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része eirkulálás közben már elzetesen kicsapódott, úgyhogy a konkréciós tufarész-

letet már csak kovasavban szegényebb oldatok járták át s ennek tulajdonítható, hogy
itt az átkovásodás gyenge volt. A konkréciók gömbalakja ugyanakkor azt bizonyítja,

hogy a tufa hézagossága és áteresztképessége minden irányban egyforma volt s így

az oldatok teljesen át tudták járni a kzetet.

Megjegyzend még, hogy a telérektl távoles tufaképzdmények megrizték
eredeti üde, fehér, vitroklasztikus jellegüket s laza, porózus vasagpados kifejldés-

ben települnek.

A konkréciók keletkezésére vonatkozólag a konkréciók szerkezeti megjelenésé-

bl, valamint a konkréciós tufa kzettani jellegébl a konkrécióképzdés epigenetikus

voltára következtethetünk; a konkréciók a riolittufa lerakódása után a képzdményt
átjáró harmadkorvégi kovasavdús utóvulkáni hidortermák hatására jöttek létre.

A Komlóska melletti riolittufában hidrotermális hatásra végbement konkréc'ó-

képzdés nem egyedülálló jelenség az Eperjes—Tokaji hegységben, mivel a mádi
Bomboly kaolinbányából is ismeretes, ahol kaoiinosodott riolittufáhan dió-, kisebb

almanagyságú gömbök, konkréciók fordulnak el, mint azt iiffa A. közölte a

„Hazai tzálló agyag- és kaolinelfordulások 1937. évben végzett geológiai megvizs-
gálása“ c. munkájában. (F. I. Évi Jel. 1936—38. III.)
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SAURIUS-FOG A BAKONYI BAUXITKÉPZÖDMÉNYBL

A magyarországi legnagyobb bauxitlelhelyekrl, a gánti, iszkaszentgyörgyi,
halimba-nyírádi bauxJelíordulásokból eddig még nem említettek egyetlen szerves
maradványt sem.

Az els szerves maradványokat, néhány csigafajt Vadász írta le az eplé-

nyi malomvölgyi egykori 17. számú kutató-akna rétegsorának vörös agyagfedjébl.
Növényi törmeléket az alsóperei XVI. számú akna körzetében találtak a szürke, úgy-
nevezett degradált bauxitban.

A kevésszámú lelet sorához csatlakoznak az 1950. évi bauxitkutatás közben
talált csonttöredékek az olaszfalui határban lév Boszorkányhegyen. A lelhely a
Hidegkút-tól DNy-ra lév erdsarok közelében, egy k

;

s töbörszer mélyedésben van.

Itt a töbör alján, vet mentén a fels triász dachsteini típusú mészk és a bauxit-

képzdmény érintkezik s e tektonikai zónában ersen összetöredezett, vörös, gyéren
aprópizolitos agyagos bauxitba ágyazva találtam azt a rögöt, amiben egy kis csont-

töredék szomszédságáben egy jobb megtartású fog-féle ágyazódott be.

A csont közelebbi meghatározása, töredékes megtartása miatt nem lehetséges.

Csiszolatlan vizsgált szerkezete azonban reptiliákra jellemz, tömött csontszerkezetet

mutat. A fog pontosabban meg nem határozható krokodilus foga. Ezt a magában-
véve igen hiányos adatot a baux t-, illetve vele közös eredet képzdmények smarad-
vány-szegénysége miatt tartottuk elszigetelten is megemlítendnek.

A lelet véleményünk szerint arra utal, hogy a bauxitképzdmény vagy vízben,

vagy közvetlenül a vízparton rakódott le és hogy a felhalmozódás nagy valószín-

ség szerint a trópusi klímaövben mehetett végbe. A boszorkányhegyi krokodilusíog

bezáró kzete a termikus vizsgálatok szerint nem bauxit, hanem kaolinitbl álló

agyagfajta, rétegtanilag teljesen azonos a perei bauxitösszlettel. Fedje ugyanis az

apti munieriás agyagcsoport, a fekvje ped'g a raeti dachsteini mészk.

E lelet további jelentsége abban van, hogy a baux
:

tfeltárásokat ezek -után

nagyobb figyelemmel kell vizsgálni a szerves maradványokat illeten is.
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