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RÖVID KÖZLEMÉNYEK

Földtani térképek színfoltjainak számozása

STRAUSZ LÁSZLÓ

Földtani térképeken szokás a színeknek szám- vagy betjelölést is adni,

azért, hogy az esetleges színtévesztést elkerüljék. Ha az elterjedést jelz folt elég

nagy, akkor a számot az illet színfoltba beírják, ha ellenben a folt kicsi, akkor

melléírják a számot, úgyhogy az egy vele határos másik képzdményt jelz nagyobb

foltba kerül. így azután egy színben kétféle, vagy többféle szám is lehet s néha

nehéz eltalálni, melyik vonatkozik az egyik és melyik a szomszéd színfoltocskára.

Ezt a bizonytalanságot elkerülhetjük a következ módon:

Minden színnek két különböz jelet adunk. Egyiket akkor használjuk, ha a

jelet beleírjuk a megfelel foltba; másikat akkor, ha mellé kell írnunk,

mert nem fér bele a kicsi színfoltba. Lehet pl. a két jel egyike bet, másika szám;

egyike páratlan szám, másika páros; vagy egyike nagybet, másika kicsi. Pl.'

triász: lila, 1 és t; jura: kék, 2 és i; aholis a színfoltba a szám, a folton kívül a

bet-jel használandó. Vagy pl. triász: lila, 1 és 2; nummulinás mészk: barnás-

sárga 3 és 4; budai márga: sárga, 5 és 6; s itt a színfolt belsejébe a páratlan

szám írandó, ha fér, ha pedig a folt kicsi, s számjegy nem fér el benne, akikor

mellé a megfelel páros számot írjuk. Egy-egy képzdménynek megfelel nagyobb

színfoltban tehát így' is többféle számot találhatunk, de csak egy páratlan számot,

s tudjuk, hogy a páros számok nem az iííet foltra, hanem csak a szomszéd kis

szín foltokra von a tkozh a tnak.

Numérotage des couleurs des cartes géologiques
I

pár L. STRAUSZ

Sur les cartes géologiques il est de coutume de marquer les couleurs avec

des chiffres ou des lettres. Si l’aire coloriée est suffisamment grande, alorson applique

le chiííre dans 1’aire mérne, mais si la tache est petite, on pose la marque á cóté,

de sorté qu’elle se trouve dans une aire voisine plus grande, représentant une
autre formation. Ainsi il arrive que dans une mérne aire l’on.voitdeux ou mérne plu-

sieurs chiffres, et parfois il est difficile á décider, lequel se rapporte á l’une et lequel

á l’autre petite tache en oouleur. Cette incertitude peut étre éliminée de la maniérc
suivante.

A chaque couleur l’on donne deux signes différenfs. Lón emplloi l’un,

lorsqu’on ap-plique le signe dans l’aire mérne, l’autre lorsqu’il faut le rnettre á

cóté de l’aire, parcequ’il n’y a pa,s de piacé' dans l’aire mérne. L’un des signes

peut étre une lettre, l’autre Un chilire; ou l’un des signes peut étre un chiffre paire.
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l’autre impaire; la lettre majuscule ou minuccule. P. ex. Trias: lila, let 2; calcaire á

Nummulines: jaune-brunátre, 3 et 4; marne de Buda, jaune 5 et 6; si ou applique

íe chiffre dans l’aire mérne, on met le chiffre impaire; mais si la tache est petite et il

n’y a pás de piacé pour le chiffre on marque á cté avec le chiffre paire. Ainsi

il arrive qu’on puisse' voir dans l’aire d’une certaine formation plusieurs chiffres
^

paires et une seule chiffre impaire mais l’on sait, que le chiffres paires ne se

rapportent pa^ á l’aire oü ils se trouvent mais á la petite tache voisine.

j anyagvizsgáló eszköz, magas hmérsékleten végbemen polimorf

átalakulások poláros fénysugárban történ megfigyelésére

MÉHES KÁLMÁN

Az anyagvizsgálat számára Wood 1 nyomán olyan eszközt ismertetünk,

amely lehetvé teszi a kristályok polimorf átalakulásának a megfigyelését poláros

fénysugárban 1000 C fok hmérséklet határig.

Maga az eszköz egy fa- vagy fémállványból, egy könnyen megmunkálható
szilika Idommal körülvett hevítkészülékbl (miniatr elektromos kemence) és egy

egyszerbb kivitel mikroszkóptól áll.

A két részre szedhet szilika idom mélyedéseiben nyer elhelyezést az ugyan-

csak két részbl álló, nikkelbl készült hevít készülék. A fttestek a nikkel-

tömbökben lév mélyedésekbe vannak beágyazva. A tekercsalakú cekász-huzalok

ellenállása 2—2 ohm. Az alsó nikkeltömb közepén ketts furat van, egy kisebb,

amely csatlakozik az egész házat átvágó megfigyel nyíláshoz és egy nagyobb,

annak a kvarcüvegkorongnak, amelyre a vizsgálandó anyagot helyezzük. A hszi-

getelést a mikroszkóp felé és a hkisugárzás visszaverését a vizsgálandó anyag

felé két további kvarcüvegkorong biztosítja. Ezek egyike a fels nikkeltömb fels

nyílását, másika a szílika idom mikroszkóp felé néz nyílását zárja le. Az alsó

nikkeltömbben 5 vályú van. Kett-kett a vezetékek számára, egy pedig a pirométer

kvarccsben elhelyezett platin-platinrhodium helem számára, amely ejgyik végé-

vel azt a kvarcüvegkorongot érinti, amelyre a vizsgálandó anyag kerül.

13 cm

a

c

1. ábra.

Ai alsó szilika idom, A» fels szitika idom.

Ni alsó nikkeltömb, N 2 fels nikkeltömb.

Fi alsó fttest, F2 fels fttest,

K 1-K2-KS kvarcüvegkoromgok,
B és C vályúk a vezetékek számára,

TH vályú a termoelem számára.

1 E. A. W. Wood: A higb temperature stage fór the polarizing microscope. The

Amer. Min. 1951. Vol. 36. Nos 9— 10. pp. 768—772.
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A fttestek 100/10 V áttétel transzformátor közbeiktatásával 10 A-t vesz-

nek fel.

A 3. sz. ábra a szilika idom és a nikkeltömb egy-egy darabját ábrázolja,

szétszedett állapotban.

A 4. ábra a polarizációs mikroszkóppal és a 150 watt teljesítmény vetít-

lámpával felszerelt készüléket mutatja be, mködésképes állapotban. Az alsó Pola-

roid szr a fényforrás és a hevítkészülék között foglal helyet. Ez a szr egyet-

len mozdulattal elforgatható, ill. kikapcsolható. A fels polaroid szr a tubus

végére van szerelve, amely egy beosztott gyr körül forgatható. A látótér területe

8 mm 2
. A ftést percenként 10 C fokkal lehet emelni.

A szilika idommal körülvett hevítkészüléket két csavar segítségével illeszt-

jük az állványhoz, miáltal az gyorsan le- és felszerelhet. A fttesteket úgy kei!

beszerelni, hogy kiégés esetén könnyen kicserélhetk legyenek. A vizsgált anyagok

átalakulásáról mikrofotográfiák is készíthetk.

2. ábra. 3. ábra.

4. ábra.



88 Földtani Közlöny LXXXJI. évf. 1952. 1— 3. sz.

j Eomyida a Bakonyból

KRETZOI MIKLÓS

Bauxitkutatással kapcsolatos fúrásból az ú. n. alsó-mediterrán bakonyi kavi-

csokkal összefügg szárazföldi agyagból Noszky Jen egy kis rágcsáló-fogat

gyjtött. A lelet közelebbi vizsgálata folyamán kiderült, hogy az a ritka és kevéssé

ismert Eomyidá-k kihalt családjának egy paleogén-szabású alakja, mely ebben a

körben új típust képvisel. Leírását és összehasonlítását a rokon alakokkal alábbiak-

ban adhatom/
Meteomys rioszkyi n. g. n. 6p.

Holotypus: P 4 sin.

Diagnózis: Ers alkotású, magas Eomyda-fog, Eomys-Omegodus-sza-
bással, de ezekkel ellentétben csak a fog tengelyében kifejlett, zömök háromszög-

alakú mesolophiddal, zománc-szemölccsé redukált paraconiddal.

összehasonlítás: A rendelkezésünkre álló zápfog ugyan nem a leg-

alkalmasabb arra, hogy az új alak rokonsági viszonyait tisztázzuk, viszont a

különbségek lerögzítésénél — lévén a fogsor végén elhelyezett fog — annál! job-

ban használható.

Az összehasonlításnál elssorban az Eomys, Omegodus, Adiidaumo. Pár-

adjidaumo nemek jönnek tekintetbe. A Protadjidaumo, Pseudotheridomys, Ligefi-

mys, Ritteneria és Rhodanomys nemek alakjai viszont részben kezdetleges alakok,

részben pedig más irányokban, jóval magasabban specializált csoportok. Vissza-

térve elbbiekre, elször is meg kel! állapítanunk, hogy a fogkorona masszív volta,

magassága, a háromszögalakú mesolophid, illetve ennek hátratolt eredethelye, stb.

kivétel nélkül olyan jellegek, melyek a bakonyi alakot élesen elhatárolják az ismert

Eomyidáktól, illetve több-kevesebb joggal ezekkel összehasonlított, bizonytalan

rendszertani hely típusoktól. Ez utóbbiak sorából — anélkül, hogy tényleges fej-

ldéstörténeti kapcsolatot tételeznénk fel a két csoport között — meg kell még
Wood Kansasimys-ét említeni, melynek P4-e, csak éppen a lophodont elemek

helyett bunodontabb kúpokkal, hajszálnyira ugyanazt a felépítést mutatja, mint a

bakonyi Eomyida.

A leírt alak korviszonyait érintve meg kell állapítani, hogy a bizonytalan

Ligerimys burdigalai korától eltekintve valamennyi Eomyida óharmadkori, a leg-

fiatalabb Í6 akvitáni. Ezen a fels határon túl viszont következtetéseinkkel nem
mehetünk tovább, mert a kezdetleges szervezdési fokon álló Eomys és messze-

menen specializált Rhodanomys közel egykorúak. így tehát a családot egyidben

különböz fejlettségi fokon álló alakok képviselik, ebbl következleg a bakonyi

alak fejlettségi fokából annak földtani korára következtetni kockázatos volna.

New Eomyida from the Bakony mountains

B Y. M. KRETZOI

An exploratorv drilling in the Bakony Mountains gave a small tooth of a

rodent írom terrestrial clay. connected with the so-cailed Lower Mediterranean

gravel6, sent to me by J. Noszky.
The found belongs to a paleogene form oí the hard'y known family of the

Eomyidae, representlng a new type in this group. Deseription of this form and

its eomparison with the related forms is the following:
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Metfomys tioszkyi n. g. n. sp.

H oloty p e : P4 sin.

Diagnosis: Massive, hypsodont Eomyid -tooth, of the size of Eomys-
Omegodus, bút differing írom these in mas6 ive frigonal mesolophid, placed axially,

with paráconid reduced to a rudiment.

C o tn parison: The molar in our possession is nt at all convenient tor

clearing its affinity, bút it is very useful in fixing differences, this fouind being

the last tooth in the tooth-row.

It is comparable first with the genera Eomys, Omegodus, then Adjidaumo,

Paradjidaumo. Protarjidaumo Pseudotheridomys, Ligerimys, Ritteneria and

Rhodanomys are partly primitive forms, partly — in other respects — more
highly specialized groups. Returning to the albove-mentioned features, we see that

the massivity and hypsodonty of the tooth, the trigonal mesolophid and its origin

placed behind, are features without exception sharply separating the Bakony form

írom the known Eomyids and from other related forms of unoertain systematic

position. I have to mention here W o o d’s Kansasimys, — without 6upposing a

reál evolutionary connection between the two groups — the P4 of wich shows the

same structure as the Eomyid írom the Bakony, except fór the more bunodont cusps

instead of lophodont ones.

Dealing with the geological age of these forms we can afíirm’ that

nt considering the uncertain Ligerimys írom the Burdigatian, alil the other Eomyids
are of Lower Tertiary age, even the latest form is of Aquitanian age. We cannot go

beyond this upper limit with our conclusions, because the primitive Eomys and the

highly specialized Rhodanomys are nearly of the same age. So in the same time

they represent the famiily with forms of different specialization, comsequently it

would be very difficult to draw conclusion concerning the geological age of the

Bakony form, after the stage of its specialization. ^

\


