedett termi eléssel. Átalakult triász-palák fiatalkorú lateriszögletes
tes mállási terméke. A bauxit laterites agyagba ágyazott kémény
gumókból nagy tömbökben és lencsékben összecementálódva talailuito- kiZrek
vastagságú rétegnek. Összetétele 53 Vo ALÓ*.
a gumók 60— 8Ó%-át teszik a 2—10
(gibbsit)
és göthi Marta ómmal. A hintám* oauxdhidrargillit
SiO-.
3—4%
is vau.
készletet 17,5 millió tonnára becsülik, amely ben 100.000 t. fehér bauxit
Termelése külfejtésben lapáttal, kéziervel történik s az agyagot két mi 111
méteres, forgószitán, mosás útján távolítsák el belle.
2—4% Nr
Oelebeszben nikke taralmú ásványok külszíni termelése folyik
háború alatt oaszesen 200.000
tartalommal, 1941-ben 55.574 t. termeléssel.
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tonnát szállítottak Japánba.

.

,

.

Mangánércet fként Jávában termelnek, többnyire kilugzasos eredet,
konkréciók vagy kora’ lmeszko hasadékait kitölt alakban.
lencse, gumó,
Kisebb mértékben Szumatrában. Borneóban, Timorban.Botti szigeteken is. É\
i

—

.

termelés 10 14.000 t.
j
Le.eJelentéktelen rézércek vannak Szumatrában Borneoban. Javaban
vannakis
ciiikércek
ólomés
Ugyanitt
is.
beszben, Timorban és Üjguineában
Az ónércekkel wolfram. az aranyércekkel jelentéktelen platina is mutat.iozik.
Egyéb ásványos ipari nyersanyagok közül foszfát, ken, jód kaolin, trassz,
horzsak, mészk, agyag és homok említhet még valamint Bomeo jelents
gyémánttermelése, mely kimberlitszer anyakzetben elsdlegesem ielsoareta
található. 18tb
és alluv’ális hordalékban masod.agosan
gyémánttermelés, a rendelkezésre álló hiányos adatok szerint

konglomerátumban
1940.

közötti

mintegy

100.604 karát.

:
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keletindiai szigetvilág ásványtermékei, a növényi és állati termékekkel
együtt, legnagyobbrészt az imperialista országokba kerül kivitelre. Az ásványi

nyersanyagok az export kétharmadát, teszik. Elenyészen csekély mennyiség
a termel gyarmatokban, helyi ipari fölhasználás céljaira.
A kiváló monográfiához csatolt 41 rajzmellékleten közö l 378 rajz és földtani szelvény nemcsak a szöveg megértését szolgája’ hanem azoknak egy része

marad

az általános földtani oktatás céljaira

is

kitnen

fölhasználható.
I
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Társulati
A

ügyek

nyár folyamán geológusok az ötéves tervben kitzött feladatok e végzése érdekében fokozottabb mentéikben veitek részt külszíni felvételekben. Ezért
a Társulat életét szeptember végéig csak az elnökség idnként összehívott
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