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ÉRTEKEZÉSEK

A MONTMORILLONIT MENNYISÉGÉNEK
ÉS KRISTÁLYKÉMIAI FORMULÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI BENTONITBAN

NAGY KÁROLY*

Bevezetés

A hazai ásványi nyersanyagkutatások eredményeként eddig ismert bentonit-

lelhelyeinken kívül több oly elfordulás vált ismeretessé, amelyek az elzetes mennyi-

ségi és minségi becslések alapján felkeltették az ipar érdekldését. A bentonit ipari

felhasználhatósága elssorban a montmorillonit agyagásvány-elegyrész mennyiségi

arányától függ. Ezért a bentonit minségének megállapításánál els feladat a mont-
morillonit-tartalom mennyiségi meghatározása. Ilyen tekintetben vizsgáltuk a Bányászati

Kutató Intézet, a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Vegyes Ásványbányászati F-
osztálya és a Könnyipari Minisztérium Mszaki Fosztálya részérl közösen vett

istenmezejei, bándi, komlóskai, mádi átlag bentonit poralakban rendelkezésünkre bocsá-

tott mintákat.

A montmorillonit agyagásvány a filloszilikátok sorában a hármas rétegkomplexu-

mokból álló montmorillonoid csoportba tartozik és ennek dioktaéderes típusát kép-

viseli (1). E csoport összetételére és szerkezetére vonatkozó ismeretek korántsem tisz-

tázottak. A bizonytalanság oka fként abból ered, hogy e csoport ásványai ritkán vagy

egyáltalán nem találhatók a természetben s a laboratóriumban sem állíthatók el olyan

tisztaságban, illetve szemcsenagyságban, hogy állandóik véglegesen megállapíthatók

lennének. Ezért az olyan ásványkeverékben, mint amilyen a bentonit, a montmorillonit

mennyiségének meghatározása nem egyszer feladat.

A montmorillonit mennyiségi meghatározását többféle módszerrel próbálták
elérni : a vegyi elemzés oxidértékeibl történt számításon kívül kzettani módszerekkel,
báziscsere-képesség meghatározással, szerves komplex-képzéssel, röntgenelemzéssel.

1 950 sze óta a Nehézvegyipari Kutató Intézet és a Veszprémi Vegyipari Egyetem
Ásványtani Tanszéke az agyagásványok kimutatására és több esetben mennyiségi
meghatározására (2) is sikeresen alkalmazta a differenciális helemzést. Jó tapasztala-
taüik alapján megkíséreltük megbízható módszer kidolgozását az említett származású
bentonitok montmorillonit mennyiségének meghatározására is.**

A használt differenciális helemz készüléket a Nehézvegyipari Kutató Intézet
Mszaki Osztálya készítette Vágó E. (3) tervei szerint. Kantái Aj huzallal tekercselt

elektromos ellenálláskemencét használtunk. A kemencébe alulról betolható samott-

* Eladta a Magyar Földtani Társulat Ásványtan
,
Szakosztályának 1952, november 19-i ülésén.

** E közleménynek a Magyar Földtani Társulat Ásványtani Szakosztálya eltt 1952 november
19-én történt eladása óta újabb idevágó közlemények jelentek meg hazánkban Földváriné Vogl
Mária, 1 953 — Földtani Közlöny 83, 145—148; külföldön R. W. Grimshaw-A. L. Roberts,
1953 — Trans. Brit. Ceram. Soc. 52,. 50—-67 ; I,. B. Sand— Th. F. Bates, 1953 — Am. Mineral.
38. 271—78.
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testbl 3 Pt/Pt-Rh helem emelkedik ki, melyek a samott-testre helyezhet nikkel minta-
tartó 3 furatába nyúlnak be. Az egyik furatba kerül a vizsgálandó anyag, a másik kettbe
a termikusán inért, 1300 C°-ra kiizzított A1203 . A vizsgálandó mintába és az egyik
inért anyagba nyúló két termoelem differenciál kapcsolódik, másik végük 1,2,1 0 8 amp.
érzékenység tükrös galvanométerhez csatlakozik. A harmadik termoelem millivolt-

méterhez csatlakozva a hmérséklet mérésére szolgál. A bemen árammennyiséget
szabályozó ellenállással, az egyenletes ftési sebességet programm-szabályozóval bizto-

sítottuk (12 C° percenként). A voltméter és a galvanométer állásainak szabadszemmel
való leolvasása és adataiknak milliméter papírra történ felvitele után szabad kézzel
rajzoltuk meg a görbéket.

A készülék kalibrálása a kvarc /?
—a módosulatának átalakulási hmérsékletével

történt. De közvetett úton is módunk volt a készülék érzékenységérl meggyzdni.
Az American Petroleum Institute egyik kutató csoportja az amerikai és európai leg-

tisztább, szabványnak tekinthet agyagásványok vizsgálatáról — köztük differenciális

heleinzésükrl is — jelentést állított össze (4). E jelentés az ott szerepl mintaásványok-
kal együtt rendelkezésünkre állt, így össze tudtuk hasonlítani készülékünkkel, valamint
a Kerr és Kul p-féle általánosan használt készülékkel ugyanazokról a mintákról felvett

görbéket. E görbék csaknem tökéletesen azonosak.

Kísérleti rész

Ismeretes, hogy a differenciális helemzés azon alapszik, hogy ha a termikusán

aktív anyagot inért anyaggal egyszerre hevítjük, a vizsgálandó anyagban lejátszódó

endo- vagy exoterm reakció következtében

a két anyag között hmérsékletkülönbség

lép föl. E hmérsékletkülönbség az inért

anyag hmérsékletének függvényében áb-

rázolva szolgáltatja a különböz anyagokra

specifikus görbéket. A görbék magassága és

területe — több más tényez közrejátszá-

sával — a reakciók ersségétl, azaz a

hatóanyag tömegétl függ.

Ez az összefüggés szolgáltatja az ala-

pot a mennyiségi meghatározásra, amely a

S p e i 1 (5) által bevezetett és Kér r

—

K. u i p—

h

amilton (4) módosította elgondolás szerint a következ képletben fe-

jezhet ki

1. ábra. Elméleti endoterm csúcs

m -SJ
T dt

ahol m = a minta tömege, g = geometriai állandó, k = a minta hvezetképessége,

ff = a reakció fajhje, T = a differenciális hoelem által indikált hmérséklet. Az

egyenlet alapján tehát az endoterm reakció okozta görbén (1 .ábra) a reakció kezdetet jelentó

»a« pontot és a befejezést jelent »c« pontot összeköt egyenes és az »a—bc« görbe által

határolt terület egyenesen arányos a hatóanyag tömegével. A reakcióból ered kilendülés

amplitúdója — a görbe magassága — is arányos ugyan a reakció hvel, azonban a külön-

böz tényezk, elssorban a ftési sebesség megváltozására a terület kevésbbé érzékeny.

A meghatározás módja tehát az volt, hogy tiszta anyagok ismert összetétel

mesterséges keverékeirl felvételsorozatot készítettünk. A görbeken kiválasztottuk

az anyagra legjellemzbb s a hatóanyag mennyiségével legjobban összefügg csúcsokat

s az így nyert területeket diagrammban tüntettük fel. A vizsgálandó anyag megfelel

»csúcs-területét« kimérve a diagrammból leolvastuk a százalékos értéket.
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A görbék reprodukálhatóságának biztosítása céljából a legkisebb részletekig

kiterjed gonddal jártunk el, pl. a szemcsenagyság, nedvesség, anyagberakás, geometriai

tényez stb. tekintetében. A tapasztalatunk az volt, hogy kell anyagberakási gyakorlat

után nincs szükség az anyag pontos bemérésére. A hvezetképesség és fajhkülönbség

i i . i i 1 i i i i i i i i . i . i

2. ábra. A montmorillonit (Mo) és illit (I) mesterséges keverékeinek differenciális hgörbéi

okozta alapvonal eltolódás Grimshaw (6) javasolta kiküszöbölését — hogy t. i.

inért társként a vizsgálandó anyag elzleg kiizzított mintáját használjuk — nem vezet-
tük be. A vizsgálandó anyag u. i. várhatóan nagyobb mennyiség polimorf átalakulású
alkotórészt (pl. kvarcot) tartalmazhatott és ez esetleg nagyobb hibát okozhatott volna,
mint az alapvonal lejebbcsúszása, ami viszont a görbék területeinek kimérését nem
nehezítette meg.

Két görbesorozatot készítettünk, egyiket montmorillonit-kaolinit, másikat
montmorillonit-illit keverékekkel (2. és 3. ábra). Különösen a montmorillonit-kaolinit
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sorozat bizonyult alkalmasnak, mert a két anyagra jellemz reakciók — a nagy hmér-
sékleti exoterm reakciótól eltekintve — eltér hfokon játszódnak le, így a görbéken

nincs átfedés. Mivel pedig a montmorillonithoz igen sok esetben vagy egyszer hozzá-

keverdéssel vagy pedig azzal váltakozó réteg kevert szerkezetet alkotva illit is járul,

indokolt volt montmorillonit-illit keverékek készítése is.

A kaolinit effektusai a montmorillonitéikez képest oly ersek, hogy nem lehet

azokat azonos érzékenységgel mérni egy felvétel folyamán. Miután a használt galvano-

méter érzékenységét söntök segítségével tizedére lehet csökkenteni, úgy jártunk el,

hogy a felvétel folyamán a montmorillonit effektusainak közeledtére a teljes, a kaolinit

reakciói eltt pxlig a tized érzékenységre kapcsoltunk. Az ábrákon az átkapcsolást a

vonalak megszakadása jelzi.

A montmorillonit mintájául little rocki (Arkansas) Na-bentonitot használtünk.

A választás talán nem a legszerencsésebb, mert amint látni fogjuk az eddig ismert magyar-

országi bentonitok mind Ca-bentonitok. A rendelkezésre álló montmorillonitok közül

azonban ez volt a legtisztább, K e r r és K u 1 p (4) szerint 92%-ban montmorillonitból

áll. Másrészt p_'dig úgylátszik, a differenciális helemzés szempontjából a Na- és Ca-

inontmorillonitok között csak a kisebb hmérsékleti endoterm csúcs alakjában van

különbség. Kaolinit szabványként a murfreesboroi (Arkansas) kaolinitet választottuk,

amely az említett szerzk szerint 90—93% tisztaságú.

Nehezebb volt a megfelel illit-minta kiválasztása. Ismeretes, hogy a muszkovit-

csillám lebontása során számos önálló ásványként felfogható termék, hidrocsillám

keletkezik. Ezeknek egyike a szkebb értelemben vett illit. Az agyagokban, tehát a

bentonitokban is a lebontás foka mintáról-mintára változhat. Az átalakulás menete

szerint más-más hidrocsillám képzdhetik, melyeknek eltér differenciális hgörbéjük

van. Bonyolítja a helyzetet, hogy a lebontás egyik ága a sárospatakithoz és a bravaisit-

hez vezet, melyek szerkezetébe montmorillonit is beépülhet. Mindezen felül még a hazai

illittelepek valószínleg nem is csillámlebontás, hanem földpátszerkezet átrendezdése

folytán jöttek létre. Ezért igen nehéz, de nagyon fontos a helyes minta kiválasztása.

A hazai bentonitok vizsgálata során választásunk a füzérradványi illitre esett, amely

Gróf esik és Vágó (3) vizsgálatai szerint 88% illitet és 12% kvarcot tartalmaz.

Az ábrákból az els rátekintésre megállapítható, hogy a görbék jellegzetesek,

mennyiségi változásokra érzékenyek. A mennyiségi változásra az illitnél az 555 C°,

a kaolinitnél a 600 C° és a montmorillonitnál a 700 C° körüli endoterm csúcsok a leg-

érzékenyebbek, melyek — amint látni fogjuk — a meghatározás alapjául szolgálnak.

E csúcsok hmérsékletei az illitnél 540—570 C°, a montmorillonitnál 680—705 C° között

statisztikusan szóródnak a mennyiségtl függetlenül. A kaolinitnél azonban a mennyiség

csökkenésével 615 C°-ról fokozatosan a kisebb hmérséklet felé egészen 565 C°-ig csúsznak

le a csúcsok. Az egyes reakcióknak megfelel csúcsok jól elkülönülnek, vonatkozik ez

a kaolinit és montmorillonit 900—950° körül lev exoterm effektusaira is (3—d, e, f,

ábra). Látható, hogy illitbl 10%, montmorillonitból 5%, kaolinitbl pedig még ennél

kevesebb mennyiség is határozott effektusban jelentkezik.

B r a d 1 e y és Grim (7) vizsgálatai szerint az 1000 C°-ra hevített anyagokról

felvett differenciális hgörbén az endoterm lehajlások az anyag valamely illó alkat-

részének eltávozását jelentik. Azok a közepes ersség exoterm effektusok, melyek közvet-

lenül endoterm csúcsokat követnek, csak az alapvonalhoz való gyors visszatérést jelzik.

Az éles exoterm hatásokat a nagy szerkezeti egységek új fázisba való széttagolódásai

idézik el s másodlagos exoterm hatások oly fázisok kristályosodásával kapcsolatosak,

melyek csak a rendszer kémiai összetételétl függenek. E megállapításokból nyilván-

való, hogy egy ismeretlen anyag termikusán aktív alkotórészeinek mennyiségére lég-
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jobban az endoterm görbékbl következtethetünk., mert a leadott alkatrész mennyisége
az eredeti mennyiséggel arányosan -változik.

A montmorillonit görbéjén három endoterm csúcs található : 100—250, 600— 750,

és 800—880 C° között. Az alacsony hmérsékleti endoterm csúcs a reverzibilisen el-

távolítható adszorbeált víz mennyiségével függ össze, nem reprodukálható, mert alakja

a mintafelvétel eltti nedvességétl függ. Mindamellett e görbe alakja pl. a cserélhet

kationokra vonatkozóan szolgálhat bizonyos felvilágosítással. A 800—880 C° közötti

endoterm lehajlás szerkezeti oka nem egészen tisztázott. Valószín, hogy a rács végs
összeomlását jelzi, de újabb felfogás szerint (8) a tetraéderes rétegben (OH)

4
--> Si0

4

helyettesítésbl származó víz kilépésétl ered. A legjellegzetesebb csúcsnak a 700°

körüli bizonyult, ami az oktaéderes rétegben OH formában kötött szerkezeti víz kilépé-

sétl ered, területe a vízmennyiséggel arányosan változik. Ugyanez vonatkozik a kaolinit

600 és az illit 550° körüli csúcsaira, ezért a meghatározások céljaira a csúcsokkal ki-

alakult területeket használtuk.

A csúcsok területeit úgy állapítottuk meg, hogy minden egyes esetben meg-
határoztuk a csúcsoknál a reakció kezdetének és befejezésének megfelel pontokat,

e két pontot összeköt egyenes és a csúcs által határolt mezket háromszögekre osztva,

a területet vonalzóval kimértük. Az ismételt kimérések 2%-os hibahatáron belül voltak.

Tapasztalataink szerint a planiméteres kimérés sem pontosabb. A kimért területek az

I. táblázatban vannak összefoglalva.

I. táblázat

A 2. és 3. ábrákon az illit 550°
,
a kaolinit 600° és a montmorillonit 700° körüli endoterm

csúcsainak területei mm2-ben

0/
5 ! 10 25 ! 50 75 90 95 100

Ásvány száz a 1 é k

Montmorillonit 2,5 14 34 136 227 286 312 377
(3. ábrán)

Montmorillonit 18 33 1 142 222 285 — 377
(2. ábrán)

Kaolinit 14 29 78 166 282 344 399 410

Iliit 28 60 132 221 259 — 300

Az összetétel százalékoknak a terület-értékek függvényében való ábrázolásával

kapjuk a kiértékel diagrammokat (4— 6. ábra).

Egy ismeretlen anyag alkotórészeinek mennyiségi meghatározásánál csak azt

kell tennünk, hogy felvesszük differenciális hgörbéjét, a megfelel csúcsterület kimért

értékét az ordinátára visszük s a százalékos mennyiséget leolvassuk.

A mondottak alapján elvégeztük az istenmezejei, bándi, komlóskai és mádi

átlag bentonit minták helemzését. A mintákról felvett görbék a 7. ábrán láthatók.

Az ábrából elször is az állapítható meg, hogy mind a négy bentonitban Ca-

montmorülonit van. I. Barshad (9) vizsgálatai szerint ugyanis a kalciummal

telített montmorillonitoknál az alacsony hmérsékleti endoterm csúcs ketts.
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A 700° körüli összehasonlító endoterm csúcsok területei az istenmezejei mintánál

315, a bándinál 291, a komlóskainál 228 és a mádinál 172 mm 2-nek adódtak. E terület-

mennyiségek alapján a szóbanforgó bentonit minták montmorillonit tartalma a lit+le-

rocki mintához képest a következk

:

Istenmezeje 96%, Bánd 90%, Komlóska 75%, Mád 55%.

4. ábra. A montmorillonit °/
?
-os mennyiségei és 5. ábra. A kaolinit °/0-os mennyiségei és a 600°

a 700" körüli endoterm csúcsterületek közötti körüli endoterm csúcsterületek közötti összefüggés
összefüggés

Az így kapott montmorillonit mennyiségeket oly módon ellenriztük, hogy
ugyancsak a differenciális hgörbék alapján megpróbáltuk megállapítani a jelenlev

egyéb alkatrészek mennyiségét. Ezeknek jelenléte a hgörbékbl rögtön megállapítható.

Látható, hogy a legtöbb szennyezés a mádi mintában van, legkevesebb az istenmezejei-

ben, a komlóskai és bándi közbens helyeket foglalnak el. Szembetn, hogy a mont-
morillonithoz tartozó csúcsokon kívüli effek-

tusok az 500—600° közötti szakaszra esnek.

Ez azt jelenti, hogy lényeges idegen anyag

ként az illit, kaolinit és kvarc jöhet számí-

tásba. A feladat annak megállapítása, hogy
ezek közül melyik és milyen mennyiség-

ben van jelen.

Irodalmi adatok szerint a kaolinit en -

doterm csúcsa 550— 630, az illité 450— 560°

között mozoghat, a fi—a-kvarc átalakulá-

sát jelz -endoterm effektus pedig 573 c-nál

van. Nyilvánvaló, hogy ezen ásványok je-

lenlétének, vág}’ különösen mennyiségének

meghatározása külön-külön vagy fként együttes elfordulás esetén igen nehéz, leg-

többször csak röntgenadatok birtokában lehetséges. Kvarcnak és illitnek a kaolinittl

való elválasztása a 950° körüli exoterm csúcs alapján montmorillonit jelenléte esetén

nem vezet célhoz, mert a montmorillonitnak is lehet e körül exoterm reakciója. Mi a

következ szempontokat és tapasztalatokat használtuk fel. Kaolinit jelenléte esetén

a montmorillonit exoterm csúcsa meredekebb. Ha csak kaolinit van a mintában, a

reakció 520° körül indul, de ha illit is van jelen, már 450°-nál kezddik a lehajlás. A kaolinit

görbéi kifejezettebbek, élesebbek és érzékenyebbek az illitéinél. A két anyag 500— 600

körüli endoterm reakciójában fennálló nagy intenzitás különbség miatt a kaolinit mennyi-

sége meglehets biztonsággal becsülhet.
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Az említett szempontoknak a röntgen adatokkal történt egybevetése alapján,
az egyes minták montmorilloniton kívüli alkatrészeire vonatkozólag a következket
állapítottuk meg :

Az jstenmezejei mintában illit és esetleg kevés kvarc van. Mivel kaolinit nincs
benne, az illit mennyisége az 500°-os csúcs alapján 10%-nak becsülhet.

J 1 1 i i .i.i

7. ábra. A mádi a), komlóskai b ), bándi c) és istenmezejei d), bentonitok differenciális hgörbéi

A bándi mintában van kaolinit, legfeljebb azonban 5%. Lehet benne illit és kvarc

A komlóskai mintában kaolinit nincs, lehet benne illit és kvarc.

A mádi bentonitban van kaolinit, lehet benne illit és kvarc.

E megállapítások természetesen csak az összehasonlító little-rocki mintához

viszonyítva érvényesek. Az irodalmi adatok szerint e minta 8% szennyezést tartalmaz,

differenciális hgörbéje alapján mi még 5% illitet is megállapítottunk benne. Ezért

a montmorilloniton kívüli alkatrészek megállapításánál az elzekben meghatározott

montmorillonit mennyiségekbl az össz-szennyezésnek, azaz 13%-nak e mennyiségekre

es részét is le kell vonni.
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így a vizsgált bentomtok %-os ásványtani összetétele a differenciális hgörbék
alapján a következ :

Istenmezeje Bánd
83 Mo 79 Mo

Komlóska Mád
65 Mo 58 Mo

13 I 16 I, Kv 35 Kv,I 42 Kv, I

4 Kv 5 Ka 10 Ka

A nyert értékeket röntgenvizsgálattal ellenriztük. A felvételek 57,4 mm-es
kamrában, CuK a sugárzással, Ni-szrvel készültek. A felvételeket és a II. táblázat

szerinti kiértékelést Nemecz Ern és Vágó Elek végezték.

II. táblázat

A bentonit minták röntgenfelvételeinek kiértékelése

Komlóska Bánd Mád Istenmezeje

1 4.864 Mo 14.745 Mo 1 5.025 Mo 1 4.864 Mo
9.5361 9.3441 9.94 I 9.4721
4.454 1»Mo 4.422 1,Mo 7.105 Ka 4.412 Mo
4.206 Kv 4.179 Kv 4.266 Kv
3.975 Pl
3.734 P1,I

4.003 Pl
3.618 Ka

4.050

3.313 Kv
3.193 Pl

3.334 Kv 3.311 Kv 3.303 Kv
3.013 Mo

2.981 I, Mo 2.988 Mo 2.972
2.579 1, Mo 2.591 I 2.530 Mo
2.438 Kv 2.441 Kv 2.490 Ka
2.270 Kv 2.275 Ka, Kv 2.255 Kv
2.119 Kv 2.126 Kv 2.104 Kv 2.124 Kv
1.9751, Kv 1 .957 Kv 1 .969 Mo
1.813 Kv 1.816 Kv 1 .802 Kv
1 .672 Mo 1.6661, Mo 1.6531, Kv 1.684 Mo
1 .539 Kv 1.535 Kv 1 .534 Kv, Ka 1 .539 Kv
1 .494 Mo
1.447 Kv

1 .490 Mo 1 .484 Mo
1 .440 Kv

1 .488 Mo

1.374 Kv 1.374Kv 1 .369 Kv 1.37 Kv
1 .287 Mo 1.2821, Mo 1.283 Mo 1 .284 Mo
1.253 Mo
1.228 Kv

1 .254 Mo 1 .250 Mo
1 .224 Kv

1.240 Mo

1 .200 Kv l,196kv 1.197 Kv
1.182 Kv 1.179 Kv 1.178 Kv
1.153 Kv 1.151 Kv 1.150 Kv
1.081 Kv 1.079 Ka, Kv 1.079 Ka, Kv
1.048 1.046 Ka, Kv 1.046 Ka, Kv
1.034 1.033 1.033
1.015 1.015 Kv

0.989 Kv
1.014 Ka, Kv
0.989

Mo = montmorillonit, Ka = kaolinit, Kv = kvarc, I = illit, Pl = földpát.

Amint a II. táblázatból megállapítható, a röntgenvizsgálat a differenciális heltm.
zéssel kimutatott alkatrészek jelenlétét megersítette s a komlóskai mintában plagio-

klászföldpátot mutatott ki.

A vonalak számának alapján az istenmezejei minta relatív tisztasága itt is szembe-

tn, mennyiségi kiértékelést azonban ily sok komponens anyagoknál normál Debye-

Sherrer felvétel a1apján nehéz végezni. Mégis Nemecz Ern és Vágó Elek össze-

hasonlító mesterséges keverékekrl készült felvételek segítségével, egyes megkülönböz-

tet vonalak megjelenése vagy eltnése s vonalak relatív intenzitásainak alapján, —
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figyelembe véve a helemzés adatait, — a bentonitokat ásványi elegyrészeinek százalék-

arányát az alábbiak szerint állapították meg :

Istenmezeje Bánd Komlóska Mád
80 Mo 75 Mo 68 Mo 50 Mo
15 I 10 I 12 I 30 I

5 Kv 10 Kv 10 Kv 5 Kv
5 K 3 Pl 15 K

A négy mintát mikroszkóppal is megvizsgáltuk. A mikroszkópi vizsgálat csak

a termikusán inaktív anyagokra terjedt ki. Mivel a gyengébb anizotrop hatású agyag-

ásványoktól az egyéb szemcsék élesen elkülöníthetk, rövid megfigyeléssel is az ásványos-

összetételben jelents különbség volt megállapítható. A bándi és istenmezejei minták

közel egyformán egyszembbnek látszottak a másik kettnél és a mádi tartalmazta a

legtöbb idegen szemcsét. Minden mintában megfigyelhet volt az átalakuló földpát

maradványa változó megtartásban. A legkevésbbé átalakult földpátszemcsék egységesen

oltanak ki, s legtöbbször sajátalakúak. A kvarc mindig határozott kioltást mutat. Imitt-

amott limonitszemcsék is láthatók. A lehetséges többi ásvány után a mikroszkóppal

való nyomozást fölöslegesnek tartottuk, mert mennyiségük amúgysem számottev,

másrészt felismerésüket az átalakulási termékek összetapadásai megnehezítik. A mikiosz-

kópi vizsgálat is igazolja a kérdéses mintáknak azt a tisztasági sorrendjét, melyet a

röntgenvizsgálat és differenciális helemzés mutatott.

A röntgenmódszerrel és mikroszkópi vizsgálattal is ellenrzött, ill. kiegészített

differenciális helemzés alapján a négy bentonit százalékos ásványi összetételét a követ-

kezkben állapítjuk meg :

Istenmezeje Bánd Komlóska Mád

MontmorilloniL 83 77 67 50
Iliit 12 10 10 32
Kvarc . . . 5 8 18 8

Kaolinit — 5 — 10

Földpát — — 5 —
Mivel a montmorillonitról egykristály felvételt készíteni nem lehet, szerkezetérl

csak más, jobban ismert rokon szerkezetekbl való leszármaztatással lehet képet for-

málni. A ma leginkább elfogadott H o f f m a n n-E n d e 1 1, W i 1 m-M aegdefrau.
Mars hall- és Hendrick s-féle rácsépítmény a pirofillit szerkezetén alapul.

A pirofillittl az alkatrészek elrendezdésének és a rétegek egymásra következésének

módjában, fként pedig abban tér el, hogy a szerkezet rétegei közé vízmolekulák és

cserélhet kationok illeszkednek. Miután e kationok pozitív töltések, észszer volt

annak föltételezése, hogy a rétegekben még negatív töltéseknek kell elállniok. Ez pedig

úgy lehetséges, hogy az oktaéderes rétegben Mg2 +—> Al3 + a tetraéderes rétegekben pedig

Al3 ' —> Si4+ helyettesítés következik be. A helyettesítés mértékét az Al : Si aránnyal

lehet kifejezni, melynek értéke elméletileg 0,94 : 1 és 3,28 : 1 között változhat. A leg-

kisebb arányérték esetén a negatív töltés a tetraéderes rétegben bekövetkez Al3^->Si4 +

helyettesítéssel áll el, ugyanakkor az oktaéderes kötegben a kationok számának maxi-

málisnak kell lenniök. Mivel az utóbbinak tapasztalati értéke 4,44, az oktaéderes rétegben

0,44x3= 1,32 pozitív töltésfölösleg áll el, amit csak két Al3+ -» 2Si 1+ helyettesítés

tud kiegyenlíteni s marad 0,67 negatív töltés. így a legkisebb Si : Al arányú montmoril-

lonit kristály-kémiai formulája :

(Si
6
Al

2 )

v 1 (AK 44 )

iv O20
(OH)4

X

M0-67
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A legnagyobb Si : A1 arány megvalósulásához természetesen az kell, hogy a

tetraéderes pozíciókban csak Si legyen, az oktaéderes rétegekben pedig a maximális

kationszám mellett a lehet legnagyobb legyen a Mg2+ —» Al3+ helyettesítések száma,

így a formula a következ lesz :

(Sig)
IV (Al

2 . 44
Mg

2)

vl O
20

(OH)
4

I

M
»0,67

A két széls határ közé es minden összetétel ásványt montmorillonitnak neve-

zünk. S e d 1 e c k i j a Si : A1 arány kétszeresének felhasználásával montmorillonit

— 2, — 3, — 4, — 5, — 6 ásványt különböztet meg az 1 : 1, 3 : 2, 2 : 1, 5 : 2, 3 : 1 arányoknak

megfelelen.

Említettük, hogy 100%-os montmorillorfit soha sincsen. A nagyrészt mont"

morillonoidokból álló anyagok jellemzése céljából azonban éppen a szerkezet és az említett

helyettesíthetségek ismeretében, az oxidos elemzésekbl ki tudjuk számítani a fel-

épít montmorillonoid ásvány kristálykémiai formuláját. Ilyen irányú számításaikban

Ross és Hendricks (11) a következ szempontok szerint jártak el:

1 . Elemi cellánként feltételeztek 20 O és 4 OH pozíciót, tehát az állandónak

tekintett 44 negatív vegyérték lekötéséhez igazodtak.

2. Valamennyi Si* iont négyes koordinációba helyezték s ha a 8 pozíció betöltésé-

hez kevés volt a Si, a hiányt Al3 ” ionnal egyenlítették ki.

3. A többi kationt a nagy Na -
és K' kivételével oktaéderes koordinációban

tüntették fel.

4. A képlet kiszámításánál a Xa + Ca -f- K összvegyértékre 0,33-t vettek, ami
~2

az átlagnak tekintett 0,84 mg egyenérték kationcsere-kapacitásnak felel meg. Vizs-

gálatuk eredményeként a montmorillonitra a következ általános formulát adták meg :

(Si
8)

IV (AI3.33 Mg
0 . 67 )

Vl O20
(OH)

4

I

Xa
0 . 67

Marshall (12) ésFoster (13) a számítás módszerét módosította. Marshall
nagy szerepet tulajdonít a helyettesítések és báziscsere-kapacitás közötti összefüggésnek,

Fos tér pedig a magnézium egy részét cserélhetnek vette s külön kezelte az oktaé-

deres réteg ki nem cserélhet magnézium j ától.

E szempontok figyelembe vételével elssorban Fos tér alapján — kiszámítottuk

az istenmezejei és bándi bentonitok montmorillonitjainak kristálykémiai formuláját.

A számításnál azt a lényeges módosítást vezettük be, hogy a bentonit oxidos elemzési

értékeibl az elbbi vizsgálataink szerint megállapított szennyez anyagra es oxid-

mennyiségeket levontuk. A számítás menetét az istenmezejei mintára vonatkozólag a

III táblázatban mutatjuk be.

A montmorillonit elemi cellájában 8 tetraéderes kationhelyzet van, tehát a kapott

Si mennyiséget (7,157) alumíniummal egészítjük ki 8-ra. Az Al3+ —» Si~
1-

helyettesítés

miatt azonban a tetraéderes kötelékben 0,843 töltéshiány lép fel. Az oktaéderes kötelék-

ben 4 háromvegyérték pozíció van, azaz 12 vegyérték, de a megmaradt alumínium -j-

+ vas -f magnézium csak 10,595 töltést tesz ki, miáltal e kötelékben is eláll 1,405

töltéshiány. A két kötelék semlegesítését a becserélhet magnézium és kalcium -f- 2,248

töltése éppen helyreállítja.
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III. táblázat

Az istenmezejei bentonitban lév monlmorillonit kristálykémiai formulájának számítása
az oxidos elemzésbl

Az eredeti oxidos
összetételbl*

levonva az 5%
kvarcra és 12%

illitre* • es mennyisé-
geket és átszámítva

100-ra

Kationos
alkatrészek Gr-
egyenértékei

Gr-egyen-
értékek 44
vegyértékre
számítva

Atomok elemi
cellánként Töltés

si0 2 58,89 3,922 28,628 7.157 7,157 1 T
0,843 )

— 0,843
ai 2 o3 23,74 1,397 10,197 3,399 2,556
Fe2 03 3,61 0,135 0,985 0,328 0,328

}
O

MgO 5,36 0,266 1,942 0,971 0,971 1
—

1 ,405

2,248
CaO 7,84 0,280 2,044 2,044 2,044
MgO (***) 0,56 0,028 0,204 0,204 0,204 Cs

100,— 6,028 44,— -f 2,248

* Elemezte Vajda Lászlóné T = tetraéderes köteg
** Muszkovit képletét használva O = oktaéderes köteg

*** Bázis-cserével meghatározva Cs = cserélhet kationok

Az adatok felhasználásával az istenmezejei és bándi montmorillonit kristály-

kémiai formulái :

istenmezejei :
(Si

7
. 16Al0 .g4)

O20 (OH)
4

(Al
2 . 56

Mg0 . 97
Fe0 .33)x 1 . 12

bándi :
(Si

7
. 62
Al

0 . 38)
O 20

(OH)
4

(Al
3 . 22'Mgo'54-^

e
o - 2o)->c o - 64

A formula utolsó index-számai e számítással nyert báziscsere-kapacitást jelöhk

amely értékek a meghatározottal összhangban vannak.

Mivel az istenmezejei montmorillonitban a Si : A1 arány 2,10 : 1, a bándiban

pedig 2,11 : 1, Sedleckij beosztása szerint mindkét montmorillonit omontmoril-

lonit—4«-nek tekinthet.
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Determination of the montmorillonite content and crystallochemical formula of mont-
morillonite in somé Hungárián bentonites

by K- NAGY

The montmorillonite content of industrially significant bentonites of the localities

Istenmezeje, Bánd, Komlóska and Mád has been determined by means of DT analysis.

The apparátus was home-made in the Institute of Research fór Heavy Chemistry. It

contains three Pt/Pt-Rh tliermocouples. A130 3 is serving as inért matériái. Heating
velocitv : 1 2 centigrade/minute. In determining the theoretical and practical coefficients

influencing analysis (such as heating velocity, partiele size and quantity of the sample
investigated, etc.) the utmost care has been exercised.

Two sets of comparative curves fór montmorillonite-caolinite resp. montmoril-
lonite-illite were prepared (figs. 2— 3.). Sodium montmorillonite írom Little Rock
(Arkansas),was employed as base sample fór montmorillonite, matériái from Murfreesboro
(Arkansas) fór caolinite and matériái from Füzérradvány (Hungary) fór illite. Com-
parison was earried out on the basis of the 700, 600 resp. 550 centigrade endo-
thermic peak surfaces of montmorillonite, caolinite, resp. illite. Plotting the peak sur-

íace versus per cent. content, the diagrams fór evaluation were obtained (figs. 4—6.).

Subsequently, the DTA curves of the investigated Istenmezeje, Bánd, Komlóska
and Mád bentonites were prepared, and the mineral composition of the samples
was determined by the aid of the comparative curves.

From the four materials in question Debye-Scherrer roentgenograms were alsó

prepared. The line values and the evaluation of the same is represented in Table II. On
the basis of the roentgenograplis quantitative estimates were alsó carried out.

The samples were alsó studied microscopicallv.

On the basis of the DT analysis, controlled and completed by roentgenographic
and microscopic methods, the per cent. mineral composition of the four bentonites may
be represented in the following :

Istenmezeje Bánd Komlóska Mád

Montmorillonite 83 77 67 50
Illite 12 10 10 32
Quartz 5 8 18 8
Caolinite — 5 — 10
Feldspar — — 5 —

In the second phase of research first of all the crystallochemical formula of the
Istenmezeje and Bánd montmorillonites was calculated after the method of M. D. Foster.

From the oxide values analysis of the oxide quantities the eontaminations were
subtracted before calculation. The course of calculation is seen in Table III.

The crystallochemical formula of the two montmorillonites in question may be
written as foows :

Istenmezeje: (Si
7

. 16Ai0 . 84 (O 40 (OH) 4 (Al 2
.

56 Mg0 . 97 Fe0 . 33)xl,12

Bánd : (Si
7

. 62 Al0 . 83 )
O20 (OH)4 (Al3 . 22 Mg0 . 54 Fe0 . 20 ) x0,64

Considering the classification ofSedletzkij both of the substances may be classed

as omontmorillonite —4 .«
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FOLYÓVÍZI- ÉS SZÉLFJTA HOMOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

MIHÁIyTZ ISTVÁN — UNGÁR TIBOR*

(I. táblával)

Az Alföld legfiatalabb rétegsorában folyóvízi és szélhordta üledékek vannak,
fontos tehát a iiomokrétegek származásának eldöntése. Futóhomok mindig csak száraz

klimájú idszakban keletkezett nagy tömegben, tehát a pleisztocénben a glaciálisokban,

vagy az interglaciálisok száraz szakaszaiban. Ennek biztos megkülönböztetése tehát

a folyóvízi homoktól a negyedkor rétegtani tagolásában fontos támpont. (5)

Közismert, hogy a folyóvízi homok uralkodólag szögletes, míg a szélfújta homok
többé-kevésbbé legömbölyödött. További különbség van még a kett között abban,

hogy a folyóvízi homok kisebb vagy nagyobb mértékben csillámos, csillámszemei

nagyok, míg a szélfújta homokban ha van is kevés csillám, ennek pikkelyei a homok
uralkodó szemnagyságánál sokkal kisebbek, a széltl görgetve összetöredeztek.

Mindkét megkülönböztet tulajdonság azonban sok esetben viszonylagos, el-

mosódó, ezért, ha természetes vagy mesterséges feltárásokból származó, vagy fúrásokkal

felszínre hozott fosszilis homokkal van dolgmik, annak származása sokszor nehezen

dönthet el. Ha a Duna-Tisza közén valamely felszíni, jelenleg is széltl mozgatott

futóhomokot ersebb nagyítással nézünk, azt tapasztaljuk, hogy a szemcséknek csak

egy része jellegzetesen legömbölyödött, egy része átmeneti jelleg, st jelentékeny

mennyiségben a folyóvízi homok éles, szilánkos formáját mutatja. Ugyanezt tapasztaljuk

megfordítva a folyóvízi homokban is, az alföldi folyók jelenleg szállított homokjában.
Szükséges tehát valami törvényszerséget megállapítani, amelynek alapján a kétféle

homokot biztosabban lehet megkülönböztetni.

A törmelékes üledékek szemcséinek alakjával újabban kiterjedt irodalom foglal-

kozik. Számos vizsgálat (2, 6, 7, 11) egyönteten arra a váratlan eredményre vezetett,

hogy míg a kavics-szemek legömbölyödöttségének foka a folyóvízi szállítás folyamán

eleinte gyorsan, majd lassabban fokozódik, a homokszemcséké kis mértékben, de követ-

kezetesen csökken. Ezt egyesek a töredezés elrehaladásával, mások az alak szerint

való osztályozódási folyamattal magyarázzák. Bár hazai viszonylatban erre vonatkozó

vizsgálat még nincs, a fenti megállapítás megnyugtat bennünket afell, hogy ersen
koptatott felszín homokszemcsét valóban csak szél által való mozgatás hozhat létre.

Kiindulási alapnak természetesen a jelenlegi folyóvizek által szállított, illetleg

a jelenben is széltl mozgatott homokot kellett elfogadni. A szemcsék alakjának meg-

figyelése azt mutatta, hogy a futóhomok legjellegzetesebb szemcséinek koptatottságát

nem a szemcse nagy formája, tehát a domború oldalaknak az egyenes, vagy homorú
oldalakkal szembeni uralkodó volta jellemzi, hanem a szemcse felszínének a kidolgozása

(mikroreliefje), a közismert gyöngyházfény, vagy zsírfény. Ez igen gyakran jelentkezik

* Eladták a Magyar Földtani Társulat 1951. áprilisi szakülésén.

2 Földtani Közlöny
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olyan szemcséken is, amelyeknek körrajzában nem a domború vonalak az uralkodók.

Ezzel a megállapítással jól egyezik Thiel (11) kísérlete is, aki mesterségesen el-
állított éles homokszemeket forgó dobban való görgetéssel koptatott és a különböz
idtartamú kezelés után készített fényképei azt mutatják, hogy a koptatás elször a

legfinomabb éleket simítja el, majd az egész szemcse felveszi a felület félfényesre csiszolt

állapotát, anélkül, hogy nagy formáiban a domború vonal jutna túlsúlyra. Ez az utóbbi

alak, tehát a tulajdonképpeni legömbölyödés folyamata csak sokkal késbb áll be.

így a futóhomok szemcse találó jellemzésére nem is azt kell mondanunk, hogy
gömböly, vagy legömbölyödött, hanem, hogy csiszolt, kop-
tatott. Szádeczky (13) módszere, amely a domború, egyenes és homorú oldalak

hosszúságának viszonyán alapszik, a kavics-szemek gömbölyödöttségi fokának meg-
állapítására igen jó, a homokszemcsék fenti vonatkozásban való jellemzésére kevésbbé

alkalmazható. A kavics ugyanis minden esetben többé-kevésbbé legömbölyödött, éles-

szem kavics nincs és nem is lehetséges, különbség az egyes szemek között csak a

legömbölyödöttség fokában lehet. A homokban egymás mellett vannak
szögletes és gömbölyre csiszolt szemcsék, mindkét homokfajtában. A két féleség közti

különbséget csak a csiszolt és nem csiszolt szemcsék aránya
mutathatja. Szélsséges esetekben ez az arány már nagyító alatt egyszer ránézéssel

feltnik. Legtöbb esetben azonban csak számlálás alapján készült statisztika útján

dönthet el a homok hovatartozósága.

> Az újabb szemcsealak vizsgálati módszerek a legömbölyödöttség fokát egyetlen

számból álló jelzszámmal határozzák meg, egyesek a mérésekkel nyert gömbölységi
sorozatot szemre meghatározható 5— 6 csoportra osztják (8, 10). Ilyen »vizuális« mód-
szert alkalmaztunk mi is.

Hogy az összehasonlítás helyes legyen, tekintetbe kellett venni a szemnagyságot

is. Közismert, hogy minél nagyobbak a szemcsék, annál könnyebben kopnak le. A kavics

minden esetben gömböly, a durva (0,5 mm-nél nagyobb szem) homok jórésze a folyó-

vízi szállítás esetében is legömbölyödik, ennél kisebb szemek azonban már csak a szél

által való görgetés következtében. A 0,1 mm-nél kisebb szemcsék már a futóhomokban

is csak kissé vannak megkopva, a 0,05 mm-nél kisebbek pedig itt is megrzik szögletes,

érdes felszínüket. Koptatottság tekintetében tehát csak az azonos nagyságú szemcséket

lehet összehasonlítani. A homokmintákból ezért szitálással elkülönítettük a 0,1—0,2

mm-es részt és ennek szemcséit vizsgáltuk. Ez a szemnagyság az, amely a durva-, közép-

és aprószem homokból is nagy mennyiségben kivonható.

A szemcséknek 3 felszíni típusa állapítható meg. Egyik szélsség a teljesen éles,

szilánkos, ép törési felület szemcse, amelynek nagy formája is rendszerint különböz

irányokban eltér méreteket mutat. Folyóvízi homokjainkban ez az uralkodó, ezért

I. számú típusnak nevezzük. A Il-es forma átmeneti jelleg. Többnyire egyenl át-

mérj, nagy törési szilánkok nincsenek rajta, felszíne durva legömbölyödött séget

mutat, egészen apró egyenetlenségekkel. Határozottan csiszolt felszín még nincs rajta.

A III. sz. változat a futóhomok szemcse legjellegzetesebb szélsséges kifejldése. Kis

felszíni formáiban apró egyenetlenségek sincsenek, köröskörül tompa fényre van

csiszolva. Nagyformái szerint lehet megnyúlt is, a legtöbb esetben azonban többé-

kevésbbé egyenl átmérj. Egyes szemeken jelents mértékben jelennek meg egyenes,

st homorú vonalak is, a domború körvonál azonban uralkodó. (1. I. tábla)

Vizsgálati eredményeinknek a szakülésen történt ismertetése óta jelent meg

Cailleux (1) munkája, amely megállapításainkat teljes mértékben igazolja. Ugyan-

azt a három szemcsetípust különbözteti meg, a félfényesre koptatott szemcse felszínét

szélfúvásból származtatja és a tördelt, fényes felszíntl való eltérését optikai alapon

megmagyarázza. Hasonlóan jellemzi a szemcseformákat Svecov (12) 4 típussal.
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Az említett három típus megvan mindkét homokfajtában. Ha megszámláljuk a

szemcséket, a folyóvízi homokban többet találunk az I. sz-ból, futóhomokban pedig a

III/-ból. Az arányokat az alábbi táblázat szemlélteti :

I. táblázat

Minta Ivdhely
Százalék

száma
I II in

i.

Szélfujta homokminták

Bajától D, vaskúti mút m. 233/50. fúrás 2— 3 m 3 74 ’ 23
2. « « « « « 233/50. f. 4,5— 5 m 5 65 30
3, « « « múttól DNy, 234/50. f. 1,5—3,3 m 1 76 23
4. Bajai szlk v. á.-tól DNy 600 m, 223/50. f. 0,2—2,4 m 2 72 26
5. « « v. á.-tól DNv 1 ,6 km 225/50. f. 0,4-—0,8 m 1 68 31

6. Bácsbokod—bajai múttól ÉK 50 m, 227/50. 0,3—0,9 m 1 75 24
7, Bajai—vaskúti vasútvonaltól K 500 m,

230/50. f. 0,2—0,8 m 0 66 34
8. Bajai—vaskúti vasútvonaltól K 500 m,

230/50. f. 1,1—2,3 m 2 69 29
9. Csávoly K. szélén, 197/50. f. 0,4—0,8 m 6 80 14

10. « K. szélén, 197/50. f. 0,8— 1,2 m 1 87 12

11. Kisszállástól É 6 km, 129 50. f. 1,8—2,4 m 0 66 34
12. « É 7 km, 128/50. f. 0,7— 1,3 m 3 72 25
13. Kiskunhalastól ÉNy 4 km, 2. i. 0,4—0,6 m 3 84 13

14. « ÉK 7 km, 1. f. 0,7—2,5 m 0 76 24
15. « ÉK 10 km, 115/50. f. 0,1— 1,9 m 1 72 28
16. « ÉK 10 km, 115/50. f. 4,5—5,0 m 2 75 23
17. « DK Ereszt, 122/50. f. 0,2—0,8 m 0 59 41

18. « DK Ereszt, 122/50. f. 2,0—2,2 m 0 60 40
19. « DK Ereszt, 122/50. f. 3,0—3,2 m 1 61 38
20. Kiskunmajsától DNy 12 km, 106/50. f. 0,0—0,6 m 2 70 28
21. « DNy 12 km, 106/50. f. 1,2— 1,6 m 0 69 31
21'. « DNv Zsanai iskola m. 1,5—2,0 m 3 83 14

22. « DDNy 8 km, 103/50. f. 1,6—2,0 m 5 71 24
22'. « DDNy 10 km, 2 65 33
23. « DDNv 10 km, 102/50. f. 0,8— 1,2 m 4 71 25
24. « DNy 8 km, 101/50. f. 2,7—3,0 m 3 70 27
25. « DNv 7,5 km, 100/50. f. 0,2—2,0 m 3 72 25
26. « DNy 7,5 km, 100/50. f. 2,5—3,5 m 1 62 37
27. « D 1 km, 99/50. f. 0,0—2,3 m 1 77 22
28. « D 7 km, 99/50. f. 2,3—2,7 m 1 73 26
29. « D 6 km, 94/50. f. 1,3—2,2 m 1 80 19

30. « D 6 km, 94/50. f. 2,2—2,5 m 3 70 27
31. Kúnágasegyházi iskola m, 92/50. f. 0,6— 1,0 m 0 75 25
32. « « m, 92/50. f. 1,0—2,0 m 2 59 39
33. Csólvos puszta, 84 50. f, 0,2— 1,6 m 7 68 25
34. « « 84/50. f, 2,6—4,1 m 9 60 31

35. Kiskunmajsától DK 8,5 km, 53/50. f. 0,5— 1,0 m 0 83 17

36. Bugac, városi major, felszínrl 29 45 26
37. Soltvadkerttl DNy 5,5 km, 12. f. 0,8— 1,2 m 3 79 18

38. « K 2 km, 10. f. 0,4— 1,6 m 3 80 17

39. Soltvadkert belterülete, 1 1 . f

.

0,9— 1,9 m 1 73 26
40. Félegyházi Tanvák, Félegyházi Szlk 0,3— 1,0 m 0 85 15
41. J ászszentlászló, piactér, 10. f. 0,0— 1,6 m 7 68 25
41'. « piactér, 10. f. 2,3—2,9 m 6 61 . 32
42. Jászszentlászlótól ÉK 1,5 km, 6. f. 0,0—0,6 m 9 57 34
43. « ÉK 1,5 km, 6. f. 2,3—5,0 m 7 45 48
44. « ÉK 2,5 km, 8. f. 0,0—0,5 m 3 52 45
45. « ÉK 2,5 km, 8. f. 0,7—0,9 m 4 51 45

2 *
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I. táblázat folytatása.

Minta lelhely
Százalék

száma
I II m

46. « ÉK 2,5 km, 8. f. 1,3— 1,6 m 1 45 54
47. « ÉK 2,5 km, 8. f. 3,1—4,0 m 6 52 42
48. « ÉK 3,5 km, 1. f. 0,0—0,5 m 8 66 26
49. « ÉK 5 km, 2. f. 1,2— 1,5 m 7 66 27
50. Pálosszentkúttól Ny 4 km, 2. f. 1,2— 1,5 m 7 66 27
51. « Ny 4 km, 2. f. 3,0—4,0 m 5 51 44
52. « Ny 4,5 km, 3,0—4,0 m 14 56 30
53. « Ny 5 km, 1. f. 0,0—0,5 m 8 66 26
54. « Ny 5 km, 1 . f. 4,0—5,5 m 7 57 36
55. Pálmonostorától DNy 2 km, 8. f. 0,3—2,9 m 17 51 33
56. « DNv 3 km, 15. f. 0,0—0,7 m 25 48 27

57. « D 2 km, 1. f. 2,4—3,2 m 36 - 39 25
58. Pusztaszer, szárnyékhalmi iskola, 3,6—4,6 m 13 59 28
59. Kisteleki tanvák v. á.-tól Ny 1 km, 2,0—3,6 m 9 62 30
60. Kistelek közelében, 8. f. 0,8— 1,0 m 3 82 15

61. Pusztamérges, Sashever 9 66 25
62. Pusztamérgestl ÉK 3 km, 4 81 15

63. Kiskundorozsma 6 70 24

64.
1

«

Folyóvízi homokminták :

3 68 22

65. Dunapart, Petfi- (Kis Pandúr) -sziget 83 13 4

66. Dunapart Bajától Ny, laktanva m
«' Baja közeiében, Decsi szállások

67 28 5

67. 92 8 0
68. « Bátaszék mellett 84 13 3

69. .Tiszapart, Szeged mellett 68 20 12

70. « Szeged, Petfi telep m 57 39 4

71. « Maros-torkolattól D, K-i part 75 25 0
72. « Tápéi hajóállomás mellett 28 67 5

73. « Algy 62 25 13

74. « Szentes, 27/50. f, 2,0—2,8 m 47 41 12

75. « Szentes 27/50. f, 2,8—4,0 m 59 38 3

76. « Szolnok, közúti hídtól É 200 m 50 50 0

77. « Szolnok, közúti Ilidtl É 1 km 56 44 0

78. « Tiszaladánytól DK, jobbparton 46 54 0

79. « Tiszalöktí É, balparton 37 63 o

80. Maros-part, torkolata közelében, balpart 52 47 1

81. « « « « 51 47 2

82. « Kiszombortól É-ra 64 35 1

83. « « É-ra balpart 69 30 1

84. « « É-ra 77 23 0

85. « Makó alatt, torkolattól 20 km 76 24 0

86. Maros zátonva, Apátfalva, torkolattól 40 km 68 32 0

87. Marosmeder, Apátfalva, torkolattól 50 km, 73 24 3

88. Krös-part, Bkén}’, duzzasztómtl D 46 37 17

89. Takta-patak ártere, Tárcáitól DK 3 km, 34 64 2

90. « « « DK 3,5 km, 29 66 3

Egyszer százalékos viszony nem mutatja mindenkor a homok hovatartozóságát,

fleg a II. típusnak gyakran uralkodó volta miatt. Éppen ezért nem dönthet el a homok

hovátartozósága a százalékszámokból levezetett aránysz mmal sem. Jól kiugrik azonban,

a futóhomok-, vagy folyóvízi homok jelleg, ha a megszámolt 3 típus százalékos mennyi-

ségeit a szokásos módon háromszög diagrammba rakjuk fel. Egy sorozat recens
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folyóvízi és futóhomok minta adatait felrakva az derült ki, hogy a két homok-
fajta jól elkülöníthet területen jelenik meg.

E területeken belül varrnak olyan esetek is, amelyekben a százalékos viszony

nem mutatná helyesen a homok származását. A 36. számmal jelzett bugaci és az 57.

sz. pálmonostorai futóhomokban valamivel több az I. típusú (éles), mint a III. típusú,

koptatott szemcse. Pedig mindkett szélhordta, jelenleg is mozgó »futóhomok«. Alrárom-

III

szögdiagrammban való helyüket mindhárom típusba tartozó szemcsék mennyiségének

aránya adja meg és ennek alapján mindkét minta a szélfújta homok területére esik.

Ha most ismeretlen származású homokkal van dolgunk, annak %-os adatait

ugyanígy felrakjuk ‘és annak a homokfajtának a csoportjába sorolhatjuk, amelynek

területébe a háromszögben beleesik. Ha egyelre nem is tudjuk kellen megmagyarázni

a különböz szemcseformáknak egyazon mintában való elfordulását, a jelenben meg-

figyelt helyzetnek a földtani múltba való visszavetítése a legbiztosabb út a képzdési

mód megállapítására. Cailleux (1) a szaharai futóhomokban is megállapított 1 5°/0

éles szemcsét, pedig az általa vizsgált 0.7 mm-es szemcsék ersebben gömbölyödnek le.

A háromszöges ábrázolásban az összes megvizsgált jelenlegi folyóvízi, illetleg

szélhordta homókminták helyei olyan görbe vonallal körülhatárolható két mezbe
esnek, amelyeknek domború oldalai egymás felé fordulnak. Ez a görbe körülhatárolja
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a legkevésbbé jellegzetes, de azért még ugyanabba a fajtába tartozó minták helyeit is.

Az egyik féleség legkevésbbé jellegzetes mintái közelednek a másik féleség ugyan-
csak legkevésbbé jellegzetes mintáinak helyei felé, egymással azonban nem keverednek.
A kevéssé jellegzetes esetek ritkák, minél kifejezettebb a minta jellege, annál srb-
ben fordul el.

Emiatt meg lehetett állapítani a két fcsoporton belül legalább durva elhatá-
rolással a jelleget ersen, közepesen és gyengén mutató alcsoportokat. Erre azért

m

2. ábra. Homokfajták jellegzetességének fokozatai a háromszöges ábrázolásában. Jelzések : f = ersen
folyóvízi, f = közepesen folyóvízi, (f) = gyengén folyóvízi, sz = ersen szélhordta, sz = közepesen

szélhordta, (sz) = gyengén szélhordta jelleg homok mezje

van szükség, mert a származás megítélésében nem egyenl értékek a jelleget igen

különböz mértékben mutató minták. Az alcsoportokra való osztást csak tapasztalati

alapon lehetett megoldani, a két terület egymáshoz közeled részeinek elhatárolásával.

Az elhatárolás durva és bár az elfordulási viszonyok tekintetbevételével készült, ön-

kényes, azonban alkalmas a jellegzetesség fokának megközelít megállapítására. Ezt
a beosztást a II. táblázatban és a 2. ábrán tüntetjük fel.

A homokszemcse vizsgálatok kivitelére vonatkozóan még a következket jegyez-

zük meg : A koptatottságnak a szemnagyságtól való függését már a bevezetésben említet-

tük. Ennek közelebbi bemutatása végett a III. táblázatban közöljük egy folyóvízi és egy

szélhordta homokminta különböz szemnagyságú frakcióinak szemcsetípus százalékait.

E példából jól látszik a különböz nagyságú szemcsék felszínének eltérése,

különösen az éles szemcséknek a szemnagyság növekedésével való következetes csökkenése.
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II. táblázat

Alcsoport

Komokfajta meghatározása

elnevezése jelzése
*

I % II % III %

Folyóvízi

50—100 30—50 0—20 Ersen folyóvízi
jelleg

'
f

20—50 40—80 0—10 Közepesen folyóvízi

jelleg f

50—70 30—60 10—20 Gyengén folyóvízi

'jelleg
(f)

Szélhordta

0—10 40—80 20—60 Ersen szélhordta
jelleg

sz ,

0—20 40—90 10—50 Közepesen szélhordta
jelleg

sz

20—37 35—65 15—45 Gyengén szélhordta
jelleg

(sz)

III. táblázat

Homokfajta és
lelhelye

Szemcsetípus
Szemnagyság

I % II % III %

Szélhordta homok 0,5—0,2 mm 0 5 67 28
Csanytelektl K-re 0,2—0,1 mm 0 17 53 30
150 m 0,1—0,05 mm 0 20 51 29

Folvóvízi homok 0,5—0,2 mm 0 75 22 3
Kiszombortól É-ra, 0,2—0,1 mm 0 77 23 0
Marospart 0,1—0,05mm 0 80 20 . o

A három szemcsetípus binokuláris mikroszkóp alatt igen könnyen felismerhet.

Néhány esetben ugyanazt a homokmintát 3 egyén külön-kiilön kiszámolta. Egy-két

százalék eltéréssel ugyanazt az eredményt kapta mindhárom. A szemesetípus helyes

megállapítását tehát nem veszélyezteti az egyéni megítélés.

A megszámlálandó szemcsék számáról jó felvilágosítást ad a 3. ábra. Ebbl az

derül ki, hogy a kisszámú szem esetén még ingadozó százalékos mennyiségek 1 50 szemcse

megszámlálása után már állandók maradnak.

A módszer helyességét igazolja, a Szádeczky-féle CPV-rendszerrel történt össze-

hasonlítás. E vizsgálat során meghatároztuk az I, II, III típusnak a Szádeczky-
féle görgetettségi fokozatokra vonatkozó gyakorisági százalék-számait, továbbá az

egyes típusok CPV-középértékeit. A gyakorisági százalékszámokat feltüntetet 4.

ábra igazolja, hogy az I, II, III típusok az összes hhetségcs görgetettségi fokozatokat

kimerítik. Figyelemreméltó a II és III típus görbéinek »á hatásad, ami azzal áll kapcsolat-

ban, hogy kis.-bb mértékben a III típus ízemcsé'n is m gjelennek konkáv felszínek,

ezeknek a szemcséknek különben t ljesen simára, tompa gyöngyházfényre csiszoltsága

ellenére.

Az egyes típusok Sz ád e c zk y-féle CPV középértékeit s a középértékeknek meg-

felel Szádeczky-féle típust feltüntet IV'. táblázat arra mutat, hogy az I, II és III
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típusok az összes alábbi lehetséges görgetettségi állapotokat eléggé egyenletesen

osztják fel, ezen kívül az itt feltüntetett számadatok az egyes típusokat pontosan rög-

zítik és az eredményeknek bárki által történ egyértelm ismétlését teszik lehetvé.

3. abra. A koptatottsági százalékszámoknak a megolvasott szemcsék számától való függése. Háromszögek-
kel jelzett számgörbék a szilánkos (»I«), négyzetekkel jelzettek a közepes 0>II«), körökkel jelzettek az ersen

koptatott ( •> 1 1 1 <>
)
szemcsék százalékszámának változására vonatkoznak

A leírt vizsgálatok alföldi homokelfordulások alapján készültek, fként a Duna-

Tisza közi homokféleségek elkülönítése céljából. Ezen az alapon állapítottuk meg a

fúrásokkal feltárt homokszintek hovátartozóságát (5). A Duna-Tisza közi lösz- és homok
hátság DNY-i részében 30 m mélységig csak szélfújta homokrétegeket állapítottunk meg.

A hátság K-i részében már nagy kiterjedésben találtunk folyóvízi homokot eddig a mély-

ségig. A hátságtól Ny-ra lev régi Dunavölgv lerakódásai kivétel nélkül a folyóvízi

homok jellegét mutatták.
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A tisztára a szemcseformák alapján tett megállapításokat nagy mértékben

igazolta a pollentartalom is. A folyóvízinek megállapított rétegekbl bven került ki

fosszilis virágpor, a futóhomok rétegekbl azonban nagyon kevés. Régi tapasztalat,

liogv a szélfújta, tellát szárazföldi képzdményekben a lerakódáskor belekerült virágpor

elpusztul, a vízi lerakódásokban azonban megmarad.

Még ersebb bizonyítékot adnak a csigahéj maradványok. (3).A szemcsék alapján

futóhomoknak minsített rétegekbl nagyrészt szárazföldi fajok kerültek el, azonkívül

kevés Anisus spirorbis és Pisidium cinereum. Elbbi a Duna-Tisza közi futóhomok
terület mélyedéseinek idszakos tócsáiban, az utóbbi állóvizekben ma is él. Jellegzetes

folyóvízi fajok : Lithogliphus naticoides, Theodoxns transversalis, Sphaerium rivicola,

Unió crassus sohasem fordult el, a szemcsék alapján folyóvízinek ítélt homokrétegekben

azonban igen gyakran.

Nem kétséges, hogy ez a módszer, mint minden egyirányú vizsgálat hiányos és

csak másfajta megfigyelésekkel egybevetve használható. A vizsgálat érvényessége alól

feltn kivételt képez a partidünék homokja. Ilyenek vannak a futóhomok-lösz hátság

keleti szélén, st a tiszántúli lösztábla területén is. Ezeknek a lösz alól elbukkanó,

többnyire hosszan elnyúló, keskeny homokvonulatoknak a szemcséi a háromszöges

ábrázolásban még a folyóvízi homok területébe esnek, tár kimutathatóan szélfújta
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településben fekszenek. Ez természetes is, mert a széltl görgetve megtett út igen kicsi

volt. Lehetnek ilyen elfo dulások a hátság keleti részében megfúrt, folyóvízinek kiadódó

rétegek között is, településük azonban nem világlik ki a fúrásokból olyan feltnen,
mint a felszíni, vagy felszínközeli ma is partidüne jelleget mutató homokdomboké.

IV. táblázat

Szemcse-
Szádeczky-érték

Szádeczky-
típustípus

c % p % v %

I 73 6 21 lb

II 35 18 47
1

3b

III 5 15 80
.

4b

A Lírásokban folyóvízinek megállapított rétegek, ha részben partidüne származásúak is,

akkor is jellemz a folyóvizekhez való közelségük. Ehhez hasonló kifejldés homok-

rétegek a Duna-Tiszaközi hátság déli részének középs és nyugati részén egyáltalában

nem találhatók, jeléül annak, hogy folyóvíz még a közelükben sem volt.

Feltn még a felszíni, jelenlegi futóhomokterület különböz helyein a koptatott-

ság különböz foka. A minták sorrendjét a táblázatban úgy állítottuk össze, hogy az

egy környékrl származó minták egymásután következzenek. így már is feltnt az egyes

vidékek szerinti különbözség. Az egész Duna-Tiszaköz területérl végzett felszíni

homokvizsgálat el fogja dönteni a futóhomok vándorlási irányának és származási

helyének sokat vitatott kérdését is.

IRODALOM — UTERATURE

1 . C a i 1 1 e u x, A. : Morphoskopische Analyse dér Geschiebe imd Sandkömer
und ilire Bedeutung für die Paláoklimatologie. Geologische Rundschau, Bd. 40, H. 1,

5. 1 1— 19 1952. — 2. Carth.y, Mc. G. R. : Eolian sands : A comparison. Am. Joum.
Sci. Ser. 5. Vol. 30, pp. 81—95. 1935. — 3. Horváth A.; Malakológiai tanulmány
a Dvma-Tisza köz déli részének pleisztocén rétegeirl. Egyetemi Évkönyv, 1 953.— 4. K r u ra-

béin, W. C. : Measurement and geological significance of shape and roundness of

sedimentary particles. Journal of Sedimentary Petrology, vol. 11. 1 94 1 . — 5. M i h á 1 1 z

I. : Az Alföld negyedkori üledékeinek tagolódása. Alföldi Kongresszus. M. Tud. Akadémia
Müsz. Tud. Oszt. Közleményei, 1953. 101— 110. 1. és Acta Geologica 1953, 107— 120. 1. —
6. P e 1 1 i

j
o h n, F. J. : Sedimentary rocks. Harper & Brothers, New York 1948. —

7. Pettijohn, F. J. and L u n d a h 1, A. C. : Shape and roundness of Laké Erié

beach sands. Joum. of Séd. Petrology, vpl. 13, no. 2, pp. 69—78. 1943. — 8. P o w e r s,

M. C. : A new roundness scale fór sedimentary particles. Joum. Séd. Petr. vol. 23, pp.
117— 119. 1953. — 9. P y e, W. D. and Pve, M. H. : Sphericity determinations of

pebbles and sand grains. joum. Séd. Petr. vol. 13, pp. 28—34. 1943. — 10. Ritten-
house, G. : A visual metliod of estimating two-dimensional sphericity. Joum. Séd.

Petr. vol. 13, pp. 79—81 . 1 943. — 1 1 . R u s s e 1, R. D. and Taylor, R.E.: Roundness
and shape of Missisipi river sands. The Joumal of Geology, vol. 45, 1 93 7. — 12. Svecov,
M. Sz. : Petrografija oszadocsnüch porod. Moszkva, 1948. — 13. Szádeczky K. E.:
Die íBestimmung des Abrollungsgrades. Zentralblatt für Mmeralogie etc. Abt. B. S.

389—40 1 . 1933. — 14. T h i e 1, G. A. : The relatíve resistance to a' rasion of mineral

grains of sand size. Joum. Séd. Petr. vol. 10, pp. 103— 124. 1940.



Miháltz—Urtgár: Folyóvízi és szélfújta homok megkülönböztetése 27

Pa3^HMeHne (JbHOBuaTHAbHOií h CbinyMeíí nbim.

M. Mnxajiu — T. YHrap

B CTaTbe onncaH npocTou, öbicrpbiií mctoa aah pa3AimeHHH (JiAioBHaTOAbHOH h cbiny-

qeB nbuiH b öypoBbix npoöax Ha ochob3hhh HCCAeAOBaHira (Jjop.vt 3epeH. HccjieAOBaHHe (jiop.Mbi

3epeH yKa3biBaer Ha to, hto a6pa3HOHHOCTb 3epeH xápaxTepu3yeTCH He pa3iwepOM, a pa3BH-
•raeM noBepxHOcra 3epeH (MHxpopeAbecjiOM), h y cbinyueü nbiAH— nepaawyTpoBbiM hah tfcnp-

HbLM ÖAeCKOM. Pa3AHMHe MOKAy 4>AK)BHaTHAbHOH H CbinyUeH nbiAH COCTOHT B COOTHOUieHHH
uiAH(J)OBaHHbix h HeuiAH(})OBaHHbix 3epeH. B KpaHHe.w cnyuae H3BecTHoe cooraoiueHHe cpa3y
öpocaeTCH b rna3a nOA MHKpocKonoM, OAHaxo b öonbiuímcTBe CAyuaeB xnaccHiJiHKauHH nec-

kob HBAHeTCH HeHaAOKHOií h pa3peiuaeTCH TOAbKO Ha 0CH0B3HHH oTcueTa 3epeH.

OnpeACAínoTCH Tpn rana 3epeH necxa, xopouio OTAHuaeMbie BH3yaAbHbiM oöpa30M.

Oahh npeAeAbHbiíí ran 3epHa c ocTpoü, ockoaoahoh noBepxHOCTbio H3A0Ma rocnoA-
CTByeT b <{)AK)BHaTHAbHOM necxe (1 THn 3epea). Tun J\s II. nepexoAHOro xapaxTepa, noBepx-
HOCTb er noKa3biBaeT rpyóyio, 3axpyrneHHyto (ftop.My c MáneH

b

khmh HepaBHOMepHOcra.MH
;

OTíuAHtjjOBaHHaH noBepxHOCTb Ha Heü He bhah3. Tun JV° III. hbahctch ca.MbiM npeAeAbHbiM
pa3BHTneM 3epHa cbinyueH nujui, Ha er noBepxHocTH Aawe h MenbKHX HepaBHOMepHOcren
HCT

;
CO Bcex CTOpOH, OH OTIUAH(J)OBaH Ha MaTOBblH ÖAeCK, er <})OpMa ÖOAbUieH HaCTbK) BbinyK-

a3h. B o6pa3uax cocmiTbiBaeM 3epHa, oraocHUHiecH ko Bce.M TpeM ranaM, h onpeAeuneM npo-
peHTHoe KOAHqecTBO cocMHTaHHbix 3epeH. TaÖAHua JVe I. noKa3biBaeT rpaHynoMeTpHuecxHe
THnbi.

MCXOAHbIM nyHKTOM B BbHUeyKa3aHH0M MeTOAe ABAHeTCH COBpeMeHHblH (J)AK)BHaTHAb-

HbiH, t. e. ABH>KymHHCH BeTpo.M necoK.Ta6-i.JV9 1. coacp>kht pe3ynbTaxbi yueTa 3epeH noAOÖHbix
bhaob necxa. H3 xa>xAoro Tuna 3epeH k aHaAH3y rpeóyioTCH (JipaxuHH 0,1— 0,2 mm pa3MepoB,
Tax Kan 3anpyrAeHHe oycnoBneHO pa3Mepo.M 3epeH. FIpocToe npoueHTHoe OTHOuieHne He
BcerAa noKa3biBaeT ran necxa, OAHaxo Aerxo onpeAenHTb (jmroBHaranbHbiH hah cbinyuHH
xapaxTep, ecAH H3o6pa3HTb npoueHTHbie BenHMiiHbi cocuHTaHHbix Tpex TunoB 3epeH b Tpuro-
HOMeTpnqecKOH AHarpa.MMe. Ecah t3khm oópa30M H30pa>KaeM ASHHbie mhothx coBpeMeHHbix
<J)AK)BHaraAbHbix h cbinyuux necKOB, to h nyHKTbi npoexuHH noHBAHioTCH Ha TeppnTopHH,
xopouio OTAeAHeMbie Apyr ot Apyra (puc. 1 . xpyra : cbinyuHfi necox, TpeyronbHHKH : npoex-
UHOHHbie nyHKTbi npo6 (JimoBHaranbHoro necxa). Ecah peqb hact o necxe HeH3Becraoro npo-
hcxo>kachhh, er npoueHTHbie AaHHbie AOA>KHbi biTb HaHeceHbi noAoOHbiM o6pa30M b Aua-
rpa.MMe h BxnioqeHbi b mhcao toh rpynnbi necxa, x TeppHTopuH xoToporo othochtch oh b

TpeyroAbHuxe.

B uucne xa>XAOH rnaBHOft rpynnbi (ijinioBHaranbHoro h Cbinyuero necxoB) onpeAe-
ahiotch h noArpynnbi, noxa3biBaioiune xapaxTep necxa b CHAbHOH, cpeAHeft h cnaöoíí cre-

neHii. Pa3AeAeHiie noArpynn ocHOBbiBaeTcn Ha 3aHHcnenHH npobi, nyHXT npoexunn
xoTopoü HaxoAHTcn 6ah3ko k TeppnTopHH necxa npoTHBonOAO>KHOro xapaxTepa, b rpynny
CAao noxa3biBaiouiyK) xapaxTep necxa. I"l0Apa3AeneHHe Ha noArpynnbi H30Ópa>xaeT Tpe-
yroAbHaH AHarpaAraa puc. 2. (

f
: nne - necxa CH.ibHO (jjmoBuaraubHoro, f: cpeAHetjinio-

BHaraAbHoro
;

(f) : cna6o (JimoBHamAbHoro, sz : CHAbHO cbinyuero, sz : cpeAHecunyuero,
(sz) : cna6o Cbinynero xapaxTepa) h TaöAHua JV° 1 1

.

OnpeAeueHHA, ocHOBbiBaxnunecH Ha HccneAOBaHHH (jjop.Mbi 3epeH, 6binn noATBep>x-
AeHbl aH3AH30.M nblAbUbl H pe3yAbTaTa.MH H3yueHHH (JjayHbl MOAAIOCKOB p33AHMHbIX CAOeB

;

b o6pa3pax, 0xa3aBuiHxcH cbinyneü nbiAbro. o6Hapy>xHBaAHCb KOHTHHeHTaAbHbie bhaw, ho
hh b oahom cnyuae He Hamnocb xoTb h OAHoro 3K3eMnnapa peuHoro BHAa.

OAHaxo npu anaAH3e MaTepuaAa npH6pe>xHbix aioh onncaHHbiH mctoa He AaeT oaho-
3HaiHoro pe3yAbTaTa, Tax xax 3Aecb h3xoahtch cpaBHHTe.ibHO mhoto yrAOBaTbix 3epeH b
pe3yAbTaTe He6oAbiuoro paccTOHHHH TpaHcnopTa.

Determination of f!u viatile and blown sand

by I. MIHÁLTZ and T. UNGÁR

The authors describe a simple and quick method fór the distinguishing of fluviatile

ajid bJowAi sand in well samples, based cn the study of grain shapes. Investigations on
grain shapes showed the degree of wearing of the grains to be indicated nt so mucii by'

their overall shape than by the mir.ute characteristics (microrelief) of tlieir surface,
observed in the case of blown grains as a motlier-of-pearl or greasy lustre.The differenee
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between fluviatile and blown sand is indicated by the ratio of polished and impolisbed
grains. In extreme cases this difference is evident at once beneatli the magnifying glass ;

in most cases, however, it is imcertain and the eharacter of the sand sample may
be established by counting out only. The occasional occurrence of sharp grains in
blown sands was lately alsó observed by Cailleux. (1).

From the morpliological point of view tliree visually well discemible types of
sand may be separated. One extremitv is represented by the sharp, splintery grain
with fresh breaking surfaces, prevailing in fluviatile sands (Grain I.). Type II is of a tran-
sitory cliaracter, its surfaee exhibiting a rough roundedness with smalí relief-inequalities
and no definite polishing. Type III sliows the extreme evolutionary stage of the typical
blown sand, of dominantly convexe outline, polished on its whole surfaee to a blunt
lustre without the least ruggedness. The number of grains belonging to eacli of tliese types
is counted in the samples and expressed in per cent. of the totál number of grains counted.
The individual grain types are shown in Plate I.

The base values fór this method are obtained by tests on recent fluviatile resp

.

blown grain sand samples. Results of grain type counting on sucli inaterial are represented
in Table I . Fór the purpose of the test the fraction of a diameter of 0. 1

—0.2 millimetres of
each sample was used, considering that sphericity alsó depends from grain size. — A sim-
ple percentage relation does nt alwavs clearly indicate the type of the sample, bút
representing the percentage numbers of the tliree grain shape types in a triangle dia-
gram the fluviatile or blown origin of the sand may be well discemed. Plotting the data
of a number of recent blown and fluviatile sands in the triangular diagram, the repre-
sentative points will be ranged int two well-defined groups. (Fig. 1 . : circles : blown
,sand, triangles : fluviatile sand.) Dealing with a sand sample of unknown origin, the
percentage numbers are plotted in the same wav as above and the sample is relegated
to that type, to the group of which the representative point of the sample falls nearest.

In the two main types (fluviatile and blown) subtypes exhibiting the typical
cliaracteristics in a marked, moderate resp. weak manner may be distinguished, so e. g.
the samples of representative points located in the vicinity of the opposite type are

classed int the subtype called »weak«. The classification int subtypes is seen in the
tricingle diagram of fig. 2. (/ : markedly, f : moderately, (f) : weakly fluviatile, sz :

markedly, sz : moderately, (sz) : weakly blown subtype) and in Table II.

As seen from the results represented in Table III, it is necessary to use the
same grain size fraction tlioroughout the whole set of investigations is : espeeiallv

the diminisliing of the number of sharp grains with greater size is apparent, and the-

refore only grains of the same size may be used fór comparison.
On samples separately investigated by three different workers results agreeing

witliin the limits of 1
—2 per cent. were obtained and so the method may be declared

independent of personal factors. The number of grains to be coimted is seen from fig.

3., where the dependence of sphericity percentages from the number of grains coimted
is shown (triangle : intensely sharp, square : average, circle : intensely polished grains).

It may be seen that the counting of about 1 50 grains is required.

The reliability of the method was tested by comparison with the more exact,

non-visual method of E. Szádeczky. According to Table IV and fig. 4. the grain

shape types I II and III belong to the classes of rolledness No. 0—5 established by
Szádeczky.

The investigations were carried out in order to make possible the determination

of sand samples from boreholes of the inter-Danube-Tisza territory, Hungary. It was
established on the basis of the tests that to a depth of ca 100 ft blown sand dominates
the SW part of the sand plateau Crossing the mentioned territory in the direction

N—S. The determinations on the basis of grain shapes were verified by pollen ana-

lysis and the molluscan fauna of the investigated strata. In the samples classed as blown
sand mostly land molluscs occurred and no fluviatile remnant was met with

at all. The method fails to give clear results only in the case of riverside dunes, where

the small distance of blowing did nt suffice to produee the charaeteristic number of

polished grains.
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VÁRPALOTAI SZARMATA

KÓKAY JÓZSEF*

(II. táblával)

Bevezet

A várpalotai szarmata képzdményekkel inindezideig még senki sem foglalkozott

behatóbban. Telegdi-Roth K. (16) ugyan bizonyos képzdményeket a IV. sz. fúrás

tanúsága szerint rétegtani alapon ebbe a szintbe helyez, bár ez — és a régebbi többi

fúrás is — csak a szárazföldi kifejldésü kövületmentes rétegsort liarántolta Az utóbbi

összeállította

KÓKAY JÓZSEF

JELMAGYARAZAT.
~

1 oüuviólts üledékek HOLOCÉN

Hbe*
kvcrckav;:s

^^j dolomrttormelék

TTIédesvizi mészk

kavics, agycg sfb

szcrmatc szórozfoldi 1 .5
-:i^i'kcvics és agyag

**0*1 fmediterrán rétegek E

r* •
q
alsó miocén

. i.magnohós* kavics J

53 dolomit FELSÓ TRIÁSZ

szarmato tenger
partvonala

* A vizsgálatok a Középdunántúli Szénbányászati Tröszt Földtani Laboratóriumában
készülték. 1953.
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2—3 évben lemélyített fúrások a medence keletibb és délibb felében azonban az alsó-

szarmata csökkentsósvízi kövülétes rétegeket is feltárták. Igen szép megtartású és gazdag

állatvilág mutatkozott a rétegekben. Az anyag begyjtését és kiértékelését nagyban
elsegítette a kszénmedence K-i felében lemélyített S. III. és M. III, ikeraknákból

felszínre került bséges anyag.

Kzettani analógiák alapján sikerült kimutatni a szárazföldi és csökkentsósvízi

szarmata-rétegeket a Várpalota—Inota vasútvonalmenti feltárásokban is. Vitális S.

a távolabb lév berhidai 1. sz. fúrásban megállapította a csökkentsósvízi szarmata-

képzdmények jelenlétét.

A vizsgált anyag az Egyetemi slénytani Intézet gyjteményében található.

Rétegtani viszonyok

A medence közepének általános rétegtani viszonyait legjobban a III. sz. aknák

és a mellettük lemélyített 104. sz. fúrás jellemzi, amelynek összevont rétegsora az akna-

mélyítésnél tapasztaltakkal egyesítve, a következ :

Pleisztocén:
1. 0,00 — 4,20 m-ig 4,20 m durva dolomitkavics

' Fels-pannon:
2. 4,20 — 64,20 m-ig 60,00 m szürke, helyenként finomhomokos, kissé palás agyag,

molluszkás padokkal. (Congeria neumayri, C. bala-
tonica, Limnocardium secans, Dreissensia sp.)

Alsó-pannon:
3. 64,20— 103,50 m-ig 39,30 m szürke, helyenként sárgafoltos, mészkonkréciós, zsíros

vagy kissé palás agyag (Congeria subglobosa)
Átmeneti jelleg:
4. 103,50— 107,00 m-ig 3,50 m szürke, meszes, molluszkás agyag. (Melanopsis

impressa, M. bonéi, apró Limnocardium és Congeria)
Szarmata:
5. 107,00— 107,50 m-ig 0,50 m szürke, melanopsisos agyag. (Melanopsis impressa,

Rotalia beccarii, apró Modiolá-ls. és Limnocardium
)

6. 107,50—107,70 m-ig 0,20 m bamásszürke, riolittufás agyag. (Rotalia beccarii)

7. 107,70— 11 3,80 m-ig 6,10 m bamásszürke, molluszkás agyag, szapropéles, lignites

padokkal. (Planorbis, Helix, Pupa)

8. 113,80— 116,50 m-ig 2,70 m szürke, meszes, molluszkás, trocliuszos és mactrás
agyag. (Gibbula picta, Macira vitaliana, Irus grega-
rius, Dorsanum duplicatum, Limnocardium vindo-
bonense)

9. 116,50— 132,30 m-ig 15,70 m fás kszenes agyag, szürke mészkonkréciós köz-
betelepülésekkel (Helix, Planorbis)

1,80 m világosszürke, modiolás agvagmárga, molluszkákban
dús. (Modiolaria marginata, Irus gregarius, Limno-
cardium sublatisulcatum)

6,00 m zöldesszürke, mészkonkréciós agyag, kszenes padok-
kal (Helix, Planorbis)

1,80 m zöldesszürke, molluszkás agyag (Macira fragilis,

Limnocardium sublatisulcatum

)

2,40 m zöldesszürke, cerithiumos agyag. '(.Potamides pictus

var. mitralis, Clavatula doderleini)

0,10 m ostreás agyag (Ostrea gingensis var. sarmatica, Ervilia

podolica)
3,70 m zöldesszürke, mészkonkréciós agyag

1,50 m zöldesszürke, molluszkás agyag (Modiolaria margi-
nata, Mactra fragilis)

0,50 m zöldesszürke, cerithiumos agyag (Potamides dis-

junctus)

10. 132,20—134,00 m-ig

11. 134,00—140,00 m-ig

12. 140,00—141,80 m-ig

13. 141,80—144,20 m-ig

14. 144,20—144,30 m-ig

15. 144,30—148,00 m-ig

16. 148,00— 149,50 m-ig

17. 149,50—150,00 m-ig
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18. 150,00—185,50 m-ig 35,50 m

19. 185,50—188,80 m-ig 3,30 m

20. 188,80—194,00 m-ig 5,20 m
21. 194,00—210,20-m-ig 16,20 m
22. 210,20—246,00 m-ig 35,80 m

Tortonai:
23. 246,00—285,00 m-ig 39,00 m

24. 285,00—289,00 m-ig 4,00 m
25. 289,00—

zöldesszürke, mészkonkréciós agyag, fás kszenes
közbetelepülésekkel (Helix, Planorbis)
zöldesszürke, mészkonkréciós agyag, bentonit pa-
dokkal
zöldesszürke, mészkonkréciós, mésziszapos agyag
durva dolomitkavics, agyagos rétegekkel
zöldesszürke, homokos, helyenként mészkonkréciós
agyag

bamásszürke, palás, diatomeás agyag (Theodoxus
pictus, Bythinia, Congeria)
fás barnakszén
zöldesszürke, a tetején zsíros, lentebb homokos és

molluszkás agyag (Arca, Cardium, Teliina, Denta-

lium, Ostrea)

Az aknában a szarmata rétegsor DK-i irányban 2— 6° dlés, alsó része a tortonai

palás agyagra települvén csaknem 100 m vastagságban szárazföldi jelleg üledékekbl

áll. Az els csökkentsósvízi település 149,50— 150,00 m-ig tartó agyag, nagy Potamides

disjunctus-okát tartalmaz. Ez átmegy egy márgás, molluszkás agyagba 148,00— 149,50

m-ig, amelynek faimája a következ :

Rotalia beccarii L., Quinqueloculina hauerina d’Or b., Modiolaria marginata Eich w,

Linmocárdilim sublatisulcatum d’Orb., Limnocardium sp., Macira fragilis Lask., Ervilia

podolica Eichw.

Ezután 3,70 m vastagságú kövületmentes mészkonkréciós agyagréteg, majd 10-

cm-es osztreás pad következik Ostrea gingensis Schloth. var. sarmatica Fuchs fajt

tartalmazván, jól fejlett példányokkal agyagos fáciesben, amely magasabb sótartalomra

utal.

Az osztreás padra cerithiumos agyag következik, amelyben a Cerithium félék

kzetalkotó mennyiségben vannak. Ep megtartású Planorbis félék is találhatók benne,

amelyek azonban, vagy bemosottak vagy pedig az igen sekély vízben tenyész növény-

zetben éltek. A következ fajokat sikerült meghatároznom ebbl a szintbl :

Rotalia beccarii L., Quinqueloculina hauerina d’Orb., Triloculina consorbina

d’Orb., Elphidium macellum F. M., Modiolaria marginata Eichw., Psammobia labordei

Bast., Ervilia podolica Eichw., Potamides pictus B a st., Potamides pictus Bast. var.

mitralis Eichw., Potamides nympha Eichw., Vulgocerithium palatinum nov. sp.,

Clavatula doderleini Hoern., Nassa colorata Eichw var. sarmatica Lask., Theodoxus
pictus Fér.

A cerithiumos agyagban felfelé fokozatosan kevesbednek a cerithumok és

helyettük más alakok uralkodók. így a 140,00— 141,80 m-ig terjed rétegbl a következ
fajokat határoztam meg :

Quinqueloculina hauerina d'Orb., Modiolaria marginata Eichw., Limnocardium
sublatisulcatum d’Orb., Macira fragilis Lask., Potamides pictus Bast.

A következ csökkentsósvízi betelepülés 132,20— 134,00 m-ig található egy vilá-

gosszürke, molluszkás, fleg »modiolás« márga formájában, ami meszes partközeli jelleg

kifejldés. A farma általában jól fejlett példányokból áll :

Quinqueloculina hciüerina d’Orb., Modiolaria marginata Eichw., Modiolus
volhynicus Eichw., Limnocardium sublatisulcatum d'Orb., Limnocardium protractum
Eichw ., Irus gregarius Partsch var .dissitus Eichw., Mactra fragilis Lask., Macira
vitaliana d’Orb., Calliostoma orbignyanus Hoern., Calliostoma poppelacki Partsch,
Dorsanum verneuilli d’Orb.

A 15,70 m vastagságú túlnyomóan szenes, szapropéles sorozat után követke 2

agyagréteg igen szép farmát adott az aknákban és a közelében lev fúrásokban. A 1 13,80

—
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1 16,50 m mélységben jelentkez réteg alsó zónájában a Macira vitáliana d'Orb. faj

dominál, míg a felsben a színes Trochus- és a Dorsanum-félék. A gyönyör megtartású

és gazdag farma a következ alakokból áll :

Nonion granositm d’Orb., Nonion perforatum d’Orb., Nonion depressulum W—J.,

Elphidium striatopunctatum F., M., Elphidium macellum F. M., Elphidium cfr. subum-
bilicatum Czjz., Triloculina consorbina d’Orb., Ouinqueloculina hauerina d’Orb.,
Spirorbis heliciformis Eichw., Bryozoa sp., Modiolaria marginata Eichw., Modiolus
volhynicus Eichw., Limnocardium vindobonense Partsch, Limnocardium sublatisul-

catum d’Orb, Limnocardium plicatum Eichw., var. plicatofittoni Sinz., Limnocardium
sublatisulcatum d’Orb., var. paucicostatum Hoern, Mactra vitaliana d’Orb., Irus grega-

sius Partsch var ponderosa d’Orb., Ints gregarius Partsch var. dissitus Eichw., Solen
subfragilis Eichw., Dorsanum duplicatum Sow. var. major Friedb., Dorsanum dupli-

catum Sow. var. minor Friedb., Dorsanum verneuilli d’Orb., Gibbula picta Eichw.,
Calliostoma poppelacki Partsch, Tornatina lajonkaireana Bast., Bullinella convoluta
Brocc., Potamides disjunctus Sow., Potamides hartbergensis Hilb. nov. var. extortus,

Hydrobia stagnalis Bast., A emea cfr. compressiuscula Eichw.
Ezután 107,50 m-ig egy 6,10 m-es édesvízi üledékcsoport következik, szenes

agyaggal, Helix-ekkel és Píanorbis-okkal, majd erre 20 cm-es riolittufás mésziszapos

agyag sok Rotalia beccarii L.-val. Ez átmegy azután az alsó szarmata esökkentsósvízi

sorozat legfels tagjába, amelynek korcs mikro- és makrofaunája ersebb kiédesedésre

utal. Uralkodó fajok :

> Sok Melanopsis impressa Krauss, sok apró Modiolus volhynicus Eichw., apró,

a Limnocardium sublatisulcatum d'Orb -hoz közel álló alakok és nagy, lapos, kóros el-

változásokkal bíró Rotalia beccarii L. foraminiferák.

Ez a kb. félméteres pad azután átmegy az alsó-pannon melanopsisos, congeriás,

korcs limnocardiumos rétegekbe, tehát az alsó-pannon 107,00 m-tl felfelé kezddik.

A III-as aknák környékének esökkentsósvízi szarmata képzdményei igen sekély

(mutatja például a sok növényi maradván}- és a bemosott édesvízi csigák) partközeli,

tengeröbölben ülepedtek le. Tengeri padok váltakoznak édesvízi mocsári képzdmények-

kel. Megállapítható a faunából az is, hogy alulról felfelé haladva a sótartalom némileg

csökken az egyes tengerelöntések során.

A közbetelepült édesvízi üledékekbl Pisidium amnicum 51 üli., Procampylea

sarmatica Gaál és Pupa acuminata larteti Dup. fajok vannak.

Északnyugat felé haladva a esökkentsósvízi szarmata üledék mindinkább mesze-

sebb fáciesek. A III. sz. aknák kömvékén és a medence déli felében, si község környékén,

több fúrás nagyjából azonos kifejldés képzdményeket és faimát tárt fel.

si DXy-i oldalán lév 117. sz. fúrásban 194,40— 202,40 m-ig terjed 8,00 m
vastagságú szürke, szenesedett növényi maradványodat is tartalmazó i>mohrensterniás«

rétegbl a következ gazdag faunát s’kenilt meghatároznom :

Nubecularia novorossica Kar, et Sinz., Elphidium aculeatum d’Orb., Elphidium
reginum d’Orb., Elphidium macellum F. 51., Elphidium erispum L., Elphidium cfr.

subumbilicatum Czjz., Ouinqueloculina hauerina d’Orb,. Ouinqueloculina haidingeri

d’Orb., Ouinqueloculina inflata d’Orb., Quinqueloculina verneuillina d’Orb., Ouin-

queloculina boueana d’Orb., Triloculina consorbina d’O r b., Rotalia beccarii L., Spirorbis

heliciformis Eichw., Modiolaria marginata Eichw., Limnocardium vindobonense

Partsch
,
Limnocardium cfr. praeplicatüm II i 1 b., Ervilia podolica Eichw., Syndesmya

reflexa Eichw., Ocenebra sublavata Bast ., Potamides pictus Bast., Potamides pictus

Bast. var. mitralis Eichw., Potamides nodosoplicatus Hoern., Vulgocerithium

mediterraneum Desli., Vulgocerithium rubiginosum Eichw., Calliostoma anceps

Eichw., Mohrensternia inflata And., Mohrensternia styriaca Hilb., Mohrensternia

hydrobioides Hilb., Hydrobia stagnalis Bast., Tornatina lajonkaireana Bast., Bulla

cfr. enikalensis Kol. Theodoxus pictus Fér.

Ugyanebbl a fúrásból 187,90—191,00 m-ig szintén szürke agyagban a következ

faunát találtam :
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Nubecularia novorossica Kar. et Sinz., Rotalia beccarii L., Elphidium macellum
F. M., Elphidium crispum L., Quinqueloculina hauerina d’Orb., Modiolaria marginata
Eichw., Limnocardium vindobonense Partsch, Solen subfragilis E i c h w., Ocenebra
sublavata Bast., Potamides pictus Bast., Potamides nodosoplicatus Hoern., Vulgo-
cerithium rubiginosum E i c h w., Terebralia pauli Hoern., Mohrensternia inflata Andr.,
Hydrobia stagnalis Bast., Theodoxus pictus Fér.

A magasabb szintekben meszes kövületmentes képzdmények vannak, csak

143,00 m-ben zárja le a csökkentsósvízi rétegsort egy miliolideás márgapad. Utána
fokozatosan kzettani átmenettel az alsó-pannon következik.

Hasonló rétegsora volt csaknem azonos faunával az si északkeleti végénél

lev 126. ez. fúrásnak. A 174,00— 177,00 m-ig lev szürke, »mohrensterniás« agyagnak

a faunája a következ :

Rotalia beccarii L., Elphidium reginum d’Orb., Elphidium crispum L., Elphidium
macellum F. M., Quinqueloculina hauerina d’Orb., Quinqueloculina boueana d’Orb.,
Quinqueloculina inflata d’Orb., Modiolaria marginata Eichw., Modiolus volhynicus
Eichw., Limnocardium cfr. lithopodolicum Dub., Macira fragilis Lask., Ervilia
podolica E i c h., Ocenebra sublavata Bast., Calliostoma anceps Eichw., Potamides pictus
Bast., Potamides pictus Bast. var. mitralis E i c h w., Potamides nodosoplicatus Hoern,
Terebralia pauli Hoern., Vulgocerithium rubiginosum Eichw., Vulgocerithium mediter-
raneum D e sh., Tornatina lafonhaireana Bast., Mohrensternia styriaca Hilb., Mohren-
sternia inflata Andr., Mohrensternia inflata hydrobioides Ilii b., Mohrensternia sarmatica
Friedb., Mohrensternia angulata Eichw., Hydrobia stagnalis Bast., Theodoxus
pictus Fér.

Ez a fúrás is több tengeri padot harántolt. 145,40— 148,00 m-ig is zöldesszürke,

tengeri agyag található, amelyben a következ farma mutatkozott :

Rotalia beccarii L., Quinqueloculina hauerina d’Orb. Triloculina inflata d’Orb.,
Ervilia podolica Eichw., Ervilia cfr. trigonula S o k., Clavatula doderleini Hoern.,

I

Potamides pictus Bast., Potamides pictus Bast. var. mitralis Eichw., Potamides
nympha Eichw.

Ez a szint a III. akna környéki »cerithiumos« szinttel (141,80— 144, 20-ig) azono-

sítható a fauna alapján.

145,00 m-ben egy zöldesszürke, meszes, édesvízi agyagban a Cyclostoma (Poma-
tias) bisulcata Ziet. példányai voltak.

A 126. sz. fúrásban 2—3 márgás mészkpad is jelentkezett. A 142,00-— 144,20

között átfúrt padot szintbelileg a III. akna környéki »modiolás« márgával (132,20—•

134,00) lehet azonosítani az smaradványok és kzettani rokonság alapján. Faimája :

Quinqueloculina sp., Modiolaria marginata E i eh w., Modiolus volhynicus Eich w.,
Limnocardium vindobonense P a r t s c h, Limnocardium sublatisulcatum d’Orb., Limno-
cardium protractum Eicliw.,Limnocardium cfr. lithopodolicum Dub., Macira vitaliana
d’Orb.

A mellékelt szelvénybl kitnik, hogy ezen két utóbbi betelepülés, a »cerithiumos«

és a »modiolás« szint a 117. sz. fúrásban, mint parttól távolabb es meszes, márgás és

j

foraminiferás képzdmény jelentkezett. Ugyanakkor a medence legmélyebb és legidsebb
szarmata tengeri képzdményei a »mohrenstemiás« rétegek, amelyek a 117. és 126. sz.

fúrásokban megvoltak, a III-as akna környékén már nem fejldtek ki. Itt csak a mocsaras,

partszegélyi fácies (104. sz. fúrás 150,00— 185,50 m-ig) található szapropéles és kszenes
rétegekkel. A 1 26. sz. fúrás 100,00— 142,00 m között meszes, márgás és foraminiferás par-

toktól távolabbi képzdményeket harántolt, amelyek a III. aknák környéki

(107,00— 116,50 m-ig) magasabb csökkentsósvízi rétegek fáciesét képezik. Ezt iga-

zolja a mikrofaunák azonossága is, így például a 113,00— 118,00 m közé es meszes,

márgás rétegekbl a következ faunát határoztam meg :

3 Földtani Közlöny
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Nonion granosum d’Orb., Nonion perforatum d'O r b., Nonion depressulum W — J.,
Elphidium macellum F. M., Elphidium efr. subumbilicatum Cz;'z., Triloculina consorbina
d'ürb.

A mikrofauna jól egyezik a 114. sz. fúrás 1 13,80— 1 16,50 m-ig terjed otrockusos

és mactrás« szintjével.

A 108,00— 1 1 1,00 m-ig lev márgában Rotalia beccarii és sok Bryozoa található,

amely inkább a legfels »melanopsisos« rétegekkel tehet egyszintbe. Különben a sok

Bryozoa jelenléte az ersen meszes kifejldés következménye

.

A mellékelt szelvénybl kitnik, hogy a fiatalabb tengeri rétegek egyre messzebbre

hatoltak a szárazföld felé, túlterjedte* az idsebbéiben. így a legfels Képzdmény a

»melanopsisos« szint (104. sz. fúrásban 107,00— 107 50 m-ig) az inotai állomásig vagy
valamivel túl fejldött Ki. A vasúti bevágásban márgás növénymaradványos mészk
és meszes agyag formájában Melanopsis impressá és Bryozoa faunával megtalálhatjuk.

Az Inota-—Várpalota vasútvonal melletti feltárásokban ersen meszes, mészk-
pados édesvízi üledékek vannak sok elmeszesedett növényi maradványokkal, fleg
sás- és nádfélék alkatelemeivel. A kioldódott növényi részektl likacsos mészkövek és

egyéb meszes üledékek rétegtanilag a »melanopsisos« szint alatt foglalnak helyet. Ez
fúrásokban és külszínen is megfigyelhet. Ezek a meszes üledékek egészen sekély,

partmenti és édesvízi, talán lagunáris lerakódások.

, Még megemlítem, hogy az si déli végénél lev 125. sz. fúrás a 117 -hez hasonló

rétegsort és faimát tárt fel, csak általában még meszesebb kifejldésben. Egyik legérde-

kesebb rétege a 180,00 m mélységben lev kb. 20 em-es a »cerithiumos« és a »maetrás«

színt közé es Boreh's-ekben dús mészk a következ faunával :

Borelis meló F. M., Qninqueloculina sp., Limnocardinm vindobonense Partsch,
Drsamim duplicatum Sow., var. minor Friedb., Potamides pictus Bast., Potamides
nodosoplicatus Hoern.

A rendelkezésre álló adatokból kiviláglik, hogy a maximálisan 140,00m vastagságú

szarmata üledéksor alsó része partszegélyi, szárazföldi jelleg leraKÓdás, mégpedig

uralkodóan zöldes szín, néha tarka, homokos, vagy mészkonkréeiós agyag, Közbe települt

kavics, vagy kavicsos agyag lencsékkel. A rétegsor alján bentonit, vagy mállott riolittufa

réteg is található. Ez a szárazföldi sorozat az észak, északnyugati és nyugati peremeKen

nagy szélességben helyettesíti a csökkentsósvízi kövületes szarmata rétegeket, tehát

az utóbbinak egyidej fáciesét Képezi. A szarmata tenger medencéjének a közepe, leg-

alábbis a mélyebb része, a jelenlegi miocén (tortonai) Kszénmedence keleti felében van

meg. A szarmata szárazföldi üledékek tehát a medence nyugati és északi felében, a

medence közepén rakódtaK le. A tengeri elöntés után tovább Képzdtek a peremeken,

párhuzamosan az elegyesvízi üledékekkel. Berhida és Peremarton irányában kb. 40 m
vastagságú a szarmata, de a szárazföldi kifejldés rétegsorozat hiányzik. A terresztrikus

sorozat kelet és délnelet felé haladva mindig kisebb szemcsenagyságú lesz, a kavics-

lencsék kivékonyodnak és jórészük kimarad, mutatván, hogy a szárazföldi törmelék-

szállítás fleg nyugatról jött. Ebbl az irányból szállított törmelékben a kavics fleg

ersen gömbölvített, kvarcanyagú. Északról délfelé irányuló erózióra utalnak a száraz-

földi sorozat mélyebb szintjében, a III. sz. almák környéKén található durva, szögletes

dolomittörmeléK lencsék, amelyek feltétlenül az 1-— 2 km-nyire észak felé lev alaphegy-

ségrl kerültek oda annakidején. Ezen a tájon a szárazföldi rétegek átmosott Numnruli-

náKat is tartalmazna*.

Amint a számos kutatófúrásból, külszíni és bányabeli megfigyelésbl kitnik,

a nvugati peremeken a szarmata szárazföldi idszak alatt ersen erodálódott az idsebb

rétegsor (lásd a szelvényt), így a tortonai palás agyag, a kiemelt sasbérceKen a kszén
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telep is, egészen a feKvö képzdményeidg lepusztult. A Cseri bányaüzem számos pontján,

fleg a nyugati részeken a durva kavicsos-agyag közvetlenül a kszénre települ, amely

végül egészen elvékonyodik. Keléti irányban2—3 km-re a tortonai palás agyag egy vékony,

fejtésre nem érdemes kszéntelep közbeiktatásával, a palás agyag fokozatos elszenese-

désével lassú átmenetet jelez teljes konkordanciával a szarmata szárazföldi jelleg üle-

dékek felé. Sajnos fauna sem az átmeneti zónában, sem a szárazföldi képzdményekben
nincsen.

A fentiekbl nyilvánvalóan látható, hogy amíg a peremeken az üledékképzdés

szünetelt a két emelet között és a szárazföldi denudáció mködött, addig az állandóan

fokozatosan süllyed medencében az 'üledékképzdés folyamatos volt.

Tehát a várpalotai medence klasszikus példája annak, hogy az egyes földtani

korszakok között, a megújuló földkéregmozgások eredményeképpen a peremeken denu-

dáció mutatkozott eróziós diszkordanciával (például a Cseri bányameznél is), melynek

mentén éles határral válnak el egymástól a két egymást követ korszak képzdményei.
Tekintve, hogy a peremi képzdmények inkább felszínen vannak, mint a medencebeli

fiatalabb üledékekkel rendszerint elfödött rétegek, régebben megfelel adatok hiányában

nyugodtan kimondták, hogy az egyes korszakokat (törtön—szarmata, szarmata—pan-

non) szárazföldi denudációs idszakok választják el egymástól. A zalavidéki és egyéb,

így' a várpalotai medence közepi mélyfúrások azonban azt igazolták, hogy ar süllyed

medencékben nem volt üledékképzdési hézag, sem diszkordancia.

Ez tapasztalható a pannon-szarmata üledéksor határán is. A medence közepén

(a III. sz. aknák környékén), az alsó-szarmata képzdmények, kzettanilag és valószín-

leg faunisztikailag is fokozatosan korkordánsan mennek át az alsó-pannóniai rétegekbe,

amelyekre azután a fels-pannóniai palás agyagok következnek. Ugyanakkor a medence
északnyugati peremén, a Loncsosban lemélyített 97., 98., 103. sz. és egyéb mélyfúrások-

ban a szarmata rétegsorra eróziós diszkordanciával települnek a fels-pannon »balato-

nicás« képzdmények, egy kavics-réteg közbeiktatásával, az alsó-pannon hiányával

A szarmata rétegek fúrómagjain nagyobb dlésszög mérhet, mint a fels-pannon
rétegek mintám. Tehát a peremeken idsebb szarmatakori mozgások figyelhetk meg.

Ezt igazolja az elbbiekben is említett sasbérc a Cseri bányaüzem területén, ahol a tor-

tonai kszénfed palás agyagot, a kszéntelepet, st a kszénfekv képzdményeket
is részben letarolta a szarmata erózió. A szelvényen ez jól látható. Az si-ti északkeletre

lev tortonai-emelet utáni mozgások következtében kiemelt táblát szintén szarmata

erózió tarolta le a kszénteleppel együtt, ahogyan ezt a 126. sz. fúrás igazolja (lásd a

szelvényt), amelyben a tortonai kszénfekv rétegekre durva kavicsos szarmata üledékek

következnek. Horusitzky (7) a Galgavölgyben is feltételezett már régebben egy pre-

szarmata—poszttortonai denudációt, ahol sok helyen az egész tortonai-üledéksor áldoza-

tául esett az idsebb szarmata eróziónak.

sföldrajzi vonatkozások

A szarmata tenger partvonala minden valószínséggel a mellékelt térképen

feltüntetett határon húzódott végig. Amint a rendelkezésre álló fúrási és egyéb adatok
bizonyítják, a szarmata tenger hosszúra elnyúlt öböl formájában ékeldött be a száraz-

föld testébe. Lehetséges, hogy a tenger partvonala a valóságban még valamivel nyuga-

tabbra volt, az tény' azonban, hegy a csökkentsósvízi kövületes képzdmények csak a

feltüntetett határig találhatók meg. Ettl a vonaltól nyugatra még volt néhány fúrás,

amelyekben tarka homokos agyagban egy-két foraminifera található, de ezek bemosottak

3 *
l
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lehetnek, mivel néha koptatott Nummulinák is találhatók bennük. Az Inota—Várpalota

vasútvonal menti feltárásokban a partmenti lápnövényzet meszes üledékekbe ágyazott

tömege tanúskodik arról, hogy a partvonal csak idáig tartott. Kelet felé a feltüntetett

határnál keletebbre lev fúrások rövidesen elérték az alaphegységet pannon rétegek

harántolása után és így a keleti partot valószínleg tektonikai vonalak szabták meg.

Az északi határt az alaphegység vonja meg, amint ezt a XXV. sz. fúrás is igazolja. A
A tengerág dél feié volt nyitott a tulajdonképpeni szarmata tenger felé, a Berhida 1. sz.

fúrás tanúsága szerint. Innen törtek be azután az egyes ingressziók az állandóan, de

lüktetve süllyed öbölbe.

Környékbeli vulkáni tevékenységrl tanúskodik az a 2—3 vékonyabb, vagy vas-

tagabb bentonitos riolittufa közbetelepülés, ami a szarmata rétegsorban megtalálható.

Ugyancsak megállapítható, hogy a medence közepe a földtani idk folyamán

állandóan kelet-délkelet felé tolódott el. A középs-miocén korú kszéntelep és a kszén-

fed palás agyag a város délkeleti végétl kb. 1 km -re a legvatagabb. Úgyszintén a palás

agyag itt a legfinomabb szemcséj, míg távolabb már homokos közbetelepülések talál-

hatók beime. Tehát ezek szerint joggal feltehetjük, hogy itt volt az akkori medence

középpontja. A tortonai kszénfed palás agyag és a szárazföldi szarmata képzdmények

határán lev kszéntelep súlypontja ettl délkeletre, a II. sz. akna környékén lelhet ;

a szarmata tengeröböl közepe a III. sz. ikerakna környékén; míg az óholocén nádas-

iladányi tzegtelepé a csri vasútállomástól délkeletre található meg. A mai térszíimek

s itt van a legmélyebb pontja a medencében. Ez a fokozatos eltolódás feltétlenül állandó

fejldés, a Bakonyhegység lassú kiemelkedésének következménye.

slénytani rész

Xubecularia novorossica Karr. et Sinz.

1876. Xubecularia novorossica, Karrer - Sinzow: Über das Auftreten etc., K. Akad. Wiss .

Wien, Math.—Nat. Bd. 74. Abt. I. p. 279

Ezt a közismert fajt, amely az orosz középs szarmatára igen jellemz, a 117. sz.

fúrás legalsó, »mokrenstemiás« rétegeiben találtam meg több példányban, bár nem túl

gyakori. A talált faj azonosságát Majzon L. is megersítette.

Érdekes az, hogy a példányok mélyebb szintben fordulnak el, mint a balaton-

földvári fúrásban. Ügydátszik, hogy a fajnak nincs szintjelz szerepe, mivel az alsó

szarmatában is honos, bár nem annyira elterjedt, mint a középsben.

Borelis meló F.-M.

1803. Nautilus meló , Fichtel— Moll: Testacea microscopica etc., Wien, Tab. 24.

1846. Alveolina meló. d'Orbigny: Foram. foss. du bassin tért. Vienne. VII. 15— 16.

1947. Borelis meló, Méhes K. : Magyarország tercier foraminiferái. II. 36.

Ez a típusos tortonai alak els pillanatra igen meglep a szarmatában. Schréter

(13. 259.) szerint azonban a »nagyobb sótartalomra utaló alakok azt bizonyítják, hogy a

szarmáciai beltengerek vizében a sótartalom nem oszlott el egyformán, hanem egyes

öblök vize nagyobb sótartalmú volt.« — »A foraminiferák kíséretében lev makrofatma

rögtön eldönti a rétegek tortonai vagy szarmáciai korát. «

J ekeli us (8) is említi Soceniból ezt a fajt, de bemosottnak tartja. Az itteni

esetben azonban szó sem lehet ilyesmirl. Egyrészt finomszem üledékkel (mészk)

állunk szemben, másrészt pedig fiatal és idsebb egyedek tömegesen találhatók egymás

mellett, míg más foraminifera egy-két Miliolidea Kivételével nincsen.
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Lelhelye : 125. sz. fúrás 180,00 ra-bl, a »ceritliiumos« és a »maetrás« rétegek

között.

Potamides hartbergensis extortus nov. subsp.

II. tábla 2 a—d. (N = 3x)

Ez az alak közel áll Hilber Potamides hartbergensis var. schilbachensis fajához (6).

A talált új alaknál az alsó két csomó összeforrt egy bordácsxába, amely a felette

lév csomóval ívelten helyezkedik el a Kanyarulaton. Küls habitus szempontjából

jellemz a nagyobb és karcsúbb termet. A leglényegesebb eltérés azonban a szájnyílás-

ban és az utolsó kanyarulatban mutatkozni, amennyiben az utóbbi ersen Kiugró, szinte

Kicsavarodott, míg az ersen fejlett, csurgÓKkal ellátott, szögletes szájnyílás hosszten-

gelye Kb. 45°-ot zár be a csiga tengelyével.

A III. sz. aKna környékén a 113,80— 116,50 m-ig terjed réteg fels zónájában

elég gyakori.

Vulgocerithium palatinum nov. sp.

II. tábla 1 a— f. (N = 3x)

Ez az alak, küls habitus tekintetében a Vulgocerithium rubiginosum, Bichw-
fajhoz áll legközelebb, amennyiben a szájnyílás és a csiga körvonalánál hasonló vonások
figyelhetk meg, azonban valamivel kisebb termet és nem annyira kerekded, konvex
és a kanyarulatokkal párhuzamos vonalkázás nem olyan éles.

Az új fajt a Vulgocerithium rubiginosum-hól származtatjuk le olyan formán,

mintha az egymás feletti bütykök és csomók egy-egy ersebb és élesebb bordácskában
forrtak volna össze. így a díszítés szempontjából legjobban hasonlítható a Mohren-
sterniá-hoz, vagy egy Prososthenia zitteli Lör. nev csigához (8. Taf. 33. Fig. 1— 3.).

Egy kanyarulaton leginkább 9 borda van. A kanyarulatok száma szintén 9. A bordák
a szomszédos kanyarulatokon nem okvetlen egymás felett helyezkednek el. A száj-

nyílás kissé kiugró és lekerekített. A szájnyílás hossztengelye 60°-ot zár be a csiga hossz-

tengelyével.

A III-as akna környékén a »ceritliiumcs« szintben (141,80— 144,20 m-ig) számos
példány található. A legutóbbi idben Bd a J. is megtalálta a Bicskei-öbölben, Uny
vidékén. *

A 76 fajból álló gazdag faunának úgyszólván minden alakja megvan az alsó-

szarmatában. Azonban ennek több mint egyharmada a középs szarmatában is meg-

található, st némelyik ott a vezérkövület szerepét tölti be, mint például a Nubecularia

novorossica K. etS. Különösen a mikrofaunát tekintve, legközelebb áll a Balaton-környéki

szarmata rétegeK faimájához, hiszen földrajzilag is ez a vidék van hozzá legközelebb,

A bicskei öböl faimája is ersen roxon a várpalotaival, azonban ezt azzal is magyaráz-

hatjuK, hogy a bicskei medence szarmata üledékei alaposabb feldolgozást nyerteK és

így több fajt ismerünk onnan, mint a Balaton környékérl.
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slénytani viszonyai. Földt. Szemle melléklete 1933. -— 2. B o d a J. : Sóskút környékén
végzett földtani és slénytani megfigyelések. Kézirat 1951. — 3. Gaái I. : A hiuiyad-
megyei Rákösd szarmatakorú csigafaunája. Földt. Int. Évkönyv XVIII. 1.—4. Gaál
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-
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:
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tisc\\e-Mioeáne Conehylien Oststeiermarks, Graz, 1891. — 6. Hilber : Die sarmatische
Schiclrte von Waldorf bei Wetzelsdorf. — 7. Horusitzky F.

:

A Gutái hegyi mészk
koráról és fáciesérl. Földt. Közi. 1936. — 8. Jekelius E. : Sarmat und Pont von
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tonföldvári fúrólyuk. A Balaton Tud. Tanúim. Eredm. I. köt. — 13. Sckréter Z. : A
Kárpátok által körülvett medencék sannaciai képzdményei és azok állatvilága. Mát.
Tenn. Tud. Ért. 1941. — 14. Sümegliy J. : Szarmata csigafaunák a Mátra és" a Bükk
aljából. Földt. Közlöny LIV. 1924. — 15. Szalai T. : A várpalotai lignitterületen
végzett földtani felvétel . Kézirat 1950. — 16. Telegdy Roth K. : A várpalotai lignit

-

terület. Földt. Közi. LIV. 1924.— 17. Vitális I : Sopron környékének sarmaciai és
pannoniai-pontusi üledékei és kövületei. M. Á. F. I. Évkönyve XL. 1951. — 18.
Ven dl M- : Sopron geológiája. Sopron 1930.

K Bonpocv capMaTCKHx OTJioweHHií mccthocth BapnajiOTa b B e h r ph h

fi. K o k a h

HacTOHinan craTbH nocBHiueHa xoHTHHeHTajibHbiM h mopckhm otjiojxchhhm MHone-
HnBO-cap.MaTCKoro B03pacTa, nogpoÖHO 0ÖHapy>xeHHbiM b nocJiegHpe Bpe.MH b paftoHe
Ka.MeHHOyrojibHoro öacceüHa mccthocth BapnaaoTa Ha ochob3hhh najieoHTOJiorHH h na.qeo-
reorpaijiHH.

, Oman nogpoHan oneHKa öbiaa npoii3BegeHa rjiaBHbiM o6pa30M Ha ochob3hhh gaHHbix,
nonyueHHbix hs MHoroqiic.qeHHbix öypoBbix ckb3>khh h uiaxT JVe 111., npoxogHumx y-
Ka3aHHbie oópa30BaHHH.

Cxe.ua cTpaTnrpa<})HH cjiegyxmiaH : Ka.MeHHoyrojibHoe MecTopo>xgeHHe HaxogHTcn b

BepxHeft qacTii MOpcKnx cjiocb cpegHe.MHOiieHOBoro B03pacra 400 — 500 m MOiimocTbio, 3ajieraio-

iuhx Ha KopeHHbie njiacTbi. Oho cmchhtch npecHOBOgHbiMH, cJiaHiieBaTbi.Mii, gHaTOMOBbi.Mii tjih-

H3MH, IipnypOqeHHbiMH K TOpTOHCKOMy HpyCy. STOMy CJieayiOT KOHTHHCHTajIbHbie Cap.MaT-

CKHe o6pa30BannH, c.\ieHHiomnecH necqaHHCTbiMH, necrpo tjihhhcthmh aHxa.MH. To octoh-
Te.ibCTBO, mto cap.MaTCKne cjioh 3ajieraioT 3po3HOHHbiM, HecorjiacHbiM Han.iacTOBaHHeM Ha
TOpTOHCKHe OTJIOHvCHHH, yKa3bIBaeT Ha TeKTOHHqeCKHe gBH/XCHHH, HMCBUlHe MeCTO MOKgy
flocapMaTCKOH-nocjieTopTOHCKOií, c.ieaoBaTe.ibHO TopTOHCxoH-capMaTcxoií anoxoH. B ucht-
pajibHbix qacTHX acceiiHa ocagoqHoe HaKonaeHHe h neTporpatjMqecxaH noc.negOBaTejibHOCTb

HBJ1HK)TCH HenpepbIBHbIMH.
KoHTiiHenTa.TbHbie oTJiO'/KeHiiq cap.MaTCKoro B03pacTa BCTpeqaioTCH xax Hapngy c

opa30BaHiiH.\m Mopcxoro xapaKTepa, Tan h nog hhmh (b npnöpoxHbix qacrnx b miipoxoH
gyre), b Biige MaTepuHCxoK (jiamiH MomHOCTbio 50— 100 m.

XapaxTepHbie Mopcxne nnacTbi npoHB.qnioTCH b öojiee boctohhoh nojiOBHHe acceiiHa,

xopouio pa3BHBaiomHecH okojio rnaxT JVe III. b rjiHHHCTOü h MepreancToü Fannii. To oöctoh-

TeabCTBO, qTO otjiowchhh hbjihiotch npnöpoKHbiMH 3a.qeraHHHMH, yxa3biBaeT Ha MejibKoe

Mope, onycKaiomeecH HenpepbiBHO, ho nyjibCHpyKmm.M o6pa30M, t. e. Mopcxne otjiojxchhh,

öoraTbie iicxonaeMbiMH. cmchhiotch xaMeHHOyrojibHmmh, canponejieBbiMH, npecnoBOgnbiMH
6aHxa.MH . nepBan SaHKa CBHTbi MomHOCTbio 40 m hbjihctch r.iHHHCTbiM Meprejie.M c rocnog-

CTBylouiHMH Modiolae h Limnocardia.

Cnegyiomee Mopcxoe o6pa30BaHne cjiaraeTcn H3 n.qacra c Ostrea MomHOCTbio 10 cm
;

oh nepexogHT b öojiee To.qcTyio r.qimy, (ftayHa xoTopoií cocTaBJineTCH b nopogoo6pa3yK)me.M

KOJinqecTBC H3 öpioxoHorHx, rjiaBHbiM opa30M npHHagjie>xamHx k (jjop.MaM Potamides pictus.

B 3tom, Tax Ha3biBae.M0M »ropH30HTe c Cerithimm BCTpeqaeTCH HOBbiii BHg : Vulgocerithium
palatinum b MHOroqHCJieHHbix 3X3eMiuiHpax.

FIotom caegyeT r.iHna c rocnogCTByiomHMH Macira fragilis h Modiolaria marginata.

riocjie canpone.ieBOH cbhth MomHOCTbio 8 m, BCTpeqaeTCH Meprejib c Modiolae, rjiaBHbiM

o6pa30M c MHoroqHCJieHHbiMH (JiopMaMH Modiolaria marginata h Modiolus volchynicus.

riocjie ynieHOCHbix r.THH xpyrao 15 m MomHOCTbio caegyeT rjiHHHCTbiü cjioh 2,5 m MomHOCTbio,

cogep>xamHH oraTyx> <j>ayHy xopoinefi coxpaHHOCTH, c rocnogCTByiomHMH (Jop.MaMH ubct-

hhx Trochus h xpynHbix Macira. IlocJie 3Toro ropH30HTa c Tröchus h Macira 3ajierax)T

CHOBa npecHOBOgHbie cjioh c MajiOMomHbi.Mii, yxa3biBax)mHMH Ha Bbicmyio cojieHocTb, npocjioií-

X3MH.
CaMOü BepxHeií 30hoíí capMaTcxnx caoeB hbjihctch pHOJiirr-Ty<})OBaH 6aHxa c mhoto-

qHCJieHHbiMH Rotalia beccarii. fjiHHa c Melanopsis impressa, 3ajieraiomaH Ha 3T0, COgep-

/
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>naeT MejiKne, aereHcpaTHBHbie Modiolae h MejiKne, nnorao pepuc'rbie Limnocardia. TaKHM
opa30M bch (jiayHa noKa3biBaer Ha peflyunpoBaHHyio, Booöme HeBbiroflHyio cojieHOCTb. B oc-

HOBHOM 3T0 OÖCTOHTejlbCTBO HBAfleTCH nepeXOflOM K HIWHHM naHHOHCKHM P03M, TaK KaK BblC-

íHHe njiacTbi coAepwaT ywe Congeria subglobosa h Apvrne HH>KHenanHOHCKHe (JiopMbi b

toíí we neTporpa^HHecKoií (JjopMauHH.

B ioro3anaflHOH nonoBHHe öacceÖHa, b paííOHe c. 3ujh, b Gypeminx N2N2 117 h 126

BCTpeHajincb Towe capMaTCKan cbht3 h Mopcxne OTjioweHHH. OaHano 3A.ecb, b caMOM HH3y,

HaxoAHTCH rpynna tahh, coAepHíaman SoAbuioe KOJinqecTBO bha3 Mohrensternia. ÜHa He
nepeMemaJiacb b ceBepnOM HanpaBAeHHH, b paüoH uiaxT JV2 III., a opa30BbiBajia npn6pe>KHyK)

(JjopMaunio, öoAOTHyio, yrAeHOCHyio (JíauHio.

BooGme roBopa : ae.M Bbicme Jie>KHT ypoBeHb mopckhx otaojkchhh, Teni Aanbme npo-
hhK3A0 MOpe k AiaTepHKy. BnponeM b cjiohx c Mohrensternia BCTpenaeTCH h Nubecularia

(Sinzowella) novorossica, pyKOBOAHmee HCKOnaeMoe cpeAHero capMaTa. BepoaiHO, hto

3tot bha H3BecTeH ywe b HHWHeM capiviaTe.

Okoao c. 3ujh BCTpeaaioTca 11 BbiciueyKa3aHHbie, oraTbie HcnonaeMbiMH 63hkh, h
Bbicuine ropH30HTbi HB.iaioTca 3Aecb Ae>KamnMn Aaaee ot epera, raaBHbiM oöpa30M n3BecT-

HHKOBblMH OTAO>KeHHHMH C 4)OpaMHHH(J)epaMH .

CpeAH nepeaHcaeHHbix 76 bhaob, npoHcxoAflmHx H3 capMaicKHx caoeB m6cthocth
BapnaaoTa, oahh aBjraeTca xapaKTepHbiM ajih cpeAHero capMaTa, ocTaAbHbie 75 bhaob xapax-
TepHbl AAH 0pa30BaHHH HH>KHe-CapMaTCKOH 3nOXH, XOTH OAHa TpeTb 3THX BHAOB >KHaa H B

cpeAHeM cap.waTe.

OnncaHHaa b cTaTbe ())ayHa yKa3biBaeT Ha MOpcKHe OTAOweHHa noHH>KeHHOH coae-
HOCTH.

Le Sarmatien de Várpalota

pár J. KÓKAY

Cette étude s’occupe de la stratigraphie et de la paléogéographie des sédiménts
terrestres et rnarins d’áge Miocéné supérieur (Sarmatien) du bassin charbonier de Vár-
palota, récemment mis á jour. L’évaluation générale et détaillée a été rendue possible

surtout pár les nombreux sondages et les puits No. III percés á travers les formations.
La suite des couehes est en général la suivante : la formation eliarbonnifére est

située dans la partié supérieure des couehes marines du Miocéné moyen, d’mie puissance
de 400 á 500 m, assises sur la montagne de base, elle est encore recouverte d’une couche
d’argile schisteuse á Diatomées d’eau douce appartenant aussi á l’étage tortonien. Sur
cette argile il y a des sédiménts sarmatiens terrestres avec des bancs de galets, de sables

et d’argiles bigarrées altemants. Aux bords du bassin les sédiménts sarmatiens sont
situés sur les sédiménts tortoniens avec íme discordance d’érosion (sur certains horsts
surélevés mérne la formation eharbonniére a été enlevée), tandis qu’au milieu du bassin
la formation des sédiménts et la transition pétrograpliique sont continues ; cette cir-

constance indique des inouvements tectoniques présarmatien — posttortonien, c’est-

á-dire intermédraires entre le Tortonien et le Sarmatien.

Les couehes terrestres du Sarmatien sont situées au-dessous et á cté des sédiménts
rnarins (en un large arc sur les ctes) comme un faciés terrestre épais de 50 á 100 métres.
Les couehes de caractére marin apparaissent dans la partié est du bassin, elles sont bien
développées au voisinage des puits No. III en faciés argileux et mameux. Ces couehes
sont des sédiménts de caractére paralique. C’est-á-dire les couehes marines riches en
fossiles altement avec des bancs charbonniféres, sapropélitiques d’eau douce. Cette
circonstance indique une mer peu profonde s’abaissant sans interruption, mais d’une
facon rythmique. Le premier banc marin de la série épaisse de 40 métres est un banc
de mame argileuse, dans laquelle dominent des Modioles et des Limnocardiums

.

La forma-
tion marine suivante est formée pár une couche de 10 cm á Ostreas et Limnocardiums,
qui passe dans une couche d’argile plus épaisse á Cerithiums, dönt la fauné consiste
surtout en gastéropodes appartenant á la forme du Potamides pictus. Dans ce niveau
á Cerithium on trouve en grand nombre une espéce nouvelle : Vulgocerithium palatinum.
A cette couche succéde de nouveau íme couche argileuse dönt les espéces dominantes
sont Mactra fragilis et Modiolaria marginata. Aprés une série sapropélitique d'une puis-
sance de 8 métres succéde une couche de marne á Modiola avec les coquilles de
Modiolaria marginata et Modiolus volchynicus. Aprés les argiles á charbon d’une
épaisseur de 15 métres suit une couche d’argile de 2,5 métres, renfermant une fauné
trés riche et trés bien préservée dans laquelle dominent les Trochus colorés et les
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gros Mactras. Aprés le niveau á Trochus — Macira suivent de nouveau des couches
á eau douee avec des inclusions ininces, indiquant íme teneur en sel plus élevée.

La zone supérieure des couches sarmatiennes est formée pár un banc de tuf
rhyolitique avec de nombreuses Rotalia beccarii. L’argile á Melanopsis impressa qui
lui succéde contient des petites Modiolas dégénérées et des petites Limnocárdium

s

á
ctes serrées, indiquant ainsi íme teneur en sel moindre, en général défavorable. C’est

déjá la transition vers les couches pannoniennes inférieures parce que les couches supé-
rieures contiennent déjá des Congeria subglobosa et d’autres formes du Pannonién infé-

rieur dans le mérne milieu pétrographique.

Dans la partié sud-ouest du bassin, dans les environs de la commune de si,
dans les sondages 117 et 126 on a aussi observé la série sarmatienne, y compris les

sédiments marins. Mais ici, á la base il y a un groupe d’argiles contenant des Mohren-
sternias en abondance. Ce groupe n’a pás transgrédé vers le nord aux environs des puits

No. III, il n’a produit qu’un íaciés httoral maréeageux, á charbon. En général plus le

sédiment marin est situé plus haut, plus la mer a progressé vers la térré. Dans les couches
á Mohrensternia l’on trouve aussi la Nubecularia

(
Sinzowella ) novorossica, forme domi-

nante du Sarmatien moyen. II semble qu’ici cette espéce est déjá indigéne au Sarmatien
inférieur. Dans les environs de la commune de si on retrouve aussi les háncs riches en

fossiles mentiomiés plus haut, mais les horizons supérieurs sont ici des sédiments calcaires,

surtout á Foraminiféres

,

déposés plus lóin de la cte.
Parmi les 76 espéces énumerées des couches sarmatiennes de Várpalota une

est caractéristique du Sarmatien moyen, les autres 75 sont caractéristiques des formations

du Sarmatien inférieur, quoique une tiers en a aussi vécu au Sarmatien moyen. La fauné

indique des sédiments marins á salinité amoindrie.

4 *



MÉLYFÚRÁSOK ELFERDÜLÉSÉNEK FÖLDTANI ÉRTÉKELÉSE

VÖLGYI LÁSZLÓ

Elméleti megállapításokból következik és a gyakorlati tapasztalatokkal alá-

támasztott tény az, hogy a fúrólyuk sohasem függleges, hanem irányban és hajlás-

szögben egyaránt változó térgörbét alkot. Az esetek túlnyomó többségében függleges

Ivük lemélyítése a kívánalom és csak speciális célzatú fúrásoknál ferdítik szándékosan

7. ábra. Elferdült fúrólyuk vízszintes vetulete. (A rajzbeli kiértékelés módszere.)

a fúrást. A lyukferdeségek biztos észlelése és a ferdülés számszer kifejezése azonban

csak a fizikai módszerrel történ ferdeség-mérések és elssorban az irányított lyuk-

ferdeségmérések bevezetésével vált lehetvé. A ferdülés mértékének csökkentése érde-

kében súlyosbító rakatok segítségével nagy fúróterhelést, ennek következtében akadozás-

mentes, nyugodt fúróelrelahadást lehet biztosítani és így a fúrószerszámot közel függ-
leges irányban tartani. A Mrólyukak elferdülésének azonban vannak olyan földtani

okai, amelyeket mszaki intézkedésekkel többé-kevésbbé ellensúlyozni lehet ugyan,

de teljesen kiküszöbölni nem. A lyukferdülést létrehozó földtani tényez4 elssorban a

kzetek változó keménysége, helyesebben fúrhatósága, másrészt a rétegek vízszintestl

eltér, zavart települése. Ebbl viszont az következik, hogy a lyukferdülésekbl a hír-
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télén kzetkeménységváltozásokra és a rétegek szerkezeti viszonyaira következtethetünk.

További feladat annak tisztázása, hogy hogyan befolyásolja a ferdeség a földtani viszo-

nyok helyes felismerését.

A ferdeségmérések földtani értékelésének módszere. A
ferde fúrás következtében a rétegeket nem a fúrólyukban mért mélységben és nem a fúró-

lyuk felszíni pontjával egyez helyen harántoljuk. A geofizikai mérési adatok fel-

dolgozásával azonban bármely rétegre vonatkozóan megállapíthatjuk az átfúrás pontos

térbeli helyét, a ferdülés következtében elállott vízszintes eltolódás és mélységesükké -

nés figyelembevételével.

a>
I

b)

2. ábra. A megfelel mélység kikeresése a vetületen a) és metszeten b)

Kiindulási alapként azon adatokat használtam fel, amelyeket a geofizikai mérések

a geológus számára adnak. Általában 200 méteres lyukszakaszonként állnak rendelke-

zésre adatok, melyek az elhajlás szögét és azimutját (irányát) adják meg, valamint

ugyancsak adott a különböz mélységekben elállott mélységcsökkenés is. Ezen adatok

alapján szerkesztett és a térgörbét alkotó fúrólyukat vízszintes vetületben ábrázoló

rajzot szintén kap a geológus. Tekintettel arra, hogy számunkra elssorban a térképi

ábrázolás a fontos (bár az adatok szelvénykészítésnél is felhasználhatók) ezt a vízszintes

vetületet használtam fel a számításoknál és a rajzbeli kiértékelés módszerét alkalmaztam.

A feladat az, hogy bizonyos meghatározott rétegekre, vagy rétegcsoportokra

vonatkozóan megállapítsuk a ferdeséget. Az elektromos szelvény alapján pontosan

tudjuk, hogy egy bizon}Tos réteget milyen fúrási lyukmélységben harántoltunk. Ezt a

mélységet kikeressük a vízszintes vetületen és a kapott pontot összekötve a fúrólyuk

felszíni pontjával, megkapjuk az illet rétegre vonatkoztatott vízszintes eltérés irányát

és nagyságát. A ferdülés következtében létrejött mélységcsökkenés a megkívánt mély-

ségre vonatkoztatva rendelkezésre áll, csupán le kell vonni a ferde lyukban mért mély-

ségbl és megkapom a mélységcsökkenéssel korrigált értéket. Ezt a mveletet rajzban

az 1. ábra. mutatja be. Az irányt szögmérvel fok pontossággal mértem, a távolságot

pedig vonalzóval milliméter pontosoággal, a vízszintes vetület méretaránya szerint

átszámítva egész méterejcre. A módszer pontosságára vonatkozóan a következket

kell megállapítani : a kívánt réteg igen ritkán esik egybe valamely 200 m-es szakasz

kezd- vagy végpontjával, ezért egy-egy ilyen 200 m-es szakaszon belül kell kikeresni
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a rétegnek megfelel liarántolási mélységet. Ha például egy bizonyos réteg az elektromos

szelvényen 1032 m mélységben mutatkozott aicKor 1 000 és 1 200 m között a réteg helyét

a vetületen úgy kapom meg hogy elször felezem a távolságot (1100 m) majd az els
felét tizedelem és az 1000 m-tl három egész tizedet és a negyedik tized l/5-ét veszem.

Ez lesz a kívánt pont. (Lásd 2. ábra.) Meg kell jegyezni hogy a 200 m-es szakaszok
— a ferdeség változásai miatt — vízszintes vetületben nem egyenl hosszúságúak,

tehát a megadott lépték szerint nem mérhetem a vetületen a távolságot csak a fent

leírt módon interpolálással. A ferdeségek vízszintes vetületének méretaránya 1 : 200

—

1 : 1000 között változik általában. Ez azt jelenti, hogy ha 200-as lépték esetében milli-

méter pontossággal mérek a rajzon, akkor a valóságban 20 cm-es a pontosság ;
1000-es

lépték esetében pedig 1 m-es a pontosság, ami még mindig kielégíti a geológiai követel-

ményeket. Ha meggondoljuk, hogy valamely földtani szerkezet, pl. olajmez rétegtérképe

3. ábra. Látszólagos vastagságnövekédés vízszintes a) és ferde réteg b) esetében

1 : 10.000 méretarányúak, akkor láthatjuk hogy ez a módszer a pontosság követeimé,

nyeit a legrosszabb esetben is tízszeresen kielégíti. A távolságot egész méterekben,

az irányt egész fokokban és a mélységcsökkenést ismét csak egész méterekben célszer

kiszámolni.

Elvileg a rétegek ferde harántolása látszólag vastagság-növekedést kell, hogy
okozzon, 3 . ábra . Nézzük meg azonban ennek a vastagság-növekedésneknagyságrendjét . Ha
15 fokos a ferdülés (ami maximumnak tekinthet), akkor a különböz vastagságú víz-

szintes rétegek esetében a vastagságnövekedés a trigonometriai összefüggések alapján

a következképpen alakul :

Rétegvastagság Látszólagos vastagságnövekedés

50 m 2 m
5 « 0,2 «

1 « 0,04 «

A rétegdlés természetesen ezt az értéket a dlésnek megfelelen növeli. Az elektromos

módszerrel történ rétegdlés-méréseknél tehát a lyukferdeséget is figyelembe kell

venni. Láthatjuk, hogy legfeljebb csak 25 m vastag rétegsor esetében vehetjük számításba

a látszólagos vastagságnövekedést, 1 m-es pontosság esetében. A ferdülések átlagban

az említett extrém példánál jóval kisebbek, úgyhogy egyes rétegekre vonatkozóan

a vastagságnövekedést számításon kívül hagyhatjuk.

Az adatok feldolgozásának földtani eredményei. Az el-

zekben leírt módszerrel a lovászi olajmez 50 olyan fúrásának, mintegy 240 adata
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alapján, ahol ferdeségmérési adatok rendelkezésre álltak, az egyes termel színtája-

kat alkotó homokcsoportokra (helyesebben azok tetrészére) és a lyuktalpra vonat-

kozóan kiszámítottam a ferdeségi adatokat. Az adathalmaz mellzésével közlöm a

statisztikus feldolgozás gyakoriság-diagrammjait (4. , 5., 6. ábrák)..

A diagrammokat a következképpen értékelhetjük : a mélységcsökkenések
mértékének általános gyakoriságából (4. ábra) az látszik, hogy 1 m körül határozott

maximum van, amely kb. 6 m-
ig széthúzódik fokozatos csök-

Kenéssel. A 6m-en felüli mélység

csökkenések ritkáknak mond -

hatÓK azonban értésbennagyok

is lehetnek. A ferdülés követ-

keztében létrejöv mélységesök-

kenés leggyakoribb értéke 0

—

2

m, közepes gyakoriságú a 2— 6

m-es mélységcsökkenés és ritka

a 6— 1 8 m-es mélységcsökkenés.

A vízszintes eltérések

mértékének gyakorisággörbéje

(5. ábra) még határozottabban

maximumot mutat. Ebbl az

olvasható ki, hogy át’agban

30— 60 m-es vízszintes eltéréssel

kell számolnunk, azonban itt a

széthúzódás tágabb, mint a

mélységcsökkenésnél
\ 1
5

—

150 m), azaz a bizonytalansági tolerancia nagyobb. A
0— 15 m-es és 200 m-en felüli eltérésen: rúnáknak mondhatók.

Földtanilag még többetmond az adatok feldolgozásából nyert és színttájakra vonat-

koztatott gyakorisággörbe (6. ábra) . Az elbb vázolt általános jellegek megtartása mellett

finomabb részletek megvilágítására is alkalmas. Sorozatonként végigvizsgálva a mélység-

csökkenéseket és vízszintes eltéréseket, azt látjuk, hogy a Páka sorozatban a mélység-

csökkenések szórása nem nagy és az általános maximum közeié De esik, a vízszintes

eltérések azonban széthúzottabbak. A fels Ratka sorozatban a mélycége.-ökkenések

folyamatosan széthúzódó sort alkotnak, a vízszintes eltérések viszont jobban tömörülnek.

Az alsó Rátka sorozatban a fels Rátkálioz teljesen hasonló a helyzet. A Sziget sorozatban

csakúgy, mint a Lovászi sorozatban, a mélységcsökkenések nagy szórt értékei jelennek

meg és a vízszintes eltérések nagy értékeinek száma növekedik. Ezek a konklúziók némi

tájékoztatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az egyes sorozatokban a ferdüléseknek

milyen elrelátható következményeivel lehet számolnunk.

A ferde lyukak alakja és a fúrás közben harántolt rétegek összehasonlításából

több olyan eredmény született, ami a ferdülés földtani okára részleteiben is

rávilágít. Ezek az általános következtetések az alábbiakban foglalhatók össze .

1 A fúrólyukak általában ívelten hajlanak, kisebb törésekkel és viszonylag

Kevés van olyan, amelyik csavarvonal alakit (vízszintes vetiiletben tehát egymást Keresz-

tez vonalak).

2. A ferdülés hirtelen irányváltozása vagy nagyon kemény fpl, »lenti márga«)>

vagy nagyon laza rétegekben (pl. fels pannon laza, vizes homokjai) következik be.

3. A fúrólyuk hirtelen irányváltozás nélkül görbül akkor, ha puha és kemény

rétegek srn váltakoznak egymással.
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4. A ferdülés következtében elállt látszólagos rétegvastagodás, a ferdülése
gyakorlati nagyságrendjét véve alapul, jelentéKtelen.

A legszembeötlbb és egyben a legtörvényszerbb következtetéseket az elferdült

lyukak térképi ábrázolásával, a

szerkezeti viszonyokra
vonatkozóan sikerült levonni.

Kétségtelenül megállapítható volt:

1 . A fúrások csaknem ki-

vétel nélkül a kiemelked szer-

kezet tetpontja és ezen belül a

viszonylag kiemelkedettebb hely

zetben lév szerkezeti egységek

felé hajlanak.

2. A szerkezet peremén te

lepült fúrások ferdülése — f-
ként a meredeken hajló rétegek-

ben vagy annak közelében —
lényegesen nagyobb, mit a szer-

kezet enyhébben hajló 'középvo-

nala Körül lemélyített fúrásoké.

3. A ferdülés következté-

ben a rétegeket magasabb szer-

kezeti helyzetben harántoljuk,

mint függleges (ideális) fúrólyuk

esetében.

30 60 100 150

Vízszintes eltérés

250 300 m

ábra. Vízszintes eltérések mértékének általános gyakoriság-
görbéje

4.

A ferdülés következtében létrejöv mélységcsökkenés általában arányos a

erdülés nagyságával és a mélységgel, de függ a ferdülés irányától és annak a szerkezethez

való viszonyától.

A fúrólyukak szerkezethez hajló voltának oka az, hogy mechanikai okokból a

fúró mindig a réteglapra merlegesen igyekszik beállni és ezt a súlyosbító rakat meg-

engedhet maximális növelésével sem lehet tökéletesen ellensúlyozni. A tapasztalat

szerint a gyors fúrás növeli a ferdülést.

Kolajföldtani vonatkozások. Az adatok feldolgozása alapján

kitn*
, hogy olajmezink rétegtérképeit módosítanunk kellene, mert a ferdeségek

figyelembevétele megváltoztatja a rétegtérképek szintvonalainak lefutását. így pl.

a mezperemeken mutatkozó nagy ferdülé-ek annyira beljebb tolják a szintvonala-

kat, hogy a meredek dlés csak vetvel volna magyarázható. Azonban sokkal való-

színbb az, hogy a többi fúrás, amelyekben ferdeségmérés nem volt, hasonlóképpen

beferdült. így tehát nem vetrl van szó, hanem csupán arról, hogy a szerkezetek peremi

dlése valamivel nagyobb, mint eddig gondoltuk. A vízszintes eltérések nagyságát

különösképpen egy termel olajmezben, a srít fúrások telepítésénél és a réteg-

megnyitásoknál figyelembe kell venni, mert mint azt a számítás bizonyítja, egyes

rétegekben a lyuktalpak 1— 2 m-re is megközelíthetik eg5
Tmást, ami pedig a termelés

és termeltetés számára nem közömbös. A ferdülés miatt bekövetkez mélységcsökke-

néseknek a tengerszint alatti mélységet megváltoztató hatását a rétegmegnyitá-

soknál figyelembe kell venni, mert csak így kapunk reális képet az olajtestnek a

rétegekben elfoglalt helyérl.
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AZ ELEMEK KOMPRESSZIBILITÁSÁRÓL

EGYED LÁSZLÓ

A tapasztalat szerint a szilárd testek viszonvlagos térfogatváltozása = w (p)

a nyomásnak a függvénye.

Ha ezt az analitikus függvényt T a y 1 o r-sorba fejtjük s a rnagafabbrtnd
tagokat elhanyagoljuk, akkor a

Av
Vo

— ap— bp 2

1. ábra
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Táblázat

Fkvant.
!szám Rendszám

|

Elem Atomtérf.
10:

Kezd. kompr.

10'

becsült
cezdeti kompr.

Atom-
rádiusz

1

1 H 15,0 1,54
n = 1 2 He 21,8 1,45

3 Li 13,4 88,9 1,52

4 Be 4,7 7,95 • 1,12

5 B 4,3 5,58 0,97
'6 C 3,6 1,8 0,77

n = 2 7 N 12,4 0,71

8 O 10,2 0,60
9 F 12,3 0,64
10 Xe 17,5 1,60

11 Na 24,0 159,3 1,86

12 Mg 14,5 30,08 1,60

13 A1 10,2 13,65 1,43

u = 3 14 Si 12,4 3,1 1,17

15 P 11,2 (28,8) 1,10

16 S 16,0 (125,0) 1,04

17 Cl 24,2 1,07

18 A 29,6 280 1,91

19 K 45,1 363,5 2,31

20 Ca 26,0 58,0 1,96

21 Se 19,1 — 54—66 1,51

22 Ti 10,9 8,09 1,46

23 V 9,4 6,17 1,30

24 Cr 7,6 5,25 1,25

25 Mm 7,9 8,03 1,18

26 Fe 7,2 5,95 1,24

a = 4 27 Co 6,4 5,46 1,25

28 Ni 6,7 5,35 1,24

29 Cu 8,0 7,29 1,28

30 Zn 9,3 16,93 1,33

31 Ga 11,0 — 15,0 1,22

32 Ge 12,9 14,35 1,22

33 As 13,0 31,6 1,25

34 Se 16,0 (119,0) 1,16

35 Br 25,1 1,19

36 Kr 38,0 250—440 2,01

37 Rb 55,8 530,0 2,43

38 Sr 35,2 82,78 2,15

39 V 23,0 — 56,0 1,81

40 Zr 15,2 11,15 1,56

41 Nb 10,9 5,70 1,43

u = 5 42 Mo 9,5 3,63 1,36

43 Ma — — —
44 Ru 8,6 3,48 1,33

45 Rh 8,3 3,64 1,34

46 Pd 9,9 5,34 1,37

47 Ag 10,2 10,02 1,44
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Táblázat (folytatás)

Elem Atom térf.
10 7 10 7

szám Rendszám Kezd kompr. Becsült
kezdeti kompr.

Atomrádiusz

48 Cd 14,8 22,5 1,49

49 In 15,7 25,0 1,67
50 Sn 15,7 19,09 1,40

n = 5 51 Sb 18,3 27,48 1,45
52 Te 20,1 51,78 1,43
53 J 26,1 127,0 1,36
54 Xe 33,5 — 160,0 2,20

55 Cs 70,6 710 2,62
56 Ba 37,6 103,9 2,17
57 La 22,7 35,78 1,87

58 Ce 20,7 46,49 1,82

59 Pr 21,1 34,5 1,82

72 Hf — — 1,58

73 Ta 10,5 4,84 1,43

74 W 9,4 3,20 1,36
75 Re 9,2 — 3,2 0,56

n = 6 76 Os 8,8 — 2,8 1,35

77 ír 9,5 2,69 1,35

78 Pt 9,7 3,63 1,38

79 Au 10,2 5,84 1,44

80 Hg 15,0 35,0 1,50

81 TI 17,2 35,5 1,70
82 Pb 19,2 24,15 1,75

83 Bi 20,0 29,70 1,55
84 Po 20,8 — 30,0 —
85
86 Em

87
88
89

n = 7 90
Qt

Th 20,9 18,50 1,80

92 U 17,6 9,81 1,38

közelít összefüggést kapjuk. A kompresszibilitás értékét a

3 V

3p
a — 2bp

egyenlet definiálja. A kezdeti kompresszibilitás értékét tehát az elz sorbafejtés els
együtthatója szolgáltatja. T. W. Richards (1.) azt a véleményét fejezte ki,

hogy az elemek kompresszibilitásának értéke az atomsúly periodikus függvénye
kell legyen.

A mellékelt ábra az ismert kompresszibilitásti elemek kezdeti kompresszibilitá-

sának logaritmusát ábrázolja, mint a rendszámok függvényét se diagrammban a periodi-

citás világos.

4 Földtani Közlöny
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szembetn. A pontosabb összefüggés felderítése céljából felraktuk kétszeres logaritmikus

koordinátarendszerbe az atomtérfogatok értékét, mint a kezdeti kompresszibilitás

függvényét. Az így adódó diagramm azt mutatja, hogy nagyobb kompresszibilitáshoz

általában nagyobb atomtérfogat is tartozik. Mégpedig ugyanakkora fkvantumszámhoz

tartozó elemek kompresszibilitásának és atomtérfogatának logaritmusai között lineáris

kapcsolat áll fenn. A kompresszibilitás hatvány-függvénye az atomtérfogatnak. A lineaxi-

4*
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tástkifejez egyenesek párhuzamosak, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatot ugyanazzal ahat-
vánnyal lehet az összes elemek esetén kifejezni. A legnagyobb szórás az n= 4 fkvantum-
szám esetén észlelhet. Itt a párhuzamosság sem egészen nyilvánvaló (szaggatott vonal).
A sziderofil elemek, mint a legkisebb atomtérfogatú és kompresszibilitású elemek, a

n — 1

diagramm baloldalán vannak. Ha az = dc számot »komplett« elektronsrségnek

nevezzük, ahol V az atomtérfogat értéke és n a fkvantumszám, akkor fentiek alapján
a kompresszibilitásról azt mondhatjuk, hogy az a komplett elektronsrség reciprokjának
monoton függvénye. A fenti összefüggést lehetvé teszi, hogy egy csomó olyan elemnek
meghatározhassuk jó közelítéssel a kezdeti kompresszibilitását, amelyeknek ismerjük
az atomtérfogatát. így lehetvé válik a nemesgázok kezdeti kompresszibihtásának a
meghatározása is.

A mellékelt táblázaton a mérési adatok mellett beírtuk még néhány elem, — köztük
a nemesgázok — interpolált, ill. extrapolált értékeit. Az adatok azt mutatják, hogy a

nemesgázok kompresszibilitása kisebb, mint a szomszédos alkáli fémeké — ellentétben

Bridgman idevágó véleményével (2.) — , viszont nagyobb az ugyanazon fkvantum-
számhoz tartozó alkáliák kezdeti kompresszibilitásánál.

Rajzoljuk fel a kezdeti kompresszibilitás logaritmus ának értékét, mint az atom-
rádiusz logaritmusának a függvényét minden egyes fkvantumszámra. így kapjuk a

’4. ábra (a, b, c, d, e
)
diagrammját.

(Az ábrák bizonyos korrekciókat is tartalmaznak. Ha ugyanis az egyes atomrádiu-

szokat az egyes helyeknek megfelelen felvisszük a növekv rendszer függvényében,

akkor azt tapasztaljuk, hogy e görbékben egyes diszkontinuitások fedezhetk fel. így
kiugrik az Se -a szabályos sorból, de kiugrik a TI, P és Bi is. Hasonlóképpen az ír, Sr, Mn.

Ezeket a kiugró értékeket korrekciókba vettük s javítottuk az összefüggésben. Az atom-

rádiusz diagrammban van egy feltn diszkontinuitás is, amely minden periódus végén

határozottan jelentkezik, mégpedig a nemesgázok atomsugarai.)

E diagrammból a következ törvényszerségeket lehet kiolvasni. A kompresz-

szibilitás-atomrádiusz függvényének jobboldali, csaknem lineáris ága a litofil elemeket

tartalmazza. A baloldali ág a kalkofil elemeket, míg a két ág találkozásánál vannak a

sziderofil elemek.

A litofil ág csaknem kizárólag szabályos rendszerben kristályosodó elemeket tar-

talmaz. Ugyancsak szabályos rendszerben kristályosodnak a kalkofil ágnak a litofil

ághoz közel es elemei.

A kalkofil ág legnagyobb része azonban nem a szabályos rendszer szerinti kristá-

lyosodást mutatja.

A kivételnek látszó Mn kristályszerkezete több módosulatot mutat s talán az

atomrádiusz bizonytalan meghatározásában rejlik a magyarázata annak, hogy elkerült

a litofil ágtól.

A kompresszibilitás-érték ugyanolyan atomrádiusz esetén a fkvantumszámok

növekedésével csökken.
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On the compressibility of the elements

by L. EGYED

The present paper contains new view points conceming the relations between

atomic voluine, atomié radius, and compressibility of the elements and their geochemical

relations.



A CALLIOSTOMA PODOLICUM DUB. FAJ VARIÁCIÓJA

BODA JEN*
(III. táblával)

A perbáli Szamárhegy szarmata mészk fejtjének kb. 20 cm vastagságú laza,

meszes homokrétegében nagy számmal található a Calliostoma podolicum Dub. faj,

st a makrofaunát a Spirorbis heliciformis kivételével kizárólag ez a faj alkotja. A gyjtés

alkalmával már feltnt, hogy a példányok alakja változó, köztük karcsúbb és szélesebb

típusok vannak. Ez a nagy változóság alkalmasnak Ígérkezett a gyjtött anyag vari-

ációs statisztikai módszerrel történ feldolgozására, a változóság mértékének megálla

pítása és esetleg a faji elhatárolás céljából.

Az irodalom minden adata meggyzen hangsúlyozza a Calliostoma podolicum

nagymérték alaki változóságát. J ekelius szerint a típushoz számtalan átmenet

van, és ezért nem lehet határozott faji, vagy változat jellegeket megállapítani. A szám-

talan átmenetnek megfelelen az irodalomban sokféle szinonim megjelölés található :

Trochus podolicus
;
poppelacki' sulcatopodolicus

;
podolicoformis. Ezért célszernek ígér-

kezett az anyag variációs statisztikus feldolgozása, a gyjtött példányok variációs

sorának pontosabb rögzítése céljából.

A begyjtött 574 példányból 500 darab hosszúságát és spiramagasságát mértem
le. A 3 adatból négy görbét szerkesztettem; a magasság, szélesség, magasság/szélesség-

arány és a szélesség/spira arány görbéit. A vízszintes tengelyre a magasság értékeit,,

továbbá az arányok hányadosait raktam fel. Az ordináta azt mutatja, hogy a vízszintes

tengely egy értékét hány példány képviseli.

A nyert diagrammok elég szabályosnak mondhatók, és a négyféle értéket ábrá-

zoló görbék jól egybevágók. A szóródás szabályos, amennyiben a maximum közelében

a példányoknak több, mint 2/3-a htlyezkedik el (1. ábra).

A példányok közt szemmelláthatólag két szélsség van a felépítésben is. Az
egyik típus ersen lépcss, egyenes oldalvonalú. A lépcss felépítések a széles típust

képviselik (III. tábla, 1., 2., 5. kép), ahol a fiatalabb kanyarulat jobban felntt az id-
sebbre, így az alaknál a magasság gyengén növekedik. Az egyenes oldalvonalú típusok

a karcsú példányok, ahol a fiatalabb kanyarulat kevésbbé ntt fel (III. tábla, 3., 4.,.

6., 8., 9. kép), st egyes példányoknál lehúzódott, majdnem kicsavarodott az orsó irá-

nyában (III. tábla, 7. kép).

Harmadik variáció a díszítés módja : a spirális élek erssége, száma az éleken

harántirányoKban megjelen csomósorok erssége, stb. (III. tábla, 1., 8., 9. kép).

Ez a három jelleg variáiódik és kombinálódik, így jön létre a sokféle változat,,

a folyamatos variációs sor (III. tábla, 1— 7 kép).

* Eladta a M. Földtani Társulat slénytani Szakosztályának 1953. okt. 28-i ülésén.
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J e k e 1 i u s-nak tehát igaza van, hogy ezek mind variáeióiOiaK foghatók fel

ugyan, de varietasKént nem tekinthet egyik sem a folyamatos átmenetek miatt.
A már annyi szerz által is elismert nagy variálóképesség oka nemcsak a csök-

kent sótartalom, hanem egyebekben is a víz fizikai- és kémiai viszonyainak állandót-
lansága lehetett. Az ers változásoknak kitett élettér faunájának a legnagyobbfokú
alkalmazkodóképessége, így- feltehetleg variálóképessége is van.

/\

i \

i \

MAGASSA6
SZÉLESSÉS

flA6ASSX6/sZÉ.LESS£e

SZ ÉLESSÉS/SPIRA

7 . ábra

Kolesznyikov ezt a fajt több fajra különítette el, de ezeket a faji határokat

maga is átlépi késbbi munkáiban, újra átcsoportosít, új elnevezéseket használ. Érthet
is, mert amint a görbék mutatják, a variációs sor folyamatos, éles határt nem lehet

megállapítani a fajoknál. Ezáltal egy-egy faj meghatározása, illetve azonosítása jófor-

mán a szerzk szubjektivitásán alapszik. Ez az oka annak, hogy a faj ábrázolásai közt

egyforma alig akad.

Véleményem J ekei ius felfogásához csatlakozik. Jobb, ha ezeket a változa-

tokat nem illetjük sem faj, sem varietas névvel (hiszen a határmegállapítás az utóbbi-
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aknái is éppen úgy kérdéses, mint a fajoknál). Ábrázolás esetén vágj- azt a típust mutatjuk

be, amelyet a legtöbb példány képvisel, vagy (még jobb) egy -két uralkodó változatot

is ábrázolunk.
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Variation dér Spezies Calliostoma podolicum D u b.

E. BODA

Aus den kalkigen Sandsehieliten /des Steinbruches Szamárhegy in Perbal kameh
viele, dér Sarmatischen-Stufe angehörigen Calliostoma podolicum Dub. zum Vorschein.
Die Form betreffend konnten bei diesen Exemplaren Unterschiede festgestellt werden,
so alsó schien es zweckmássig sowohl die Variationsgrösse, wie auch die Zugehörigkeit Ter-
seiben mit dér variationsstatistisclien Methode festzustellen. Genannte Spezies ist

stark variierend und in dér betreffenden Literatur sind diesbezüglicli Meinungsunter-
schiede vorzufinden, ja sogar wurden einige Spezies ausgeschieden. Áus den von genann-
tem Fundort gesammelten Exemplaren konnten auch melirere Spezies festgestellt

werden, aber die mit dér variationsstatistischen Methode imtemommene Bearbeitrmg
stellte fest, dass zwischen den Formen progressiver Übergang ist mid die Variations-
kurven regelmássig und übereinstimmend sind.





A HETERASTER ZIRCENSIS SZÖRÉNYI BIOMETRIKUS VIZSGÁLATA

BARTHA FERENC

ifj. Noszky J. és Szörényi E Zirc környékérl a bakonyi alsó-kréta

apti képzdményekbl nagyszámú szabálytalan tengeri-sünt gyjtöttek. A Szörényi
által Hetemster zircensis néven leírt, de nem közölt fajnak sok változata van. Ezért az

egész alakkör részletesebb vizsgálatot igényelt, melyet a faj biometrikus feldolgozásával

végeztem el.

A vizsgálat a következ kérdésekre szorítkozott :

1 . A vizsgált bélyegek változékonysága, illetleg az eltérések rendszertani értéke

alapján egy vagy két faj jelenlétére lehet-e következtetni?

2. Lehet-e a fajon belül eltér életmódra vagy esetleg ivari dimorfizmusra vissza-

vezethet különbségeket kimutatni?

3. Megállapítható-e a változékonys gban valamilyen határozott irány, melybl
a faj fejldésének menetére következtethetünk.

Ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása eltt néhány — a fkérdések szempontjából

mellékes — de a módszerek alkalmazhatósága tekintetében fontos kérdésre is feleletet

kellett adni.

a) -Alkalmasak-e a biometrikus módszerek a fenti problémák tisztázására?

b) Utólagos deformációk lehetsége nem teszi-e illuzórikussá a kimutatott különb-

ségeket, illetve az ezekre felépített következtetéseket?

c) Az anyag homogenitása milyen következtetések levonását teszi lehetvé?

d) Az els kérdésre nézve fontosak Kongiel (8. p. 10— 11) megállapításai,

aki Dánia, Svédország és Lengyelország fels krétájából az Echinocorys genus több faját

dolgozta fel biometrikus módszerekkel A módszer alkalmazhatóságát illeten az a véle-

ménye, hogy a fajok szabadszemmel való elkülönítése nem kielégít a különbségek szub-

jektív megítélése miatt. Biometrikus elemzésnek lenne a feladata a fajra jellemz formák-

nak mérhet összetevkre való szétbontása. Sajnos a könnyen mérhet bélyegek nem
mindig jellemzek, és a jellemz bélyegek sokszor nem, vagy csak körülményesen fejez-

hetk ki mérhet módon. így a ráfordított munka nincs arányban az elérhet ered-

ménnyel. Kongiel megállapítja, hogy egyes sajátságok magiakban nem elégségesek

a fajok jellemzésére, csak a bélyegek összessége. Úgy találja, hogy az alak, illetve a váz

körvonala eléggé állandó bélyeg, melynek alapján megfelel gyakorlattal el lehet válasz-

tani egymástól a tengeri-sün fajokat. Hangsúlyozza, hogy csak biometrikus analízissel

tudott olyan finomabb különbségeket,, modifikációkat kimutatni, amelyek a fejldés

irányára mutatnak. Kongiel megállapításai elméleti alapját képezhetik a biomet-

rikus módszer alkalmazhatóságának a tengeri-sünök esetében. Az egy vagy két faj

problémájának eldöntésére magam is a hosszúság, szélesség és magasság, végs fokon az

alak adatainak statisztikus feldolgozásával próbáltam felelni. A többi kérdéshez pedig

a homlokbarázda mélységének biometrikus feldolgozása nyújtott támpontokat.
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A Hcteraster zircensis biometriáját négy összetevre bontottam fel : hosszúság,
szélesség és magasság adataira, valamint a homlokbarázda mélységadataira (1. ábra).
A deformálódott példányok kihagyása után is még mintegy 339—381 példány alap-
ján végezhettem el a biometrikus feldolgozást. Sajátságonként a középértéket (M),

közepes hibát
(
m), szóródást (a) válto-

A méretek és jelölésük. zékonysági együttható (v) és az eloszlási

görbét használtam fel jellemzésre. Ahol
szükségesnek látszott, az egyes sajátságok

kifejldésének egymással való összefüggé-

sét korreláció számítással, illetleg táb-

lázatokkal is kifejeztem.

A részletes biometrikus feldolgozás a

fkérdésekre nézve az alábbi eredményekre
vezetett

:

Az eloszlási görbék és az összesít

táblázatok adatai (lásd 1 ., 2. grafikon és 1 .,

2-es táblázat mutatják, hogy a hosszúság, szélesség és magasság eloszlása lényegében

megfelel binomiális eloszlásnak. Csupán a hosszúság görbéjén van egy jelentéktelen

beugrás, de ez nem mély és csak egy kategóriára terjed ki. A három említett bélyeg válto-

zékonysági együtthatója
(
v

)

csaknem egyenl. A középértékek (M) és a leggyakoribb

értékek közt jelents eltolódás nincs. Kiugró példányok nincsenek. Mindezek alapján

ezen sajátságok változékonyságában nincs olyan rendellenesség, mely indokolttá tenné

két faj jelenlétének a feltételezését. A tengeri-sünöknél az egyes sajátságoknál jellemzbb-
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nek tartják ezek arányszámait. A hosszúság és szélesség arányszámát a faj egyik jellemz

bélyegeként használják. Ez az arányszám valóban eléggé állandónak bizonyult. Bár

értéke 0,95— 1,67 között változott, de a leggyakoribb érték kategóriájába 1,05— 1,15

közé esett az összes példányok 80%-a. Az utolsó 5 kategóriába, 1,25— 1,75 közé csupán

5 példány esett, tehát 5 rendellenes példánytól eltekintve a hosszúság és szélesség aránya

csak igen szk határok között változott, és így mindenesetre egyik legjellemzbb adata

a fajnak (

M

= 1,09).
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2. grafikon

A kutatók egy része a hosszúság, magasság és a szélesség és magasság arányszámait

ivari bélyegeknek tartja. Ennek tisztázására a két említett aránypárt is feldolgoztam

statisztikus módszerrel. A hosszúság és a magasság arányszáma 1,14—2,14 között,

szélesség és magasság aránya pedig 0,98— 2,04 között változott. A leggyakoribb értékek

kategóriájába a hosszúság-magasság aránynál a példányok 3l%-a esett — a szélesség-

magasság aránynál pedig a példányok 29% -a. Állandó arányról itt nem beszélhetünk

és így ezen bélyegek elméletileg használhatók ivari bélyegeknek. De az arányszámok

eloszlása a binomiális eloszlásnak felelt meg. (Lásd 2. grafikon.) Csak még a hosszúság,

szélesség és magasság görbéinél is szabályosabb lefutás és kisebb változékonysági együtt-

hatók jellemzik. (Lásd 1. táblázat.) Tehát az ivarok kettsségének megfelel kétcsúcsú-

ság vagy egyéb szabálytalanság a görbén nincs. (2. grafikon.) így ezen arányszámok
nem jellemz ivari bélyegek. Fontos volt annak megállapítása is, hogy ezen arányszámok

változása törvényszer, vagy pedig szabálytalan. Ennek eldöntése azért lényeges, mert

a K 1 áh n szabály szerint a faj határait áttör változások nem korrelative lépnek fel.

Tehát ahol ilyen van, ott a korrelációs együtthatók értéke alacsony lesz.

Ezért szükség volt a hosszúság-magasság és a szélesség-magasság adatainak

korrelációs együtthatójának kiszámítására is. A hosszúság és a magasság között a korrelá-

/ 1

A
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7. táblázat

Heteraster zircensis biometrikus feldolgozásának összesít táblázata

(h)

Hosszú-
ság

(m)
Magassag

(sz)

Szélesség h2/m arány sz/m arány h,—h 2

Középérték (M) 24,0 14,2 21,7 1,54 1,53 0,79

Közepes hiba(m) 0,35 0,2 0,3 0,09 0,08 0,02

Szóródás (cr) .

.

6,83 4,07 6,33 0,16 0,15 0,50

Változékony-
sági együttli.(í') 28,4 28,6 28,7 10,4 10,3 62,9

V min-max. 7,1—44 4,3—28,9 6,8—36,2 1,14—2,14 0,98—2,04 0,1—3,4

Példányszám (n) 362 381 369 339 362 362

1 . Tableau 1

.

2. Tableau d'ensemble de l’élaboration biométrique
de 1’Heteraster zircensis

3. Longueur (h)

4. Hauteur (m)
5. Targeur (sz)

6. Proportion h»/m
7. Proportion sz/m
8. h a

—ha
9. Valeur moyenne, M

10. Erreur moyenne, m
1 1 . Dispersion
12. Coefficient de variabilité
13. V min. — max.
14. Nombre d’exemplaires. n

2. táblázat

Összefoglaló korrelációs táblázat

sz : m
.

h, : m hí ! hí h o m : hj—h 2 sz ! hí—hg

Korrelációs együtt-
ható (r) 0,89 0,94 0,67 0,64 0,72

Közepes hiba (m) . . 0,01 0,006 0,029 0,03 0,025

Példányszám (n) .... 363 349 362 340 346

15. Tableau 2.

16. Tableau synthétique de corrélation
17. Coefficient de corrélation (r)

18. Erreur moyenne (m)
19. Nombre d'exemplaires (n)

20. Tableau 3.

21. Corrélation de la longueur avec le sillon antérieur
22. Longueur
23. bigtie secondaire
24. Ligne principale

ciós együttható (v) 0,94, a szélesség-magasság közt pedig 0,89 volt. Ez igen magasfokú

pozitív összefüggést jelent a vizsgált sajátságok változása között és ez hangsúlyozottan

szól az anyag egységessége mellett. Azt ugyanis könny elképzelni, hogy rendszertanilag

közelálló formák vagy fajok egy vagy több sajátságban hasonlók legyenek, de a magas
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korrelációs hányados ezen felül még a kifejldés folyamatának hasonlóságáról is beszél.

Végeredményben tehát a Heteraster zircensis alakját összetev három fméret változé-

konysága, akár a méretek változékonyságát külön nézzük, akár egymással korrelative,

egységes alakkörre mutat.

Más a helyzet a Heteraster zircensis jellemzésére felhasznált negyedik bélyeg,

a homlokbarázda mélységét illeten. Ennek a bélyegnek változékonysága nem felelt

meg a binomális eloszlás törvényének. A bemélyedés határértékei 0,1 és 3,4 mm voltak,
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így a leggyakoribb értéknek 1,60 mm közelébe kellett volna esni. Már pedig az eloszlási

görbén jól láthatóan (lásd 3. grafikon) a leggyakoribb érték 0,35 mm. Binomális eloszlás

esetében a középértéknek is 1 ,60 mm közelébe kellett volna esni, ezzel szemben a valósá-

gosan észlelt középérték 0,79 mm. Tehát a legtöbb példánynál szinte a legkisebb bemé-

lyedési érték fordult el. A nagy bemélyedési értékek felé a görbe ellaposodva elnyúlik és

a 0 pont elérése után néhány kiugró példányban végzdik. Hogy ebben a sajtáságban

az anyag nem egységes, jól mutatja a változékonysági együttható magas volta is. Közel

háromszorosa a többi méretének. Ez azért fontos, mivel a változékonysági együtthatók

százalékosan — vagyis összehasonlítható módon fejezik ki a szóródási értékek különb-

ségeit. A változékonysági együtthatók magas voltát, illetve ennek megfelelen az ers
változékonyságot, a tengeri-sünöknek a küls tényezk megváltoztatásával szemben

való érzékenysége magyarázza.

Az eloszlásban mutatkozó rendellenességek ennek a bélyegnek részletesebb elem-

zését tették szükségessé. Elssorban az volt fontos, hogy a homlokbarázda mélysége

mennyiben függ az állat nagyságától. Másodsorban : milyen viszonosság van a bemélye-

dés és a már vizsgált sajátságok között. A hosszúság és a homlokbarázda korrelációját

kifejez táblázatból (lásd 3. táblázat) errenézve a következket olvashatjuk le.
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A példányok zöménél a bemélyedés mélysége a hosszúság növekedésével párhuza-

i mosan növekszik (fvonal, pozitív korreláció). Viszont 22 példánynál ennek fordítottját

!
látjuk, vagyis nagypéldányokhoz sekély bemélyedést! homlokbarázda tartozik (mellék-

vonal, negatív korreláció) . Itt komoly minségi különbségrl van szó, amely különbséget
1 nem lehet csupán a korrelációs hányadossal kifejezni, mivel az csak az átlagos összefüg-

gést mutatja. A korrelációs együttható a fvonal túlsúlya miatt határozottan pozitív

(+0,67), de ez itt ersen pozitív fvonal és egy ersen negatív mellékvonal átlagaképpen

alakult ki. Ilyen esetben az átlagkorrelációt kifejez együttható lényegesen kisebb, mint
ott, ahol egységes az anyag. Jól látszik ez, ha összehasonlítjuk a hosszúság-magasság és

a szélesség-magasság közti korrelációval, amelyeknek együtthatói +0,89, ill. 0,94 jól

mutatják az anyag egységes voltát. A fvonal irányában 5 db. példányt találhatunk,

amelyek csak nagyobb méretek, de minségileg pozitív korreláció jellemzi ket. A mellék-

vonal irányában 1 db ilyen rendellenes elhelyezkedés példány esik. Mindezeket egybe-

vetve a homlokbarázda kifejldését illeten az anyag nem egységes. Még tisztázásra

szorul, hogy a homlokbarázda mélységének különböz kifejldése rendszertani szem-

pontból milyen érték bélyeg. Az kétségtelen, hogy az irodalomban eddig a Heteraster

genus fajainak elválasztásánál csak bizonytalan utalások történtek erre a bélyegre, pedig

mint ez a vizsgálat kimutatta, fontos volna figyelembevétele, mivel elkülönül irányok-

ban fejldött ki és fajelhatárolásra valószínleg felhasználható. Ha Kongiel nyomán
a tengeri-sünök alakkörvonalát jó faji bélyegnek tartjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy

i a homlokbarázda különböz mélysége a körvonal formáját egészében nem érinti csak

modifikálja.

Számolni kellett az ivari dimorfizmus fennforgásának lehetségével is. Erre

Meisenheimer (10. I. p. 557) leírása nyújt alapot, aki egy recens szabálytalan

tengeri süimek, az Abatus cavernosus nstényének, sajátos ivadék-gondozásáról számol

be. Ennél az állatnál a hátsó páros ambulakrális mez ersebb mélyedésében elhelyezked

kis zsákocskákban foglalnak helyet az ivadékok. Eszerint a nagy, de sekély homlok -

barázdájú példányok hímek, a mélyebb homlokbarázdájú példányok pedig nstények
lennének. Viszont az ivari dimorfizmus ellen szól az a tény, hogy a homlokbarázdában

nincsenek ivadékok, a Heteraster zircensis-né\ pedig csak egy bemélyedés van és ez a

homlokbarázda. A homlokbarázda nem alkot zárt öblöt, hanem nyitott, a szájnyíláshoz

torkoló árok, amelynek az a feladata, hogy a táplálékot, iszapot a szájnyíláshoz vezesse,

így ez a hely védettség szempontjából a legkevésbbé biztonságos pontja a tengeri-sün

testének. A mellékelt viszonossági táblázat tanulmányozásakor eléggé nyilvánvaló annak

feltevése, hogy a homlokbarázda mélységét illeten voltaképpen a faj kezdd szétválása

indult el. A fejldés fvonala lenne a pozitív korreláció iránya, míg a negatív korreláció

vonala jelezné az elváló új fajt. Célravezet lett volna a fiatalabb rétegekben tovább

kutatni, hogy ez az elválás folytatódott-e, és hogy kimutatható-e végül is két jól megkü-

lönböztethet faj. Sajnos a fiatalabb rétegekben ez a nemzetség nem fordul el. így ennek

a kérdésnek megoldása függben maradt.

Összefoglalás

1 . Heteraster zircensis-nél a hosszúság, szélség és a magasság méreteinek eloszlása

megfelel a binomiális eloszlás törvényének.
2. A hosszúság és a szélesség arányszáma csak szk határok között változik, ezért

a faj jellemzésére használható bélyeg.

3. A hosszúság-magasság és a szélesség-magasság arányszámai nem állandók,

így ezek elméletileg ivari különbségek jellemz adatai lehetnek, de eloszlási görbéjére az
ivarok kettsségének megfelel semilyen szabálytalanság, kétcsúcsúság nincs — tehát
ezek csak változékony, de nem ivari bélyegek.
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4. A hosszúság, szélesség és a magasság egymással magasfokú pozitív viszonos-
ságban állanak.

5. A homlokbarázda mélységének kifejldése nem felel meg a binomiális eloszlás-
nak, mivel szélsségesen sekély homlokbarázdájú példányokból van a legtöbb.

6. A vizsgált anyag a homlokbarázda mélységét illeten két csoportra osztható :

aj A nagyságnövekedésével egyenes arányban n a homlokbarázda mélysége.
b) Nagyságtól független a bemélyedés mélysége, vagyis nagy példányokhoz

sekély bemélyedés homlokbarázda tartozik.

7. A homlokbarázda átlagkorrelációja a hosszúsággal, szélességei és a magassággal
pozitív, de kisebbfokú mint ez utóbbiak egymásközti korrelációja.

8. A homlokbarázda kétféle kifejlökésének következtében a változékonysági
együttható igen nagy — csaknem háromszor akkora, mint a többi bélyegnél.

9. A változékonysági együtthatók nagy volta az állatnak a küls tényezk
változása iránt való érzékenységével magyarázható.

10. A homlokbarázda kétféle kifejldésének oka lehetne ivari dimorfizmus is,

ahol a hím példányok a sekély bemélyedések, a nstények pedig a mély bemélyedések
lennének (ivadék gondozás)

; de ez ellen szól az, hogy a Heteraster zircensis -nél csak a
homlokbarázda mélyed be, amely nem alkalmas ivadékvédelemre az ott cirkuláló
iszap miatt.

1 1. A korrelációs táblázat alapján annak a valószínsége maradt még fenn, hogy
a faj a pozitív és a negatív korrelációk irányában kettéválóban volt, de ez a fiatalabb
rétegekben tovább nem nyomozható, mivel a Heteraster genusba tartozó más faj a fia-

talabb bakonyi kréta rétegekbl nem ismeretes.

L’analyse biométrique de l’Héteraster zircensis Szörényi

pár F. BARTHA

1 . Chez l’Heteraster zircensis la répartition des dimensions de la longueur, de la

largeur et de la hauteur correspond á la lói de la répartition binominale.
2. Le rapport entre la longueur et la largeur ne varié qu’entre des limites étroites,

il peut donc servir á caractériser l’espéee.

3. Les rapports de la longueur, de la hauteur et de la largeur ne sont pás con-
stants, ainsi théoriquement ils peuvent étre des chiffres caractérisant des différences
sexuelles, mais la eourbe de distribution ne présente aucun trait relatif á la duplicité
des sexes, ainsi ce sont des caractéristiques changeables et non des caractéristiques
du sexe.

4. La longitude, la hauteur et la largeur sont en haute corrélation positive.

5. Le développement de la profondeur du sillon frontal ne correspond pás á la

répartition binominale, parce que les exemplaires á sillon frontal extrémement bas
sont les plus fréquents.

6. La matiére examinée peut étre divisée en deux groupes selon la profondeur du
sillon frontal :

a) le sillon frontal erit en proportion direete avec l’accroissement de la grandeur
b) la profondeur du sillon est indépendante de la grandeur, c’est-á-dire les gros

exemplaires ont un sillon frontal peu profond.
7. La corrélation moyenne du sillon frontal avec la hauteur, la largeur et la lon-

gueur est positive, mais elle est moindre que la corrélation de ces demiéres entre-elles.

8. A cause des deux sortes de développement du sillon frontal le coefficient de
variabilité est trés élévé — il est presque trois fois plus grand que pour les autres caracté-

ristiques.

9. La grandeur considérable des coeffieients de variabilité peut trouver són

explication dans la forte sensibilité de l’animal envers les facteurs extérieurs.

10. La cause des deux sortes du développement du sillon frontal peut aussi

étre en relation avec le dimorphisme sexuel, dans le cas oú les exemplaires máles auraient

un sillon bas et les femelles un sillon profond (sóin de la progéniture)
;
mais cette hypo-

thése est invalidée pár le fait que chez VHeteraster zircensis le sillon frontal seul est pro-

fond, qui ne sert pás á la protection de la progéniture á cause de la vasé qui y circule.

1 1 . Du tableau de corrélation on peut encore conclure ála possibilité que cette espéce

a été en train de bifurcation selon les directions des corrélations positives et négatives,

mais nous ne pouvons pás suivre cela, cár on ne connaít pás dans les couches plus jeunes

du Crétacé de la montagne Bakony d’autre espéce du genre Heteraster.
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EHOMeTpHMecKan opaöoTKa BHAa Heteraster zircensis Szörényi

<t>. E a p t a

H3MeHMHB0CTb BHAa MopcKwx éjKeu, onncaHHoro E.d>.CépeHbH nofl Ha3BaHneM Hete-
raster zircensis, BecbMa 3HamrreAbHa. C ueubio TaKCOHOMimecKOH ouemcn pa3AH4Hbix
tj)opM Becb xpyr (j)opM opaöoTaA ÖHOMeTpHqecKHM cnocoöOM. Ochobhhmh Bonpocaitui

BBJiBJincb CAeAytomne :

1. Mo>kho jih aejiaTb bmboa o npncyTCTBHH OAHoro hah Aeyx bhaob?
2. MO>KHO AH BblHBHTb B npeAeAaX BHA3 pa3AH4HH, CBH33HHb!e C He0AHH3K0BbIM OÖpa-

30M >KH3HH HAH, MOWeT ÖblTb, C nOAOBbIM AHM0p(J)H3M0M ?

3. MOJKHO AH OnpeAeAHTb MOKAy (JlOpMaMH KaKyiO-HHÖyAb 3BOAIOUHOHHyK) CBH3b?
MccAeAOBaHHH a3ah cAeAyioLUHe pe3yAbTaTbi

:

1. PacnpeAeAeHHe pa3MepoB AJiHHbi, oiHpHHbi h BbicoTbi y Buga Heteraster zircensis

cooTBeTCTByeT 3aKOHy ÖHHOMHHaAbHoro pacnpeAeAeHHH.
2. K03(J)({)HUHeHT OTHOUieHlIH AJIHHbl H UJHpHHbl KOACÖA eTCH AHLUb B y3KHX rpaHHUaX

H n03T0My HBAHeTCH npHMCHHMblM AAH 0XapaKTepH30B3HHH BHAa npH3H3K0M.
3. K03(J)(})HUHeHTbI OTHOmeHHH A-™Ha-BbICOTa H BbICOTa-UlHpHHa HenOCTOHHHbl H

T3KHM 0Öpa30M TeopeTHHeCKH B03M0>KH0, MTO OHH npeACTaBAHlOT nOAOBbie pa3AH4HH, 0AH3K0
Ha hx KpHBbix pacnpeAeAeHHH HeT hhk3khx HenpaBHAbHOCTeií hah AByx KyAbMHHaunH,
COOTBeTCTByKDIHHX ABOHCTBCHHOCTH nOAOB, — nOSTOMy OHH HBAHH3TCH H3MeHqHBbIMH, HO He
nOAOBbIMH npH3HaK3MH

.

4. /JjlHHa, BbICOTa H IUHpHHa HaXOAHTCH 0AH3 C Apyroií B nOAO>KHTeAbHOH KOppe-
AHUHH BbICOKOH cTeneHH.

5. SbOAIOUHH rAyÖHHbl (JipOHTaAbHOH 6op03AKH He COOTBeTCTByeT ÖHHOMHHaAbHOMy
pacnpeAeAeHHK), Tan uau caMoe öoAbuioe KOAimecTBo HMeeTCH H3 3K3eivinAHpoB c Kpaime
HerAyÖOKHMH (JjpOHTaAbHbIMH 6op03AKaMH.

6. B OTHOmeHHH rAyÖHHbi ^poHTaAbHOü 6opo3AKH H3yqeHHbiH MaTepnaA mo>kho
pa3ACAHTb Ha ABe rpynnbi :

) TAyÖHHa (JjpoHTaAbHOií 6opo3AKH B03pacTaeT b npHMOM OTHOmeHHH c yBeAHqeHHeM
pa3MepoB

;

) TAyÖHHa Ö0p03AKH' He33BHCHMa OT pa3MepOB, T. e. K KpynHbIM OCOÖHM npHH3AAe>KaT
HernyöOKHe (jjpoHTaAbHbie 6opo3AKH.

7. CpeAHHH KOppeAHUHH 4>P0HTajlbH°B Ö0p03AKH C BbICOTOH, IHHpHHOH H AJIHHOH
HBAHeTCH nOAO>KHTeAbHOH, HO MeHbllieH, He.H KOppeAHUHH 3THX nOCACAHHX Me>KAy coöoh.

8. BCAeACTBHe ABOHKOH 3BOAIOUHH (JipOHTaAbHOH 6op03AKH K03(J)(j)HUHeHT er H3MCH-
HHBOCTH BecbMa BbICOK, nOHTH BTpoe ÖOAbUie, qeM y Apyrnx npH3H3K0B

.

9. BblUIHHy K03(})(J)HUH eHT0B H3M6HHHBOCTH MOHCHO OÖTjHCHHTb HyBCTBHTeAbHOCTbfO
>KHBOTHOrO K BHeilIHHM (jjaKTOpaM.

10. B03M0>KH0 H TO, 4T0 ABOHKOH 3B0AI0UHH (JipOHTaAbHOH 0p03AK0H HBAHeTCH nOAO-
BOH AUM0p(j)H3M, B 3T0M CAyqae 3K3CMnAHpbI C HerAyÖOKOH Ö0pO3AKOH ÖblAH 6bl C3MU3MH,
a OCOH C TAyÖOKOH 6op03AKOÍÍ C3MK3MH (yxa>KHBaHHe 3a MOAOAbK)), 0AH3K0 3T0My npoTH-
BopeuHT to, hto y BHAa Heteraster zircensis yrAyÖAHeTCH TOAbKO 4»pOHTaAbHan 6opo3AKa,
KOTopan H3-3a uupKyAnpyioiuero TaM nna ahh 3auiHTbi moaoach He npnroAHa.

11. Ha 0CH0B3HHH KOppeAHUHOHHOH TAÖAHUbl BepOHTHbIM OCTaAOCb eiUe TO, HTO A3H-
HblH BHA B HanpaBACHHHX nOAOHCHTeAbHOH H OTpHUaTeAbHOH KOppeAHUHH CT3A pa3AB3HBaTCH,
0AH3K0 npocAeúHTb 3to b öouee MOAOAbix caohx He 0Ka3aA0Cb B03M0>KHbiM, Tau Kau Apyrue
BHAbi, OTHOCHiuuecH k pouy Heteraster, b öouee moaoahx MeuoBbix caohx rop EaKOHb Hen3-
BeCTHbl.
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ÚJ OLIGOCÉN FORAMINIFERÁK
A BUDAPEST-KÖRNYÉKI KATTI RÉTEGEKBL

NYIR M. RÉKA*

A Magyar-Szovjet Olaj R. T. budapest-környéki hegységszerkezetkutató fúrásainak

és D a n k V. geológus Mogyoród—Rákos—Cinkota vidékének felszíni gyjtésébl
származó kattikorú rétegminta anyaga feldolgozásával M a

j
z o n L- hívta fel a figyel-

met, egy eddig az irodalomban ismeretlen Foraminifera nemzetségre, valamint egy
ismeretlen fajra, egyben felszólított az új formák ismertetésére. A kérdéses rétegeknek

szemcsenagyságát és homoktartalmát Pusztay Gy. vizsgálta.

A kzet világos, zöldessziirke szín, finomhomokos, csillámos agyagmárga.

Átlagos CaCO
s
tartalma 18%, a homok tartalma 48,5% körül mozog. A kzet tömött

szövet, a zöldesszürke pehtes alapanyagba finomszem homok és az elszórt finom-

szem muszkovit lemezkéken kívül néhány apró kszenesedett növényi maradvány
törmeléke és molluszka héjtöredék ismerhet fel. Törése, illetve elválása a gyenge réteg-

zdés irányát követi. A kzetkifejldés sekélytengerre utal.

Cinkota és Rákosszentm hály vidékén lév fúrásokban a katti rétegeket úgy
a kzetkifejldés, mint a makro- és mikrofauna azono sága miatt nehéz szintezni.

A Corrosina pupoides-es réteg sem kzetkifejldésben, sem fauna összetételben lényegesen

nem tér el a fúrás többi katti rétegétl. Az új nemzetség segítségével azonban a szint

esetleg azonosítható lesz.

Az új Foraminifera nemzetség elször az árpádföldi Csömöri úton lev transzfor-

mátortól DNy-i irányban 500 méterre, az egyik kutató aknának felszíntl 1 ,50 m
mélységbl származó anyagából került el. Ezután átvizsgáltam Cinkotáról négy és

Rákosszentmihályról három fúrásunk anyagát. A fúrások bizonyos szintjében szin-

tén sikerült megtalálnom az eddig ismeretlen nemzetséget.

Az új faj eddig csak két rákosszentmihályi fúrásból és a fentemlített kutató-

aknából került el. Valószín, -hogy ez az új faj az új nemzetség rétegtani szint-

jéhez kapcsolódik.

Fámilia : B U LI M I NID A E
Genus: REUSSELLA

Reussella tricarinata nov. sp.

A hosszú megnyúlt- triszeriális alak háromoldalú hasáb, mely a kezd
kamra felé kicsúcsosodik és az oldalékek gyengén hajlottak. A hasáb mindegyik

oldalán a kamrák varratai hajfonatszer biszeriális képet adnak. A héj likacsossága

igen jól látszik. A háromoldalú hasáb felszíne teljesen sima és kissé konkáv felület.

A kamrák élei egybeesnek a háromoldalú hasábéval és ezzel teljesen összesimulnak.

Ez együk jól megkülönböztet jeliege a Reussella spinulosa (R e u s s) fajtól.

FeliUnézetben a héj háromszög, melyen a kamrák varratai gyengén kivehetk.

*A vizsgálatok a MASZOLAJ Központi Tudományos Kutatólaboratóriumában készültek.

5*



68 Földtani Közlöny 84. kötet 1—2. füzet

Az alak nyílását példányaimon sériiltségük miatt ’ nem lehet megfigyelni. A kamrák
pirittel vannak kitöltve, így számolnunk kell a héjak elpusztulásával.

Kamráknak száma: 15—17. Legnagyobb hossza: 0,42 mm. Átlagos széles-

sége: 0,19 mm.
Legközelebbi rokon alak az említett Reussella spinulosa (R e u s s) faj, melytl

eltér egyrészt a kamrák alakjában, mely összefügg a héj karcsúbb, megn}Altabb for-

májával, másrészt a Reussella spinulosd-n a hasábok élein fellép, a kamrák számának
megfelel tüskék hiányával.

Reussella tricarinata nov. sp, Corrosina nov. gén. nov, sp.

Eddig a fent ismertetett helyek katti rétegeibl összesen három példányban

a Corrosina új nemzetséggel együtt került el.

Família : HETEROCHELICIDAE
Genus : CORROSIXA nov. gén.

A héj anyaga likacsos, meszes. A héj szerkezete és felépítése az idsebb kamrák-

kifejldése során félbemaradó háromoldalú gúla. A triszerialis héjfelépítés egyenltlen.

Ez egyébként a katti-emelet tengervízének igen változó, teljes, fél és csökkent sótar-

talmánál fogva is érthet. Az egyes kanyarulatok a kamrákra vonatkozó nagyságrendbeli

kiképzése, a kamráknak a kanyarulatokon eltér nagysága, bizonyos fokig a »korrózió<(

hatásait érzékeltetik. Ezekre a kamrákra épül fel a felfújt, közel a gömbhöz hasonló

három kamrából álló utolsó kanyarulat, ami már a Glóbigerinidae-ls. családja felé mutat
kapcsolatot.

Az új nemzetség bevezetését indokolja az összenyomott gömbalakú kamrákból

álló háromoldalú hasábos felépítés, melyre váratlanul a jól kifejlett három utolsó kamra
épül, mint a Hantke n-féle Rhynchospira abnormis-ná\.

A Corrosina nemzetség legközelebbi rokonságot mutat a fels-kréta Giimbeletria-

Cushman és a Bulimina d' O r b i g n y nemzetséghez. A héj anyaga, perforált-

sága és a kamrák gömbalakja ezekkel megegyezik, de a kamrák felépítése háromoldalú

hasábot alkot. A Gi\mbeletria-nk\ a kamrák elhelyezkedése szabálytalanabb, a triszeriális

felépítés gyengébben figyelhet meg, tömzsibb alak, nyílása pedig nagyobb és határo-

zottabb, míg az ríj nemzetségnél a nyílás az utolsó kamrán betüremkedett kis rés-.

Alakban rokonságot mutat a Verneuilina d’Orbigny felé, mely utóbbi ennek

izomorf agglutinált alakja.

A fent említett sajátságok miatt a H a n t k e n-féle elbb (1871-ben) Globige-

rina, késbb (1875-ben) Rhynchospira nemzetségbe sorolt Rhynchospira abnormis formát,

— melyet a Clavulina szabói rétegekbl ritkásan a fels, s gyakoribban az alsó oosztály-

zatból« ismertet — ez új nemzetség egyik alakjának tartom. Cush m a n véleménye

szerint az E h r e n b e r g-féle Rhynchospira nemzetség még 1950-ben is a Globigerinák-

ndl szerepel.
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H a n t k e n adatai és az újabb megfigyelések szerint az új Corrosina nemzetség

elterjedése alsó- és fels-oligocénre tehet.

Corrosina pupoides nov. sp.

Üveges mészhéjú, fleg a fiatal kamrákon észlelhet a perforáltság, megnyúlt

triszerialis forma, a héj igen enyhén hajlott. A kamrák alakja gömb, illetve az idseb-

beknél összenyomott gömb. A kezdkamrából fokozatosan növekszik a többi gömb-
alakéi kamra és minden sorban vízszintesen, majdnem egyvonalban három kamra helyez-

kedik el. Ezek egy rövid háromoldalú hasábot alkotnak, mely az idsebb kezdkamra
felé kicsúcsosodik. A háromoldalú hasábon elhelyezked kamrák szabálytalan éle és

lapja következtében, bizonyos fokú korrodált jelleg tnik fel, ezért kapta a nemzetség

Fauna táblázat
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1. Textularia deperdiia d’Orb + _j_

2. Quinqueloculina erami R s s + -j-

3. Quinqueloculina seminula L +
4. Ouinqueloculina sp + -b 4-

5. Robulus inornatus (d Urb.) ~r T~
6. Dentalina sp ~T
7. Guttidina communis d’Orb
8. Polymorphina cylindroides Röm. . . : . . + ~T~ +
9. Nonion granosum (d'Orb.) + +

10. Nonion communis (d’Orb.) + + + +
11. Nonion umbilicatulum (Montagu) ... rr
12. Nonion punctatum (d’Orb.) +
13. Elphidium subnodosum (M ii n

s

t.) .... + +
14. Elphidium striatopunctatum (Ficht-Moll) + . ~r + + +
15. Bulimina elongata d’Orb + i

+'
16. Corrosina pupoides nov. sp + + +
17. Virgulina schreibersiana Czjz + i + + + -L

18. Bolivina punctata d’Orb + + + Hh + + _L_

19. Angulogerina angulosa (Will.) + + + +
20. Trifarina tricarinata (d’Orb) ~T
21. Reussella spinulosa (Rss.) + + -f
22. Reussella tricarinata nov. sp + + +
23. Eponides schreibersii (d’Orb.) ........ + + + + + +
24. Eponides haidingeri (d’Orb.) + + +
25. Asterigerina rosacea (d’Orb.) + + +
26. Globigerina bulloides d’Orb +*

~T“

27. Globigerina triloba Rss +
28. Orbidina universa (d’Orb.) 4- + + + + +
29. Planulina ariminensis (d’Orb.) +
30. Cibicides lobatidus (Walk.-J ac.) ~r
31. Cibicides dutemplei (d’Orb.) + + +
32. Rotalia beccarii (L.) ~r + + + +
33. Szivacstük + + + + + + +
34. Molluszka héjtöredék + + + + + + 1

35. Spatangida-tüskék + + + + 1 +
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a Corrosina nevet. Az utolsó három kamra a többihez képest hirtelen felfúj tnak tnik,
innen a pupoides faj név és ezeken a kamrákon a perforáltság megfigyelhet.

Felülnézetböl az utolsó három kamra majdnem egy vízszintes síkban helyezkedik

el. A legidsebb kam án jól felismerhet a rövid résalakú betüremkedett nyílás.

Kamráik száma : 10— 14. — Legnagyobb hossza : 0,29 mm. — Átlagos széles-

sége : 0,13—0,15 mm.

Eddig a Corrosina pupoides nov. sp. 17, míg a Reussella tricarinata nov.sp. három
pél ányban került el a katti-emelet középs részébl. A Corrosina pupoides nov. sp.

a fúrásokban 3 és 50 méter közötti vastagságú rétegösszletre szorítkozik.

A Corrosina pupoides és a Reussella tricarinata fauna társaságát, ugyanakkor

Majzon- nak, már 1 935-ben feldolgozott a budapestkörnyéki azonos faunával való

kapcsolatát összehasonlító táblázat mutatja.

Amint a fenti táblázatból is kitnik a Corrosina pupoides rétegek faunája aránylag

szegény. Összesen 30 fajt sikerit meghatároznom. A leggazdagabb lelhely a cinkotai

fúrásokból származó réteg. Kevés faj fordul el nagy egyedszámban, ilyen a Bolivina

punctata d’O r b, ami a cinkotai fúrások rétegében található gyakrabban. Igen gyakori

az Asterigerina rosacea (d’Orb). Ennek a fajnak a gyakorisága megegyezik a

Máj z o n által meghatározott Rákosszentm hály-Annatelep téglagyári feltárásból

származó réteg faimáj ával.

A táblázatból kitnik, hogy az agglutinált liázú Foraminiférákat, csak egy faj

képviseli, ez is sok helyen teljesen hiányzik, valamint hiányoznak a mélyebb viz fajok

is. Ezek a megállapítások, valamint a -fauna társaság is alá ámasztja a Corrosina pupoi-

des-es szint sekélyvízi sótartalmú tenger jellegét.
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HoBbie oaHrogeHOBbie ({íopaMHHHtjjepbi H3 xaTTCKHX caoeB
o KpecTHocTH r. ByAaneuiT

P. M. HbHpé
B ypoBbix CKBa>KHHax npejjnpHHTHH »MAC0J1AP1«, b OKpecTHOcra r. ByAaneuiT,

b xarrcKnx npycax oöHapy>KHancb Heu3BecTHbie go cnx nop pog n bha (j)opaMHHH(j)ep.

Reussella tyicarinata nov. sp.

ygjiHHeHHO-npogojiroBaTan 4>opMa TpexpnAHaH
;

OHa o6pa3yeT TpexrpaHHyio
npn3My, yTOHqaiomyiocH k HaqanbHOü xaMepe. EoKOBbie pepa caao H3orHyTbi

;
Ha oöeHX

CTOpOHaX npH3MbI HIBbl KaMep HBAHIOTCH KOCOBIiaHO-flBypHAHbIMH. IlOpHCTOCTb paKOBHHbl
oneHb xopomo bhah3. ÜOBepxHOCTb TpexrpaHHOií npH3Mbi BnOAHe rnaAKa h hémhoto BorHyTa.

Pe6pa KaMep coBnagaioT c pepaMii npH3Mbi h t3khm o6pa30M tccho npuaeraioT Apyr
k APyry ;

sthm npH3HanoM oh xopomo OTjmuaeTCH ot bhas Reussella spinulosa Reuss.
CBepxy paKOBima o6pa3yeT TpeyronbHHK, no KOTopoMy lubu KaMep cjiaöo bhahm.

Ha uccneAOBaHHbix 3K3eMnjmpax ycTbe He yAanocb HaömoAaTb BcneACTBne hx noBpew-
AeHHoro coctohhhh. KaMepbi 3anoAHeHbi nnpHTOM, noaTOMy h3ao cmiTaTbcn c pa3pymeHHeM
paKOBHH

:

KoAHBecTBO KaMep: 15-17
HanöojibmaH A-mma : 0,42 mm
CpeAHjw mHpHHa : 0,19 mm

BAHiKaürnHe poACTBeHHHKH er : ynoMHHyTbiií bha Reussella spinulosa Reuss,
KOTOpbIH pa3AHMaeTCH OT 3T0r0 BHAa C OAHOií CTOpOHbl no (j)0pMe KaMep, CBH33HH0H c oonee
TOHKOH yAJlHHeHHOH (})0pM0H paKOBHHbl, C ApyrOH CTOpOHbl, OTCyTCTBHeM COOTBeTCTByiOmHX
KOAH'iecTBy KaMep mnHHOB, noHBJiHiomHXCH Ha peöpax npn3Mbi H3 Reussella spinulosa.

YnoMHHyTaH <j)opMa oÖHapy>KHBaAacb b 3 3K3eMnnnpax BMecTe c hobmm pogOM
Corrosina b xaTTCKHX caohx omicaHHbix MecTOHaxo>KA0HHH

.

CeMeiícTBO : Heteroheliciadae.

Poa : Corrosina nov. gén.
BeigecTBO paKOBHHbl H3BecTKOBoe h nopucToe. CipyKTypa h CTpoeHue paKOBHHbl

HBjmeTCH Hepa3BHToft TpexrpaHHOü nHpaMHAOü. TpexpnAHoe CTpoeHue paKOBHHbl hcoah-
H3K0B0 : 3T0 BnOAHe nOHHTHO, eCJIH HMeeM BBHAy COAepiKAHHe C0AH, Mepegyiomeeen B MOp-
ckhx BOgax xaTTCKoro npyca. Pa3AH4Hbie pa3Mepbi OTAenbHbix oopoTOB h otkaohhio-
mnecn BeAHMHHbi KaMep Ha oöopoTax yKa3biBaioT ao HeKOTopoú CTeneHH Ha AencTBiie »Kop-
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po3HH«. Ha 3thx KaMepax nocTpoeH pa3AyTbin, nocjieaHiiií oöopoT paKOBHHbi Tpexpaanoro
CTpoemiH, coctohluhh h3 Tpex mapoBHAHbix naMep, hto HanoMHHaeT ao HeKOTopoií CTeneHH
ceMeiíCTBO Globigerinidae. üo mhchhio aBTopa bha Rhynchospira abnormis, 3aMnc-
AeHHbiíí T aHTKeHOM paHbiiie (b 1871 r.) k poAy Globigerina, no3>Ke (b 1875 r.) k poAy
Rhynchospira, HBUueTCH oahoh (fiopMOH HOBoro poAa, b pa3pe3 c MHemieM K e m m e h a,

KOTopbiíí 33MHCAHA poA Rhynchospira (Ehrenberg) eme b 1950 rOAy k pOAy Globerina. HoBbiii

poA Corrosina BCTpeuaeTCH b HioKHeH-BepxHeíi nacni onnroueHa.

Corrosina pupoides nov. spec.

HoBaa (}iopMa othochtch k ceMeiíCTBy Hereroheliciadae n k HOBOMy pOAy Corrosina.
yAJiHHeHHO-npoAOJiroBaTafl (JiopMa, oueHb cnao n3orHyTa

;
nepfJjopupoBaHue bhaho npen-

MyipecTBeHHO Ha moaoabix KaMepax.
KaMepbi mapoBHAHbi, öoAee B3pocAbie (JiopMbi hbahiotch cmaTbiMH. OcranbHbie uiapo-

BHAHbie KaMepbi nocTeneHHO yBeniiUHBaioTCH ot HauanbHOH KaMepbi
;

3 Kaiviepbi pacnoua-
raiOTCH B Ka>KAOM p«Ay r0pH30HTaAbH0, nOMTH npHMOAHHeílHO. OhH 0Öpa3yK)T KOpOTKyK),
TpexrpaHHyio npn3My, yTOHuaiomyiocH k 6ouee B3pocAOií, HanajibHOH Kajwepe.

KaMepbi, noMemeHHbie Ha TpexrpaHHOu npn3Me, hmciot HenpaBHJibHbie pe6pa
h rpaHH, b pe3yAbxaTe uero nouBAHeTcu HecKOJibKO KoppoAnpoBaHHbiií xapaKTep. noaTOMy
HOBbiil bha nonyuHA H33BaHHe pOAa »Corrosina«.

nocjieAHue Tpn Ka.Mepbi hbahiotch pa3AyTbiMH no cpaBHeHino c ocTanbHbiMH. OTcioAa
Ha3Bamie bha3 t>pupoides«.

B 3thx KaMepax neptJjopHpoBaHiie xopoiuo bhaho. CBepxy nocneAHHe 3 naMepbi no-
MemeHbl nOHTH B OAHOH r0pH30HT3AbH0H nJlOCKOCTH. Ha CaMOH B3pOCAOH KaMepe xopomo
bhaho KopoTKoe meAOo6pa3Hoe OTBepcTne.

KoAHHecTBO KaMep : 10-14
HaHojibman aahh3 : 0,29 mm
CpeAHHH ujupHHa : 0,13 -15 mm

BBeAeHiie HOBoro poAa oöocHOBaHO TpexrpaHHbiM npH3MaTHuecKHM CTpoeHue.M,

COCTOHIHHM H3 CMHTblX, IUapOBHAHblX KaMep, Ha KOTOpOM HeO/KHAaHHO paenOAOWeHbl xopomo
pa3BHTbie 3 noc.neAHHe KaMepbi Tai<, k3k y Rhynchospira abnormis FaHTKeHa.

EjiHwaHiHne poactbchhhkh HOBoro pOAa : Gümbeletria Cushinan h Bulimina
d’Orbigny BepxHero Meaa. BeiuecTBO h neptjopupoBaHiie paKOBHHbi cooTBeTCTBy iot rna-

PObhahoh (JíopMe KaMep; cTpoeHHe KaMep —KaK ywe ynoMHHyTo b onncaHHH poAa Corrosina
opa3yeT TpexrpaHHyio npn3My, npHneM y poaa Gümbeletria KaMepbi pacnoAOweHbi

6onee HenpaBAbHHO : TpexpuAHoe CTpoeHHe cjiaöee 3aMerao, <{>opMa öoaee KopeHacTau, ycTbe

öoAbiue h öojiee onpeAeaeHHoe, b to BpeMH KaK y HOBoro poaa ycTbe npeACTaBAHeT cooio
MaaeHbKyio, Ha nocAeAHeií Ka.Mepe BmaTyio meab.

no OHepTaHHio oh cmokch c Verneuilina d’Orbigny; nocaeAHHH hbahctch er
H30M0p(J)H0H, armioTHHHpoBaHHoft <})0pM0H. C cpeAHeíí Macin xaircKoro upyca BepxHero

OAHroueHa oÖHapyweHbi npeACTaBHTeAH Corrosina pupoides nov. sp. b 17, TaKOBbi Reussella

tricarinata nov. sp. b 3. 3K3eMnAHpax . B SypoBbix CKBamHHax ocoöh Corrosina pupoides

nov. sp. orpaHHHHBaioTCH caohmh ot 3 ao 50 m MOiuHOCTbio. BbiiueonHcaHHbie bhah
noHBHAHCb b coueTaHHH <})ayHbi n oöoöiueHbi b TaÖAHue, HaxoAHiuencfl b BeHrepcKOM TeKCte.

Nouveaux Foraminiféres oligocénes des couches chattiennes des environs de Budapest

Pár Mlle R. M. NYÍRÓ

Dans le matériau provenant des sondages d’exploration de l’Entreprise Hongroise-

Sovietique pour l’Exploitation du Pétrole nous avons trouvé dans les couches chattiennes

un nouveau genre et une espéce de Foraminiféres encore inconnus.

Reussella tricarinata nov. sp.

Forme allongée trisériée. Le test a la forme d’un prisme triangulaire, qui s’effile

vers la loge embryonnaire et dönt les arétes sont faiblement reeourbées. Pár contre sur

chaque face du prisme les sutures des alvéoles présentent un aspect bisérié resseinblant
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á une tréssé -de clieveux. La porosité du test est bien visible. La snrface du prisine trian-
gulaire est complétement lisse et. faiblement concave. Les arétes des loges coíncident
avec celles du prisme et s’y soudent complétement. C’est un caractére qui la distingue
nettement de l’espéce Reussella spinulosa Reuss,

Vu d’en liaut le test forme un triangle, sur lequel on peut bien distinguér les
sutures des- loges. L’orifice buccal de cette forme n’est pás visible sur nos exemplaires,

I
á cause de leur état détérioré. Les loges sont remplies de pyrite, on peut donc prévoir
la destruction des tests. Nombre des loges : 15 á 17. Lon’gueur maximale : 0,42 mm.
Largeur moyenne : 0, 1 9 mm.

La parenté la plus proche est l’espéce Reussella spinulosa Reuss, mais elle en
i difiére d’une part pár la forme des loges, ce qui est en relation avec la forme plus allongée
du test, d’autre part pár le manque des épines qu’on voit sur les arétes des prismes de
la Reussella spinulosa et dönt le nombre correspond au nombre de.4 loges.

Jusqu’ici on en a trouvé trois exemplaires provenant des couches chattiennes des
endroits mentionnés, en compagnie avec le genre nouveau Corrosina.

Famille : Heteroheliciadae

.

Genre : Corrosina nov. gén.

Le test est calcaire, poreux. Le foraminifére á la forme d’un prisme triangulaire
resté inachevé au cours du developpement des loges plus ágées. La forme trisériée est
inégale — ce qui peut s’expliquer avec la constitution trés variable de l’eau de mer de
l étage ehattien quant á sa teneur en sel.Les dimensions variables des sinuosités, rappor-

1 tées aux loges et la grandeur divergeante des loges dans les sinuosités ont dans mi certain
degré l’aspect d’un état corrodé. Sur ces loges est édifiée la derniére sinuosité du test
trisérié formée de trois loges á peu prés sphériques

; cela la rapproche á la famille
des Globigerinides.

A cause de ce caractére nous sommes d’avis que la forme décrite pár H a n t k e n,

d’abord (1871) comme Globigerina, et plus tárd (1875) sous le nm de Rhynchospira
abnormis et qui se trouve plutöt rarement dans la section supérieure et plus abon-
damment dans la section inférieure des couclies á Clavulina szabói, est une forme de ce
nouveau genre, nonobstant á l’avis de C u s h m a n, qui a rangé parmi les Globigérines,

encore en 1950, le genre Rliychospira de Ehrenberg.
La répartition du nouveau genre Corrosina est donc oligocéne inférieur— supérieur.

Corrosina pupoides n. sp.

Cette espéce du nouveau genre Corrosina posséde mi test vitrocalcaire, des per-
forations observables surtout sur les loges jeunes, une forme allongée trisériée, trés

faiblement courbée.
Les loges sont globulaires, cliez les plus ágés elles sont aplaties. Les loges globu-

laires consécutives se suivent graduellement á partir de la loge embryonnaire, dans
chaque ligne il y a trois loges disposées horizontalement, presque en ligne droite. Ces
lignes forment mi prisme triangulaire court qui se termine en pointe vers la loge initiale.

A cause de l’aréte ét de la surface irréguliére des loges disposées sur le prisme
triangulaire ce Foraminifére a l’apparence d’étre corrodé en un certain degré, c’est pour-
quoi nous avons donné au genre le nm Corrosina.

Les trois derniéres loges ont l’apparence gonflée, en comparaison avec les autres,

d’ici le nm pupoides ; ces loges ont des tests perforés.

Yues d’en liaut les trois derniéres loges sont disposées approximativement dans
mi plán horizontal. Sur la derniére loge on peut bien distinguér l’orifice buccal replié,

de forme d’une courbe fente.

Nombre des loges : 10 á 14. Longeur maximale : 0,29 mm. Largeur moyenne :

i
0,1 3 á 1,5 mm.

L’introduetion du nouveau ‘genre est justifiée pár sa construction en prisme
triangulaire formée pár des loges globulaire aplaties, sur lesquelles sont placées, sans
transition, les trois derniéres loges bien développées, comme chez la Rhynchospira abnormis
de Hantken.

Le genre Corrosina présente une parenté avec les genres Gümbeletria Cushman
et Bulimina d’ O r b i g n y, du Crétacé supérieur. Le matériau du test, són état perforé
et la forme globulaire des loges, sont les mémes ; tandisque l’emplaeement des loges
est, comme nous l’avons déjá mentionné lors de la description du genre Corrosina, en
forme d’un prisme triangulaire. Chez le genre Gümbeletria la disposition des.
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loges est plus irréguliére, la construction trisériée est plus faiblement developpée, la

forme est plus trappue, són orifice buccal est plus grand et plus net, tandisque cliez le

nouveau genre l’orifice buccal est íme petite fente repliée, sur la demiére loge.

Sa forme présente une parenté avec la Verneuilina d’ O r b i g n y, qui en est

íme forme isomorphe aglutinée.

Jusqu’ici on a trouvé dans la partié moyenne de l’étage ehattien de l’Oligocéne
supérieur 17 exemplaires de Corrosina pupoides nov. sp. et 3 exemplaires de Reussella
tricarinata nov. sp. Dans les sondages la Corrosina pupoides est restreinte aux couclies

situées dans une profondeur de 3 á 50 métres.

Les espéces décrites se trouvent ensemble avec les fossiles énumérés dans ie

tableau du texte liongrois.



MARMOTA-MARADVÁNYOK — DEBRECENBL

- KRJ3TZOI MIKLÓS

Maymota-maradványokat a fels-pleisztocén képzdményeibl Erdélybl, a Mez-
ség É-i részébl már régen ismerünk. Koch A. híradása nyomán (1. 14— 16), 1936-ban

pedig M o 1 1 1 M. a Bervavölgyi barlangból a Bükkhegységbl is ismerteti ezt az állatot

(2. 8). Ez év szén Debrecen határából került el két csontmaradványa
;
ehhez a lelet-

hez fzünk néhány megjegyzést.

Az egész Arktogaea magashegységeiben és hideg pusztáin elterjedt Marmota-
nem Európában két fajra oszlik : a Pireneusok, Alpok és Kárpátok fenyöv feletti

legmagasabb részeit lakja 3000 m magasságig' a M . marmota (Dinné) faj, a Dnyepr,

Don, vaDmint a Volga és Ural középs folyása közti agvag-sztyepet pedig a M . bobac

(Pallas).
Maradványait Európából Eszakspanyolországtól Franciaországon, Eszakolasz-

országon, Németországon, Csehországon, Ausztrián, Magyarországon, Erdélyen, Horvát-

országon, Románián át Déloroszországig ismerjük fiataljégkori üledékekbl. Faji hova-

tartozásuk kérdése még távolról sem eldöntött. Egyes leleteket az alpi fajjal azono-

sítják, másokat a síkvidékivel, st utóbbi idben még egy harmadik faj, az altai M. bai-

bacina (Kastchenko) is szóbakerült németországi leletek meghatározásánál

(3. 232). Mindezeken kívül Kaup már annakidején (4. 1 10) a M. primigema (K a u p)

önálló fajt alapította az eppelslieimi felsjégkori marmota-maradványokra.

Leletünk, mely Földvári A. közvetítésével Bérczy Z. fúrásvezet

ajándékaként Debrecen ÉK-i határában, a Hajdúsámson felé vezet mút mellett

a VITUKI részérl mélyített feltárófúrás 15,01 m mélységébl, kékesszürke homokos
agyagból került el, egy nyúlványok nélküli bal állkapocsból (a P4-el) és egy (proximális

és disztális vége nélküli) jobb tibiából áll.

A lelet rendszertani megítélése tekintetében fontos része, a 21,8 mm fogmedri

hosszúságú zápfogsor egyetlen megmaradt foga, a P4 5,4 mm hosszú, szélessége hátul

• ugyanannyi. A fog határozottan háromgyöker, akárcsak a Bervavölgyi barlang leletéé,

vagy a mezségi anyag egy részénél és ebben a jellegben élesen elüt a öofeac-csoporttól.

Ugyanekkor azonban a M. marmota-példányokon jól fejlett elüls zománckúp, mint álta-

lában a bobac-nA1 — gyakorlatilag teljesen hiányzik. A marmota és bobac jellegeinek ez

a keresztezdése jellemzi a felsjégkori leleteket és azt bizonyítja, hogy itt még a közös

törzs nem differenciálódott szét a mai fajokra, hanem egységes periglaciális alakkör

volt a Spanyolországtól Ázsiáig húzódó sztyep-területen. A jégkorszak végével ez az

egységes faj kétfelé szakadt : a melegebb-nedvesebbé vált nyugati területen a magas-

hegységek rdöv fölötti hideg füves-sziklás fels szakaszain M. marmota-vA alakult,

míg a K-i, szárazföldi, füves területeken a M. bobac alakjában alföldi-füves-pusztai

alakként maradt meg, mely azonban éppúgy nem azonosítható már alaktanilag a fels-

jégkori alakkal, mint nyugati, alpi testvére. Ez indokolttá teszi, hogy addig is, míg
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megfelel, b statisztikai anyag alapján a három alak egymástól élesen el lesz különíthet,
feltételesen M. primigenia (Kaup) néven különálló fajként jelöljük felsjégkorszaki
leleteinket.

A marmotáéhoz igen hasonló jégkorszakvégi fejldést látunk a csíkosegerek

(Sicista) esetében is. Felsjégkorszaki leleteik »kevert« jellegek, ma pedig két
jól elválasztható fajban népesítik be Közép- és Kelet-Európát. Ezek egyike, a S. sub-

tilis, mérsékeltégövi, mélyebb szinttájakat lakja, míg a másik nálunk még a magas-
hegységekben található, észak felé, illetve K-nek haladva azonban fokozatosan leszáll,

végül annak északi elterjedési határán érintkezik a S. subtilis-szel
;

ez a S. betulina

(Pallas). Ugyanezt látjuk egyes pockok (M . ratticeps stb.) esetében is.
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Marmot-remains írom Debrecen

by M. KRETZOI

Remains.of the genus Marmota are known since long írom the upper Pleistocene
of tlie Transylvanian Basin, according to A. Kocli. In 1936 M. Mottl described M. pri-

migenius (Kaup) from the Bervavölgy-Cave (Btikk-mountains).

In this year remainders of marmot were fomid in the neighbourhood of Debrecen
;

in the following we shall comment this find.

The forms of Marmota, spread in the highlands and cold species of the whole
Arctogaea can be devided in Éurope int two steppes : Marmota marmota (L.) is living

above the pine-zone of the Pyrenees, Alps and Carpatlr'ans up to the height of 3000 m,
while the M. bobac (Pallas) lives on the clay steppes between tlie rniddle flow of the
Dnieper, Don, Volga and Ural rivers.

Its remains are known from tne upper glacial sediments of Europe — from
Northern Spain tlirough Francé, Northern Italy, Germany, Chechoslovakia, Austria,
Hungary, Transylvania, Croatia, Roumania to Southern Russia. Their systematic
position is far from being certain

;
somé finds are identified b}r the authors with the

Alpine species, others with that of the steppe form, moreover tlie existence of another,

third form M. baibacina (Kas tehén ko) nas been assumed in tne recent times from the
Altai-mountains in course of the identification of the finds of Germany. In addition

to this, Kaup had already established a separate spec ;es on the (upper-glacial remains
from Éppelsheim : this was M. primigenius (Kaup).

Our find—the gift of Mr. Z. Bérczy, with the intervening of professor A. Föld-
vári, -— came from the NE of Debrecen, írom an exploratory drilling in a bluish-grey

sandy clay, at a depth of 15,01 m. It consists of a left inandible with P4 ,
witliout

processes and a right tibia witliout proximal and distal end.

The only tooth, preserved in thé toothrow of 21,8 mm alveolar lengtli, a P4 ,

is the most important from systematic point of view ; it is 5,4 mm long and of the same
posterior width. The tooth is defim'tely three-rooted, just like tliat of the find of the
Bervavölgy-Cave, on that of a part of tne matériái from the Transylvanian Basin, and
in this characUr it fundamentally differs from tlm bobac-group. At the same time the

well-developed frontal enamel conelet of the members of the M. marmota-group is practi-

cally missing here, which is a generál rule in the bobacs. The upper-glacial finds are

distinguished by the mixed characters of marmot and bobac, and this fact proves that
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the eominon ancestor has nt been differenciated yet int the living species bút formed
a uniform group oh the steppes spreading írom Spain to Asia. By the end of the glaciation

this homogenous species bifurcated int two types : in the cold, grassy-roeky upper
stretehes above tlie wood-zone of the highlands of the warmer, more humid western
territories it developed ixtto M. marmota ; wliile in the eastem, Continental territories,

covered with grass it sundved in the steppe bobac-form, whicli, however can be identified

morphologically witli the upper-glacial fönn no more titán its western Alpine relatíve.

In the lackof asatisfactory,rich statistical matériái, the three forms cannot be distinguisli-

ed, tlierefore we denote our upper-glacial finds temporarily with the name of M .

primigenius (Kaup).

We see an upper-glacial development similar to that of the marmot in the case
of the Sicista, while its upper-glacial finds are of a ntixed cliaracter

; to-day they populate
Central and eastem Europe in two well-separable species. One of these, the Sicista

sicista is living in the lowlands, while the other species — S. betulina (Pallas) — isto

be found in our highlands, bút further north-, resp. eastwards it gradually descends
and ha the N their distribution area coincides. The same is the case whith somé micro-
tines (Microtus ratticeps, etc.).





ÜBER EINIGE NEUERLICH UNTERSUCHTE PLIOZZÁNE

SÁUGETIERRESTE AUS HATVAN UND GÖDÖLL
I. GAÁL,*

Die geograpliischen Lagebezieliungen dér Fundstellen bei Hatvan und Gödöll,
dérén Entfemung ungef. 25 kin betrágt, erwecken ebenso wie das Faunenbild dér Fund-
stelle von Gödöll selbst schon bei oberflachlicher Betrachtung den Eindruek, dass
eine einheitliche Bearbeitung dieses Materials vollkommen bereelitigt ist.Inder Arbeit
von M. Mot.tl aus dem Jalire 1939 wurden liámlicli folgende Sáugerarten angefülirt :

1. Bunolophodon longirostris Kaup. — arvernensis C r o i z & Job — 2.

Dicerorhinus megarhinus de C h r i s t — 3. Hipparion crassum Gerv., — 4. Propo-
tamochoerus provinciális race minor D e p ., — 5. Leó sp. indet. (Epimachairodus?)

,

—
6. Cervus pardinensis Croiz.&J ob.

Diese Fauna wurde von M. M o 1 1 1 als eine einheitliche und für das Mittél-
pliozán charakteristische beurteilt.

lm Gegensatz dazu zahlte ieh in meiner Arbeit aus dem J alir 1 943 folgende Arten
auf :

' •

1. Mesopithecus pentelicus R o t h & W a g n., — 2. Cervocerus novorossiae
Khom., — 3. Procapreolus latifrons Schloss — 4. Capreolus lóczyi Polli., —
5. Cervus cf. axis (Erxleben) f. sarmatica nov. f., — 6. Hipparion cf. richthojeni

Kokén., — 7. He\ladotherium duvernoyi Gerv., — -8. Sus erimanthius Rothá
Wagn., — 9. Dicerorhinus hungaricus Gaál

,
— 10. Dicerorhinus cf. schleiermacheri

Kaup., — 11. Rhinoceros sp. indet., — 12. Chilotherium sp. ( Panderssoni R i n g s t r.),

13. Agriarctos gaáli K r e t z o i.

Meiner Auffassung nach muss diese Faima als eine ausgesprochen unterpliozáne
gedeutet Werden . Was nun die Gödöllér Überreste betrifft, so ersclieint vor allém, dass
nicht einheitliche Geprage dér Gödöllér Sáugerfauna als auffallend. So wurde neben
Dicerorhinus megarhinus mid Bunolophodon longirostre-arvernense, welche wichtige
Übergangsformen dér Grenzschichten zwischen Unter- imd Mittelpliozán darstellen,

in dér Faunenliste Hipparion crassum und Cervus pardinensis angeführt, die dórt eine

betráchtliche Rolle spielen, obwohl sie bekanntlich in Mittel- und West-Europa für die

Basalscliichten des Oberpliozáns charakteristisch sind.

Betrachten wir weiters die Gödöllér Übergangsform des Bunolophodon etwas
naher, so kommen wir zu folgendem Ergebnis.

M. Mottl charakterisiert diese Übergangsform folgendermassen : »Nachdem die

Jochhálften sowohl von M2 als auch M3 wahmehmbar altemiert sind, die Symphysis
mandibulae kurz, dér Masseter-Eindruck stark und die beiden horizontalen Áste des
Unterkiefers nach vome ziemhch stark konvergieren, anderseits die imteren Stosszáhne
noch funktionierende Organe waren, die Altemation dér Jochhálften noch keine voll-

stándige ist vmd die beiden Mahlzáhne M2 mid M3 zusammen im Kiefer sitzen, — ist die

genaue systematische Bestimmung dér Mastodonart von Gödöll : Mastodon ( Buno-
lophodon) longirostris Kaup. D. — (Dibunodon) arvernensis Croiz. & Job).

Nach dieser Charakterisierung erscheint es wohl etwas verblüffend, wenn Mottl
ausdrücklich betont, dass diese Form dem (Dibunodon) arvernense naher steht als dem

* Das ungarische Original dieses Artikels erschien im Heft 7—9. mit d. Tafel XVIII. d. Földt.
Közi. vorigen Jahrganges.
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Bunolophodon longiroslre. Dabei kann aber leielit festgestellt werden, dass die Art-
merkmale dér Gödöller Forni vorwiegend mit denen von longirostre übereinstimmen

,

wáhrend kein einziges aussehliessliches arvernense-'Slockmiú nachgewiesen werden kann.

Was Hipparion crassum betrifft, so muss ieh den Einwand erlieben, dass die

Bestimmung dér Art nur auf dér Untersuchung dér Zalmreihe des Unterkiefers beruht,

was wohl als unzureichend betraehtet werden muss. Wie unsiclier diese Artbestimmung
ist, verrát selbst M. Mottl mit dér Bemerkung : »Dem Hipparion von Gödöll álmelt

H. Platyodus atn ineisten.« Dabei ist allgemein bekannt, dass H. Platyodus eine

bezeichnende Art des Unterpliozáns von Ost-China ist.

Meiner Meimmg nacli darf alsó in dér Faunenliste von Gödöll nieht H. crassum,

sondem nur Hipparion sp. angefülirt werden.

Etwás verwickelter ist die Lage bezüglich dér Bestimmung dér Überreste dér

fossilen Hirsche von Gödöll, die Verfasserin braehte námlich sámtliche Geweihírag-
mente unter einen Ht, obwolil zumindest zwei Arten zu unterseheiden sind.

Das in dér Arbeit Mott l’s (Tab. V, Fig 3) abgebildete Exemplar war ein tadellos

erlialtenes Bruclistüek, weshalb die Bemerkung dér Verfasserin : »Die eine Fláebe dér

Stange ist abgerollt« als unzutreffend bezeielmet werden muss. Dieses Exemplar wurde
als Cervus pardinensis bestimmt. Das Bruchstüek ist aber leider derart unvollstándig,

dass eine befriedigende Bestimmung unausführbar erscheint, umso mehr, als die von
W. O. Dietrieh geplante Yereinigung dér éntwickeltérén Formen (C. issiodorensis pardi-

nensis, perrieri bis jetzt nicht durchgeführt wurde und deshalb die gegenseitigen Bezielum-
gen ungeklárt blieben.

Wir müssen ims dalier damit begnügen, dieses Brucbstück mit dér Bezeiclmung
'Cervus sp. indet. (? afí. pardinensis

)
in die Faunenliste einzuführen.

Das zweite, auffallend abgerollte Geweihbruehstück aus Gödöll wurde von M. Mottl in

seiner Bedeutung unterschátzt mid einfach für ein zweites Exemplar des C. pardinensis

erklárt. Ich kann aber an Hand dér auf Seite 268 befindlichen Abbildung des ungarischen
Textes mid gestützt auf die Arbeit Zdansky’s (Taf.III, Fig. 5), bezw. auf die Zahlangaben
dér im ungarischen Texte (p. 269) befindlichen Tabelle feststellen, dass dieses Geweih-
bruchstück als ein gut erkennbarer Überrest des in Nordost-China, Süd-Russland und
Hatvan bereits sieher konstatierten Cervocerus novorossiae zu deuten ist.

Dieser Fund ist deshalb wertvoll, weil C. novorossiae die einzige gemeinsame
Art dér beiden Faunenlisten von Gödöll und Hatvan ist.

In bezug auf die Fundstelle von Gödöll ist schliesslieh liervorzuheben, dass die

Knochenreste dér nördlicli von Gödöll liegenden Fxmdstelle aus einer Tiefe von 3— 13
m aus einer limonitlialtigen Sandschichte zum Vorschein kamen. Dieser Umstand lásst

es mm als begreiflich erscheinen, dass die Überreste grösstenteils abgerollt sind. Dadurch
erscheint dér Beweis dafür erbraeht, dass es sich bei dér. Fundstelle von Gödöll um eine

sekundáre Lagerstelle liandelt, an welcher die Überreste seit dem Ausgang des Unter-
pliozáns bis an die Schwelle des Oberpliozáns »zusammengerollt« wurden, was auch das
nicht einheitliclie Gepráge dér Fauna verstándlieh maciit.

lm Gegensatz dazu befindet sicli die Hatvaner Fauna auf primárer Lagerstátte
und erscheint deshalb als vollstándig einlieitlich. Auch ihre Altersdeutung (Unterpliozán)
ist nicht zu erschüttem. Anlásslicli des neuerlichen Überprüfens dér Überreste stellte

es sich aber lieraus, dass die von mir im Jalire 1943 als neu beseliriebene Rhinocerotiden-
Art, Dicerorhinus hungaricus nicht aufrecht gehalten werden kann. Um einer Verwicke-
lung in dér Facliliteratur vorzubeugen, beniitzte ich diese Gelegenheit, meinen Irrtuni

selbst zu korrigieren.

Dér Ausgangspunkt dieser Felilbestimmung lag in dér Mangelhaftigkeit dér
Symphysis mentális des Unterkiefers. So geschah es, dass ich bei dér Erganzung nur
die beim Dicerorhinus-Kiefer vorliegenden Verháltnisse in Betracht zog. An Hand dér
neueren t'berpriifung wurde es aber klar, dass die vorhandene leere Zaluigrube des
DPj dér linken Mandibel ein selír wichtiges Merkmal des Genus Chilotherium darstellt.

Dazu kommt auch dér Hauer (I 2 )
welcher bei náherer Betrachtung aller Wahrschein-

lielikeit nacli dem in Rede stehenden Unterkiefer zugehört. Deshalb muss alsó fest-

gestellt werden, dass die Hatvaner Rhinocerotiden-Vorva. vollstándig mit Chilotherium,
anderssoni identisch ist und als das am weitesten nacli Westen vorgedrungene Exemplar
zu gelten hat.

Auch diese Art bestátigt alsó das unterpliozáne Altér dér Hatvaner Fauna
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Die beiden Faunén (Gödöll und Hatvan) weisen weiters deutlich darauf bin,

dass die Gliederiuig des Pliozáns — besonders in Hittel- und Ost-Europa — mit Hilfe
dér Sáugerüberreste weit genauer und ausführlicher durchgeführt werden kann, als

mit Inansprnchnahme anderer Fossilien.

Pe3yjn>TaTbi hoboíí npoBepKH oct3tkob HeKOTopbix M;ieKonnTaK>Lunx,
HaügeHHbix b r. regejuié h XaTBaH

Pl. T a a jt

M. MoTTjib, npoBepHH b 1939 r. HeKoropbie oct3tkh MJieKonHTaioinux, HaüaeHHbix
b r. réAé;uié, onpeaejuuia hx Ha ocHOBaHtui KopeHHbix 3yöoB HH>KHeH nejuocTH Kan Hipparion
crassum Gerv. Tan Kan npH3H3KH 0Ka3ajiHCb HexapaKTepHbiMH, ocTaTKH (jjHrypnpytoT HbiHe

TOJibKO nog Ha3B3HHe.M Hipparion sp. indet. Pl3 gByx (jiparivieHTOB poroB, (JwrypHpyiomHx
nog Ha3BaHne.M Cervus pardinensis Croiz.Job., 3K3eMnaap »A« HBJineTCH (jjopMOb MOJiogoro
(BepxHe-n^iHoneHOBoro) B03pacTa, KOTopyio Hejib3H onncaTb nogpoÖHee. B npoTHBono;io>K-
HOCTb 3T0My, 3K3eMnjiap »J3« BBJiaeTCH HfleHTmiHbiM c bhaom Cervocerus novorossiae Khom.
Bug, 4)nrypHpyiomHH b KOJUieKHHH noa Ha3BamieM Dicerorhinus hungaricus Gaál, HBJineTCH
HfleHTHMHbiM c BugaMH Chilotherium andersoni PuHTCTpéMa

(Ringström )
no ochob-

HbiM npH3H3KaM, oflHaKO CTHTaeTCH hoboh pa3HOBHAHOCTbio nog Ha3BaHne.\í

»

forma hungaricao
Ha 0CH0B3HHH pa3JIHHHfl, 3a.\ieTH0r0 Ha er eflHeHHOH kocth.

6 Földtani Közlöny





KRÉTAKORÚ NÖVÉNYEK A DUNÁNTÚLRÓL

RÁSKY KLÁRA

(IV—V. táblával)

A Gerecsehegységbl származó két alsó-krétakorú növény lenyomatát kaptam
meghatározásra és feldolgozásra különböz lelhelyrl. A lelhelyek földtani ‘feldolgozá-

sával Fülöp J. foglalkozik.

Magyarország területérl nagyon kevés krétakorú növénymaradvány került

el, ezért e lenyomatok jelentsek. A növényvilág kréta-idszaki alapformái a további
fejldés menetére irányadók. A késbbi fejldési fokozatok vizsgálata már nem derít

annyi fényt a fejldés menetére, mint éppen ezeknek az alapformáknak a felismerése

és vizsgálata. Egyes krétakorú maradványok jellegzetes átmeneti típusok az ókori és

újkori növényalakok között.

Genus : A Isophilina Dormitzer 1 853

Alsophilina cyatheoid.es (Ung). Pót.

IV. tábla, 1., 2., 3. ábra.

Lelhely : Lábatlan, Berzsekhegy, nagy márgafejt.
Földtani kor : alsó-kréta.
Gyjtötte: Vigh Gyula, 1936.
Syn. : Caulopteris cyatheoides Unger — Kreidepflanzen aus Österreich. — Sitzb. d. k. Akad.
d. Wissensch. Wien, 1867, Bd. 55., p. 642., Taf. 1. Fig. 1—3.

Egy páfrányfa 17 cm hosszú, 4,5 cm széles, 1 cm laposra összenyomott törzsdarabja

került meghatározásra. A törzsdarabon a levélnyomvánkosok spirális sorban helyezked-

nek el. Az egyik oldalon 6 levélnek a leválási helyét jól látni. A másik oldalán a spirálisan

elhelyezked levélnyomvánkosok rosszabb megtartásúak. Egy-egy levélnyomvánkos

hosszúsága 3,0— 3,5 cm, szélessége 2 cm. A levélnyomvánkosok hosszúkás, rombusz-

alakúak kissé kiemelkednek a lenyomaton. Közöttük 0,5 cm széles távolság van, amely

vagy kiemelked, vagy gyakrabban árokszeren bemélyed, a megnyúlt rombuszalaknak

itt-ott szögletes keretet ad. Rajtuk a járu'ékos gyökerek nyomai kivehetk. A levél-

ripacson, eredetileg a raeliisban folytatódott edénynyalábok nyomai, az Alsophila típusra

jellemz elrendezdést mutatják : azaz a levélripacs fels részén (abaxialis oldal) egy

félkörívben, behajlott végekkel, a levélripacs alsó részén (adaxialis oldal) pedig 2 egy-

mással szembefordult hetes szám alakú vonal mentén rendezdnek el. A két oldalsó

(laterális) szélen a befzdések mélyen lehúzódnak. Az edénynyalábok nyomai azonban

mégis összefügg, meg nem szakított rajzolatúak. A levélripacs fels része közepén még
edénynyalábnyomok vehetk ki, a levélripacs alsó felében 2 pár edénynyalábnyom

helyenként jobban látszik, ezek azonban a mélyrehúzott oldalsó befzdések legalsó

edénynyalábjainak nyomai is lehetne*:.

6 *
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A páfrányfák törzsmaradványai nem nagyon gyakoriak Európában. Különböz
neveken vannak leírva fleg a fels jura és a kréta rétegexbl. Részben fosszilis fatörzsük

maradt meg, részben azonban csak ezek lenyomatai. Elkerültek levélniaradványaik,

st szaporító szerveik is. Anatómiai szerkezetük alapján kevés fosszilis törzset vizsgál-

hattak, azonban a Protopteris, Rhizodendron, Cyathocaulis és Protodicksonia genuszok
fajairól beigazolódott a Cyatheaceae családba való tartozásuk. St Japán kréta rétegeibl

származó Cyathorachis jujiiana mai rokonsági kapcsolatát is sikerült megállapítani,

levélnyélmaradványok anatómiai szemezete alapján. A legtöbb páfrányfa törzsmarad-

ványának csak a lenyomatát ismerjük: s az azokon visszamaradt, kiemelked levél

nyomvánkosok alakja és elhelyezkedése, fleg azonban a levélripaesokon, az edény-

nyalábok elrendezdésének igen jellemz típusa az egyedüli támaszpont a fajok meg-

határozására. Csak morfológiai vizsgálatok alapján megállapított rokonsági kapcsolatot

találtak az Oncopteris, Protocyathea, több Protopteris faj, Alsophila és a ma él páfrányfák

fajai között.

Az Alsophilina fosszilis genuszt Dormitzer 1853-ban állította fel és Also-

philina kauniciana Dorm. néven írt le egy törzs lenyomatót. Velenovsky 1900-ban

helyesen Oncopteris kauniciana (Dorm.) Vei. névvel illette a törzsdarabot és az

Oncopteris nettwalli Dorm. faj mellé sorolta be. A törzsdarabok a csehországi kréta

rétegekbl (cenoman) származnak.

Unger 1867-ben Ausztriából, Ischl krétakorú rétegébl Caulopteris cyatheoides

néven írt le egy páfrányfa törzsrészletet. Potonié 1899-ben Unger speciesét

Alsophilina cyathoides (U ng.) Pót. néven kapcsolatba hozta Dormitzer Alsophilina

kauniciana fajával, amely utóbbi névvel Feistmantel 1872-ben még idézte a fajt.

Az Alsophilina kauniciana Dorm. faj helyesen Oncopteris kauniciana (Dorm.)

Vei., a Caulopteris cyatheoides Unger faj pedig az Alsophilina cyatheoides (Ung.)

Pót. faj rokonértelm neve. Az Oncopteris kauniciana (Dorm.) Vei. ^2. p. 84. fig.

32.) azonban nem hozható kapcsolatba az Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. faj-

jal (20. p. 642. T. 1.), mert a levélnyomvánkosaikon egészen más, egymástól eltér,

edénynyaláb elrendezdésük, illetve rajzolatuk van.

A lábatlani törzsmaradvány határozottan Ogura Í10) Alsophila típusához tar-

tozik. Ogura a Cyatheaceae családba tartozó ma él és fosszilis fajok részletes és össze-

hasonlító anatómiáját dolgozta fel. Különös gondot fordított a levélnyomvánkosok

edénynyaláb elrendezdéseire. Ezzel megkönnyítette nemcsak a fosszilis törzsmarad-

ványok meghatározását, hanem a család recens tagjainak a szétválasztását is.

A lábatlani lelet az eddig ismert fosszilis páfrányfa maradványok között Unger
ausztriai, lseid melletti neokom homokk rétegekbl leírt alakkal hozható kapcsolatba.

A két maradvány és levélnyomvánkosaik között csak nagyságbeli eltérés van. A levél-

ripacs edénynyalábjainak elrendezdése mind az ausztriai, mind a magyar példányon

teljesen azonos, st jól megegyezik az Alsophila fajok edénynyaláb kötegelnek vázla-

tosan ábrázolt lefutásával, illetve végzdéseivel is (10). Ogura megállapítása szerint

a Cyatheaceae családban a levelek edénynyaláb kötegeinek száma az egyéni fejldés

különböz szakaiban változóak : azaz fiatalabb egyedeknél kevesebb, idsebb növények-

nél több és jobban elágazó edénynyaláb fut a levélnyélbe. így a fiatal páfrányfa levél-

leválási helyén is kevesebb, az idsebb fán pedig több edénynyaláb végzdést találunk,

ez a nvén}' korára fontos jelleg. Mind a magyar, mind az ausztriai példány levélripaesain

nagyszámú edénynyaláb forradás van, ami tehát idsebb korukban való fossilizálódást

bizonyít. (A törzs vastagsága viszont semmiféle befolyással nincs az anatómiai szer-

kezetre, egy vastag törzs, 10 cm átmérvel ugyanolyan szerkezet, mint egy sokkal

vékonyabb.) Unger a levélripacs edénynyaláb végzdéseinél még nem ismerte fel a

szabályszerséget s azokról csak azt említi, hogy elszórtan helyezkednek el. Azonban
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az elszórt elrendezésben határozott szabályszerség van. Ez a szabályszerség felismerhet

U n g e r ábráin és a magyar példányon is és igen nagy mértékben egyezik Campbell
(16. p. 404. fig. 228.) recens Alsophila sp. törzsének ábrájával, ahol a laterális befzdések
mélyrehúzódása és az abaxialis rész közepén rövidebb félkörívben elrendezdött edény-

nyaláb nyomok is megegyeznek a két fosszilis leletével. Mindezek a megegyezések iga-

zolják, úgy U n g e r példányának, mint a magyar példánynak az Alsophila genussal

való szorosabb rokonsági kapcsolatát.

A Cyatheaceae családból még említ az irodalom fosszilis törzsmaradványokat,

illetve lenyomataikat, azonban ezek mind eltérnek az Alsophila típustól. Legközelebb

áll még a Cyathopteris (Caulopteris) tessellata Sch. et Moug., ahol a levélleválási felületen

az edénynyaláb végzdések szintén elszórtan helyezkednek el <22) s talán az Alsophilina

tessellata (Sch. et Moug.) néven e genus egy másik faját képviseli. A Protopteris néven

leírt törzsmaradványok levélripacsait egy patkóalakú (juhnyíró olló alak, nagy U bet
alak) rajzolat teszi jellegzetessé. Loubiére M. Auguste (21), aki Franciaországból az

alsó albai-emeletbl írt le Protopteris meunieri néven 1947-ben egy törzsdarabot, szemlél-

teti eimek a patkó alaknak módosulatait az egyes fosszilis fajokon. Dicksonia (Protopteris

)

punctata Stbg. sp. néven írt le Munkácsról Staub M. (27) egy páfrányfa törzsdarabot.

Pontos lelhelye ismeretlen, valószínleg Munkácstól KÉK-irányban elforduló kréta

rétegbl (neokom) származik. A Protopteris maradványokat a ma él Dicksonia-kkal

hozzák kapcsolatba. Az újabb szerzk egy része, minden további nélkül a Dicksoniák-

hoz sorolja ket. Az Oncopteris fajokon a levélnyomvánkos kerek, vagy kifejezetten

hatszöglet s rajtuk két egymással szembenfekv Y bet alakú, vagy két szembenfekv

félkör alakú rajzolat van, Oncopteris fajok a csehországi cenomán rétegbl kerültek

el. Németországból, Franciaországból, Angliából, Grönlandból, Japánból, a Szovjet-

unió területérl (Volhinia, Kelet-Szibéria) a jura és kréta rétegekbl ismerünk még a

családba tartozó törzsmaradványokat. Korea jura összletébl Cyathocaulis naktongensis

néven Ogura írt le egy maradványt. A Protopteris nammalensis elfordulása (14) a

Cyathea-k földrajzi elterjedését a jurában Indiára is kiterjeszti. A harmadkorból is emlí-

tenek páfrányfa törzsmaradványokat, így Észak-Afrikából Dendropterigium cyatheoides,

Texas eocén rétegébl pedig Cyathodendron texanuni néven. Az a vélemény alakult ki (17),

hogy ez utóbbi faj egyesíti magában a ma él Cyatheaceae család tagjainak közös tulaj-

donságait.

A törzsmaradványokon kívül igen nagyszámú fosszilis levélmaradvánvt sorol

fel az irodalom, melyeket a Cyatheaceae családba sorolnak. Sorusokat Raciborski
(11) a lengyel jura rétegekbl Alsophilites polonica néven írt le.

A ma él páfrányfák túlnyomó része a Cyatheaceae családba tartozik :

Família : Cyatheaceae :

1 Tribus : Dicksonieae

2 « Thyrsopterideae .

3 « Cyatheeae :

1 Genus : Cyathea

2 « Hemitelia

3 « Alsophila

Legnagyobbrészt magas, egyenes, csak kivételesen elágazó-törzs páfrányok.

A törzs csúcsán hatalmas, legyezszeren szétterül koronával, hatalmas lombsótort

alkotnak az erdei fák magasabb lombsátra alatt. Leveleik többszörösen is szárnyaltak.

A törzs magassága lehet 20 m-nél nagyobb is ( Alsophila latebrosa)

,

de lehet 1— 2 m magas

( Alsophila podophylla
)
vagy ennél is alacsonyabb, alig 30—60 cm magas ( Alsophila
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frigida, Alsophila trista) . Vannak fekv törzs alakjaik is. A magasra növ törzset

járulékos gyökerek veszik körül, amelyek részben szilárdítják a törzset, részben nedves-

séget vesznek fel. Túlnyomórészt trópusi, nagy és egyenletes nedvességet igényl fajok.

A hingadozást és gyenge fagyot kibírják. A párás leveg és talajnedvesség igényük

sokkal nagyobb, mint a meleg igényük. Kifejezetten mezotenn — higrofil fajoK. A térít

körökön belül rendkívül nagy függleges elterjedések, 4000 m magasra is felhúzódnak.

A térít körökön kívül, a déli mérsékelt övbe jobban lenyúlnak, az északi mérsékelt

övbe alig lépnek át. Ma a legnagyobb formagazdagságban Dél-Amerika északi részén,

az ázsiai monszun vidékeken élnek, beleértve Kelet-Ausztráliát és a pacifikus sziget-

világot is. Dél-Amerikában csak a legszárazabb területeKil hiányoznak, bár ismerünk

xeropliyta Cyathea fajt is. Afrika rendkívül szegény Cyathea fajokban, a Dicksonia

fajok pedig onnan teljesen hiányoznak.

A páfrányfák a jura idszak végén és a kréta idszakban kétségtelenül éltek Euró-

pában is. Úgy látszik azonban, hogy nem sokáig tenyésztek itt. A jura idszak végén és

a kréta idszak els ‘felében Grönland, Anglia, Franciaország, Közép-Európa Német-
ország, Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország nyugati része), VoUiinia,

Kelet-Szibéria, Korea, Japán, India (Pimjab) és Észak-Amerika (USA: Alabama) terü-

leteinek egy részén a mai trópusi területek éghajlatához igen hasonló, meleg és állandó,

egyenletesen nedves klíma uralkodott, ahol a páfrányfák, a Cyathea-k, Alsophilá-'k és

DicksoniáAs. éppen úgy együtt éltek, mint ahogy az egyenlít vidékein ma is együtt

találhatók (1. ábra).

Genus: Striaestrobus Velenovskv et Viniklár 1926

Striaestrobus sp.

V. tábla, 1., 2. ábrák
lelhely : Tata. Kálváriadomb, közvetlenül a titonmészk felett.
Földtani kor : alsó-kréta.
Gyjtötte : Fülöp József.

Egyetlen toboz töredék került el, amelynek hossza 5 cm, szélessége 1,5 cm.

A toboz alakja a megmaradt töredékbl következtetve, hengeres volt. A toboz töredék,

a ftengely mentén leemelhet a kzetrl és így a letörött tobozpikkelyek is jól láthatók.

A ftengely" átmérje 0,5 cm a törés felületén. A törés helye azonban nem azonos a toboz

alapjával, mert a toboz jóval hosszabb lehetett. A toboz tengelyiénél, mintegy" 2 cm
hosszú, szabaddá vált felületén jól kivehetk a toboz spirálisan elhelyrezked pikkelyeinek

leválási helyei. A letörött pikkelyek, amelyeknek csak az alsó része maradt meg, cserép-

zsindely" módjára, szorosan egymáshoz simulnak. A pikkelyek vastagsága alig 1 mm,
szélességük 1 cm-nél nagyobb volt. A pikkelyek kissé hajlottak. Bár a tobozpikkelyek

alapi része megmaradt, magvak nem láthatók. A tobozpikkely-ek pontos alakja és nagy-

sága nem rekonstruálható, a pikkelyeken pajzs vagy" apofizis nem látható. A pikkelyek

hosszában szabályosan vonalkázottak. A tobozmaradvány szerkezete fás, nem bmem.
Maradvány’unk töredékes és éppen a pontos meghatározáshoz szükséges jellegek

hiányoznak róla, így" nagyón nehéz egy hasonló alakot keresnünk az összehasonlításhoz.

Némi hasonlóságot találunk a kréta korú Pinus tobozmaradványok és a tatai toboz

maradványa között. A Pinus tobozok elfordulása a krétakörbl nem ritka. A grönlandi

kréta rétegekbl Heer ^4) a Pinus peterseni, Pinus quenstedti fajok tit és tobozait írta

le. Belgiumból a Pinus andraei és Pinus corneti ismertek a neokomból. Angliából a Wight

szigetrl kerültek el tobozmaradványok. Csehszlovákiából a Pinus longissima, Pinus

sulcata és Pinus protopicea fajok tobozait Veleno vsky (3) írta le a kréta rétegekbl.

Egyéb Pinus maradványok a wealden rétegekbl is maradtak ránk, a legrégibb lelet azon-

ban a délkeleti Skandinávia raeti emeletébl a Pinites lundgrenii amit ismerünk.
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A felsorolt fajok közül Csehszlovákiából a peruei kréta rétegekbl elkerült Pinus

longissima toboza (2, 3) hasonlít a tatai toboz töredékhez, azonban a Pinus longissima

toboza jóval hosszabb, mint amilyen hosszúnak a tatai maradványt feltételezhetjük

és a gyengén vonalkázott pikkelyek is nagyobbak. A Pinus sulcata (3) tobozpikkelyei

szintén jóval hosszabbak és a pikkelyek végén a pajzs annyira erteljes, hogy ilyen

pajzs a tatai tobozmaradványon szintén nem feltételezhet. Nagyobb hasonlóságot

találunk azonban a tatai tobozmaradvány és a Pinus protopicea (3, 2) tobozai között.

A Pinus protopicea tobozpikkelyei is hasonlóan gyengén bordázottak, mint a tatai toboz-

pikkelyek, a pikkelyeken nincsen sem pajzs, sem apofizis, ami feltételezhet, hogy a

tatai példányon sem volt. A Pinus protopicea hosszúsága 1 6 cm, amit a tatai töredéken meg-

állapítani nem lehet, bár nem lehetetlen, hogy ilyen hosszú ez is lehetett. Veleno vsky
(3. p. 31) a leírt, ábrázolt, st rekonstruált tobozt a ma él Picea excelsa tobozával hason-

lítja össze és a két fajt egymással a legközelebbi rokonságba állítja. Ezt a rokonságot

azonban már Eichler (5. p. 80) is kétségbe vonja, st egyáltalán kétségesnek tartja

a Pinus protopicea-wak a Piced-khoz tartozását, ami nem is valószín.

A krétakorú Pinus tobozmaradványokat kikapcsolva, a tatai tobozmaradvány

legjobban hasonlít Veleno vsky és Viniklár (1. p. 43. Taf. I. Fig. 4.) által leírt és

rekonstruált tobozhoz. A tobozt Striaestrobus bohemicus néven írták le a csehszlovákiai

krétakor cenoman rétegébl és valószínnek tartották, hogy a Taxodineae család új

nemzetségét képviseli. A Striaestrobus bohemicus tobozát nem lehet az Abietinae-hez

sorolni, egyáltalán nem lehet Picea a hosszúranyúlt pajzs és apofizis nélküli pikkelyek

miatt, amely pikkelyek vsizont hosszirányban gyengén bordázottak. A tatai toboz pikke-

lyeinek hosszirányban való gyenge bordázottsága a toboz feltételezett eredeti nagysága

és a pikkelyek' gyengén hajlott volta a legnagyobb megegyezést mutatja a Striaest-

robus bohemicus tobozává1

,
töredékes volta miatt fajrag mégsem azonosítható.

Velenovsky és Viniklár a Striaestrobus bohemicus tobozát H e e

r

által (4)

a grönlandi alsó-kréta rétegekbl leírt Inolepis imbricata tobozához is hasonlították,

azonban az Inolepis imbricata toboza sokkal kisebb, gömbölyded alakú, a pik-

kelyeken más a bordázottság, nem halad végig a tobozpikkelyen és csak három
borda van minden pikkely fels részén. Nem lehet a Striaestrobus bohemicus-sza\

vagy a tatai tobozzal összehasonlítani. Az egyéb fenyfajok tobozától ennyire elüt
Striaestrobus bohemicus tobozát Velenovsky és Viniklár még a Cyparissidium

bohemicum tobozával is összehasonlítják. Azonban itt sem áll fenn hasonlóság, mert a

Cyparissidium minimum Vei., Ciparissidium pulchellum Vei. és Cyparissidium gracile

Heer fajok tobozai annyival kisebbek, alakjuk gömbölyded, a pikkelyek ritkábban áll-

nak, csak egészen gyengén bordázottak, a pikkelyek közepén azonban egy ersebben

kiemelked borda húzódik, ami sem a Striaestrobus pikkelyén, sem a tatai toboz pikkelyén

nincs meg. A kihalt Cyparissidium fajok tobozpikkelyei meglehetsen vastagok, a Striae-

strobus bohemicus és a tatai toboz pikkelyei aránylag vékonyak.

A tatai tobozmaradvány és a Striaestrobus bohemicus tobozmaradványa meg-

egyezést mutat még Berry Strobilites anceps néven — Dél-Karolina krétakorú (Black

Creek formation) rétegébl — leírt és ábrázolt (6. p. 27. pt. 3 fig. 6.) tobozzal. A toboz

Berry szerint semmi más toboztípushoz nem hasonlítható, st azokhoz az egyéb genu-

sokba tartozó fenykhöz sem, amelyeknek tleveleit már Délkarolina krétákon! rétegeibl

korábban ismerték. A Strobilites anceps toboza Berry szerint, ahhoz a kissé jobban

megnyúlt tobozhoz hasonlítható, aminek rokonsági kapcsolata szintén bizonytalan,

s amely az Atlanti parti síkság alsó-kréta rétegébl került el.

A krétakorú rétegekbl általában igen gyakori a Cunninghamia elegáns tobozának

elfordulása Közép-Európából, Grönlandból és Észak-Amerikából. A tatai toboz azonban

e’tér ettl a típustól is, mert a Cunninghamia elegáns toboza gömbölyded alakú, kisebb
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és a tobozpikkelyek közepén egy ersebb borda húzódik hosszában, amit sem a tatai

tobozpikkelyeken, sem a Striaestrobus bohemicus pikkelyein, sem a Strobilites anceps

pikkelyein ntm találunk. Berry az Ett ingsh a usen által Cunninghamites oxycedrus

néven (7. p. 246. Taf. I. Fig. 9.) Szászország fels-kréta rétegébl leírt tobozt a Strobilites

anceps rokonsági körébe kapcsolja, ami nagyon valószínnek is mutatkozik. [Ettings-
h a usen Cunninghamites sternbergi néven (Taf. I. Fig. 4—6.) leírt tobozai azonban tény-

leg Cunninghamia típusúak.]

Tehát a tatai Striaestrobus sp., a Striaestrobus bohemicus Vei. et Vin., a Strobi-

lites anceps Berry és a Cunninghamites oxycedrus Etth. tobozai— st alapos revízió

után, talán még több Gunninghamites néven leírt krétakorú toboz is — a közös Striaestro-

bus genusba sorolhatók, fleg ha további maradványok, törzsek, fenytk, ágak és mag-

vak is elkerülnek, ennek a rokonsági kapcsolatnak a megersítésére. Berry, a

Lindley által (8) felállított Strobilites feltételes formagenust használja a bizony-

talan helyzet tobozmaradványok megjelölésére. Valószín’eg a Striaestrobus genusba

sorolható a Strobilites inquirendus H o 1 1 i c k species toboza is, amely azonban

annyira rossz megtartásit, hogy Berry szerint értéktelen faj.

Ezek szerint a Striaestrobus formsgenus olyan krétakorú fenytobozok gyjt
genusaként tekinthet, amelynek mása a ma él fenytobozok között nem található.

Lehet azonban, hogy a harmadkori, egyes Conifera genusok felé azokat az átmeneti

formákat képviselik ezek a bizonytalan helyzet Striaestrobus fajok, melyeket még
csak a tobozmaradványaik alapján ismerünk.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — DESCRIPTION OF THE PLATES

IV. tábla

1. Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pof. törzsének lenyomata az alsó-krétából
Impression of the trunk of Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. írom the Lower
Cretaceous. Hungary.

2. Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. levélnyomvánkosain az edénynyalábok vég-
zdései nagyítva.
Endings of the vascular bundles on the leaf sears of Alsophilina cyatheoides (Ung.)
Pót., enlarged.

3. Ma él Alsophila sp. levélnyom vánkosain az edénynyalábok végzdései. (Campbell
nyomán)
Endings of the vascular bundles on the leaf sears of recent Alsophila sp. (according
to Campbell)

V. tábla

1 . Striaesirobus sp. toboza az alsó-krétából
Cone of Striaesirobus sp. írom the Lower Cretaceous, Hungary

2. A toboz másik oldalának lenyomata a kzeten
Impression of the other side of the cone in the rock

Lower Cretaceous plants írom Hungary

by KLÁRA RÁSKY

On the territory of Hungary in the Lower Cretaceous of Transdanubia part

of the trunk of Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. has been found. This petrified trunk
can be eompared with the fossd írom a neocom sandstone bed near lseid, deseríbed and
illustrated by LT nger (20. p. 642. Pt. 1.). The endings of the vascular bundles on the
Leaf sears of botli fossils can be well identified with the scheinatie illustration of Ogura
(10. p. 105. fig. 93.) . The Austrian fossd as well as the Hungárián one correspond to

a greatdegree to Campbell ’s illustration of the trunk of recent Alsophila sp. too (16. p.

404. fig. 228.). Tliese correspondenees confirm the affinityof these fossils with the recent

Alsophila genus. -

Another fossd, a cone, Striaesirobus sp. has been found likewise in the Lower
Cretaceous of Transdanubia bút írom another habitat. This fossd cone may be eompared
with a cone deseribed írom the eenoman layer of the Cretaceous of Bohemia under
the name Striaesirobus bohemicus Vei. and Vin. (1. p. 43. l'af. 1. fig. 4.). The circle

of affinity of Striaesirobus bohemicus may comprise, besides the cone of the Hímgarian
Striaestrobus sp. the cone of Berry deseribed imder the name Strobilites anceps (6. p.

27. pt. 3. fig. 6.) and that of Ettingshausen figuring under the name Cunninghamites
oxycedrus (7. p. 246. Taf. 1. fig. 9.) toó. The genus Striaestrobus can be conceived as

a collective genus of Cretaceous cones of imcertain position.



AZ IPOLYTARNÓCI ALSÓ-MIOCÉN KÖVESEDETT FAMARADVÁNYOK

GREGUSS PÁL

(VI—XIX. táblával)

A nógrádmegyei Ipolytarnóc az alsó-miocén snövényeknek egyik legrégebben

ismert gyjthelye. Az itt talált és természetvédelem alatt álló egyik fatörzset T u z s o n

J. 1901-ben Pinus tarnociensis néven írta le (46), Staub, majd 1913-ban N o s z k y
J. és Jablonszky J. ismételt gyjtésébl származó növényi maradványokat

J ablonszky ismertette (21). Munkájában sok olyan növényt említ meg, amelyeknek

ma él rokonsági körei a keletázsiai Himálaja, a Földközi-tenger melléke, Északamerika,

Kaukázus, tehát általában a Föld szubtropikus tájainak növényzetével hozhatók köze-

lebbi kapcsolatba. J ablonszky megemlíti azt is, hogy a tarnóci flóra Bilin,

Leoben, Parschlug alsó-miocén flórájával egyezik meg leginkább, de a radoboji

fels-miocénkorú flórával is sok hasonlóságot mutat. Megállapítása szerint az általa

vizsgált tarnóci flóra oligocénnál fiatalabb, de fels-miocénnál idsebb korú lehetett.

Újabb feltárásokkal Tasnádi Kubacska A., Bartkó L. és különösen

M. R á s k y K. több éven át megismételt gyjtéseivel a tarnóci sflóra nagymértékben
gazdagodott. R á s k y K. az itt gyjtött növénylenyomatokat dolgozza fel és vizsgálati

eredményeit rövidesen közölni fogja. 22 db. kovásodott fatörzset xylotómiai vizsgálatra

részemre engedett át.

A részletes vizsgálatokból az az eredmény bontakozott ki, hogy az ipolvtarnóci

miocénkorú flórában elssorban szubtropikus elemek, többek között pálmák, babérok

és magnóliák éltek. Megvan közöttük Tuzson J. Pinus tarnociensis-e is, amelynek

mai legközelebbi alakja a Sierra Xevada hegységben él Pinus lambertiana.

Ugyancsak elkerült a harmadkori flórában annyira elterjedt Sequoioxylon

(TaxocLioxylon) , továbbá egy Palmoxylon (Sábái ?), két Laurinoxylon faj, és egy kétes

Carpinoxylon (?). Feltn, hogy ezen a területen abban az idben legalább 4— 5 Pinus-

faj élt, amelyek társaságába Keteleeria (?) vagy Abies (?) is vegyült.

Anatómiai leírás

1. Sequoioxylon sp. (Taxodioxylon)

A 14. sz. megkovásodott fa a Katlan-völgybl éspedig a jobb I. sz. lelhelyrl

származik. A 12— 14 cm hosszú és 6—7 cm vastag smaradvány valószínleg ágdarab

vagy gyökér lehetett, mert a felületén, kisebb ágcsonkmaradványok is voltak, A fa

teljesen átkovásodott és így belle vizsgálatra alkalmas csiszolatokat lehetett készíteni

(1. I—II. tábla, 1— 6. kép). A kovásodás mértéke Grasselly Gy. szerint 96,85%.

Meghatározását ezúton is megköszönöm.
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Keresztcsiszolat. Az egyes évgyrk 1— 2—3 mm szélesek. Az évgyr-
határ elmosódott, alig észrevehet. A keresztcsiszolatban sok a parenchima, amelynek

sejtjei általában az évgyrhatárral párhuzamosan, szinte lemezszerén helyezkednek

el. Feltn a tracheida falax vékonysága és különösen azok ürege. Egyi£-másÍK tracheida

sugárirányú Keresztmetszete 80— 1 00, st 1 20 /u-t is elér. Tangenciális mérteit valamivel

kisebbek, úgyhogy a tracheidák keresztmetszetei általában sugárirányban megnyúlt,

a sarkaikon kissé lekerekített négyszögek. A bélsugarak egy-, ritka esetben helyenként

kétrétegek, vízszintes falukban semmi gödörkézettséget nem lehetett megfigyelni

hasonlóképpen teljesen simák, legalább is simáknak látszottak a tangenciális falak is.

A faparenchimasejtekben sötétebb szín tartalom látszik. A faparenchimák vízszintes

falai teljesen simák lehettek (VI. tábla, 1. kép).

Húrcsiszolat. A bélsugarak magassága 3— 16—18 sejt. A bélsugarak

szélessége 13— 15 p . Magasságuk 18—20 u. A szögletsejtek némelyike még ennél is több,

30—32 fi. A legtöbb bélsugár 8— 10 emelet magas. A traclieidáK húrfalaiban elég gyakoriak

a vermesgödörkék. Átmérjük 10— 11 fi. A nyílásuk kör, körülöttük a torusz elvétve

határozottan látszik. Néha egy tracheida szélességben 2-— 3 vermesgödörke is elfordul

egymás mellett, legtöbbször laza sorokban, vagy pedig szabálytalanul rendezdve, és

csak a legritkább esetben érintkeznek egymással. Spirális vastagodás a tracheidákban

niúcs (VI. tábla, 2. kép).

A húrmetszeten is elég gyakoriak a fapareneliima sejtek, amelyek belsejét leg-

többször valami szemcsés tartalom (valószínleg Keményít) töltötte kí. A vízszintes

falak minden esetben simák és igen vékonyak. Ez mindenesetre fontos tény, amennyiben

a szerkezetében' a fa inkább a Sequoiához, mint a Taxodiumhoz hasonlít. Megjegyzend
azonban, hogy a ma él Sequoidk parenchimájának a vízszintes fala sohasem ennyire

sima és vékony. E tekintetben inkább a nemrég felfedezett Metasequoia parenchima-

szerkezetéhez hasonlít (2. kép).

Sugárcsiszolat. A sugárcsiszolaton a Taxodiaceae-ra jellemz bélyegek

nagyon jól megfigyelhetk. A bélsugársejtek vízszintes falai teljesen simák, gödörké-

zettséget legfeljebb csak gyanítani lehet bennük. A húrfalai is teljesen simák, rajtuk

semmiféle gödörkézettség nincs. Egy keresztezdési mezben 3— 5 gödörke sorakozik

egy, a magasabbakban két, esetleg három sorban
;
ilyenkor 6—8 is lehet egy kereszte-

zdési mezben. Az udvaruk köralakú, a nyílásaik azonban általában vízszintes helyze-

tek, néha páleika-alakúak
;

az udvar határát azonban alig érik el, legfeljebb meg-

közelítik, tehát jellegzetesen taxodioid gödörkék.

A tracheidák sugárfalában a vermesgödörkék általában egy-két sorosak, tehát

ikergödörkések, de a szélesebb tracheidákban három gödörke is lehet egymás mellett,

egy magasságban. A Samo-féle vonalak is elég jól látszanak (II. tábla, 4. kép). A gödörkék

ilyenszer elhelyezkedése, inkább a Sequoia sempervirensre vagy a Metasequoiára emlé-

keztet. A faparenchimák vízszintes falai ezen az oldalon is teljesen simák, sugárfalukban

néha apró kis gödörkék látszanak. Egyes helyeken úgy látszik, mintha haránttracheidák

is lettek volna. Az smaradvány szerkezetében egyik ma él Sequoiával sem egyezik

teljesen. Legjobban hasonlít a Sequoia setnpervirenshez és a Metasequoia-hoz, amit az

összehasonlító fényképek is igazolnak. Hasonlít még a Kráusel : ^ 24) Taxodioxylon

gypsaceunidhoz is, amelynek kereszt-, húr- és sugárcsiszolata igen sokban megegyezik

a -vizsgált famaradvány csiszolataival.

Sárkány S. (35) »a várpalotai lignitet« Taxodioxylon sequoianumnak határozta

meg, amelyet a Sequoia sempervirenssel hozott közelebbi kapcsolatba. Varga I. :

(47) a háromszékmegyei Köpeerl származó lignitet Sequoia langsdorfiinak tartja,

vagyis a Sequoia sempervivens harmadkori alakjának. A megvizsgált darab sokban hason-

lít Varga csiszolatához, de azzal teljesen mégsem egyezik. Ugyancsak igen hasonlít
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Haraszty Á. (16) a Petfi-bányából napfényre került lignitjének szerkezetéhez is,

bár ezzel sem egyezik meg teljesen. Haraszty az egyik lignitet Taxodioxylon gypsa-

ceumndk, a másikat T. taxodihlek határozta meg. A ma él Taxodiumdk parenchimá-

jának vízszintes falai csak a legritkább esetben teljesen simák, ellenben a Sequoiák
parenchimáiban a vízszintes falak legtöbbször simák, és csak igen kivételesen gödörkések

.

A keresztezdési mezkben a gödörkék száma ’s 8— 10, ami ismét Sequoiára, de különösen

a Sequoia sempervirensie jellemzk, bár a Metasequoiára is gondolni lehetne. Mivel

azonban haránttraclieidákat is gyanítani lehet, ezért a fenti anatómiai bélyegek alapján

a vizsgált smaradványt nem a Taxodioxylon gyjtnévvel, hanem pontosabban Sequoio-

xylon névvel kívánom megjelölni, éspedig fajnév nélkül, mert összehasonlító anyag

hiányában a fajt pontosan meghatározni nem tudtam. Kétségtelen, hogy a Taxodiaceae

családba tartozik, és minden valószínség szerint a Sequoia génuszba, azzal a megjegy-

zéssel, hogy igen hasonlít az él Sequoia sempervirensbez (5. kép), ill. a Metasequoidhoz.

Ezt a véleményt támasztja alá Rásky K. megállapítása is, aki ugyanazon a helyen

Sequoiaszetíí maradványokat is talált'. Meggondolandó azonban, hogy a vizsgált pél-

dányban az évgyrhatár nem határozott, míg a ma él Sequoia sempervirensben és

a Metasequoidb&n az évgyrhatárok általában határozottak és feltnek. Végered-

ményben a példány valamilyen Sequoidból származik, esetleg a Sequoia langsdorfii

alakra vonatkoztatható.

Kráusel (24) a Taxodioxylon gyjtnév alá sorolja a kövült Sequoiákat,

így a S. albertensis Penhalow, S. montanense (Torrey) Read., S. dakotense,

(T o r r e y) R e a d, 5. burgessi Penhalow, S. laramiense (Torrey) R e a d-t

is. Nem lehetetlen, hogy az ipolytarnóci smaradván}’ ezek valamelyikével egyezik meg,

de nem egyezik meg sem a várpalotaival, sem az erdélyi köpecivel, sem pedig a Petfi-

bánvában talált lignittel. Egyelre csak a Sequoioxylon nevet kívánom alkalmazni.

2. Pinuxylon lambertoides n. nm. Grcguss— Pinus tarnociensis Tuzson
(VIII—IX. tábla, 7—13. fénykép)

Tuzson J. (46) A tarnóci l^ö v ii 1 t fa c. dolgozatában részletesen fog-

lalkozik a nógrádmegyei Tarnóc községe mellett a vízmosásos árkok egyikében talált

megkövesedett fa meghatározásával. A leletet Kubinyi F. 1837-ben fedezte fel és

Petrefactum giganteum humboldtin.edu nevezte el. Környezetével együtt Kubinyi
Markó Károllyal is megfestette. Az egykorú leírások szerint az egész törzs,

mintegy 46 m hosszú, a fa magassága a koronával mintegy 56 m lehetett. A törzs kerülete

alulról 8 m, magasságban 3,8 m volt, ami 1,2 átmérnek felel meg. Félix J. 1886-ban

a törzset Pityoxylon K r a u s s nemzetségbe sorolta, fajilag azonban nem határozta meg.

Tuzson Pinus tarnociensis néven írta le, mert szerinte a »fossil fajok meghatározásában

amikor csak lehet a récens fákat kell szem eltt tartanunké

Tuzson részletesen leírta és 3 táblán bemutatta a fa keresztmetszeti, húr- és

érintirányú szerkezetét. Végs következtetésében megállapítja, hogy a leírt alak a ma
él fenyk közül egyikhez sem hasonlít különösebben. Legnagyobb hasonlóságot talált

a Himálaja déli részén tenyész Pinus longifoliával. Ez Tuzson részérl csak fel-

tevés volt, mert a Pinus longifolia törzsének anatómiai leírását sehol sem találta és

sem vizsgálta. Kráusel (24) a Pinus tarnociensist a Pinuxylon gyjtgénuszba,

illetleg a Pinus succiniferum (G ö p p e r t, nov. comb.) alakkörébe sorolja, amelynél

a haránttracheidáK fala teljesen sima, és egy xeresztezdési mezre
háromnál több gödör xe e s i x.

Ipolytamóc környékérl éspedig a Kubinyi lelhelyérl származik az alább

ismertetend 1 . sz. darab is, amelynek xylotómiája rendkívül hasonlít a Tuzson által
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leírt Pinus tarnociensis szerkezetéhez. Teljesen megegyeznek ennek a szerkezetével

ugyancsak a Kubinyi lelhelyérl származó 3, 3a, 3c sz. darabok is. A pontosabb vizs-

gálatok azt eredményezték, hogy ennek az 1952-ben gyjtött darabnak és a 3, 3a, és 3c

sz. daraboknak a szerkezete is, legkisebb részleteiben is teljesen megegyezik a T u z s o n
által 1901-ben leírt famaradvánnyal, ezért az utóbbiakkal részletesebben nem is fog-

lalkozom.

Keresztcsiszolaton az évgyrk aránylag igen szélesek, a tavaszi fa

fokozatosan megy át a nyári fába. Az évgyrmezkben elég gyakoriak a gyantaj áratok,

amelyeknek vékony epithel sejtjei azonnal elárulják, hogy a kérdéses fa feltétlenül

valamilyen Pinus-bi származik (1. Vili. tábla, 7— 8 fénykép). Elssorban ez külön-

bözteti meg valamennyi többi gyantajáratos fenytl.

A húrcsiszolaton jól látszanak az egyréteg bélsugarak, amelyek álta-

lában 8— 10 (25) sejt magasak. A gyantajáratosak — amelyekben néha két vízszintes

gyantajárat is húzódik— valamivel magasabbak, kivételesen 30 sejt magasak is lehetnek.

Az egyréteg bélsugarak a közepükön néha két sejtrétegre is szélesedhetnek. Némelyik-

ben a bélsugárparenchima-sejtek és a liaránttracheidák váltakozásait is meg lehet álla-

pítani (1. IX. tábla, 12— 13. fénykép).

,
A bélsugarak finomabb szerkezetérl a sugármetszet nyújt pontosabb

felvilágosítást. A liaránttracheidák és bélsugárparenchimák váltakozása különösen jól

látszik. A liaránttracheidák valamennyi fala vékony és sima, tehát a megvizsgált feny
,a Haploxylon típusba tartozik. Egy keresztezdési mezben 2—3, igen kivételesen 4—

5

apró pinoid gödörke van, t hát a Haploxylon csoport Lambertiana-típusába (1. VIII.

tábla, 9. fénykép) illik bele. Ezeknek a jellegeknek alapján kétségtelen, hogy ez a darab

teljesen azonos a Tuzson által 1901-ben leírt Pinus tarnociensisse1.

A hasonlóan nagy törzs, 60 m körüli magasságú ma él fenyk között két, kivé-

teles esetben 100 m magasságot és az 1,5— 3 m vastagságot is elér Pinus-fajt ismerünk.

Az egyik az amerikai Pinus ponderosa, a másik ugyancsak Amerikában él Pinus

lambertiana.

Tuzson szerint a fatörzs közelében fenyt maradványokat is találtak, ezek

legtöbb esetben 5 tsek voltak. A tk hosszúsága 14 cm körül lehetett. A P. tarnociensis-

hez tartozásukat Tuzson nem állítja.

A Pinus-félék monografikusán feldolgozott anyagából (14) a Pinus ponderosa

és a Pinus lambertiana szöveti szerkezetét vizsgálva azt találtam, hogy a Pinus ponderosa

szöveti szerkezete egészen eltér a Pinus tarnociensis szerkezetétl, mert ennek liaránt-

tracheidáiban hálózatos vastagodások vannak, a törpehajtásokon is általában 2 (3)

t van, míg a Pinus tarnociensis (Tuzson) haránttraclieidáinak falai teljesen
simák és általában 2— 5 rétegben helyezkednek el egymás felett. A Pinus ponderosá-

val, tehát ez az si fa — bár a feltn magasságuk megegyezik — genetikai kapcsolatba

mégsem hozható. Az ugyancsak 5-ts Pinus lambertiana haránttraclieidáinak a falai

teljesen simák, éppen olyanok, mint a vizsgált fában (1. VIII. tábla, 9. kép).

A kovásodott fa keresztezdési meziben 1 (2

—

3), kivételesen 4 pinoid gödörke van

(1. IX. tábla, 11. fénykép). A gödörkék nem töltik ki teljesen a keresztezdési mezket.

A tavaszi fa tracheidáiban általában 2— 3, kivételesen 4 és csak a legritkább esetben

van 5 gödörke, míg a nyári traclieidákban mindig kett vagy egy. Ugyanezeket a jelen-

ségeket figyelhetjük meg a ma él Pinus lambertiana fajnál is. A mellékelt (1 1) fénykép

jobboldala az smaradvány csiszol atáról készült 170-szeres nagyításban, míg a közepe

(11 /b) a Pinus lambertiana sugármetszetérl készült szintén 170-szeres nagyításban.

A két fa bélsugárszerkezete csaknem, a keresztezdési mezkben a gödörkék alakja és

magassága pedig teljesen megegyez, úgyszintén a liaránttracheidák elhelyezkedése és
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sima fala is. A vizsgált darab sima liaránttraeheidái alapján a Haploxylon sectioha

tartozik. Ide tartozik a Pinus lambertiana is. A ma él Haploxylon sectioba tartozó

Pinus-iélék közül a Pinus lambertiana hasonlít a legjobban a tarnóci alakhoz. Nemcsak
bélsugárszerkezetében egyez, hanem a traclieidák gödörkézettségében is, amennyiben
a Pinus lambertiana tracheidáinak sugárfalában is igen gyakoriak az ikergödörkék,

éppen úgy, mint a P. tarnociensisnél (1. IX. tábla, 1 l/a fénykép). A gyantajáratok mérete,

valamint a bélsugaraknak tangenciális alakja és szerkezete, nagysága szintén teljesen

megegyez.

Mivel a megkövesedett fa feltn nagy, magassága (kb. 56 m), az 5-ts levélzet,

a bélsugarak sugárirányú radiális szerkezete, a liaránttracheidák teljes simasága és

a 2— 3 emeletnyi magassága, mind az si, mind a ma él fában teljesen megegyezik,

indokolt az a feltevés, hogy a ma él Pinus lambertinat az egykori Pinus tarnociensis

kés utódjának, vagy igen közeli alakjának tekinthetjük. Ez a megállapítás teljes bizo-

nyosságot kapna, ha a tarnóci lelet mellett nemcsak a 12— 14 cm hosszú 5 ts hajtásokat,

hanem a jellemz tobozokat is találnánk.

Ezek szerint T u z s o n Pinus tarnociensis^ valójában a mai Pinus lambertiana

alsó-miocénkorú alakja lehet, megjelölése ennek megfelelleg, helyesebben Pinuxylon

lambertoides n. nm. G reg üss = Pinus tarnociensis Tz són volna.

3. Pinuxylon albicauloides n. sp.

'X. tábla, 17. kép, XI. tábla, 21. kép, XII. tábla, 22-— 23. kép)

A Pinuxylon lambertoides társaságában egy másik érdekes Pinus-iéleség is el-

került. Ezt az 5. sz. smaradványt Rásky a Borókás-árokban gyjtötte. Ennek

a keresztmetszeti képe is a Pinusok jellemz sajátságait mutatja. Az egyes évgyrk
általában keskenyek, a gyantajáratok inkább az szi pásztában haladnak. Ezek kereszt-

metszetei kissé lapult ellipszisek. A tavaszi pászta az szi pásztába fokozatosan megy
át, néha a tavaszi pászta jelentsen összenyomódott (1. X. tábla, 17. kép).

A Pinus jelleget a tangenciális csiszolat is igazolja. Az egyréteg bélsugarak mellett

a szélesebb, gyantajáratos bélsugarak is elég gyakoriak. A gyantajáratos bélsugarak

orsóformájúak, végeik kissé megnyúltak, de szerkezetük határozottan eltér a fentebb

ismertetett Pinus lambertoidestöl. A gyantajáratok általában a bélsugár közepén helyez-

kednek el (1. XI. tábla, 21. kép).

Jellegzetességét legjobban a sugárcsiszolat mutatja (1. XIII. tábla, 22— 24. fény-

kép). A haránttracheidák szerkezete a sugárcsiszolatokon is jól látszik, faluk teljesen

sima, tehát ez a fa is a Haploxylon szekcióba sorolható. A bélsugarak keresztezdési

mezinek szerkezetében azonban határozottan eltér a fentebb ismertetett Pinus lamber-

toides bélsugárszerkezetétl. Ennek a darabnak bélsugárparenchimájában a keresztez-

dési mezket 1 , esetleg 2 nagy pinoid gödörke tölti ki. Ha két gödörke van a keresztezdési

mezben, akkor azok általában egymás mellett helyezkednek el.

A Pinusok xylotómiájára vonatkozó vizsgálataim (14) szerint ez a típus a Pinus

strobus csoportba illik bele a lég óbban, mert haránttracheidáinak falai teljesen simák,

és mert a keresztezdési mezben egy, az egész keresztezdési mezt kitölt pionid

gödörke van. A keresztezdési mezt azonban két nagy gödörke is kitöltheti. Az össze-

hasonlító anyag felhasználásával kiderült, hogy ez a szerkezet rendkívül hasonlít a Pinus

albicaulis bélsugárszerkezetéhez, amit az élfából készített fényképfelvétel is igazol

(1. XII. tábla, 23. fénykép). A tracheidák sugárfalában, különösen a tavaszi fában iker-

gödörkék is lehetségesek, ami az él Pinus albicaulishan is megvan (1. XII. tábla, 22. kép).
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Legérdekesebb az, hogy ennek az si alaknak bels szerkezete igen hasonlít egy

ina, a Sierra Nevada-hegységben él fenytípus szerkezetéhez, amely együtt él a fentebb

ismertetett Pinoxylon lambertoideshez hasonló Pinus lambertiana-val, illetleg a Sequova

sempervirenssel
;

ez a faj pedig a Pinus albicaulis. A két fa bels szerkezete nagy voná-

sokban egymással megegyezik
;
némi különbség a két fa szerkezetében csupán abban

mutatkozik, hogy a kovásodott fában, a bélsugarakat szegélyez haránttracheidák

néha 3—4 sejt emeletesek is lehetnek, amely jelenség a Pinus albitaulis-bán csak a leg-

ritkább esetben észlelhet. Ebben a fában ugyanis a haránttracheidák csak egv-, esetleg

kétemelet magasak.

Mindent egybevetve, a megvizsgált darab feltétlen a Haploxylon szekció azon

csoportjába tartozik, ahol a keresztezdési mezt az egyetlen nagy gö’dörke tölti ki.

Ha pedig a keresztezdési mezben két gödörke van, akkor azok egymás mellett helyez-

kednek el. Minthogy ez a kovásodott fa (Pinuxylon) a Pinus albicaulissal teljes mértéks

ben nem egyezik, de ahhoz rendkívül hasonló, ezért ezt az alakot Pinuxylon albicauloides

néven kívánom megjelölni. A teljes azonosítás itt is csak úgy volna lehetséges, ha a Pinu-

albicaulis-ia jellemz toboz vagy levélcsomós törpehajtás is elkerülne az si fa közelében.

. *
t * *

Diagnosis: Pinuxylon albicauloides n sp. Greguss

Lignurn in facie radiali in tracheidibus vernalibus in parietibus radialibus saepe
poris gerninis ; tracheidibus radialibus parietibus horizontalibus levibus (Haploxylon) '

;

a'rea quadrata rarissime 2 poris pinoidalibus iunctis plena ; in hac re secunda altér

iuxta alterm ; radiis medullaribus cellulis parenchymaticis tracheidibus transversalibus

raro se commutantibus ; radiis medullaribus 1 strato et 10— 16 cellulis altis, resiniferen-

tibus 16—20 cellulis altis.

4— 6. Pinuxylon-félék

(Pinuxylon primum, P. secundum et P. tertium)

(X. tábla, 14—16., XI. tábla, 18—20. kép)

Ipolvtarnóc környékén az alsó-miocénben a fentebb ismertetett két Pimis-fajon

kívül még legalább háromféle Pinus élt. Ezt látszanak igazolni a X—XI. táblákon fel-

vett csiszolatok mikrofényképei. Az V. táblán a fentebb ismertetett Pinus albicauloidesen

kívül még háromféle keresztcsiszolat van teljesen azonos nagyításban. A 14. fényképen

a gyantajárat igen jól látszik. Ez a 3ja sz. darab is a Kubinyi lelhelyérl származik.

A 15. sz. fénykénen nincs ugyan gyantajárat, de ennek csupán az a magyarázata, hogy
az évgyrk igen szélesek, és a felvett részletbe gyantajárat nem jutott. A fényképen

nagyon jól látszik, hogy a tavaszi fa fokozatosan megy át az szi fába. Az évgyrhatár
határozott és feltn.

A 16. sz. fénykép egy másik, éspedig a Katlan-völgybi származó 8. sz. törzs

csiszolatáról készült. Ez a fénykép egy: teljes évgyr szerkezetét mutatja. A tavaszi

fa itt is fokozatosan megy át az szi fába, az évgyrühatár ennél is határozott és feltn.
A gy

rantajárat aránylag szk és inkább az szi pásztában húzódik. Az X. sz. táblán lév
4 Pinus keresztmetszeti kép azonos nagyításban és négyféle szerkezetet mutat, úgyhogy
már e 4-féle keresztmetszet alapján is következtetni lehet arra, hogyr itt 4 különböz
Pinus-ia]xó\ van szó.

Ezt különben a húrcsiszolatok is teljes mértékben igazolják. A XI. sz. tábla,

18., 19. és 20. sz. fényképek az elz 3 fából készült tangenciális szerkezetet mutatják.

A 19. sz. fényképen az egyréteg bélsugarak mellett rövid, zömök gyantajáratos bél-

sugarak haladnak. A bélsugarak magassága 6— 8 sejt. A gyantajáratosoké emiél vala-
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mivel több. A XI. sz. tábla 19. sz. fényképén feltüntetett bélsugárszerkezet határozottan

elüt az elbb ismertetett törzs bélsugárszerkezetétl. Ennél a bélsugarak 15—-20 sejt

magasak is lehetnek. A széles bélsugarak közepén húzódnak a gyantaj áratok. A kiszéle-

sedett rész úgy felfelé, mint lefelé néha 8— 10 sejtnyi magasságban egyrétegvé keske-

nyedik. Szerkezetében tehát az elztl határozottan különbözik.

Határozottan eltér az elbbi ketttl a 20. sz. fénykép fájának a bélsugárszerkezete

is. Az orsóalakú, gyantaj áratos bélsugarak középs részét parenchimatikus bélsugár-

sejtek töltik ki, a fels és alsó részen a háránttracheidák keresztmetszetei és azok vastag

falai is jól látszanak. Míg a fentebb ismertetett két fában az egyszer bélsugarak magas-

sága 8— 10, esetleg 20—25 sejtre is felugorhat, addig a 20. sz. fénykép fájában a bél-

sugarak aránylag alacsonyak, 2—6—8 sejtnyi magasak, és ami a legfeltnbb a bél-

sugarakban a vékonyfalú parenchimasejtek vastagfalú parenchimasejtekkel, illetleg

haránttracheida-sorokkal váltakoznak

.

A 6. sz. táblán jelzett négyféle bélsugár tangenciális szerkezete tehát határozottan

igazolja, hogy itt tulajdonképpen négyféle Pinus-fajról lehet szó. A 23. sz. fénykép

a Pinuxylon albicauloides szerkezete, amelynek finomabb részletét már megismertük.

A másik 3 Piiws-féleség bélsugárszerkezetét nem sikerült ilyen pontosan megállapítani,

így meghatározásuk nem is volt lehetséges. Annyi azonban bizonyos, hogy mind a 3 Pinus

különbözik egymástól, éppen ezért megkülönböztetésül az 5. sz. tábla 14. sz. kereszt-

metszeti képét, valamint a VT. tábla 18. sz. tangenciális szerkezetét ideiglenesen Pinu-

xylon primum, a 19. sz.-t Pinuxylon secundum, a 20. sz. fát pedig P. tertium ideiglenes

néven kívánom megjelölni.

7. Keteleeriá

(XII. tábla, 24—25. fénykép;

A Katlan-völgy V. sz. lelhelyérl elkerült 6. sz. darab is feltétlenül fenyfából

Í

származott. Teljesen azonos szerkezete van a 7. sz. darabnak is. Ezt igazolja a fa bels
szerkezete.

A keresztcsiszolaton jól látszik az évgyrk szakaszossága . A tavaszi

fa kissé összenyomódott, a szélesebb szi pászta azonban a fenyfa szerkezetet jól mutatja.

Az egész csiszolatban egyetlen gyantajáratot sem lehetett megállapítani, hasonlóképpen

hosszanti parenchimasejteket sem, amelyeket általában sötét tartalmukról lehet észre-

venni. Ez a famaradvány különben is nagymértékben szétroncsolódott, valószínleg

azért is, mert elbb bizonyára erdégés vagy vulkáni hamu következtében megszenesedett

és csak azután ivódott át kovaanyaggal.

A 24. sz. fénykép a fa tangenciális szerkezetét tünteti fel. Bélsugarai általában

egyrétegek, néhol a bélsugarak 2— 3 sejtnyi magasságban kétrétegvé szélesedhetnek.

Feltn, hogy egyes bélsugarak rendkívül magasak, némelyek 28— 30, st 40 sejt magasak
is lehetnek. Általában 8— 10— 12 sejt magasak.

Jó sugárcsiszolatot sajnos, a kovásodott fából nem sikerült készíteni,

vagy legalábbis olyat, amelyen a bélsugarak sugárirányú szerkezetét meg lehetett volna

figyelni.

Minthogy ebben a fában gyantajáratok nincsenek, a bélsugarak pedig egy-,

kivételesen kétrétegek — amely jelleg fleg az Abiesekre, Keteleeriára, Pseudolarixra

és kivételesen Podocarpusókra is jellemz lehet — és mivel a fában parenchimát nem
lehetett megállapítani, ilyennek a létezése azonban nagyon is lehetséges — azért való-

szín, hogy a kérdéses smaradvány valamilyen A Znes-féleségbl, esetleg Keteleeriá-ból

€
7 Földtani Közlöny
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származik. Ez csak feltevés, mert végleges döntés csakis az egyes xylotómiai részletek

alapján lehetséges. Minthogy az említetteken kívül finomabb bélsugárrészleteket meg-
állapítani nem lehetett, ezért a legnagyobb hasonlóság alapján egyelre Keteleeria (?)

néven kívánom megjelölni.

A Keteleeria a harmadkorbanKözép-Európa akkori területén már élt, amit néhány
lelet is igazol. így pl. Pop (32) Borszékrl mutatott ki Keteleeria tsét és pollenedet,

bár ez sem teljesen megbízható adat. A. Keteleeria loehri Németországban (Klörbecsen

bei Niederrad), a fels-oligocénben szintén él.

8. Palmoxylon Sábái (?)

(XIII. tábla, 26—29., XIX. tábla, 30—31. kép)

A tarnóei darabok között az egyik kis darab (16. sz.), melv a Katlan-völgybl
a baloldali 1. sz. lelhelyrl került napfényre, már külsleg is elárulta, hogy bels szer-

kezete lényegesen eltér a többiétl. Az 5— 6 cm nagyságú darab külsején 1— 2 mm vastag,

kanyargósán lefutó zsinegszer kiemelkedések voltak megfigyelhetk. A keresztcsiszolat

(XIII. tábla, 26. sz. fénykép) 30-szoros nagyítási! képe csakis egyszik növényre utal.

A kisnagyítású képen (10-szeres) jól lehet látni, hogy az egyes elkülönült edénynyalábok

látszólag szórtan, de azért nagyjából mégis a kerülettel párhuzamosan haladó sorokban

rendezdnek. Ennek egyik részletét tünteti fel a 26. sz. fénykép. A 27. sz. fénykép egy

ilyen magános edénynyaláb szerkezetét mutatja a kollaterális edénynyalábhoz csatlakozó

sclerenchimakoteggel együtt. A 29. sz. fénykép is egy kollaterális zárt edénynyalábot

ábrázol nagyobb nagyításban. Az egyes edények néhol csoportokba tömörülnek, mások
viszont magánosán az alapszöveti sejtek között helyezkednek el. A 28. sz. fénykép viszont

egy ilyen edénynyalábnak a farészletét tünteti fel, 150-szeres nagyításban. Mellette

a vékonyfalú háncslemezek és az alapszöveti parenchimasejtek is jól látszanak. A 30. sz.

fénykép egy ilyen edénynyaláb és környezetének hosszanti szerkezetét mutatja 30-

szoros nagyításban
,
míg a 31. sz. fénykép egy ilyen fanyaláb hosszanti szerkezetét

mutatja 100-szoros nagyításban. A fényképen világosan látszik a tracheidák lépcs-

zetes, illetleg gyrs vastagodása. Ugyancsak jól látszik a fanyalábokat körülvev
parenchimasejtek elrendezdése és finomabb szerkezete is. Néhol az edényeknek per-

forációját is lehet látni. Ilyen fa szerkezete egyetlen kétszíklevel vagy nyitvaterm
növénynek sincs.A törzs tehát feltétlenül valamilyen egyszíklevel növénybl származik.

Az összehasonlító adatok alapján ez a szerkezet a páhnák törzsének szerkezetéhez

hasonlít a legjobban, ill. azzal azonosnak mondható. Jablonszky J. (21) munká-
jában említ egy pálmafélét, a Calamus noszkyit, de ennek csak levéldarabka és termés

lenyomatait ismerteti. R á s k y K. (33) szintén említ egy pálmafélét, a Sábáit, de is

csak annak lenyomatairól emlékezik meg. Andreánszky (4) is leír egy pálmafélét.

a Felvidékrl, a harmadkori flóra ismertetésekor, de is csak lenyomatok és nem xylo-

tómiájuk alapján ismertette. A Calamussál és a Dracaendxal való összehasonlítás szerint

azok egyikével sem egyezik meg teljesén. Kétségtelen azonban, hogy valamilyen pálma-

féle lehet.

Eames és Mac -Danié Is (7y'b) munkájának 306. oldalán közölt Sábalpal-

rnetto egyik edénynyalábjának mikroszkópos szerkezeti képe megegyezik a szóbanforgó

alakéval (XIII. tábla, 28— 29. kép). Ezt a megállapítást látszik megersíteni az a körül-

mény is, hogy R á s k y a lenyomatok között Sabal maradványokat is talált. Minthogy

Sabal palmetto Középeurópában a harmadkorban nagy elterjedés volt, így nem lehetet-

len, hogy Ipolytarnócon is élt az alsó-miocénben. Megyjegyzésre érdemes, hogy a Sabalok

(7 faj) Észak-Amerikában, Venezuelától északra egész Észak-Amerika déli részéig ma
is élnek. Legészakibb alakja a 5. palmetto a 36°-ig felhatol.
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9. Carpinoxylon (?)

(XIV. tábla, 32—33., XV. tábla, 34—36. kép)

Az ipolytamóci miocénkorú flórában a fenyk és pálmák mellett az alábbi vizsgá-

latok szerint kétszíklevel lombosfák is vannak, ilyen pl. a Kubinyi lelhelyrl származó
2 b sz. darab is.

A X. tábla 32— 33. sz. fényképei az egyik törzs keresztcsiszolati képét tüntetik

fel 30-, illetve 100-szoros nagyításban. A keresztcsiszolatokon az 1— 2 réteg bélsugarak

között ^ egyenl nagyságú tracheidák (?), esetleg farostok között nagyobbüreg tracheák

helyezkednek el részben magánosán, részben pedig kisebb-nagyobb csoportokban, esetleg

sugaras elrendezdésben.

A keresztmetszeti képbl azonban vajmi keveset lehet megállapítani,

legfeljebb azt, hogy a fa egyenletes szerkezetet mutat ; feltn évgyrhatárai nem
voltak, ami bizonyos mértékig egyenletes éghajlatra enged következtetni.

A húrcsiszolat (XV. tábla, 34. kép) a fa bels szerkezetérl már bvebb
felvilágosítást nyújt. A bélsugarak általában egyrétegek, néhol úgy tnik fel, mintha
ezek a bélsugarak kissé srbben rendezdtek volna el, amibl a halmozott bélsugarakra

is lehetne következtetni. De még ez a szerkezet sem ad pontos útmutatást a fa fajának

biztos meghatározásához. A 35. sz. fénykép 100-szoros nagyításban a fa sugárszerkezetét

tünteti fel. Ez a sugárcsiszolat azt mutatja, hogy a bélsugársejtek általában egyenl
magasak, a heterogén bélsugárszerkezet alig észrevehet. A fa finomabb szerkezetérl

a sugárcsiszolatról készült nagyobb nagyítású fényképek nyújtanak némi útbaigazítást.

A 36. sz. fényképen igen jól látszik, hogy a tracheidák falában nemcsak sr vermes-

gödörkék sorakoznak, illetve tömörülnek szorosan egymáshoz, hanem a trachiedákban

aránylag vékony spirális vastagodások is vannak. A spirálisok a hossztengelyhez viszo-

nyítva aránylag alacsony szög alatt futnak a Carpinus-okxa emlékeztet módon.

A fényképen az egyik tracheida egyszer perforációja is igen jól látszik. Ez a faszer-

kezet nagyban hasonlít a ma él Carpinusamk. tracheida és perforációs szerkezetére,

de a mi, ill. a középeurópai Carpinusavaktól fként keresztcsiszolati szerkezete alapján

határozottan eltér. Lehetséges, hogy valamilyen meleg égövi, esetleg amerikai Carpinus

szerkezetével jobban megegyezik. Rásky K. szóbeli közlése alapján az ipolytamóci

leletek között Carpinus, minden valószínség szerint Carpinus grandis levéllenyomatokat

is talált, így nem lehetetlen, hogy a kétféle lelet valamikor összetartozott. Minthogy ezt

az smaradványt összehasonlító anyag hiányában pontosan meghatározni nem tudtam,

de mivel a Carpinus szerkezetéhez nagy mértékben hasonlít, ezért ezt a darabot ideigle-

nesen egyszeren Carpinoxylon (?) névvel kívánom megjelölni.

A ma él Carpinusok száma mintegy 15, Közép-Déleurópában, továbbá Közép-

és Kelet-Azsiában, ill. Eszakamerikában egészen Mexikóig a mérsékelt szubtropikus

tájakon élnek. A harmadkorból több mint 30 faj ismeretes. Legelterjedtebb volt a Carpinus

grandis U ng., amelynek si maradványai Magyarországon is ismeretesek. Ugyancsak
kevés Carpinus levélmaradvány került el Ipolytarnócról is. Minden valószínség szerint

ezek a lenyomatok és törzsmaradványok nálunk a miocénben összetartoztak és nem
lehetetlen, hogy éppen ugyanabból a fajból a Carpinus-grandisból származnak. Érdekes

megemlíteni azt a jelenséget is, hogy Carpinusók Észak-Amerikában egész Mexikóig

terjednek csak el, tehát nagyjából addig a területig, ahol a Pinus lambertiana és a P. albi-

caulis jelenleg is él.

10. Laurinoxylon aniboides n. sp.

(XVI. tábla, 37—40 kép)

A jobb 1 . számú lelhelyen talált 13. sz. törzs és a Kubinyi lelhely felett a kimo-

sott törzs szerkezete egymással megegyezett. A megvizsgált törzsmaradványok közül

7 *
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a 1 1. sz. szerkezetét a XVI. tábla 37. sz. fényképének fels része mutatja. A keresztmet

szeti képen igen jól látszik, hogy a magános, ill. sugárirányban elrendezdött traebeidák

közeit aránylag szküreg vékonyfalú tracheidák, ill. faparenehima és farostok töltik

ki. Bz a szerkezet nagy mértékben emlékeztet a Közép-Amerikában otthonos Aniba
roseadora D u c k e szerkezetéhez, amelyet a fénykép alsó része mutat. Az si fa és

a ma él Aniba roseadora szerkezete igen sok vonásban megegyezik egymással.

Eme keresztcsiszolati szerkezet alapján azonban még nem lehet a két fát közelebbi

kapcsolatba hozni. Ha ellenben mindkét fa sugárszerkezetét azonos nagyításban össze-

hasonlítjuk, úgy a kett azonossága már sokkal határozottabb. A XI. tábla 38. fény-

képének baloldala az él Aniba roseadora, jobboldala pedig az si fa sugárszerkezetét

tünteti fel teljesen azonos, 100-szoros nagyításban. A hosszirányban megnyúlt olaj-

tartó idioblasták mérete, elhelyezkedése, valamint a bélsugársejtek magassága, elrende-

zdése szinte teljesen megegyez. Az ilyen olajidioblasztás szerkezet a Lauraceae családra

jellemz. Ugyancsak jól látni ezeket az olaj tartó sejteket a húrcsiszolaton is, valamint

azt, hogy ezek az olajtartó sejtek többnyire a bélsugarak szélein, ill. végein helyezkednem

el. Az olajtartó sejtem egynem tartalma is teljesen megkövesedett, amit a fényképfel-

vételek is igen jól igazolnak. Az olajtartó sejtek sajátos elrendezdését, továbbá a trachei-

dák thylliseinek szerkezetét a XVI. tábla 40. sz. fényképe is igen szépen mutatja.

E. Schönfeld (36) egyik dolgozatában részletesen leírja egv Laurinoxylon linderoides

xylotómiáját. A dolgozat 2. sz. fényképének egyik részlete szinte teljesen megegyezik

a most ismertetett smaradvány tracheida, illetve olajtartó sejtjeinek szerkezetével,

más részletekben azonban attól eltér. Minthogy az Aniba roseadora a Lauraceae családba

tartozik és ez majdnem teljesen megegyezik a kovásodott fa finomabb szerkezetével,

ezért ez az alak kétségtelenül a Lauracaea családba tartozik. Mivel szerkezete rendkívül

hasonlít az Aniba roseadora él fajhoz, ezért ezt az alakot Laurinoxylon aniboides nov.

sp.-nek kívánom megnevezni, azzal a megjegyzéssel, hogy R á s k y K. többek között

a Lauracaea családba tartozó lenyomatokat is talált.

Diagnosis : Laurinoxylon aniboides n. sp. Greguss

Lignum in facie transversali tracheis singulis, binis vei in seriebus radialibus

brevibus 3—-4 ; in intervallis trachearum tracheidibus fibrosis parietibus tenuibus, fibris

libriformibus et cellulis parenchymaticis ligneis : radiis medullaribus generatim 1—2 sUa-
tis et 20—30 cellulis altis, supra et infra maioribus idioblastis oleum habentibus ; in tra-

cheis thyllis permultis et dense reticulatis.

1 1 . Laurinoxylon müller-stolli n. s p.

(XVII. tábla, 41—44. kép)

Az elbb ismertetett Laurinoxylon aniboides mellett az ipolytarnóci kovásodott

fák közül egy másik, 11. sz. Laurinoxylon is elkerült éspedig a Katlan-völgy jobb,

2. sz. lelhely mellett az úton. Keresztmetszeti képe (41 . kép) csak részben

hasonlít az elbb ismertetett Laurinoxylon aniboides-hez. Az ikerpórusok itt is határo-

zottan látszanak, bár a magános tracheidák is elég gyakoriak. A tracheidák közeit esetleg

összenyomódott farostok töltik ki.

A húrcsiszolaton jól látszanak a bélsugarak és tracheidák szerkezetei.

A bélsugarak általában 10— 15 emeletnyi magasak és többnyire kétrétegek, végeikhez

mint szögletsejtek az olajtartó sejtek csatlakoznak. A tracheidák belsejét laza tliyllisek

töltik ki (1. 42. sz. fényjcép). A bélsugarak finomabb szerkezetét nagyobb nagyításban

a XVII. tábla 43. sz. fényképe mutatja. Müller Stoll (27) egy oligocénbl származó

lignitnek, a Laurinoxylon sp. fényképét közli, amely méreteiben, szerkezetében tökéle-

tesen megegyezik az Ipolvtarnócon talált smaradvány bels szerkezetével. A XVII.
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tábla 43. képén a baloldalon az ipolytarnóci kovásodott fa egy magános bélsugárszer-

kezetet tüntet fel, míg mellette közvetlenül a fehér mezben a Müller-— Stoll
Laurinoxylon sp. fényképe van. A kett szerkezete teljesen azonos, úgyhogy egész bátran

állíthatjuk, hogy a németországi Wiesab. Kamen z-ban talált lignit és az ipoly-

tarnóci si fa azonos fajhoz tartoznak. A bélsugarak még a legkisebb részleteikben is

megegyeznek egymással.

Sugárcsiszolatról készült a 44. sz. fénykép is. A tracheidák falát srn borítják

a vermesgödörkék, amely a Lauraceae-ra szintén egyik jellemz sajátság. Ezek szerint

az ipolytarnóci erdben egymás közelségében két babérféleség is élt együtt.

Minthogy Müller— Stoll ezt az alakot már elzleg ismertette, de faj

megnevezés nélkül új alakként Laurinoxylon müller-stollii n. sp. Greguss néven

jelölhet. Ipolytarnóc mellett az alsó-miocénbl egy olyan Laurus-iél&ség került el,

amely Drezda közelében az oligocénben élt. Ezt az ipolytarnóci flóra oligocén jellegét

ersítené, amire már Jablonszky is utalt.

Diagnosis
;
Laurinoxylon müller-stolli n. sp. Greguss

Lignum in facie transversali plurimum tracheis singulis vei binis, in intervalli s

fibris ligneis parietibus tenuibus ; radiis medularibus 10— 15 cellulis altis, 1, generatim
2 stratis, radiis medullaribus supra et infra indioblastis oleum habetibus ; in facie tan-

gentiali idioblastis obtusis et conicis ; tracheis thyllis subreticulatis ; parietibus tracheali-

bus poris areolatis densis.

12. Dryoxylon silvaticum

(Magnolites silvaticum T u z s o n)

(XVIII—XIX. tábla, 45—52. kép)

Az ipolytarnóci fatörzsek közül a 4., 9., 10. és 12. számúak voltak a legérdeke-

sebbek. A 4. sz. a Katlan-völgybl, a 9— 10. sz. a Katlan-völgy jobboldalán az irton,

a 12. sz. pedig a jobb 1. sz. lelhelyrl került napfényre.

A keresztcsiszolatokon (45—46. fényképek) az évgyrhatárok csak

alig észrevehetk (45. fénykép) . Az évgyrkben az edények általában magánosak,

szórtak és csak igen ritkán párosak, esetleg hármasával csoportosulnak. Keresztmet-

szeteik nem szabályos körök, hanem inkább kissé megnyúlt ellipszisek, legtöbbször

szögletesek. Az edények közeit szkebb tracheidák, faparenchima, illetve farostkötegek

töltik ki (46. fénykép). A keresztmetszeten feltnen látszanak a 12— 16 sejtnyi széles

bélsugarak, amelyeknek sejtjei a széleken aránylag rövidek, a középsk valamivel hosz-

szabbak. Egyik-másik széles bélsugár az évgyrhatáron kissé kiszélesedik, amely jelen-

séget a meghatározásban is fel lehet majd használni.

Húrcsiszolat, finomabb szerkezetét a 47., 48. sz. fényképek mutatják.

A feltn vastag bélsugarak 100—200—400 vagy még érméi is több sejtnyi magasak és

kihegyesed orsóalakúak. A széles bélsugarakat rövid tagú tracheidák, edények és fapa-

reneliimasejtek választják el. A bélsugársejtek keresztmetszetei néhol szabályos körök,

máskor egymáshoz szorosan illeszked hatszögek, vagy sokszögek, belsejükben néhol

sejttartalom (48. fénykép). A húrfalak srn és egyszeren gödörkések. A lefutó edények

falait apró vermesgödörkék borítják, amelyek általában hosszanti szabályos sorokba,

máskor ritkásan, de akkor is kivehetleg hosszanti sorokba rendezdnek (1. még XIX.
tábla, 52. kép).

Sugárcsiszolat. A bélsugarak finomabb szerkezetérl, de álcalában a fa

szerkezetérl a sugárcsiszolati képek nyújtanak pontosabb felvilágosítást. A hossz

-

esiszolator a fa legjellemzbb sajátsága, hogy az edényeknek aránylag igen magas létrás

perforációjuk van, amelyek néhol vülásan el is ágazhatnak (1. 52. kép). Az edénytagok



102 Földtani Közlöny 84. kötet 1—2. füzet

néha aránylag rövidek, ilyen esetben a perforáció egyszer . Az edények között a parenehi-

masejtek szórtan helyezkednek el, egyik-másikban a sejttartalom is jól látszik. A vastagabb

edények között szükebb üreg tracheidák haladnak. Ezek szerkezete, gödörkézettsége

az edényekéhez hasonló. Az edényeken és a traclieidákon a veimesgödörkék aránylag

aprók, néha négyszögletesek, ellentett helyezetek, máskor pedig kissé vízszintesen

megnyúltak, vagyis egymás mellett helyezkednek el. Ugyanakkor az edény hossztenge-

lyével párhuzamos sorokban, tehát egymás fölött is elhelyezkedhetnek, éspedig a trachei-

dákban általában 1— 2 sorban, az edényekben 3

—

4—5 sorban.

A rendkívül magas bélsugarakban a bélsugársejtek négyzetes vagy téglalapalakúak,

a közbülsk ellenben vízszintes irányban jelentsebben megnyúlhatnak. Határozottan

heterogén bélsugárszerkezetet a fában nem lehetett megállapítani. A bélsugársejtek

egymással sr és egyszer gödörkékkel közlekednek (51— 52. fénykép). A bélsugarak

belsejét, valamint a hosszanti parenchimasejtek belsejét is szemcsés anyag, minden
valószínség szerint keményít tölti ki. Az edényekben néhol a spirális vastagodáshoz

hasonló lécek haladnak.

A fenti alaktani sajátságok alapján próbáljuk ezt az smaradványt meghatározni.

A meghatározásnál kiindulásnak tekinthetjük a rendkívül magas, 250—400 vagy még
ennél is több sejtmagasságú és aránylag igen szeles, 12— 16 sejtnyi vastag bélsugarakat,

a sr létrás perforációt az edények gödörkézettségét, valamint a bélsugarak szerkezetét.

> A kétszíklevel növények között feltn vastag bélsugarai vannak a jól ismert Fagaceae,

Platanaceae, Proteaceae, Dilleniaceane Rhizophoraceae, Aquifoliaceae, Casuarinaceae,

Sterculiaceae, Piperaceae, Icacinaceaenek. Ugyancsak vastag bélsugarai vannak a lián-

szer fáknak, ill. cserjéknek, mint pl. a Vitaceae, Actinidaceae, Aristolochiaceae
,
Ranun-

culaceaenák-. Ezek közül alig akad olyan, amelyre a fentemlített három fontos bélyeg

ráillene, csupán a Dilleniaceae, Aquifoliaceae, Magnoliaceae és a Platanaceae azok, ame-

lyekben a széles bélsugárszerkezet mellett hosszúranyúlt létrás perforáció is van. Els-
sorban a Platánok, és a Magnóliák, azok, amelyeknek elég széles bélsugarai vannak,

a perforációjuk is részben létrás, részben pedig egyszer. Kétségtelen, hogy az edények

falában a vermesgödörkék elrendezdésének módja és alakja teljesen megegyezik a Pla-

tanaceae, de fleg Magnoliaceae edényeinek gödörkézettségével, vagyis a gödörkék hatá-

rozottan ellentett helyzetek. Ugyancsak rendkívüli módon hasonlít ez a lelet a Magnóliák

és a Piatanok keresztmetszeti szerkezetéhez is. Egyik a Magnóliára, jellemz sajátság

pl. az is, hogy a bélsugarak az évgyrhatáron kissé kiszélesednek, ami a kovásodott

fánál szintén megfigyelhet, de megegyeznek abban is, hogy az edények ebben a fában

is magánosak, kissé szögletesek, közeiket fként rosttraclieidák töltik ki, de kevés fapa-

renehimájuk is van. Némi különbség csupán a bélsugarak szélességében mutatkozik.

Míg az él Platán- és Magnolia-íélék bélsugarainak a szélessége 5— 10 sejt, addig az

említett smaradványé 14— 16 sejt is lehet.

A bélsugárszerkezet alapján számításba lehetne venni a Sterculiaceaet is, de ezek-

nek sem spirális vastagodásuk, sem létrás perforációjuk nincs. Mivel a kovásodott fában

a széles bélsugarak között a bélsugármezkben • az edények elrendezdése, alakja (K),

a bélsugaraknak az évgyrhatáron való gyenge kiszélesedése (K), az edények egyszer

és létrás perforációja (S), az edényeken és a tracheidákon a vermesgödörkék jellege és

•elrendezdése (S), a spirális vastagodás (S), a Piatanok, ill. Magnóliák fájának szerkeze-

tével megegyezik, véleményem szerint az smaradvány valamely Platánból vagy még
inkább Magnóliából származik. De melyikbl (?) T u z s o n (45) a balatoni fosszilis fák

monográfiájában leír egy Magnolites silvaticum középs-miocénbl származó alakot,

amelynek a legfinomabb szerkezete is teljesen megegyezik a mi kovásodott fánk szerke-

zetével. A bélsugarak az évgyrhatáron azonos módon szélesednek ki mindkettnél.

A bélsugarak szélessége is ugyanaz, amennyiben mindkettben általában 12— 17 sejt
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szélesek és 200—400 sejtnyi magasak. Az edények elrendezdése, azok szögletessége,

az edényekben a spirálisok lefutása, azok elágazása azonos módon történik. Az edények

közeit kitölt szögletes farostok elrendezdése és mérete is megegyezik. Ezek alapján

Ipolytarnóc környékén az alsó-miocénben, esetleg az oligocénben a Dryoxylon silvaticum

is élt és így annak a flórának fontos és gyakori alkotóeleme volt, amit a hasonló leletek

gyakorisága is igazolhat.

Nagyjából ugyanilyen szerkezete van a 10. sz. darabnak is.

Összefoglalás

A leíró vizsgálatok összehasonlító eredményei szerint Ipolytarnóc környékén az

alsó-miocénben aránylag változatos fanemekbl álló flóra volt. Az eddig vizsgált leletek

szerint ebben az alsó-miocén erdben mintegy 12 jól elkülönült fajból 7 feny, 4 lombosfa

és egy pálmaféleség élt. A fenyfélék közül 5 határozottan Pinus, míg az egyik valószín-

leg Sequoia, a másik pedig Keteleeria. A Piwws-félék közötti különbségeket a bélsugarak

finomabb szerkezete alapján lehetett felderíteni. Ezek közül kett ma is él fajokkal

csaknem azonosítható. A másik három Pinusnak csak a kereszt- és húrirányú szerkezetét

lehetett pontosan megállapítani, a bélsugarak finomabb szerkezetét azonban már nem,

így azok pontosabb meghatározása nélkül, a Pinuxylon csoportba sorolhatók.

Az Abies és Keteleeria közötti xylotómiai különbség megállapítása toboz-, levél -

és egyéb maradványok nélkül majdnem lehetetlen. A harmadkorban a Keteleeria Európá-

ban is élt. A vizsgált példány évgyriben a tavaszi pászta kissé összenyomódott volta,

továbbá aránylag magas és kétréteg bélsugárszerkezete inkább a Keteleeriára, még-
pedig leginkább a K. davidianára mutat.

Kétségtelen a flórában két Laurinoxylon jelenléte is. A Carpinus jelenléte már
bizonytalanabb, de a Dryoxylon (Magnolites) elfordulása szintén biztosra vehet.

Nem kétséges a Sabal alakkörébe tartozó pálmafajnak a jelenléte sem.

Az ipolytarnóci egykori erd ökológiáját J ablonszky részletesen jellemezte.

Ezzel kapcsolatos újabb slénytani vizsgálatok azt mutatják, hogy Ipolytarnóc környé-

kén a miocénben aránylag több olyan fa élt, amelyeknek egyes alakjai Eszak-Amerikában,

majdnem azonos társaságban ma is élnek. A Pinus tarnociensisnek megfelel Pinus

lambertiana, a Pinus albicauloidesnex. megfelel Pinus albicaulis, a Sequoioxylonnak

megfelel Sequoia sempervirens, Laurinoxylon aniboidesneK megfelel Aniba roseadora

szintén Amerikában és együttesben élnek. Néhány Carpinus ugyancsak Észak-Amerikában,

az egyik Magnólia, továbbá a Sabal palmetto szintén Amerikában otthonos. Ha min-

ezekhez hozzávesszük még azt is, hogy a nagy tömegben elkerült Myrica lignitum mai
alakköre a Myrica cerifera szintén Észak-Amerikában elterjedt (Pterocaria denticulata j

,

továbbá az Acer rubrumhoz közelálló Acer trilobatum is és ugyancsak Észak-Amerikára
utalnak a J ablonszky Magnólia dianae, a Cercis antiqua, Fraxinus primigenia

fajai is, úgy mindezek után jogosan felvetdik az a gondolat, hogy az északamerikai,

különösen annak keleti része nagy mértékben hasonlít az ipolytarnóci egykori erd-
flórához. W e g e n e r-féle elmélet szerint a miocénben Európa nyugati része, valamint

Észak-Amerika keleti része összefügg szárazföldet alkotott, ahol a fenti növényzet

egyenletesen volt eloszolva. így válik érthetvé, hogy a két kontinens elválása után a

növényzet egy része Amerikában délfelé vándorolva félig-meddig változatlanul meg-
maradt, Európában ez a flóra délfelé már nem vándorolhatott, fbb alakjaiban kipusz-

tult vagy megváltozott.

A fentiek szerint az ipolytarnóci miocénkorú erdt olyannak képzeljük el, amely-

ben babérok, magnóliák, fenyk és pálmák éltek, tehát olyasféle

lehetett a növényzet, mint amilyen a Mexikói öböl partjain ma is él. A tamóci famarad-



104 Földtani Közlöny 84. kötet 1—2. füzet

ványok az oligocénnál fiatalabb, de a fels miocénnél idsebb erdkbl származhattak-

akol az ilyen növények a dús nedvesség talajon kívül mérsékelt esmennyiségre és

szubtrópusi tengerparti éghajlatra utalnak.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATIOX DES PLAXCHES

VI. tábla

Sequoioxylon (Sequoia lángsdorfii)

1 . Keresztcsiszolat
(

1 00- X ) . A vékonyfalú tracheidák között faparenchima

sejtek vannak elszórva sötétszín tartalommal. A bélsugarak egyréteg szélesek, víz-

szintes falukban néha gödörkézettség látszik.

2. Húrcsiszolat (100- x). Egyréteg (20 sejt magasságú) bélsugarak, az egyik

mellett faparenchimasejt, benne sejttartalom. A vízszintes fal sima.

3. Sugárcsiszolat (100-x). Vízszintes és húrfalak simák. A határoló sejtek mintha

h aránttracheidák lennének. A faparenchimasejtekben sr szemcsés tartalom, talán

keményít. A bélsugársejtekben 1— 2 sor taxodioid gödörke.

VII. tábla

4. Sugárcsiszolat (300- x). A tracheidák sugárfalában laza elrendezdés 1—

3

sor vermesgödörke Sanio vonalakkal. A faparenchima vízszintes fala sima, belsejében

szemcsés tartalom.

5. Sugármetszet (300- x). Sequoia sempervirens (récens) traclieidáiban a vermes-

gödörkék 2—3 sorban rendezdnek. A bélsugársejtekben a gödörkék száma 2— 19 a

kövülethez hasonlóan. A S. sempervirensnek is van liaránttracheidája.

6. Sugárcsiszolat (300- x). Sequioxylon bélsugarának vízszintes és húrfalai

simák, a keresztezési mezben a taxodioid gödörkék 1— 2 sorosak, mint a recens Sequoia

sempervirensben

.

VIII. tábla

Plnuxylon lambertoldes n. nm. Greguss — Pinus tarnociensis Tuzson

7. Keresztcsiszolat (30- x). A széles évgyriben a tavaszi fa fokozatosan megy
át szibe, benne gyantajárat.

8. Keresztcsiszolat (100-x). A gyantajáratban vékonyfalú epithel sejtek a Pinus

jelleget bizonyítják.

9. Sugárcsiszolat (300- x). A bélsugárparenchima és haránttraeheidák váltogatják

egymást. A haránttraeheidák falai simák (Haploxylon) . A keresztezdési mezben
2— 3 gödörke. Némelyik sejtben gyantatartalom.
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IX. tábla

10. Sugárcsiszolat (300- x). A szélesebb tracheidák ikergödörkéi a Sanio

vonalakkal.

11. aj Sugárcsiszolat (150- x). A fénykép baloldala (11/a) a Pinus tarnocien-

sisbl, a középs (11/5) a recens Pinus lambertianaból készült azonos 170x-es nagyí-

tásban, 1 l/e a Pinuxylon lambertoides egyik bélsugárrészlete. A keresztezdési mezk
gödörkézettsége teljesen azonos.

12— 13. Húresiszoiatok (100- x). Egy- és kétréteg egyszer bélsugarak, a bal-

oldali széles bélsugárban 2 (3) vízszintes gyantajárat halad.

X. tábla

14. Keresztcsiszolat

15. Keresztcsiszolat

részlete.

16. Keresztcsiszolat

járat.

17. Keresztcsiszolat

gyantajáratok.

(30 x). Pinuxylon primurn évgyrmezejében gyantajárat.

(30 x). Pinuxylon secundum széles évgyrmezejének egy

(30 x). Pinuxylon tertium évgyrmezejében egy gyanta-

(50 x). Pinuxylon albicauloides keskeny évgyrmeziben

XI. tábla

18. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon primurn egyszer és gyantajáratos bél-

sugarainak szerkezete.

19. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon secundum egyszer és gyantajáratos bél-

sugarainak szerkezete.

20. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon tertium egyszer és gyantajáratos bél-

sugarainak szerkezete.

XII. tábla

21. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon albicauloides egyszer és gyantajáratos

bélsugarainak szerkezete.

22. Sugárcsiszolat (150 X). Pinuxylon albicauloides tracheidáinak sugárfalában

a vermesgödörkék néha ikergödörkésen rendezdnek el.

23. Sugárcsiszolat (30 x). A fénykép baloldala a kövületbl készült csiszolat-

ról, a jobboldali rész a ma él Pinus albicauloidesböl készült. Mindkettben a haránt-

tracheidák falai simák (Haploxylon)
,
mindkettben egy keresztezdési mezben 1—

2

nagy, az egész keresztezdési mezt kitölt pinoid gödörke van.

Keteleeria(?)

24. Húrcsiszolat (100 x). Keleleeria? Egy- és kétréteg, aránylag magas bél-

sugarak
;
gyantajáratos bélsugarai nincsenek.

25. Keresztcsiszolat (50 x). Évgyriben gyantajáratok nincsenek.

XIII. tábla

Palmoxylon (Sabal)

26. Keresztcsiszolat (30 x). Az egyes edénynyalábok szórtak, de a perifériával

± párhuzamosan rendezdnek el.
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27. Keresztcsiszolat (100 x). Egy edénynyaláb keresztmetszeti képe a skle-

renchymával együtt.

28. Keresztcsiszolat (150 x).' Sabal palmetto (ma él) egyik edénynyalábja.

29. Keresztcsiszolat (200 x). Fa- és háncsnyaláb egymás mellett.

XIV. tábla

30. Hosszcsiszolat (30 x). Edénynyaláb hosszanti képe.

31. Hosszcsiszolat (200 x). Edénynyaláb hosszanti képe.

Carpinoxylon?

32. Keresztcsiszolat (30 X). A sr tömött fában magános, vagy kisebb csopor-

tokba tömörült tracheák, egy-kétréteg bélsugarak.

33. Egy kis részlet nagyobb (lOOx) nagyításban.

XV. tábla

Carpinoxylon (?)

34. Húrcsiszolat (100). Egy-kétréteg bélsugarak néhol srbben sorakoznak.

35. Sugárcsiszolat ( 1 00 x ) . A bélsugarakban négyzetes és téglalap-alakú ± egyenl
magasságú bélsugársejtek.

36. Sugármetszet (300 x). A szélesebb tracheidákban spirális és vermes vastago-

dások, egyszer perforáció.

XVI. tábla

Laurinoxylon aniboides nov. sp.

37. Fels része a kövületbl, alsó része pedig a recens Aniba roseadorából készült

azonos lOOx-os nagyításban. A magános és ikerpórusok a vékonyfalú alapállományban

azonos módon rendezdnek el.

38. A kép baloldala a recens Aniba roseadordból, jobboldala a kövületbl készült

azonos (lOOx) nagyítással. Az olaj tartó idioblastok mindkettben azonos nagyságúak

és elrendezdések. Az olaj tartó sejtekben még a megkövesedett olaj is látszik. Az arány-

lag alacsony bélsugársejtek szerkezete is azonos.

39. Húrcsiszolat (100 x). Az egyréteg bélsugarak végein helyezkednek el az

olaj tartó idioblasztok.

40. Sugárcsiszolat (lOOx). A tracheidákban thyllisek és olajtartó idioblastok.

XVII. tábla

Laurinoxylon müller— stolli nov. sp.

41. Keresztcsiszolat (100 x). Az összenyomott alapállományban megános és

ikertracheák rendezdnek.
42. Húrcsiszolat (100 x). Az 1— 2 réteg bélsugarak Között tracheák húzódnak,

a tracheákban thyllisek.

43. Húrcsiszolat (100 x). A kép jobbszélén egy kétréteg bélsugár tetején olaj-

tartó idioblaszta ;
a fehér mezkben ugyanakkora nagyításban egy Laurinoxylon sp.

bélsugár szerkezete
.
(M ü 1 1 e r—S toll).

44. Sugárcsiszolat (1 50 x ). Az egyik tracheida falát sr vermesgödörkék borítják.
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XVIII. tábla

Dryoxylon silvaticum (Magnolites)

45. Keresztcsiszolat (30 x), széles bélsugarak.

46. Keresztcsiszolat (lOOx), az évgyrhatáron kiszélesed vastag bélsugár-

részlet.

47. Húrcsiszolat (30x)

48. Húrcsiszolat (100 x). Egy széles bélsugár szerkezete.

XIX. tábla

49. Széles bélsugár részlet és röyid edénytagok. (lOOx)

50. Sugárcsiszolat (300 x), bélsugársejtek szerkezete.

51. Sugárcsiszolat (300 x), az edényekben a vermesgödörkék elrendezdése.

52. Sugárcsiszolat (300 x). A hosszan elnyúló létrás perforációk.

Hn>KHe-MnoueHOBbie OKpeMHejibie, ApeBecHbie oct3tkh h3 a. MnojibTapHOH

n. T p e r y ui

£(. MnojibTapHon (Kom. Horpaa) HBAneTca oahhm h3 asbho H3Becrabix cöopHbix
nyHKTOB 4>Jiopbi HH>KHe-MHoneHOBoro B03pacTa. 3aecb co6npanH H. TywoH, fi. Hockh,
fi. Höjiohckh h b Hanin ahh A. TaiuHaAH-KyöanKa, Jl. BapTxo h,

ocoöeHHO Knapa PauiKH. OHa 3aHHMaercfl ceünacc o6pa6oTKOH HaüAeHHbix oTnenaTKOB
(jjjiopbi, Torsa Kan OKpeMHejibie ctbojiw - hhcjiom b 22 3K3eMnjinpa — OHa npeAOCTaBHAa
MHe k H3yAeHHio. B nponecce noApoöHbix HccAeAOBaHHH OKa3biBajiocb, hto b (jtjiope Mnone-
HOBoro B03pacTa npeoSnanajin cy6TponnMecKne aneMeHTbi, b tóm MHCJie : najibMbi, naBpbi h
MamojiHH. Cpean hhx cymecTByeT Pinus tamociensis, ormcaHa T y >k o h o m, ÖJinwaHiueií

ceroAHHuiHe (JjopMoü KOTopoií hbahctch Pinus lambertiana, WHBymen b ropax Cneppa
HeBafla.

06Hapy>KHJicA T3K>Ke Sequoioxylon, oneHb pacnpocTpaHeHHbiií b TperaAHOií (jinope,

aanee Palmoxylon (Sabal), Dryoxylon, flBa BHfla Laurinoxylon n oahh npoSneMaranecKHií
Carpinoxylon. CrpaHHO, hto b to we BpeMH no MeHbiue 4-5 bhaob Pinus >khah Ha toh >ne

TeppHTopHH, b coneTaHHH KOTopbix cymecTBOBaaH, ívioweT 6biTb, h Keteleeria (?) nmiAbies (?)
Ha 0CH0B3HHH H3yHCHHH CTBOJIOB 3BT0p npHUieA K BbIBOAy,HTO B HnOAbTapHOUCKOM

necy MHoneHOBoro B03pacra cymecTBOBaAH jiaBpbi, MamojiHH, cochh h najibMbi, BMecTe c

pacTHTenbHOCTbK), cymecTByiomeH B HacTOHipee BpeMH Ha öepery MeKCHKaHCKoro 3ajiHBa.

TapHOncKne oct3tkh nponcxoAHAH, no Bceií BepoHTHOCTH, H3 necoB MJiaaine ojinroueHOBoro,

ho CTapuie BepxHe-MHOueHOBoro B03pacTa, b KOTopbix pacreHHH cymecTBOBajin Ha noHBe oönnb-
hoh Bjia>KHOCTH, npn yMepeHHOM KOJinnecTBe ao>kah h cyÓTpommecKOM HaöepexcHOM KJiHMare.

najieoHTojiorHMecKHe nccjieflOBaHun aBTopa noKa3biBaioT Ha to, hto b OKpecTHOCTH

A. flnojibTapHou, b HH>KHe-MiiOHeHOBOH anoxe cocywecTBOBano OTHOCHTeAbHO 6onee A^pe-
BbeB, oTAejibHbie (j)op.Mbi KOTopbix b HacTonmee Bpe.MH cocymecTByioT b nonra aHanoniHHOM
coneTaHHH.

Pinus albicaulis, cooTBeTCTByiomaH P. albicauloides, Sequoia sempervirens, co-

OTBeTCTByiomaH Sequoioxylon, Aniba roseadora, cooTBeTCTByiomaH La urinoxylon aniboides,

Taioxe >KHByT b CHM6no3e b AMepune.
HecKO.ibKO bhaob Carpinus Towe >KHBeT b CeBepHO A.MepnKe

;
oahb MarHOAHH

h Saba Palmetto T3KM<e AOMa b AMepHKe. Myrica cerifera, cerOAHHUiHuii Kpyr bhas Mirica
lignitum TO>Ke pacnpocTpaHeHHbiií b CeBepHO AMepnKe, Tan Kan h Acer trilobatum 6ah3-

khh k Acer rubrum. Ha CeBepHyio A.MepnKy yKa3biBaioT h Magnólia dianae, Cercis aniiqua
h Fraxinus primigenia, onncaHHbie Höaohckhm.

Ha 0CH0B3HHH BbruiecKa3aHHbix mo>kho AcnaTb BbiBOAbi, MTO ceBepoaMepHKaHCKiiií

KAHM3T H, OCOÖeHHO BOCTOHHbie Aeca B ÖOAbUIOH Mepe nOXO'/KH Ha AeCHyiO (j)AOpy MHOUeHO-
Boro B03pacTa A- HnonbTapHOp.

3to HBneHHe cooTBeTCTByeT TeopHH BereHepa, cornacHO KOTopoü 3anaAHan
nacTb EBponbi h BOCTOHHan nacTb CeB. AMepuKH b MHoneHe cocTaBAHAH CBímHHbiií kohth-

hcht, rAe onncaHHan Bbiuie pacTirreAbHOCTb óbiAa paBHOMepHO pacnpeAeAeHa.
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OflHaKO, nocjie pa3i>eahheHhh sthx AByx kohthhchtob - mojkct SbiTb, nocne ncMe3-

OBeHHH npoMOKyTHOií cymn - qacrb pacraTeAbHOCTH, MHrpnpyH k iory AMepHKH, noqTH
en3MeHH0 coxpaHHJiacb, noxa b EBpone OHa He Morna MurpHpoBaTb k iory, CAeAOBaTenbHO
e TAaBHbie (JjOpMbl yMHpajlH HAH H3MCHHAHCb.

Les vestiges de bois silicifié du Miocéné inférieur d Ipolytarnóc

par P. GREGUSS

Ipolytarnóc (comitat de Nógrád) est l’un des lieux d’origine les plus anciennement

connus des plantes fossiles du Miocéné inférieur. C’est ici qu’ont collectionné J . T u z s o n,

E. N o s z k y, E J ablonszky, et plus récemment A. Tasnádi Kubacska,
R. B a r t k ó et notamment C. R á s k y. Rés empreintes végétales eollectionnées font

l’objet d’une étude en cours de C. R á s k y, qui a mis á ma disposition les troncs d’arbres

silificiés, en tout 22 piéces, pour l’étude xylotomique. L’étude détaillé en a donné le

résultat, que la flóré miocéné d’Ipolytarnóc a été composée surtout par des éléments

subtropicaux, comprenant des palmiers, des lauriers et des magnolias. On y trouve

aussi le Pinus tarnociensis décrit par J. Tuzson, dönt la forme la plus rapprochée

vivant actuellement, est le Pinus lambertiana des monts SierraNevada. Nous y avons

trouvé aussi le Sequoioxylon si répandu dans la flóré tértiaire, ainsi qu’une espéce de

Palmoxylon (Sabal

)

,
une de Dryoxylon, deux de Laurinoxylon et une espéce douteuse

de Carpinoxylon. II est remarquable qu’en ce temps il y avait sur ce territorire au moins

4 á 5 espéces de Pinus, parmi lesquelles il pouvait y avoir des Keteleeria (?) ou des Abies

( ?) . De l’étude des troncs d’arbres étudiés nous tirons la conséquence que la fórét miocéné

d’Ipolytarnóc a été composée de lauriers, de mangolias, de pins et de palmiers avec

d’autres espéces végétaux qui vivent encore actuellement aux bords de la baie de Mexique.

Selon toute probabilité les vestiges d’Ipolytarnóc proviennent de foréts plus jeunes que

l’Oligocéne, mais plus anciennes que le Miocéné supérieur, qui végétaient sur un sol

abondamment humide, avec des pluies movennes et un climat soustropical du bord

de la mer.

Nos études paléontologiques prouvent aussi que dans les environs d’Ipolytarnóc

au Miocéné inférieur y vivaient ensemble plusieurs espéces de bois dönt certaines formes

vivent actuellement en Amérique du Nord dans une association presque identique.

Re Pinus albicaulis correspondant au Pinus albicauloides, le Sequoia sempervirens corres-

pondant au Sequoioxylon, XAniba roseadora correspondant au Laurinoxylon aniboides

se trouvent aussi ensemble en Amérique. Plusieurs Carpinus vivent aussi en Amérique
du Nord

;
l’un des Magnólia, ainsi que le Sabal palmetto sont aussi indigénes de l’Amé-

rique. Ra forme actuelle du Myrica lignitum trouvé en grande quantité, le Myrica cerifera

est aussi répandu en Amérique du Nord (Pterocaria denticulata)
,
ainsi que l’ Acer trilo-

batum rapproché de l' Acer rubrum. Re Magnólia dianae décrit par J ablonszky,
le Cercis antiqua, le Fraxinus primigenia indiquent aussi 1’Amérique du Nord. Tout
cela nous permet de conclure á ce que le climat et les foréts de l’Amérique du Nord,

surtout les foréts situés á l’Est, peuvent bien étre semblables á la fórét miocéné d’Ipoly-

tamóc. Cette conclusion est d’accord avec la théorie de W e g e n e r, selon laquelle,

au Miocéné, la partié ouest de l’Europa et la partié est de l’Amérique du Nord formaient

un continent continu. Mais aprés la séparation des deux continents — ou aprés la dis-

parition du continent intermédiaire— une partié de la flóré, en migrant vers le sud,

est restée plus ou moins inchangée en Amérique, tandis qu’en Europe la flóré n’a pás pu
migrer vers le sud et ses formes principales se sont étéintes ou ont changé-de forme.





TOVÁBBKÉPZÉS

A KÉSZLETSZÁMÍTÁSOK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI
BÁRDOSSY GYÖRGY

A hasznosítható ásványi nyersanyagok készleteinek meghatározása a gyakorlati

földtan egyik legfontosabb és legfelelsségteljesebb feladata.

A produktív területek fúrásokkal és különböz mesterséges feltárásokkal való

megkutatása egymagában még nem elegend arra, hogy a terület ásványi kincseit

a népgazdaság birtokba vegye. Ehhez elssorban szükséges, hogy pontos számításokkal

meghatározzák a megkutatott terület ásványi nyersanyagának készletét, minségét,

megkutatottságának fokát és bányászati feltárási lehetségeit. Ezeket a munkálatokat

összesítve készletszámításnak nevezzük.

A készletszámítás különböz tudományosan megalapozott módszereit a szovjet

geológusok dolgozták ki az elmúlt évtizedek nagyszabású földtani kutatásai folyamán.

Szükségessé tette a módszerek kidolgozását a szocialista tervgazdálkodás, melyben az

ásványi kincsek hasznosítása legtervszerbben, a szükséglet és gazdaságosság tényezinek

egybehangolásával történik.

Népgazdaságunk hasonló feladatokat ró a magyar geológusokra is. Indokolt ezért,

hogy részletesebben foglalkozzunk a földtani készletszámítás módszereinek kérdésével.

A szovjet irodalomban számos készletszámítási eljárás leírását találjuk. Gazdag
irodalom foglalkozik a módszerek elméleti kérdéseivel, alkalmazási lehetségeikkel,

elnyeikkel és hiányosságaikkal. Valamennyi készletszámítási módszer azon a közös

elven alapul, hogy a telep szabálytalan térbeli alakját valamilyen többé vagy kevésbbé

leegyszersített alakzattal (vagy alakzatokkal) helyettesítse, a telep térfogatának kiszá-

mítása céljából. Meghatározva az illet ásványi anyag térfogatsúlyát és megszorozva

azt a telep köbtartalmával, a nyersanyagkészlet tonnaértékét nyerjük.

A gyakorlat szempontjából a készletszámítási eljárásoknál elengedhetetlenül

fontos követelmények a következk :

1 . A számított ásványi nyersanyagmennyiség a lehet legjobban közelítse meg
a telep valóságos készletét.

2. A készletszámítás módja álljon összhangban a telep szerkezetével és települési

viszonyiaval és azokat megfelelen juttassa kifejezésre.

3. A készletszámítás végrehajtása minél egyszerbb és gyorsabb legyen.

Ezeknek a követelményeknek leginkább megfelel, a gyakorlatban jól alkalmaz-

ható eljárások négy fcsoportba oszthatók.

1 . Tömbmódszerek :

a

)

számtani középarányos módszere ;

b

)

földtani tömbök módszere ;

c

)

háromszög módszer
;
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d

)

négyszög módszer
;

e

)

hatásöv (sokszög) módszer
;

f) termelési tömbök módszere.

2. Szelvénymódszerek :

a) függleges párhuzamos szelvények;

b

)

vízszintes párhuzamos szelvények ;

c

)

vonalas módszerek ;

d) nem párhuzamos függleges szelvények.

3. Rétegvonalas módszer.

4. Egyéb módszerek :

a

)

izohipsza módszer
;

b

)

statisztikus módszer ;

c) átlagos dlésszög módszer.

A tömbmódszerek közös alapvonása, hogy a telepet vízszintes vetületben ú. n.

alaptérképen ábrázolják a fúrások (aknák) és az ipari ércvastagság feltüntetésével

Ezután a térképen a telepet kisebb

vagy nagyobb számú tömbre osztják

fel. A készlet kiszámítása egyes töm-
bönként külön történik. Végül a

tömbök készleteit összesítve a telep

teljes készletét kapjuk. Ennek a mód-
szernek különböz változatai a töm-

bök kiválasztásának módjában tér-

nek el egymástól ; az átlagolás és

összesítés elve mindegyiknél meg-
egyez.

A tömbmódszerek legáltaláno-

sabb fajtája aszámtaniközép-
arányos módszer. Ebben az

esetben az egész telepet egyetlen

tömbnek tekintjük. A telep átlagos

vastagságát a fúrásokban észlelt vas-

tagságok számtani középarányosa adj a

_ 27 m
meg.

7 . ábra.

Tehát M = -
n

telep átlagos vas-airól M .a

tagsága

m vastagság a fúrásokban
;

n a fúrások száma.

Hasonlóképpen a számtani kö-

zéparányossal számítjuk ki a telep át-

lagos minségét az egyes vegyelemzésekbl. Geometriailag ennél az eljárásnál a telep

szabálytalan alakját tulajdonképpen egy vele megegyez térfogatú táblává alakítjuk.

Ennek alapterülete megegyezik a telep alapterületével, vastagsága pedig a telep át-

lagvastagsága (1. sz. ábra).

2. ábra

Ennek a módszernek nagy elnye, hogy a számítások nagyon egyszerek és gyorsan
elvégezhetk. Hátránya, hogy a számítás pontossága csak közelít érték, különösen
akkor, ha a telep területén a fúrási hálózat srsége eltér (2. ábra). Ez a módszer
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elssorban olyan telepeknél alkalmazható eredményesen, melyek eléggé nagy kiterje-

dések, vastagságuk és minségük pedig szintén elég állandó. Ilyenek elssorban a kszén-

telepek és egyéb üledékes ásványtelepek (agyag, homok). Kiválóan alkalmazható a mód-
szer más készletszámítási eljárások helyességének gyors ellenrzésére is.

Kiékeld telepek esetében, ha a telep szélein az ásványi anyag vastagsága roha

mosan csökken (bauxit, mangán) ennek a módszernek egyik válfaját használják. A telepet

két tömbre osztják. Az els, ú. n. bels tömb határait úgy kapjuk meg, hogy összekötjük

a széls produktív forrásokat. A másik, ú. n. peremi tömb a telep határai és a bels tömb

közötti területsávot alkotja (3. ábra). A bels tömb készletét az elbb ismertetett módon
határozzák meg, míg a peremi tömbök a telep földtani felépítésétl függen az átlagos

vastagságnak csupán bizonyos százalékát veszik tekintetbe (általában a felét).

Földtani tömbök módszere. Az eljárás lényege az, hogy a telepet

a fúrási hálózat srsége, a t elepülési viszonyok és a bányászati lehetségek tényezinek

figyelembevételével több-kevesebb készletszámítási tömbre osztjuk fel (4. ábra). E töm-

bök készleteit külön-külön számítjuk ki és végül összegezzük. Az átlagos vastagságot

itt is a fúrások számtani középarányosa adja meg. Amennyiben összefüggés figyelhet

meg a telep vastagsága és minsége között, úgy az átlagos minség kiszámítását ú. n.

DSÚlyozott átlagszámítással« végzik a következ képlet szerint :

E mc
C =

E m
ahol C a tömb »súlyozott«

átlagos minsége
;

c fúrásokban kapott

minségek
;

m a fúrások vastagsága.

Ez a számítási eljárás eléggé

hosszadalmas, azonban eredményei jó- 5. ábra

val pontosabbak a számtani középszá-

mítással nyert adatoknál. A földtani tömbök módszere egyike a Szovjetunió-

ban legáltalánosabban használt módszereknek. A pontosság mellett elnyös, hogy
ez a módszer a telep fbb részeinek készleteit külön-külön is megadja. Ez a számítás

már természetesen hosszadalmasabb az elz módszernél, ami egyúttal e módszer egyik

f hátránya is. Kiválóan alkalmazható ez az eljárás az összes üledékes telepeknél, st
a magmás érctelepek kevésbbé bonyolult fajtáinál is.

A tömbmódszerek fontos válfaja az ú. n. háromszög módszer. Ennél

az eljárásnál a telepet háromszögalakú tömbökre osztjuk fel. Minden háromszög csúcs-

pontjában egy-egy fúrás (vagy akna) helyezkedik el (5. ábra). A háromszögeket lehetleg

8 Földtani Közlöny
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úgy választják meg, hogy azok oldalai egyenl hosszúak legyenek. A telep készleteit

itt is tömbönként számítják ki. Érmek során a tömbök átlagos vastagságát számtani
középszámítással, átlagos minségét pedig a fent ismertetett súlyozással szokták kiszá-

mítani. A peremi sávot a települési viszonyoktól függen néhány nagyobb tömbre
osztják fel az egyes fúrópontokból a telep körvonalára húzott merleges vonalakkal.

Ez a módszer nagyon pontos. Különösen ersen váltakozó vastagsági! tele-

peknél lényegesen pontosabb eredményeket szolgáltat, mint az elz módszer.

További elnye, hogy a tömbhatárok megszerkesztése igen könnyen és gyorsan végezhet
el. A módszer f hátránya, hogy a számítások elég hosszadalmasak. Ez abból is látható,

hogy minden egyes fúrás legalább három, de sok esetben öt, hat tömbben is szerepel

egyszerre. A sok súlyozott átlagszámítás a mveletek számát még jobban növeli.

Ez a körülmény különösen nagyobb telepek esetében okoz lényeges nehézségeket, amikor
esetleg többszáz háromszög készletét kell külön-külön kiszámítani és összegezni. A mód-
szer további hátránya, hogy a tömbök megszerkesztése tisztán geometriai alapon történik

és így a tömbelosztás a telep földtani felépítését nem veszi figyelembe.

A háromszögmódszert elssorban' ersen változó vastagságú üledékes telepeknél

(bauxit, mangán, üledékes vasérc) szokták alkalmazni. Kszéntelepeknél e bonyolult

módszer alkalmazása kevésbbé indokolt.

A háromszögmódszerrel teljesen megegyez elven épül fel az ú. n. négyszög-
módszer. Ennél az eljárásnál a telepet négyszögalakú tömbökre osztják fel. Az egyes

tömbök készleteinek kiszámítása és a készletek összesítése a háromszögmódszerrel teljesen

megegyezik. Ezt az eljárást kizárólag nagyobb te-

lepeknél szokták alkalmazni. De ilyenkor is csak

abban az esetben alkalmazható, ha a telep meg-

kutatása teljesen szabályos fúrási hálózattal tör-

tént. A sok kötöttség miatt ez a módszer általában

ritkán használatos.

A sokszög vagy fúrási hatásöv
módszer a tömbmódszereknek egyik gyak-

rabban alkalmazott fajtája. A módszer lényege

abban áll, hogy a telepet annyi tömbre osztjuk

fel, ahány fúrás vagy akna harántolta a telepet. A
tömbök határait úgy vonják meg, hogy a tömb te-

rületének minden egyes pontja közelebb legyen az

adott fúráshoz, mint a szomszédos fúrások bár-

ra elyikéhez. A szerkesztést gyakorlatilag úgy vég-

zik el, hogy az illet fúrást a szomszédos fúrások-

kal egyenes vonalakkal kötik össze. Az összeköt

egyenesek féltávolságában merlegeseket emel-

nek. Ezek a merlegesek együttvéve a tömb

határait adják meg (6. ábra). A módszer elnye, hogy eléggé pontos, továbbá

az, hogy teljesen szabálytalan fúrási rendszer esetén is használható, amikor a többi

módszerek legtöbbjét nem lehet alkalmazni (pl. az összes szelvénymódszer, három-

6. ábra

szög és négyszög módszerek) . A számítások ezenkívül igen gyorsan hajthatók végre.

Ennél az eljárásnál ugyanis kiesnek az elz módszerek hosszadalmas átlagszámításai.

Ellensúlyozza viszont ezt a tömbhatárok megszerkesztésének eléggé körülményes volta.

A módszer hátránya a háromszög és négyszög módszerekhez hasonlóan az, hogy a tömb-

beosztás egyáltalában nem juttatja kifejezésre a telep földtani felépítését. A tömbök

átlagos minségének meghatározása szintén hibalehetséget ad, mert a tömb átlagos

minségét csupán egyetlen fúrás adata szolgáltatja. A telepen belül egyes anyag- (érc)
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7. ácra

fajták elkülönítése e módszernél nem végezhet el. Nem alkalmazható ez a módszer abban
az esetben, ha a telepet egymástól viszonylag távoles szelvényszeren elhelyezett fúrási

sorokkal kutatták meg. Ilyenkor a tömbhatárok formalisztikusak és akár teljesen ellen-

tétben is állhatnak a telep valódi földtani helyzetével (7. ábra). A készletek meghatáro-
zásának pontossága és megbízhatósága is bizonytalanná válik ilyen esetekben.

A tömbmódszerek utolsó ismer-

tebb eljárása az ú. n. termelési
tömbmódszer. Ezt az eljárást

elssorban akkor alkalmazzák, ha a

telepet kutatóaknákkal és kutatóvá-

gatokkal állapítják meg. A telepet

ilyenkor a vágatok által meghatá-

rozott tömbökre osztjuk fel. A vága-

tokban egyenl távolságonként meg-
határozzák a telep vastagságát és

ugyanakkor mintát vesznek a min-
ség megismerése céljából (8. ábra).

A tömb átlagos vastagságát a fenti

pontokban észlelt vastagságok szám-

tani középarányosa adja. Az átlagos minséget általában súlyozott átlagszámítással

határozzák meg. Végül a szokott módon összesítik az egyes tömbök készleteit. Ezt a

módszert elssorban magmás érctelepeknél (fleg teléres) használják, melyek megku-
tatása nem fúrásokkal, hanem kutatóvágatokkal történt. Általánosan alkalmazzák ezt

a módszert a többi teleptípus bányá-
szatilag feltárt elfordulásain is. A
Szovjetunióban a feltárt bányák kész-

leteinek nyilvántartását majdnem ki-

zárólag ezzel a módszerrel végzik.

Hazánkban ezek közül a mód-
szerek közül elssorban a számtani

középarányos módszerét használták

és használják ma is legkülönbözbb

nyersanyagoknál. Újabban szovjet

geológusokútmutatása alapján bauxit-

kutatásunkban általánosan alkalmaz-

zuk a háromszögmódszert, továbbá a

abban egyéb ásványi nyersanyagaink

Szelvénymódszerek. legfontosabb közülük a függleges-párhuzamos
S Z e ' é 11 > e k módszere. Ezt a készletszámítási eljárást használják legtöbbször
a . zo\ jetunióban. Hz a módszer hazánkban kevéssé ismert és gyakorlati alkalmazása

< Sak ' )auxitkutatásunkban (ott is csak újabban) van. Ezért kissé részletesebb
ismertetést igényel.

módszer alkalmazásának alapfeltétele, hogy a fúrások szabályos hálózatban

'íq*'-
mas!l kisebb-nagyobb távolságban szelvényszer sorokban legyenek elhelyezve

ábra). A készletszámítás céljából lehetleg a telep csapásával párhuzamos kutatási
sor mentén, egymással párhuzamos szelvényeket készítünk. Ezek az úgynevezett készlet-
számítási szele ények adják a további számítások alapját. Mindenekeltt kiszámítják
minden egyes szelvény felületét. Ez legegyszerbben úgy történik, hogy számtani közép-
számítással kiszámítják a szelvényben szerepl fúrások átlagos telepe astagságát és ezt



116 Földtani Közlöny 84. kötet 1—2. füzet

szorozzák a szelvény hosszával. Pontosabb ennél az az eljárás, amikor az átlagos vastag-
ságot súlyozott átlagszámítással határozzák meg. A súlyozott átlagszámításnál a fúrások
hatástávolságát veszik tekintetbe. A hatástávolságot a következ képlet adja meg :

l* ~\~ In

l = (1. a 10. ábrát),
2

ahol és l2 a két szomszé-

dos fúrás távolsága ;

l a fúrás hatástávolsága.

Ennek figyelembevételével a súlyo-

zott átlagszámítást a következkép-
pen végzik :

E mlM =
El

ahol M = a szelvény súlyo-

zott átlagos vastagsága
;

m = az egyes fúrások-

ban a telep vastagsága
;

l = az egyes fúrások

hatástávolsága

.

A súlyozott átlagszámítás használata

különösen akkor indokolt, ha a fúrá-

sok egymástól való távolsága lénye-

gesebb eltéréseket mutat. A szelvény

felületét végül a legpontosabban plani-

méterrel, vagy egyéb módon, köz-

vetlenül a szelvényen számítjuk ki.

A szelvények felületének meghatáro-

zása után kiszámítjuk minden egyes szelvény anyagának átlagos minségét is. Az
átlagszámítás történhet legegyszerbben számtani középszámltással, de fleg ersen

változó minség telepeknél ajánlatos súlyozott átlagszámítás használata. Ilyenkor

mind a fúrás vastagságát, mind a hatásfelületét figyelembe vesszük. A szelvény súlyo-

zott átlagminségét tehát a következképpen számítjuk ki :

E ml c
C =

E m l

ahol C a szelvény mentén a telep súlyozott átlagos minsége
;

c az egyes fúrásokban a telep átlagos minsége ;

m az egyes fúrásokban a telep vastagsága ;

l az egyes fúrások hatástávolsága.

Ezután a készletszámítási szelvényeket alapul véve a telepet pásztákra osztják

fel, melyek készleteit külön-külön meghatározzák. A pászták felosztásánál két változat

lehetséges.

Els változat. Minden egyes pászta két szomszédos szelvény közötti

területre esik (11. ábra). Amennyiben a két szomszédos szelvény felülete nem nagy mér-

üo ° °°OooOOO



Továbbképzés 117

tékben tér el egymástól, úgy a pászta térfogatát a prizma egyenletének segítségével

egyszeren kiszámítjuk.

V = + S2

ahol V a pászta térfogata ;

S
1

és S
2
a két szomszédos

szelvény felülete ;

L a két szelvény távolsága.

Amennyiben viszont a két szomszédos

szelvény felülete egymástól ersen eltér

nagyságú (az eltérés 50%-ot meghalad),

úgy a csonkakúp egyenletét kell használ-

nunk, vagyis

V -

s1 + st + Ys1
-s

i

A telep két széls szelvényénél a

pászták csupán egyetlen szelvényre tá-

maszkodnak. A települési viszonyoktól függen itt két képletet alkalmazhatunk. Az els-

:

o o —o o c —o-

szelvények féltávolságában vesszük fel (12. ábra).

L = Lx + L
2

2

V =
S

t
L

2

ahol L a szelvény távol-

sága a telep kiékülésétl.

A telep rohamosabb

meddülése esetén a második

képletet használják :

3

A pászta készletének átlagos

minségét a két szomszédos

szelvény minségének átlaga

adja. Az átlagolást végezhetjük

számtani középszámítással vagy

pedig a szelvény felületére vo-

natkozó súlyozással.

Második válto-
zat. Ilyenkor minden egyes

pászta egv-egy készletszámí-

tási szelvényre támaszkodik. A
pászta határait a szomszédos

A pászta szélessége tehát :

A pászta térfogatát úgy kapjuk meg, hogy a szelvény felületét megszorozzuk

a pászta szélességével.
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Ez a változat egyszerbb az elznél és sokkal kevesebb számolással jár. Teljesen

kiesik például a pászta átlagos minségének eléggé hosszadalmas kiszámolása. Ez a válto-

zat azonban csak olyan telepek készleteinek számítására alkalmas, ahol a vastagság és

a minség viszonylag állandó. Ersen változékony vastagság és mmség esetén az els
módszer eredményei jóval pontosabbak.

A függleges párhuzamos szelvények módszere az összes üledékes telep-

típuson egyaránt alkalmazható. A magmás eredet telepeken azonban az alkalmazás lehe-

tségei már korlátozottabbak. A módszer felnye az összes többi készletszámítási eljárás-

sal szemben az, hogy a számítás legszorosabb kapcsolatban marad a telep földtani felépí-

tésével. A készletszámítási szelvényeken az egyes kszén- vagy ércfajták jól elkülönít-

hetk
; azok mennyiségének és minségének kiszámítása külön-külön is elvégezhet.

A készletszámítási szelvényekkel ellenrizni lehet, hogy például kszéntelepek esetén,

ahol több produktív szint is lehetséges, a megfelel szintek összekötése helyesen tör-

tént-e? Az eljárás hátránya, hogy fleg az els változatban elég sok számolási munkát
igényel. Másik fhátránya, hogy szabálytalanul elhelyezett fúrások esetén nem használ-

ható, ami nálunk, sajnos, nagyon gyakori.

A vízszintes párhuzamos szelvények módszere. Az elz
' módszerrel teljesen megegyez elven épül fel, azzal a különbséggel, hogy itt a készlet-

számítást nem függleges, hanem vízszintes síkon végezzük. Ez az eljárás elssorban mere-

deken dl telepek (35° felett) és fleg telérek készletszámítására alkalmas. Az utóbbi

esetben nemcsak fúrások, hanem különböz szintekben kihajtott vízszintes kutatóvágatok

esetén is elvégezhet e módszerrel a készletek kiszámítása. Magmás érctelepeknél a mód-

szerek alkalmazása igen hasznos.

A szelvénymódszerek következ esete az ú.n. vonalmenti módszer. Ez az

eljárás is függleges párhuzamos szelvényekkel dolgozik. A számítás lényege az, hogy

a szelvények mentén 1 méter széles elemi sávot vesznek fel, aminek készleteit rögtön

meghatározzák. A szelvény két szomszédos fúrása közé es sáv készleteit a következ

képlet adja meg :

ahol q az elemi sáv készlete

Zj a két fúrás távolsága
;

m
1
és m.2 két szomszédos fúrás vastagsága

;

d térfogatsúly.

Az elemi sávok készleteit ezután a szelvény mentén haladva összegezzük és így

megkapjuk a szelvény ú. n. lineáris készletét. A lineáris készletek összesítése az elz
eljárásban ismertetett két változat szerint történhet. Az els esetben a pászta készlete

Q , -f Q9
q = • T

ahol 0 a pászta készlete
;

L
x
a két szomszédos szelvény távolsága

;

Q x
és Q g

a két szomszédos szelvény lineáris készlete.

A második változat esetében Q = Q x
L .

A lineáris eljárás tehát a függleges párhuzamos szelvények módszerével közel

megegyez felépítés, csupán a számítás keresztülvitelében különbözik attól. A módszer
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alkalmazási lehetségei ezért ugyanazok, mint amiket a függleges párhuzamos szel-

vények esetében mondottunk. Az irodalmi adatok szerint ezt az eljárást általában

kevésbbé kedvelik, mivel számításai némileg hosszadalmasabbaK, mint az elz módszeré.

A szelvénymódszerek utolsó esete a nem párhuzamos függleges
szelvények módszere Ezt az eljárást csupán olyankor használják, ha a telep megkutatása

nem párhuzamosan elhelyezett fúrási szelvényekben történt (13. ábra). Az ilyen esetek

természetesen nagyon ritkák. Fleg nehéz hegyi terepen, mély völgyekben szok-

ták a kutatófúrásokat így telepíteni, elssorban a terep nehézségei miatt. Az eljárás

lényege az, hogy a készletek kiszámításánál figyelembe veszik a szomszédos szelvények

egymással bezárt szögét. Mivel a módszer alkalmazására nálunk aligha lesz szükség,

részletesebben nem foglalkozunk vele tovább.

A szelvénymódszerekben olyan készletszámítási eljárásokkal ismerkedünk meg,
melyek a legkülönbözbb települési viszonyok között is pontos és megbízható ered-

ményeket szolgáltatnak. A földtani felépítés fokozott figyelembevétele e módszerek
olyan elnye, ami indokolttá teszi, hogy hazai viszonylatban is széles alkalmazást

nyerjenek.

Még egy készletszámítási eljárás van, melyet gyakorlati fontosságánál fogva

ismertetni szükséges, ez az ú. n. réteg von alas módszer. Az eljárás nevét

ormán nyerte, hogy a készletszámítás a telep ipari nyersanyagának rétegvonalas vastag-

sági (izopach) térképébl indul ki. A rétegvonalas vastagsági térkép megszerkesztése

más rétegvonalas térképekhez hasonlóan a fúrások közötti interpolálással történik.

A rétegvonalas térkép segítségével a telepet tulajdonképpen egyenl vastagságú szele-

tekbl álló idommá alakítjuk át (14. ábra). A szeletek vastagságát a vastagságvonalak

értékkülönbsége adja meg (pl. 1, 2 vagy 5 méter) attól függen, hogy a térképet milyen

részletességgel szerkesztettük meg. A szeletek alapterületét az egyes rétegvonalak által

bezárt terület adja meg. Az alapterületet planiméter segítségével minden egyes szeletre

külön-külön számítják ki. Ezt a szeletet vastagságával szorozva a szelet köbtartalmát

nyerjük. Ezt a szokásos módon térfogatsiíllyal kell megszorozni és megkapjuk a szelet

készleteit. Ezután már csak összegezni kell a szeletek készletét. Hasonló elvek szerint

határozzák meg a telep átlagos minségét is. A fúrásokból megállapított átlagos min-
séget megszorozzák a fúrás vastagságával és a kapott számot a fúrópont mellé írják.

Ezekbl az adatokból kiindulva egy rétegvonalas térképet szerkesztenek. Majd pedig

meghatározzák az elbb ismertetett módon a telepek köbtartalmát. Ezt az összvastag-

sággal visszaosztva a szelet átlagos minségét kapják meg. Végül a szeletek minségét
is összegezik.

13. ábra 14. ábra

\
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A módszer elnye, hogy a készletek kiszámításánál a telep valóságos alakját jól

megközelít alakzatból indulunk ki . Ez a módszer azonban csak részletesen megkutatott
telepek esetén alkalmazható, ahol a rétegvonalas térkép megszerkesztéséhez kell számú
adat áll rendelkezésre. Különösen alkalmas ilyen esetben a módszer ersen változó

vastagságú telepek (bauxit, mangán, üledékes vasérc) készleteinek meghatározására.

Az eljárásnak azonban több lényeges hátránya is van. így a számítás igen hosszadalmas

a sok szerkesztés és a körülményes területmeghatározások miatt. A készletszámítás

továbbá igen sok szubjektív elemet is tartahnaz, mert ugyanannak a telepnek réteg-

vonalas térképét többféleképpen is meg lehet szerkeszteni az illet geológus felfogása

szerint. Igen nehéz végül az eredmények ellenrzése, mert gyakorlatilag csak úgy végez-

het ez el, ha az egész készletszámítást elejétl fogva megismételjük. E hátrányoktól

eltekintve, a módszer pontos és jól használható. Bauxitkutatásunkban is néhány esetben

sikerrel alkalmazzuk. Helyes lenne ezért, ha egyéb hazai nyersanyagainknál is figyelembe

veimék ezt az eljárást.

Vannak még egyéb készletszámítási módszerek (pl. izohipsza-, statisztikus-,

átlagos dlésszög módszerek stb.) is. Ezeket azonban olyan ritkán alkalmazzák és alkal-

mazási lehetségeik is olyan korlátozottak (pl. toriatok), hogy szükségtelen ezekkel rész-

letesen foglalkozni.

Az elzk során nagy vonalakban ismertettük a legfontosabb készletszámítási

eljárásokat. Természetesen még számos fontos probléma van a készletszámítások alkalma-

zásával kapcsolatban, melyekre azonban most nem tudunk kitérni . Célunk az volt, hogy

rövid áttekint képet adjunk, hogy a módszerekkel mindazok megismerkedhessenek,

akiknek még nem volt erre alkalmuk. E módszerek minél szélesebbkör használata és

hazai viszonyainkhoz való alkalmazása jövbeni munkánk egyik fontos feladata.

IRODALOM

1. üpoKoijjbeB A. FI.: npaKTHMecKne MeTOflbi nogcueTa 3anaeoB pygHbix mccto-

po>KgeHHH. 1953. - 2. Y iu a k o b H. H. : ropHan reoMeTpna. 1951. — 3. n. A.

Puwob: feoMeTpHH Heap, MocKBa, 1952.
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AGYAGÁSVÁNYOK KÉMIAI ÉS FIZIKAI VIZSGÁLATA -

FÖLDVÁRINÉ YOGL MÁRIA*

Vizsgáljuk meg, hogy az agyagásványok szerkezetébl milyen kémiai, kolloid-

kémiai és fizikai sajátságok következnek, s hogy ezeket a sajátságokat miképpen hasz-

nálhatjuk fel az egyes agyagásványok felismerésére.

Az agyag vegyelemzése, más vizsgálatokkal karöltve gyakran jeients támpont,
de önmagában rendszerint nem nyújt elegend felvilágosítást a benne jelenlév agyag-
ásványról. Ennek oka különböz :

1 . Rendszerint viszonylag nem tiszta, nem egységes agyagásványt elemzünk,

hanem járulékos anyagokkal szennyezett, vagy esetleg többféle agyagásvány keverékébl
álló anyagot, ezért eredményünket az agyagásványféleség összetétele szempontjából
nem tudjuk kiértékelni.

2. Egy agyagásvány-család tagjainak a kémiai képlete azonos, vagy közel azonos,

tehát a kémiai elemzésbl nem lehetséges finomabb megkülönböztetés (pl. a kaolin-félék)

.

3. Sok esetben nem ismeretes az egyes agyagásványok kémiai képlete, azonkívül

a különböz kationbehelyettesítési lehetségek még zavarosabbá tehetik a viszonyokat.

Mégis a kémiai elemzés gyakran igen sokat mond, kiegészítheti és megersítheti az egyéb
vizsgálatokat.

Ismeretes néhány olyan próbálkozás, melynek célja tisztán kémiai módszerekkel

elválasztani, vagy megkülönböztetni az egyes agyagásványokat. Megemlíthet Daub-
n e r eljárása, amely az egyes agyagásványcsoportok különböz kémiai stabilitásán

alapszik. Eszerint, ha kéntrioxid hatásának tesszük ki az agyagot, akkor a földpátok

nem változnak meg, a kaolinok és csillámok fémoxidjai azonban szulfátokká alakulnak

át. A montmorillonit elbb csak a vizét veszti el, majd a kéntrioxid hatására a keletkez

kénsav támadja meg a kovasav kiválása közben. Figyelembe kell azonban venni, hogy
a szemcsenagyság viszonyok megváltozása az effajta meghatározás menetét ersen
befolyásolhat

j
a

.

Az agyagoknak sok jellemz kolloidkémiai és kolloidfizikai sajátságát ismerjük,

ezek tanulmányozása egyrészt az agyagásványok felépítésének megismerése, másrészt

az egyes agyagásványok meghatározása és megkülönböztetése szempontjából is igen

tanulságos.

Ilyen jellemz sajátság pl. : a duzzadás (és vízfelvétel), a tixotrópia, a képlé-

kenység, az ionkicserélképesség, az adszorpcióképesség.

B u z á g h és munkatársai az agyag kolloid sajátságainak vizsgálatában jelents

magyar tudományos eredményeket értek el. Az egyes jelenségek általános ismertetése

után sok esetben kitérünk ezekre az eredményekre is.

* Eladta a M. Földtani Társulat Oktatási Bizottságának 1952. október 27-t ankétján.
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Duzzadás. Ha a levegn szárított agyagot vízzel nedvesítjük, térfogata

a benne uralkodóan jelenlév agyagásvány minségétl függen kisebb-nagyobb mér-
tékben megnövekedik. A duzzadás az agyagásványok kristályszerkezete alapján értel-

mezhet.

A duzzadás els fázisában az agyagásvány a részecskéi között mköd kapilláris

és ozmotikus erk hatására vizet szív fel. A felvett víz mennyisége az agyagásvánv
kapilláris rendszerének méretviszonyaitól és a bels üregek méreteitl függ. A duzzadás
második fázisában a víz behatolása következtében a részecskék közötti köterk meg-
lazulnak és a részecskék egymástól eltávolodnak. E második részletfolyamatnak kolloid-

fizikai oka az agyagok esetében az, hogy a részecskék felületén keletkezett hidrátburok
elektromos ketts rétegének kialakulása következtében a részecskék között elektro-

sztatikus taszítóerk lépnek fel, azonkívül a hidrátburokkal körülvett részecskék

mechanikai feszíthatásuk miatt is eltávolodnak egymástól.

Régi tapasztalat szerint az agyagásványféleségek duzzadóképessége nem egyenl.
Egyazon agyagásvány duzzadásának mértéke függ a szemcsenagyságtól, valódi össze-

hasonlítás az egyes agyagásványok között csak azonos szemesenagyságú állapotban

lehetséges.

A kaolinos anyagok kevésbbé duzzadnak, ezzel ellentétben a montmorillonitok
1 igen ersen duzzadóképesek. Kristályszerkezeteik ismeretében e különböz viselkedés

oka kézenfekv. A kaolinok rácsában a sziliciumtetraéder-hálók és az alumínium -okta-
éder-hálók között kicsi a távolság, ezért a víz nem hatolhat közéjük. Az egyes kaolin-

részecskék vízkötése csak a részecskék felületére, kaolinrészecskék tömegébl álló halmaz
esetén pedig- csak a részecskék közötti hézagokra, résekre szorítkozik

;
e részecskék

belsejébe azonban víz nem jut be.

Ezzel ellentétben a pirofillit, de különösen a montmorillonit kristályrácsában

a két egymásra rétegezett sziliciumtetraéder-káló közötti távolság viszonylag igen nagy
(montmorillonit esetében kb. 10 Á), ennek következtében a két hálósík közé nagymennyi-

ség víz hatolhat be. Emiatt a két hálósík távolsága megn és 20 Á-t is elérhet. A szemcsék

duzzadása a síkokra merleges irányban következik be.

A montinorillonitféleségek sem duzzadnak egyenlen. Aszerint, hogy OH gyökeik

H ionjait helyettesítik-e alkáli-, vagy alkáliföldfém kationok, vagy nem, viselkedésük

sok tekintetben eltér.

Különösen nagy különbség van az alkáli- és a liidrogénmontmorillonitok között-

Míg az alkáli-montmorillonitok vízfelvevképessége egyenletesen emelked görbe szerint

n egy határértékig, addig a hidrogénmontmorillonitok rövidesen elérik \ázfelvevképes-

ségük maximumát, mely lényegesen kisebb, mint az alkáli montmorillonité (1. ábra).

Elmek az a magyarázata, hogy a kicserélhet kation minségétl, illetve annak hidro-

fdiájától függ a részecske vízfelvevképessége, s mivel az alkáliák hidrofiliája a leg-

nagyobb, a hidrogéné legkisebb, az eredmények értelmezése kézenfekv.

Buzágli a különböz montmorillonitfajták vízfelvevképességének a disz-

perzitásfokkal való változását is vizsgálta. Szerinte a nátriummontmorillonit duzzadó-

képessége a diszperzitásfokkal alig változik, a hidrogén- és kaleiummontmorillonité

ellenben a diszperzitásfok növelésével lényegesen növekedik. A kalciummontmorillonit

részecskéinek olyan bels hidrofil helyei is vannak, amelyek víz számára nehezen hozzá-

férhetk s csakis a részecskék felaprítása után közelíthetk meg. Ezzel szemben a nátrium-

montmorillonitnak már durvább részecskéi is fel tudják belsejükbe venni lazább rács-

szerkezetük következtében a vízfelvevképességüknek megfelel csaknem teljes víz-

mennyiséget.
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Agyagok \ ízfelvevképességének mérésére a Freundlich — Schmidt —
Buzág h-féle készülék szolgál (2. ábra). (A készülék leírása Buzágh: »Kolloidika«

7 . ábra

c. mvének II. kötetében található meg.) Az »A« szürtölcsér U-alakú cshöz illeszkedik,

mely a »B« jelzés tölcsérben végzdik és egy T-furatú csap közbeiktatásával vízszintes

helyzet, 1/100 ml-re beosztott hajszálcsvel van összeköttetésben. A hajszálcs tengelye

egy szinten van az üvegszrlemez fels lapjával. »B« tölcsérbl a T-furatú csap meg-
felel beállításával megtöltjük a készüléket vízzel annyira, hogy a hajszálcs végig
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megteljék. Ez esetben a folyadék az »A« szrtölesérben a szrbetétnek éppen a fels

felületét éri el. A kísérlethez használt agyag befogadására alacsony, 1 cm átmérj
üvegcsövecske szolgál, amelynek alsó végét kanadabalzsammal felragasztott keményített

szrpapirossal zártuk el. E csövet meghatározott mennyiség agyaggal töltjük meg,
majd az »A« tölcsérbe helyezzük, mire a folyadékfelszívás megindul

;
a felszívott folyadék

térfogatát a beosztott hajszálcsövön közvetlenül leolvashatjuk.

A kaolin 1 g-ja 0,8 ml vizet szív fel, az alkáli montmorilln it 1 g-ja pedig ugyan-
azon diszperzitásfok esetén 1,4 ml-t.

A montmorillonit vízfelvevkép°sségét a kicserélhet kationok minsége mellett

minden olyan ion is befolyásolja, mely részecskéken adszorbeálódik és a részecskék

elektromos töltését és vele együtt a hidrofiliáját is megváltoztatja. így pl. bentonitok

duzzadással járó vízfelvételét alkálüiidroxidokkal, alkálikarbonátokkal és különösen

alkálifoszfátokkal növelhetjük bizonyos határértékig. A bentonitok ilyen »aktiválás«-ának

a gyakorlatban igen nagy jelentsége van. Az aktiválást leggyakrabban úgy végzik,

hogy a bentonitok? t szódával összerük, vág}' az esetleg kevés nedvességet tartalmazó

rleményt meg is melegítik. Bár ez az aktiválási eljárás e célnak annyiban megfelel,

hogy így az alkáliföld-montmorillonitból alkáli montmorillonitot lehet elállítani, azonban

a jelenlév fölös mennyiség szóda a bentonitok kolloid sajátságait a természetes bentonit

minsége szerint különböz mértékben befolyásolja. Buzágh és Szepesi eljárást

dolgoztak ki az alkáliföldfémbentonit elállítására s egyúttal az agyagok montmorillonit

tartalmának meghatározására is. Az eljárás lényege : a vizsgálandó agyagnak bizonyos

mennyiségét elkeverik valamilyen alkálivegyület híg oldatával és utána vízfürdn

szárazra párolják. Olyan alkálivegyületet választunk ki, amelynek anionja a kicserélt

kalciummal oldhatatlan vegyületet alkot (pl. karbonátot, foszfátot, fluoridot, oxalátot).

Azzal, hogy a Kicserélést magas hfokon végzik, elkerülik a különben bekövetkez koagu-

lálást. A szárazra párolt anyaghoz azután- a Mg leválasztása végett kevés nátronlúgot

adnak és a maradékból híg, kb. 1%-os szuszpenziót készítenek. Az alkálimontmorillonit

kolloidálisan feloldódik, a többi alkatrész durva és könnyen kicentrifugálható részecskék

alakjában tömörül. A szuszpenzió centrifugálásakor a montmorillonit oldatban marad,

a többi ásványi üledék pedig elválasztódik tle. A szuszpenziót bepárolás után 180 C°-ig

melegítik
;

ezáltal elveszti peptizálóképességét, a benne maradt alkálisók kimoshatók,

és az ily módon visszamaradt tiszta montmcrillonit lemérüet.

Az agyagok egyik-másik igen fontos kolloidfizikai sajátsága a tixotrópia.
legkifejezettebben az alkálimontmorillonitoknál figyelhet meg. Ha alkálimontmorilloni-

tot 6— 10-szeres mennyiség vízzel összerázunk s utána bizonyos ideig állni hagyjuk,

akkor az agyagásvány nem ülepedik le és nem különül el a folyadéktól, annak bels

súrlódása egyre n és végül kocsonyás péppé merevül meg. Ha az így megmerevült

rendszert ifjabb mechanikai hatásnak (keverés, rázás) tesszük ki, akkor újból elfolyósodik.

Ezt az izoterm reverzibilis elfolyósodás-megszilárdulás folyamatát Freundlich
tixotrópiának nevezte el.

A tixotrópiát elssorban a szemcsenagyság befolyásolja. H. G. F. Win kiér
szerint elegend kis szemcsenagyság esetén alkalmas folyadékban minden agyag tixotróp

lehet. A nagyságon kívül a szemcsék alakja is befolyásolja a tixotrópiát, annál inkább,

minél nagyobb a szemcse felületének és térfogatának viszonya. A tixotróp rendszer

folyadékának minsége is befolyásolja a folyamatot : va"amely anyag abban a folya-

dékban mutat inkább tixotrópiát, amellyel szemben inkább liofil természet. W i n k 1 e r

vizsgálatai kiderítették, hogy a nedves kaolin hexánban mutat tixotrópiához hasonló

jelenséget. A nátriummontmorillonit vízzel adja a legnagyobb tixotrópiát, szerves

tolyadékokkal alig. Nem utolsósorban függ a tixotrópia az anyag részecskéinek liofdiájá-

tól : csak az ersen liofil anyagok hajlamosak tixotrópiára. A tixotrópia mértékéül adott
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szemnagyságú anyagnál, vagy azt az idt fogadhatjuk el, amely alatt adott folyadék-

mennyiség esetén a megmerevedés bekövetkezik, vagy pedig az idt állandónak véve,

azt a folyadéumennyiséget határozzuk meg, mely az adott id alatt a megmerevedést

éppen elidézi. Ha rázás, vagy keverés közben lassan növekv mennyiség vizet adago-

lunk finom szemcséj alkálibentonithoz, akkor a bels súrlódás csökken, a részecskék

körül hidroszférák kezdenek kiépülni. Tixotrópia akkor lép fel, mikor a hígítást annyira

fokoztuk, hogy a részecskék közti hidroszférák már nem merülnek egymásba, hanem
a mechanikai hatás következtében egymástól elszakadnak és így a részecskék egymástól

dinamikailag függetlenekké válnak, st a vázszerkezet is szétroncsolódik. A mechanikai

behatás megsznte után a hidroszférák regenerálódnak, a részecskék pedig a közöttük

uralkodó adhézió következtében laza, de mégis alakállandó, kártyavárszer halmazba

tömörülnek. A hígítás további növelésével a tixotróp megszilárdulás ideje növekszik

és maximumot ér el annál a vízmennyiségnél
,
melyen túl a mechanikai hatásra kelet-

kezett szuszpenzió a mechanikai hatás megszntével ülepszik, vagyis a folyadékréteg

elkülönül, a tixotrópia megsznik. Ennek magyarázata az, hogy elérkeztünk a hígításnak

ahhoz a fokához, amikor a részecskék már olyan távol kerültek egymástól, hogy a közöttük

lév adhézió nem érvényesülhet, tehát a tixotrópiára jellemz vázba-tömörülés nem
tud kialakulni.

Minden közismert agyagásvány közül a montmorillonit, éspedig a nátriummont-

morillonit mutatja vízben a legkifejezettebben a tixotrópiát, a kalcium- és hidrogén-

montmorillonit csak szódával való kezelés után vesz fel tixotróp sajátságot.

Az agyagásványoknak a duzzadással és tixotrópiával összefügg harmadik kolloid

sajátsága a képlékeny ség. Ez az agyag egyik kerámiailag is fontos tulajdonsága,

mert ez szabja meg az agyag-víz keverék formálhatóságát. Az agyagásványok képlékeny-

sége több tényez függvénye. Függ a szemcsenagyságtól, a részecskék alakjától és

a részecskék közötti adhéziótól. Az utóbbi két tényez már indokolja, hogy azonos szem-

nagyság esetén is az egyes agyagásványfaj ták kép'ékenysége más és más.

Az agyagok képlékenységének számszer kifejezésére jó tájékoztatást nyújt az

Atterber g-féle állandók meghatározása. Két határértéket kell megállapítanunk :

ezeket Allén a következképpen definiálta : 1 . Folyási határ : az a nedvességtar-

talom a száraz anyag súlyszázalékában kifejezve, melynél az agyag éppen elkezd folyni,

ha gyengén megrázzuk. 2. Képlékenységi határ : az a legkisebb nedvességtartalom,

ismét a száraz anyag százalékában kifejezve, melynél az agyag még vékony (kb. 3 mm 0 )

fonalakká sodorható anélkül, hogy darabkákra esnék szét. Azokat az agyagokat, melyek

egyáltalán nem sodorhatok fonállá, nem nevezhetjük képlékenynek. A képlékenységi

szám a két határértékhez tartozó víztartalom különbségét, egyúttal azt a víztartalom-

intervallumot jelenti, melyen belül az agyag képlékeny sajátságú. Ha a képlékenységi

határ egyenl a folyási határral, vagy nagyobb annál, akkor a képlékenységi szám
nulla, vagy negatív érték, az agyag nem képlékeny.

White megvizsgálta néhány kaolin, illit, montmorülonit, attapulgit, halloysit

és allophán elfordulás Atterberg-határait. Tájékozásul szolgáljon néhány adat kb.

egyenl szemnagyságú (1 ,0 [x) minták eredményeibl : 1. a 126. oldalon lev táblázatot)

White megjegyzi, hogy a két megvizsgált és nem plasztikusnak talált halloysit

mintán kívül valószínleg találhatók plasztikus sajátságú hallovsitek is. Megállapítja

továbbá, hogy az Atterberg-féle határok értékei csökken szemnagysággal nnek.
Már a vízfelvevképesség tárgyalásakor kitértünk arra, hogy az egyes agyagásvá-

nyok kicserélhet ionokat tartalmaznak és ezeknek minsége befolyással van a vízfelvev-

képesség értékére.

Az ionkicserélképesség mértékéül a 1 00 g agyagban kicserélhet

müligrammegyenértéksúlynyi ionok mennyiségét szokás venni. Ez az érték az egyes
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Képlékenységi h. Folyási h. Képlékenységi sz.

Iliitek : 39,6 83,0 43,4
46,2 85,5 39,3
44,4 95,0 50,6

Kaolmok : 37,1 64,2 27,1

Montmorillonitok : 109,5 175,5
'

66,0

Attapulgit

:

116,6 177,8 61,2

Halloysitok : nem képlékenyek

Alloplián : nem képlékeny

agyagásványokra bizonyos határokon belül jellemz. így kaolineknél 12 mg-ekv 100

g, montmorillonitoknál 150 mg-ekv/ 100 g, illiteknél 20—40 mg-ekv/ 100 g. Viszont
a kaolinekkel és montmorillonitokkal ellentétben az illiteknél a kicserélés folyamata
lassúbb, az egyensúly eléréséhez hosszabb id kell. Természetesen ahhoz, hogy ezek
az értékek összehasonlíthatók legyenek, szükséges, hogy a mintákat ugyanolyan elzetes

kezelésnek vessük alá, figyelembe véve a szemnagyságot, az oldat ionkoncentrációját

és a folyamat idtartamát is. Az ionkicserélés folyamatában akkor áll be egyensúly,

amikor már az oldat ionos összetétele nem változik. Ha összehasonlítjuk az egyes agyag-

ásványtípusoknál azt az idt, mely alatt az ionkicserélési egyensúly beáll, akkor eltér

és az egyes típusokra jellemz értékeket kapunk. Unnék oka nyilvánvalóan az, hogy
az egyes rácsszerkezetekhez az ionok különböz ersséggel varrnak kötve. Különösen
nagy ez az idtartam a csillámszer agyagásványoknál. Az ionkicserélképesség-vizsgála-

toknál azt a tényezt is figyelembe kell venni, hogy az ionok kicserélhetsége, maguktól
az ionoktól, különösen azok hidratációs állapotától is függ. Schachtsc liabel
például a montmorillonit és illít egymásmelletti félkvantitatív kimutatására felhasználta

azt a tényt, hogy az 1 : 1 arányú BaCl
2
és MgCl, oldatból a montmorillonit a Ba-nak

csak 60%-át, az illit viszont több mint 90%-át kicseréli.

Az agyagásványok ionkicserélképességének nagy gyakorlati jelentsége van.

Már említettük, hogy a természetes bentonit sajátságait igen elnyösen megváltoztat-

hatjuk, ha a benne lév alkáliföld ionokat nátriumra cseréljük ki. Fordított az eset

például talajoknál, ahol éppen a kalciummontmorillonit az elnyösebb, mert az rögös

szerkezet talajok kialakulásának kedvez.

Szerves kationokkal is bekövetkezhetik ioncsere. G r i m és munkatársai kálium-

mal telített kaolint, illitet és montmorillonitot hoztak össze aminokkal és más szerves

kationokkal. Azt találták, hogy az agyagásványok több organikus kationt kötnek le,

mint amennyi az ionesereképességiiknek megfelelne, s ezért feltételezik, hogy az agyagok

a feleslegben megkötött szerves kationokat van dér W a a 1 s-féle erkkel tartják fogva.

Itt már elérkeztünk egy másik rokon kolloidkémiai folyamathoz, az agyagásványok

adszorpcióképességéhez. Az adszorpcióképesség felületi jelenség, ezért

a felület anyagi sajátságain kívül elssorban a felület nagyságától függ. A felület nagy-

ságát egyrészt a szemcsék finomsága, másrészt a szemcsék alakja szabja meg. A lemezes

szerkezet montmorillonitok ismét kivételes helyet foglalnak el
;

a montmorillonitnak,

különösen a Na-montmorillonitnak nagy az adszorpcióképessége. Még a montmorillo-

nitnál is nagyobb az adszorpcióképessége az attapulgitnak, melynek rostos szerkezete
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a legnagyobb relatív szabad felületet biztosítja, Endell szerint a fullerföldek nagy

i
adszorpcióképessége éppen az attapulgit jelenlétének köszönhet. Az adszorpcióképesség

növelését célzó eljárások lényege sok esetben az, hogy a felületek érdességét hkezeléssel,

vagy vegyszerekkel való kioldással növelik.

Az agyag adszorpcióképességének gyakorlati felhasználhatóságát az a körülmény

szabja meg, hogy az agyagok, mint hidrofil sajátságú anyagok különösen alkalmasak

arra, hogy valamely szerves folyadékból a benne oldott hidrofilebb anyagokat kivonják.

Ezért alkalmasak a bentonitféleségek olajok színtelenítésére, derítésére.

Gyakori eset, hogy valamely agyag metilénkék-adszorpciójának mértékébl

akarnak következtetni olajderítképességére. Ki kell emelnünk, hogy a kétféle adszorpció

nem szükségképpen párhuzamosan változó jelenség. A szerves festékek (anilinfestékek)

pl. nem egyformán adszorbeálódnak különböz adszorbenseken, mert a savas jelleg

adszorbens csak bázisos festékeket képes adszorbeálni, vagyis azokat, melyeknek a fest-

ionja kation
;
a lúgos adszorbens pedig csak a savanyú festékeket adszorbeálja. Tehát

a legcélszerbb valamely agyag derítképességének elbírálására az adszorpcióképességet

abban a folyadékban megvizsgálni, amelyre a gyakorlatban ténylegesen fel is akarják

használni.

Az agyagásványok hokozta változásai szintén szerkezeti fel-

építésükkel függnek össze. Ha az agyagásványokat fokozatosan melegítjük, akkor

a bennük lév vizet, attól függen, hogy milyen energiával van az a szerkezethez kötve,

elbb vagy késbb elvesztik. Az a hfok, vagy hfokok, melyeknél az egyes agyagásvány-

fajtákból a víz eltávozik, az illet agyagásványra jellemzek.

Az agyagásványok hokozta elváltozásait leggyakrabban a következ két mód-
szerrel vizsgálják :

1 . Víztelenítési görbe meghatározása termomérleggel ;

2. Termikus görbék meghatározása differenciális termikus elemzéssel.

A két módszer közötti elv különbség : a termomérleges módszerrel olyan hokozta
változásokat észlelünk, amelyek súlyváltozással járnak együtt, a differenciális termikus
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elemzéssel viszont olyan változásokat vizsgálunk, amelyek htermeléssel, vagy helnye-

léssel járnak.

A termomérleggel nyert víztelenítési görbe az agyagásvány súlyváltozásait, mint

a hmérséklet függvényét ábrázolja.

A 3. ábra néhány fontosabb agyagásvány vízveszteségi görbéjét mutatja be.

A kaolin görbéjén csak egy súlycsökkenés adódik, a montmorilloniton viszont kett,

egy erteljesebb 100—200 C° között, és egy csekélyebb 500— 700 C° között.

A differenciális termikus elemzést úgy hajtjuk végre, hogy a vizsgálandó agyag-

ásványt kemencében egyenletes sebességgel melegítjük és vele együtt melegítünk egy

olyan anyagot, mely a hmérséklet hatására változást nem szenved. Differenciális term-

elem segítségével a két minta hmérsékletét egymáshoz viszonyítjuk. A differenciális

termoelem akkor mutat áramot, vagyis hmérsékletkülönbséget, amikor az anyagban

helnyelés, vagy htermelés következett be. A hmérsékletkülönbségeknek a kemencében

uralkodó mindenkori hmérsékletek szerinti függvénye adja az agyagásvány jellemz

termikus görbéjét.

Vizsgáljuk meg néhány fontosabb agyagásvány termikus görbéjét és kövessük

a hmérsékletváltozások okát

:

A kaolin termikus görbéjén két csúcs tnik el, egy helnyelést jelz minimum

600 C° körül és egy htermelést jelz maximum, mely 950 és 1000 C° között szokott

jelentkezni. Az els csúcs a szerkezetbe épült víz eltávozását (vele együtt a kristály-
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szerkezet összeomlását is) jelzi, a második csúcs az alumíniumoxidból való y —
alumíniumoxid képzdést jelzi.

Igen hasonló a halloysitnak is a görbéje, a különbség csak az, hogy a halloysit

a víz tartalmának egy részét igen könnyen elveszti, így e vízveszteségnek megfelelen
már 50 C 3

-tól kiindulólag van egy minimuma, mely 200 C° körül fejezdik be, csúcsa

kb. 140 C°-nál vau. Azontúl a görbe lefutása megegyezik a kaolinéval.

A csoport többi tagjának is (nakrit, dickit stb.) hasonló a termikus görbéje, mint
a kaolinnak, különbség csak annyi, hogy ezeknél az els (600 C° körül) csúcs valamivel

magasabban jelentkezik, valószínleg annaK jeléül, hogy szerkezetükben a víz valamivel

nagyobb energiával van kötve.

A montmorillonitok görbéin három endoterm csúcs és egy exoterm csúcs szokott

mutatkozni. Az els nagy, meredek minimum 100 és 250 C° között szokott jelentkezni,

és a rétegrácsok között helyetfoglaló víz eltávozásától származik. Ezután két kisebb mini-

mum mutatkozik, az egyik valamivel 700 C° alatt, a másik pedig 800 és 900 C° között.

Feltevés szerint mindkett a szerkezetbl kilép víz eltávozását jelzi, éspedig az egyik

a sziliciumtetraéderbl, a másik pedig az alumínium-oktaéderbl eltávozó víznek felelne

meg. A 900 C° körüli exoterm reakciónál a rács teljesen összeomlik. A montmorillonit

csoport többi ásványának is hasonló a termikus görbéje, jelezve a hasonló szerkezeti

felépítést. Az egyes csúcsokban, azok alakjában és hmérsékletük kevés eltolódásában

mutatkozó különbözségeik alapján a csoport egyes tagjai egymástól is gyakran meg-

különböztethetk .

Az illiteknek nincs olyan jellegzetes termikus görbéjük, mint a inontmorillonitok-

nak. Az illit-görbének is van alacsony hmérsékleten egy vízleadásból származó csúcsa,

de az laposabb, kevésbbé erteljes, mint a montmorillonitoknál. A második minimu-
muk 600 C° alatt keletkezik, tehát valamivel alacsonyabban, mint a montmorillonitoké.

Aharmadik.kb. 900C°-nál jelentkezminimumot egy maximum követi, melyre az a tapasz-

talati megfigyelés, hogy növekv vastartalom esetén alacsonyabb hmérsékletek felé

eltolódik. *

Mindkét fajta termikus módszer nemcsak az agyagásvány felismerését teszi

lehetvé, hanem mennyiségi meghatározását is. A termomérleges meghatározásnál ez

kézenfekv is, hiszen az észlelt súlycsökkenésekbl kiszámítható az agyagásvány mennyi-
sége. A differenciális termikus elemzésnél a kialakult csúcsok nagysága, mértéke az agyag-

ásvány mennyiségének. Nem a csúcskitérés távolságát szokás lemérni, hanem a csúcstól

bezárt területet. Természetesen csak olyan csúcs lehet mértéke valamely agyagásvány

mennyiségének, amely a szerkezetbl kilép víz, vagy valamely más, a szerkezethez

kapcsolt elváltozás következménye. Nem mérhetjük pl. az adszorpciós víz távozását

kísér görbe nagyságából a mennyiséget, mert a felvett víz mennyisége annyi körül-

ménynek a függvénye, hogy az nem lehet jellemz adat. Éppen ezért nem lehet mennyiségi

meghatározásra használni a montmorillonit- és illit-görbe 100 és 250 C° között kiala-

kult csúcsait.

Az agyagásványok biztos meghatározására az itt bemutatott módszerek közül

csak több módszer együttes alkalmazása nyújt kielégít biztonságot. Szükséges ez annál

is inkább, mert bár az agyagásványok megismerése terén az utóbbi években igen nagyot

haladtunk, még mindig vannak ellentmondások és homályok, amelyek eloszlatása csak

tervszer, következetes komplex vizsgálatokkal válik lehetségessé.

9 Földtani Közlöny
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FOLYÓVÍZI DURVA TÖRMELÉKES KZETEK

STRAUSZ LÁSZLÓ 11

I. Bevezetés

Az üledékes kzetek közt a 10 mm-nél 'nagyobb szemnagyságú koptatott anya-

gokat szokás kavics névvel illetni. A borsónyi kvarcit-törmeléket »aprókavics«-nak

hívják. Az üledékek megnevezésében általános szokás »kevert kzet«-nek tekinteni,

s megfelel összetett névvel jelölni azokat a kzeteket, amelyekben az uralkodó (50%-ot

meghaladó) anyag mellett, jelents arányban van egy (vagy több) szomszédos méret-

osztályba sorolt szemnagyság is.

A durvatörmelékek esetében ettl a szokástól gyakran eltérünk. Kavicsos homok-
nak kellene nevezni olyan kzetet, amelyben az 1 cm-en felüli szemnagyságú anyag pl.

40% körüli. Valóságban azonban igen gyakran a durvább törmelékes kzet diónyi szem-

nagyságú része nem teszi ki az egész harmadát sem, mégis kavicsnak nevezzük, a leg-

feltnbb és legjellemzbb anyagáról, nem pedig »kavicsos homok«-nak.

A kavicsos üledékek tanulmányozása nagy elterjedésükhöz képest nagyon elma-

radt. A terepen legtöbben nem figyelték meg alaposan a kavics üledékek feltárásait,

rétegzését, vastagságát, a szemnagyság változását függélyes és vízszintes irányban,

a közbeékeld eltér szemnagyságú rétegek vagy lencsék (pl. homoklencsék) jellegét.

Kevés kutatómhelyi vizsgálatot végeztek a kavicsos üledékkel kapcsolatban.

A kzetkutatóknak egyhangúnak és kevés eredményt Ígérnek látszott a kavicsok

anyagának elemzése, a kavicsok alaki vizsgálatát pedig azért is elhanyagolták, mert

nem volt rá megfelel tudományos vizsgálati módszer.

Pedig a kavicsok tanulmányozása nagy lehetségeket nyit többféle földtani kérdés

megoldásához, fleg sföldrajzi kép szerkesztéséhez. Ehhez azonban a kavicsok lényeges,

keletkezésükkel kapcsolatos elsdleges jellegeinek elemzésére és szabatos kifejezésér

alkalmas módszer szükséges.

II. Vizsgálati módszerek

Folyóvízi kavicsos ül dékek tanulmányozásában szerepe lehet a földrajzi-alak-

tani, slénytani, ásványkzettani, kzet-alaktani vizsgálatoknak.

1. A fiatalabb kavicsképzdmények összefüggéseivel és korbeosztásával els-

sorban geográfusok foglalkoztak. A folyók párkánysíkjainak kutatása azonban nem
túlságosan régi idkig hatolhat vissza, s nem is azonos dolog a párkánysík és a kavics ;

vannak nem kavicsos terraszok és nem terraszban elhelyezked kavicsok. Régibb idkre
vonatkozóan a földrajzi alaktani vizsgálatnak az a f akadálya, hogy a földkéreg mozgásai

* Eladás a Magyar Földtani Társulat Oktatási Bizottságának 1952. október 27. -i ankétján.

9*
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megváltoztatták az egykori lejtsíkokat, s a lepusztító erk kicsiny foltokká szaggatták

szét a kavicsvonulatokat.

2. slénytani vizsgálatoknak nagy szerepük lehet a kavicsok kbrának megálla-

pításában : értékes gerinces-faunák kerültek ki egyes kavicsos képzdményekbl.
Mégis a kavicsterületek többsége smaradványmentes. így alig van rá példa, hogy két

távoli kavicsterületet slénytani alapon párhuzamosíthassunk. Inkább csak arról lehet

szó, hogy egyetlen kavicslelhely korát adja meg valamely slénytani lelet, de azután
a földrajzi alaktan kutatja ki a kavicsvonulatok összefüggését. Édesvízi puhatest
maradványok a kavicsokban ritkák, s rendesen nem korhatározók.

3. Ásvány-kzettani vizsgálatok régebben kevéssé tudták elbbrevinni a kavics-

tanulmányokat, mert a kavicsok uralkodó kzettöredékei csak ritkán nyújtanak alapot

származási területük azonosítására, vagy a szomszédos kavicsterületek különbségének

és hasonlóságának megállapítására.

Újabban azonban a ritka ásványok és ritka elemek vizsgálata szép eredményekkel

kecsegtet.

4. A folyóvízi kavicsok vizsgálatának egyik legkézenfekvbb módja a törmelék-

szemek vizsgálata. A kavics keletkezésében a szállítódás közbeni koptatódás a legfonto-

sabb jelenség. Természetes tehát, hogy a koptatás eredményét kell elssorban vizsgálni

ahhoz, hogy a kavics keletkezésére következtetni tudjunk.

a) Régóta használatos módszer a szemnagyság mérése, de komoly eredményeket
az egyes képzdmények azonosításában nem adott. Érthet ez, ha megfigyeljük egy

nagyoljb kavicsfeltárásban a szemnagyság rendetlen változékonyságát. Keveset mond
az a — lényegében helyes — következtetési lehetség is, hogy a nagyobb szemcséj
törmelék rövidebb távolságra szállítódik, mint az apróbb. A mai folyók üledékeiben

nem találunk ezen a téren különös szabályosságot
;

néhol a szemnagyság igen nagy
szállítási távolság alatt sem változik számotteven. Id. Ló ez y L a bakonyi miocén

kavicsokat DK-fell származtatta, azon az alapon, hogy szemnagyságuk ezen égtáj

felé növekszik. Következtetése helyesnek látszik, mert más módszerrel is hasonló ered-

ményre jutottunk. Természetesen ilyen következtetéseknél mindig fennáll az a veszély

is, hogy nem azonos korú (és keletkezés) kavicselfordulásokat hasonlítunk össze ;

fleg pedig a szemnagyság változásának valóban helyes rögzítéséhez nagy terület igen

sok feltárásának adatára van szükség.

Finomabb törmelékes kzetek szemnagyságát szokás mérni s a különböz nagy-

ságú elegyrészek arányát rajzban görbékkel feltüntetni. Kavicsok esetében is kísérle-

teztek ilyesmivel, de pl. P 1 u m 1 e y részletes kavicstanulmányainak eredményei között

leszögezi, hogy a különböz szemnagyságú elemek gyakorisági aránya nem jellemz

a szállítási távolságra, illetve a keletkezési viszonyokra általában nem ad felvilágosítást.

b) A kavicsszemcsék termetének, átméri arányának vizsgálata is kézenfekv

módszer. Legegyszerbb a szélsséges méreteknek, a legnagyobb és a legkisebb átmérnek
viszonyítása (dl : 4%)- Szabatosan Wentwort (1922) a *

2d,— hányadossal a termet »oszloposságát«, a

^2 +

d\ + d
2

2 d
képlettel pedig a »táblásság<( értékét
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fejezte ki. Minthogy a valóságban az oszloposság és táblásság jellemzje nem tengelyeknek,

hanem metszeteknek az aránya, nem hossz-, hanem területmérték az igazságosabb arány-

szám. Ezért szerintem feltétlenül helyesebb az oszloposságot a

dl_

d2 d 3

a táblásságot a

d\ d 2

képlettel adni meg.

Ez Wentwort képleténél pontosabban fejezi a metszetterületek arányát.

Elnye még az is, hogy ezekben a hányadosokban nagyobbak a fokozati különbségek,

mint a Wentwor t-félék
; így a különböz számértékek közti eltérések feltnbbek

;

gyorsabban is számítható (logarléccel) a szorzás, mint az összegezés. Ha pl. egyik kavics-

szemcse három átmérje 8, 4 és 3 cm (oszloposabb) a másiké 7, 6 és 3 cm (táblásabb),

akkor a két jellemz temietadat

a) Wentwort szerint,

b) az általam ajánlott képletekkel (egy tizedesig) :

Táblásság :

a) 2x8 = 2,3
2x7

4+3 6+3

b) 8 2

= 5,3
72

4x3 6x3

a) 8+4 — 2
7+6

2x3 2x3

b) 8x4 = 3,6
7x6

32 32

= 1,5

= 2,7

= 2,2

= 4,7

Tehát az ajánlott képletek a termetbeli eltéréseket szembetnen eltér szám-
értékekkel jelzik.

Ha most megvizsgáljuk egyes kavicsképzdményekben a szemcsék termetének

jellegeit, ebben a legritkábban találunk valamilyen jól rögzíthet törvényszerséget,

s az esetleges hasonlóságokból vagy eltérésekbl nem tudunk következtetni a lerakódás

jellegére. Mai folyók kavicsainál legfeljebb igen kis mértékben látszik a termet zömö-
kebbé válása a szállítás folyamán.

c) A kavicsok termetének jellemzésére W a d e 1
1 (2. p. 13.) a szemcse köré írható

legkisebb gömb és az illet szemcsével azonos köbtartalmú gömb sugarainak arányszámát

használta. Ez gyors és egyszer módszer : csak a kavics legnagyobb átmérjét kell

megmérni, azután rtartalombeosztásos üvegben a kavicsot vízbe meríteni s a vízszint

emelkedését leolvasni. A termetnek a gömbtl való eltérését ez valóban jól jellemzi.

Csakhogy a kzettörmelékek eredetileg, elsdleges kzetbl széttöredezésükkor nem
egyformán térnek el a gömbtl s szállítódásuk és kopásuk folyamán nem gömbalak
felé közelednek. A lapos szemcsék nem forognak, egyre laposabbak, korongszerbbek
lesznek. A tojásdad szemcsék nem minden irányban forognak, hanem fleg a leghosszabb
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tengelyük körül s ezért ha simul is érdes felületük, nem közeledik egymáshoz nagy és

kis átmérjük értéke.

d) A kopás a kavics leglényegesebb jellege. Akármilyen alakú a szemcse az eredeti

kzetbl való kitöredezésekor, szállítása folyamán állandóan kopik, s természetesen

a kiálló szögletes részek dörzsöldnek le jobban s közelednek egységes csiszolt gömbded
(tojásdad) felületrészekhez. Ezt a változást Wentwort a legjobban koptatott és

legkevésbbé koptatott él viszonyával akarta kifejezni
;

gyakorlatilag azonban ez nem
vált be.,

Szádeczky-Kardoss E. 1933-ban vezette be azt a módszert, amellyel

a kavicsok gömbölyítettségét mérhetjük és szabatosan kifejezhetjük, ha a kavics felü-
]

létének simán domború, sík és homorú (vagy szögletes, szabálytalan) részeit mérjük és

állítjuk arányba egymással.

III. A Szádeczky-Kardoss-féle kavicsvizsgálati módszer

A vizsgálandó képzdménybl annyi anyagot veszünk ki, amennyi legalább 50,
1

de lehetleg inkább 100 db diónyi (esetleg tojásnyi, vagy nagymogyorónyi) kvarcit-

kavicsot tartalmaz (ez néhány liter kzetanyagot jelenthet). A mintából kiszitáljuk

,
vagy kiválogatjuk a kívánt nagyságú darabokat, mossuk, majd ezek közül is kiszedjük

a rendes (közönséges) kvarcitokat s csak az utóbbiakat mérjük. Az egyes szemcsékben

megjelöljük a legnagyobb. id^, rá merleges legkisebb (d
3 )

s a metszési pontúkon átmen,

mindkettjükre merleges közepes hosszúságú
(
d2 )

tengely két-két végpontját. Azután

a két-két tengelyen át fektetett három lehetséges síknak a felszínnel való metszdésénél

vonalat húzunk a kavicson. Ennek a kavics körül futó három vonalnak hosszát meg- '

mérjük, majd elhatároljuk rajtuk (rövid keresztvonalkákkal) a domború, egyenes és i

homorú vonalrészeket, ezután megmérjük és összegezzük a különböz jelleg távolsá- !

gokat : a domború (comex), egyenes (sík, p\&n) és homorú (concav) részeket
;
rövidítve

megfelel betkkel : v, p és c-vel jelölhetjük. Ezeknek az értékeknek arányát tizelék-

ben fejezzük ki (tehát v p c = W). Ötven vagy száz szemcse gömbölyítettségébl

számított középérték már annyira jellemz egy-egy képzdményre, hogy két különböz

száz szemcsényi minta mérésébl kapott gömbölyítettségi érték nem tér el jobban egy-

mástól, mint ugyanannak a mintasorozatnak azonos vizsgáló személytl kétszer egymás-

után elkészített mérésébl nyert érték — tehát a személyi hibahatár.

Ez a gömbölyítettségi érték véleményünk és eddigi megfigyeléseink szerint

nem függ semmi mástól (adott kzetfajtára vonatkozóan), mint (folyami üledék ese-

tében) a szállítás hosszától, s így abból ki is számítható a kavicsot lerakó folyó hossza,

helyesebben a lehordási terület közepétl az illet lelhelyig való távolság. Méréseim

alapján (3. p. 45, 4. p. 124.) ezt a távolságot a következ egyenlet fejezi ki :

lóg km = 0,39 (v + —
)

2

A Szádeczky - Kardos s-féle kavicsvizsgáló módszer a kavicsoknak leg-

lényegesebb, a keletkezésükre legjellemzbb sajátosságát olyan szabatosan méri és

fejezi ki, amely az egyes képzdmények különböz elfordulásainak azonosítását, vagy

szomszédos, de más eredet kavicsok megkülönböztetését lehetvé teszi. Ezen felül

azonban rendkívüli lehetségeket nyújt sföldrajzi következtetésekre s így a kavics-

vizsgálatoknak eredményességét és érdekességét meglepen fokozta.

A mérés hibalehetségeit egyik dolgozatomban (3. p. 5— 6) említettem ; a hibák

elkerüléséhez a következket kell tekintetbe venni :
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1 . Csak azonos keménység, tiszta kvarcitkavicsokat vegyünk a mérendk közé,

pl. szarukövet ne, sem pedig olyan kvarcitot, amelyben igen apró csillámszemcsék

réteges elosztása lemezes-táblás termetet (tehát túl nagy ^-értéket) eredményez.

2. Egy lelhelyrl lehetleg több mintát gyjtsünk, egymás feletti és egymás
melletti feltárás-részekbl, ezeket külön mérjük és számítsuk ki értékátlagukat. Ha a külön-

böz mintákból nyert eredmény azonos, akkor megbízhatunk a mérésben, ha nem, akkor

elször azt ellenrizzük, hogy milyen mérési vagy számítási hibát követhettünk el,

azután lehet szó arról, hogy az egyetlen lelhely különböz részeinek kavicsmintái eltér

származásúak.

3. Zavarhatja a gömbölyítettségi értékek rendjét, ha hosszabb folyó üledékébe

rövidebb mellékfolyó kevésbbé gömbölyített anyagot kever. Ilyenkor kevés a remény,

hogy a szemnagyság alapján elválaszthassuk a közeli és távoli származású anyagot.

Ha azonban a kétféle kavics ersen különböz gömbölyítettség, akkor nemcsak a z,
1-közép -

értéket módosítja a rövidebb mellékfolyóból belekevered szögletesebb anyag, hanem
az együtt szerepl különböz gömbölyítettség kavicsok viszonylagos gyakoriságát

mutató számsor (görbe, vagy egyéb összetevdés-feltüntet rajz) is feltüntetheti a szét-

húzódást, az anyag egyenetlenségét. Ezzel állunk szemben, ha egy kavicsvonulat hosz-

szában — a várakozás ellenére — sem növekszik a w-érték (4. p. 125, 126), mert való-

színleg hosszabb darabon is állandóan csekélyebb gömbölyítettség anyag keveredett

a meszebbrl hozott kavicsok közé.

4. Okozhat csekély különbséget kvarcitkavicsok gömbölyítettségében az is, hogy

több, vagy kevesebb puhább kzettörmelék keveredik közé (3. p. 6. J a k u c s E. meg-

jegyzése). Ezt tekintetbe kell venni, ha igen rövid (30 km-nél rövidebb) szállítást szenve-

dett kavicsokat hasonlítunk össze, ilyen esetben a közeli származásterület kzettani

felépítésének ismeretébl következtethetünk arra, hogy az ott szálban álló képzdmé-
nyekbl mennyire származhatik kemény és lágy törmelék anyag. Nagyobb szállítási

távolság esetében (ahol esetleg már nem is. tudunk sokat a bizonytalanabb származás-

területrl) ilyesmire már aligha kell tekintettel lenni. A szállítás kezdetén esetleg fenn-

állt csekély ^-különbség a mészkkavicsok kiküszöböldése után, tehát legkésbb 30

km-tl kezdve nyilván gyorsan kiegyenlítdik azzal, hogy pl. 30 km-tl 40 km-ig keve-

sebbet kopik az a kavicsanyag, amelyik a 30-ik km-nél már gömbölybb volt, és többet

kopik a másik (szögletessége miatt nagyobb koptatóerej és egyúttal megtámadliatóbb

felszín) anyag.

5. Ellenrizzük állandóan mérési hibáinkat, ne csak kezdetben, hanem késbb
is, hiszen a gyakorlattal egyes szempontokból tökéletesedhetik mérésük, más tekintetben

azonban esetleg éppen valami új hibaforrást vehetünk fel. Ne csak arra figyeljünk,

hogy egy-egy mintasorozat egymásutáni két mérésénél mennyire hasonló vagy eltér

eredményt kapunk, hanem fleg arra figyeljünk, hogy rendszeresen nem torzítunk-e

valamely vonalfajta javára vagy kárára. Ilyenféle mérésbeli egyénenkénti eltérés volt

az, hogy a ^-értékeket egyik megfigyel mindig sokkal nagyobbra vette, mint a másik

(3. p. 7— 8). Az egyenes vonalrészek mérése kétségtelenül a legnehezebb, mert sok apró

darabkát kell mérnünk és elhatárolásuk a görbült részek felé természetesen nagy egyéni

hibalehetséget nyújt. Ezért kísérleteztem azzal, hogy az egyenes és horpadt vonal-

P
részeket egybe mértem s, feltételeztem, hogy a— érték mindig 0,3. Ez a torzítás kisebbnek

2

látszott, mint amennyit ^-értékkel külön mérés hibanövelésként okozott volna. Ezt

a kérdést azonban nem tekinthetjük eldöntöttnek s még több megfigyel egyéni mérési

tapasztalatai szükségesek ahhoz, hogy az egyenes vonalrészek külön, vagy a c-vel együtt

való mérése mellett állást foglalhassunk.
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6. Hibaforrás lehetne az is, hogy némelyik kavicsszemen nagyon eltér helyzetben

is felvehetjük a három tengelyt. Ilyenkor természetesen az a hiba elkerülésének egyszer
módja, hogy a méréseket eltér tengelybeállítások mellett végezzük el s középértékükkel

számolunk.

7. Hibaforrás lehet az is (3. p. 6.), hogy a kavics esetleges hengerpalástszer felü-

letrészeinek koptatottságát a vonalmérés (a felület mérése helyett) igazságtalanul tünteti

fel, mert a hengerpalástnak nincsen sík része, míg a rajta húzott alkotó egyenes, p-érték-

ként szerepel. Ezzel a kifogással szemben fleg azt kell tekintetbe vennünk, hogy nin-

csenek hengertermet kavicsok : a hengerhez hasonló termeteknél csekély tojásdad-

féle hajlás mindig van, s ez a mérésnél tekintetbe vehet akkor is (éppen tudva, hogy itt

a p-vé minsítés hibát okoz)
,
ha az illet vonalrészek az egyenestl való eltérése kevéssé

látható.

8. Nincs eldöntve, hogy bizonyos fokú koptatódás után, a szállítás folyamán eltört

szemcséket belevegyük-e a mérésbe vagy sem. A kihagyás mellett szól, hogy ezeknek

a szögletességét bels anyagi tulajdonságok okozzák, nem az amit a kavicsvizsgála-

toknál keresünk : a szállítás folytán beálló kopás. Minthogy azonban néha az is vitás

lehet, hogy egy aránylag szögletesebb felületrész szállításközben való törés és azután

újabb koptatódás eredménye-e, leghelyesebb, ha a mérést külön végezzük az ép, törött

és kétséges anyagon s ezt az összehasonlításoknál tekintetbe vesszük. Semmiesetre sem

szabad a gömbölyítettségi érték kiszámításánál bevenni azokat a kavicsszemcséket,

amelyek a lerakódás után az üledékben törtek el, s tovább egyáltalán nem koptatcdtak,

az ilyenek felismerése azonban rendesen elég könny.

IV. A gömbölyítettségi értékek összehasonlítása és ábrázolása

Hogyha csak a gömbölyítettségi középértéket akarjuk felhasználni különböz
lelhelyek, ill. minták összehasonlításához, akkor a ^-értéket kifejez számok természe-

tesen könny, világos és szabatos viszonyítást tesznek lehetvé. Egy kavicsképzdményre

azonban nemcsak a gömbölyítettség középértéke jellemz, hanem az is, hogy7 milyen

%-ú gömbölyítettségi eltérései vannak önmagában az egész anyagnak. Legegyszerbb

ezt a számsorokkal feltntetni, 10-tl 1-ig minden u-értékek gyakorisági százalékával.

Ilyen számsorok azonban nehezen hasonlíthatók össze. Ha hasonló értelemben, de rajzban

tüntetjük fel ugyanezeket az értékeket, a kapott görbék (3. p. 39.) sokkal szemlélete-

sebbek, de nagy teret igényelnek, számos lelhely értékeinek együttes ábrázolása alig

megoldható. Lehetséges és valamivel kisebb helyigény ábrázolási mód az is, ha a nagy,

közepes és kis ^-értékek gyakorisági százalékszámait összegezzük s a három csoport

viszonylagos gyakoriságát egymás melletti vonalak, vagy oszlopok különböz magas-

ságával tüntetjük fel (3. p. 40.). Ugyanígy a nagy, közepes és kisgömbölyítettség elegy-

részek viszonylagos gyakoriságát háromszögekbe helyezett pontokkal is jelezhetjük,

ahol az illet pontot az egyes háromszögesúesokhoz közelebb rajzoljuk, ha sok az össze-

tev gömbölyítettségi értékek közt az a nagyság, amelyet az illet csúcs jelent (bal csúcs :

I0_6-os v-érték, fent : 5-ös, jobb :
4— 1-es v-érték). Minden pont helyzete tehát többé-

kevésbbé jelzi a gömbölyítettségi elosztást. Ha egy pont csúcs közelében van : az illet

anyagban a w-középértékének megfelel szemcsék a leggyakoribbak, a szélsséges értékek

ritkák. Hogyha a pont a háromszög közepe körül van : a különböz gömbölyítettség

elegyrészek gyakorisága közel egyforma. Ha pedig a pont az egyik oldal közepe közelében

van, akkor két különböz f-értékcsoport szerepel benne, a harmadik (a távoles csúcsnak

megfelel) hiányzik.
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Nagy elnye a háromszöges értékjelöl rajznak, hogy igen sok adatot tudunk kis

helyen feltüntetni. Egyik hátrányára Mauritz B. figyelmeztetett: egyetlen tulaj-

donság különböz mértékeit nem helyes háromszöges rajzban feltüntetni, hiszen ezek

egyirányúi (egyenesnek megfelel) növekedési sorba rendezhetk, s három szembeálló
csoportba való széttagolásuk önkényes, a három csoport határai bárhol másutt is meg-
húöhatók lennének, minthogy minségi határ sehol sincs köztük.

Másik hátránya a háromszöges ii-értékek feltüntetésének, hogy azt nem jelzi,

mennyire távol esik a középértéktl eltér elem, hanem a központba kerül az a gömbö-
lvítettségi érték is, amelyben 33% 5-ös w-érték szemcse mellett 33% 4-es és 33% 6-os

szerepel, de az a másik is, ahol a 33% 5-ös mellett 15% 6-os, 10% 7-es, 8% 8-as

gömbölvítettség szemcse (s hasonló eltérések a kisebb u-értékek közt is) lenne. Ez pedig

nagy hiba, mert a gömbölyítettségi középértékeknek közel egyez vagy ersen eltér

részekbl való összetevdése fontos lehet a keletkezési viszonyok jellemzésére, mint

az elbbiekben láttuk.

Mindkét hiba (az egyetlen tulajdonság erszakolt három részbe tagolása és szóró-

dás elsikkadása) ellen a következ ábrázolási módot ajánlom a r'-értékek szemléletes

és könnyen összehasonlítható feltüntetésére :

Vízszintes egyenesen a z;-középértékeknek megfelel 1-tl 10-ig haladó beosztást

készítünk s az illet képzdmény gömbölyítettségi középértékének megfelel helyen

merleges keresztvonalat húzunk az alapvonalra. Ennek a függélyes vonalnak a hosszát

az szabja meg, hogy mennyi az illet kavicsban a középértékektl eltér gömbölvített-

ség elem. A függélyes vonal hosszának kiszámítására egyszer mód lehetne a közép-

értéktl eltér minden egyes ígérték gyakorisági százalékát annyival szorozni, amennyivel

eltér a középértéktl. Összegeznk a szorzatokat s ezekkel az értékekkel arányosan vennk
fel a függélyes vonalakat. Akár fölfelé rajzolhatnék a nagyobb, lefelé a kisebb gömbö-
lyítettség elegyrészekre jutó értékeltérést, akár csak felfelé rajzolnék a megfelel

vonalat — hiszen felfelé is ugyanakkora vonalnak kellene lennie, hogy a középértéket

kiadhassa — : a vízszintes vonal alatt könny volna a lelhelyeket jelz betket vagy
számokat elhelyezni. E számítási mód egyszer, de helyette mégis a függélyes vonalnak

a következ bonyolultabb kiszámítási és ábrázolási módját ajánlanám.

Az egyes ü-értékcsoportok gyakorisági százalékszámát ne a középértéktl való

eltérés egyszer mértékszámával, hanem ezek eltérési érték négyzetével szorozzuk meg.

így a középértékhez egészen közeli (1-nél kevesebbel eltér) gömbölyítettség anyag

alig hat a függélyes vonal hosszára, ellenben a középtl távoles gömbölyítettség

elemek igen ersen számba jönnek. Nem feltétlenül lesz így egyforma hosszúságú a felfelé

men (a középnél nagyobb v-értékek gyakoriságát jelent) vonalrész és a lefelé men
(kisebb ^-értékeket jelent) függélyes

; tehát mutatja a rajz azt is, hogy az ersen eltér

gömbölyítettség anyag melyik csoportba tartozik.
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ISMERTETÉSEK

Szörényi Erzsébet: Podolia miocén tengerisün-faunája. (Geologica
Hungarica, series paleontologica 23. füzet.

A munka szerzjének a Szovjetunióban töltött aspiránsi éveiben készült, ott

kandidátusi dolgozatként került benyújtásra.

A munka Podolia különböz lelhelyeirl származó, a lwowi egyetem gyjtemé-
nyében rzött miocén tengerisün-fauna monografikus feldolgozását adja és mivel
errl az anyagról eddig egy-két utalásnál több az irodalomban említve nincsen, tel-

jesen új és térben, de tartalomban is lényegesen kibvíti a mediterrán övezet miocén
tüskésbrinek elterjedésére és állatföldrajzi kapcsolataira vonatkozó ismereteinket.
Tekintettel arra, hogy' a transzgredáló tortonai tenger homokos lajtamészk üledékeibl
származó anyagról van szó, egyveret faunaként domborodik ki Szörényi szabatos
és teljes feldolgozásában. Bennünket közelebbrl annyiban is érdekel ez a m, mert
a Magyar és Erdélyi medencékkel a miocénban fennállott közvetlen kapcsolat a farmák
sokban megegyez képében jól kifejezésre jut. Minthogy a Magyar és Erdélyi medencék
miocén tüskésbr világáról (fleg Vadász E. monográfiájában) bséges adatok
állnak rendelkezésünkre, Szörényi most megjelent munkája teljes idszerséggel
kapcsolódik azokhoz, és így a hazai szakirodalomban való közzététele minden tekin-

tetben indokolt.

A podoliai tortonai-emelet tengerisün-lelhelyeinek földtani kifejldési módjára
ellemz a Clypeaster-ek úgyszólván teljes hiánya. Különösen gazdagon képviseltek

a Scutella, Pliolampas, Hypsoheteroclypeiis és Prospatangus nemek. A Hypsoheteroclypeus
nevet szerz az Echinolampas alakkörben régebben Hypsoclypeus és Heteroclypeus

néven elkülönített nemek összesít elnevezéseként ajánlja azért, mert már régebben
bebizonyosodott, hogy az a vélt jelleg, aminek alapján a Heteroclypeus nem elkülöní-

tése történt (rágószerv), téves megfigyelésen alapult. Egyéb jellegek tekintetében az
összevonás és az Echinolampas nemtl való elkülönítés látszik indokoltnak.

Ki kell emelnünk, hogy Szörényi leírásai, egybevetései és az irodalom fel-

használása olyan lelkiismeretes, aprólékos gondossággal és kimerít teljességgel történ-

tek, hogy ebben a tekintetben a m példaadó lehet. A fauna 17 nem 51 faját foglalja

magában, utóbbiak közül 9 újnak bizonyult. A fauna együttesnek a mediterrán miocén
medence egyéb tüskésbr lelhelyeivel való összehasonlításában feltnen kifejezésre

jut a Magyar medencével fennálló rokonság, de az az érdekes tény is, hogy egyes iszap-

lakó fajok Podoliától aránylag nagyobb távolságokban is elfordulnak anélkül, hogy
a közvetlen kapcsolat az illet fajnak közbees területek farmájában való megjelenésé-
ben is kifejezésre jutna. Ezt a jelenséget szerz a csillangós lárvák áramlások szállí-

totta meroplanktonos szétszóródásával hozza kapcsolatba, aminek lefolyásában könnyen
elképzelhet, hogy megtelepedésre alkalmas lehetség és élettér csak nagyobb távol-
ságra adódnak.

T e 1 e g d i R o t li

Schmidt E. R. : Karszt és karsztos hévíz-forrásaink geomechanikai alapjai-

(Bányászati Lapok, 1953. aug.)

Az egységes karsztvízszint alakulására a hegységszerkezeti elemek (vetk, tekto-
nikus árkok) nagy hatással vannak. Hogy azonban milyen szerkezeti elem, — illetve

milyen erhatás, — hogy nyilvánul meg a karsztvíz viselkedésében, azt eddig részletei-

ben nem tisztázták. A Magyar Középhegység kialakulása során egy EK-DNY-i és egy
DK-ÉNY-i törésreftdszer keletkezett. Ezek közül az ÉK-DNY-i, hosszanti törésrend-
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szer összenyomó erk hatására alakult ki és ezért zárt. A másik, harántirányú törés
rendszer viszont táguló jelleg, nyitott, ezért természetes, hogy ennek a haránt

-

rendszernek a mentén megy végbe a karsztvíz áramlása, és ennek mentén találhatók a
karszt források is.

Balkay

Schmidt E. R. : Geomechanikai jegyzetek a Dunazug-hegyvidék hegyszerke-
zetéhez. (Bányászati Lapok, 1953. ápr.)

A Dunazug-hegység ftörésirányait illeten sok eltér vélemény alakult ki-
Egyesek szerint itt az ÉNY-DK-i irány a volt mezozóos medence és a jelenlegi hegy-
ség csapásiránya. Ismét mások az É-Di- irányt tartják a legfontosabb tektonikai
iránynak.

S c h m i d t E. szerint a Dunazug-hegységben is, mint a Magyar Középhegység
többi részében, az ÉK-DNY törésirány a tektonikai firány. Az erre merleges ÉNv-DK
törésrendszer ezen belül, harántirányú pásztákra tagolja a hegységet, ez azonban
mozgásmechanikai szempontból másodrend jelleg. Véleménye szerint az É-D-i
törésirány sohasem foglal, magában átmen, nagy hosszúságú töréseket : ezek inkább
medenceszegélyeken, árkos besüllyedésekkel kapcsolatos húzóerk hatására kelet-
keztek.

Az ÉK-DNy ftörésirányra merleges, pásztás haránttörések fleg azért jelen-

tsek, mert ezek szolgálnak a terület vízrajzának tektonikai alapjául.

Balkay

K Bonpocy o- reoJionmecKHX cj)opMauH«x. (A földtani képzdésekrl tartott vita-

ülés eredményei)

.

A Szovjet Tudományos Akadémia bányászati-földtani intézetének kezdemé-
nyezésére a Nyugatszibériai Csoport 1953-ban, Novoszibirszkben vitaülést tartott
a földtani képzdésekrl. Ez a háborúutáni második ötéves tervben felvetett földtani

kérdések megoldásának kezdetét jelenti. A vitaülés hét napig tartott, 250 küldött
vett részt 36 tudományos kutatóintézet, ipari földtani szervezet és a fiskolák
földtani tanszékeinek képviseletében. Az értekezlet a következ feladatokkal fog-

lalkozott :

1 . A különböz kutatóintézetekben és ipari szervezetekben a földtani formációk-
kal kapcsolatosan folytatott elméleti és gyakorlati kutatómunka kritikai megvitatása
és az eredmények összegezése.

2. A további munka fbb irányainak meghatározása és

3. a tudományos és ipari szervezetek felé olyan javaslat kidolgozása, amely fel-

hívja a figyelmüket, hogy elméleti és gyakorlati munkájukban, de különösen a földtani

térképezésnél és az ásványi nyersanyagkutatásban használják fel a földtani képzdések-
rl szóló tudomány eredményeit.

Az értekezlet résztvevi 13 eladást hallgattak meg, melyek mind a földtani

képzdésekrl szóló tudomány általános elméleti tételeivel, mind a Szovjetunió egyes
vidékeinek földtani képzdéseivel kapcsolatos területi földtani kérdésekkel foglalkoztak.
Az elfogadott határozatban egységes irányelveket állapítottak meg a további elméleti

és gyakorlati munkában, új feladatokat jelöltek ki és szervezési kérdéseket tisztáztak.

A vitaülés lehetvé tette különböz kollektívák geológusainak találkozását, ami
a gondolatok szabad kicserélésére és a különböz nézetek megvitatására adott
alkalmat.

Az eladások és felszólalások megmutatták, hogy a földtani képzdésekre vonat-
kozó tudományos kérdéseket a geológusok mindegyike a marxi-lenini módszer egyedül
helyes álláspontján igyekszik megoldani. Ez a záloga a képzdésekre vonatkozó felada-

tok helyes értelmezésének és a fennálló nézeteltérések megszüntetésének, a földtani

képzdésekrl szóló tudomány kollektív munkával történ továbbfejlesztésének.

Kilényiné
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Meteoritik a. (A SZU harmadik meteoritikus-kongresszusának eladásai.)
A SzU Tudományos Akadémiájának Kiadója, Moszkva, 1952.

A Feszenkov akadémikus szerkesztésében megjelent m a meteoritika
különböz kérdéseivel foglalkozik, többek között meteorok vegyi és ásványtani elem-
zésével, koruk meghatározásával, a meteorok és hulló csillagok röppályáinak megfigye-
lési és számítási adataival. A kongresszuson mintegy 70-en vettek részt. Igen figyelemre-
méltó, hogy a tudomány ilyen szk területén is, mint a meteoritika, melyben még a
nagy nyugati államokban is csak néhány kutató mélyedt el, milyen hatalmas appa-
rátussal dolgozik a szovjet tudomány. Ennek megfelelek az eredmények is : a jelen,

1 60 oldalas kiadvány a meteoritika minden ágáról a legkorszerbb fejtegetéseket tartal-

mazza.

CapHHeBa — CoKOjibCxa: OnpeaeaHTeab najié030iíCKHx SpaxHonoa noflMOC-

KOBHOft kot

J

iOBHHbi (A Moszkvai medence paleozoós Braeliiopodái. Határozó.) Trudi
paleont. inst. AN SzSzSzR, T. 38, 1952.

Minden terület földtani szerkezetének megismeréséhez legfontosabb feladat
a sztratigráfia kidolgozása. A szelvény részletes rétegtani tagolása és az egyes tagok
földtani korának megállapítása önmagában is elsrend fontosságú feladat, emlékez-
tetnünk kell azonban arra, hogy csakis a rétegtani viszonyok alapján oldhatók meg
a tektonika, sföldrajz és az ásványi nyersanyagkutatás kérdései. Természetes tehát,
hogy a szovjet geológusok eltt álló feladatok között is a legidszerbbek egyike a
rétegtani részletezés és egységesítés.

A rétegtani tagolás és az üledékes összletek korrelációja szempontjából legfon-
tosabb az slénytani (biosztratigráfiai) módszer. Az slénytan hivatott arra, hogy meg-
oldja nemcsak a rétegtan, hanem a fáeies-elemzés és az sföldrajz kérdéseit is, amelyek
ma szintén az érdekldés homlokterében állnak. Ezért törvényszer jelenség ma az
slénytani kutatások nagy lendülete, ami megfelel egyben a földtani kutatómunka
gyakorlati követelményeinek is. A rétegtani feladatok megoldásában a szovjet pale-
ontológia eredményeit mindenki ismeri. Természetes azonban, hogy a sikerek mellett
számos hibát is találunk. A legsúlyosabbak egyike az, hogy az slénytan eredményei
nem hatolnak be a földtani-kutató munka gyakorlatába. Az slénytani anyag meg-
határozása — mint ismeretes — speciális monográfiák útján történik. Ez utóbbiak
olyan régi klasszikus alapmunkák, amelyek gyakran a nagy tudományos központok
munkatársai részére is hozzáférhetetlenek. Még nehezebb helyzetben vannak ebbl
a szempontból a távolabb, ipari szervezetekben és tudományos intézményekben dolgozó
paleontológusok és geológusok. Ezek gyakran még az alapvet paleontológiái mono-
gráfiákat sem használhatják.

A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Paleontológiái Intézete paleonto-
lógiái határozók kiadását indította meg a Szovjetunió egyes területeinek különböz
fauna-csoportjaira vonatkozóan. Ezek a határozók segédeszközei lesznek az slénytani
anyag helyszíni feldolgozásának és részben helyettesítik a nehezen hozzáférhet mono-
gráfiákat.

Eddig két ilyen határozó jelent meg : Szoskina: A négysugarú devon
korállok határozója és az általunk ismertetett könyv. Ez utóbbi a Moszkvai-medence
paleozoós brachiopodáival foglalkozik, nem- és fajdiagnózisokat és devon, karbon és

permi üledékekbl származó Bracliiopodákról készült fényképfelvételek atlaszát fog-

lalja magában. Összesen 424 fajt tartalmaz, amelyek 91 nemhez és 21 családhoz tartoz-

nak.

A zoológiában és a botanikában már régen alkalmazzák a határozókat, azonban
a paleontológiában mindeddig még nem. Szaricseva és Szokolszka könyve
tehát új, eredeti típust képvisel a földtani irodalomban.

Ford. : K i 1 é n y i n é

Lektorálta : V a d á s z E.

Tkxomhpoi B. A.: 0 pacTHTe jibHOCTH anoxn MaMOHTa Ha ceBepe Cn6npn
(Tyihomirov B. A. A mainmut korának növényzete Észak-Szibériában) . Priroda, ,1951.

évi 1. szám.

A múlt század második felében Észak-Szibéria örök jégborította területein több
manunut tetemét találták. Az állatok fogai közt, szájüregében és gyomortartalmában
talált növénymaradványok alapján kialakult az a vélemény, hogy a maminut tlevelek-
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kel, fkép fenyágakkal táplálkozott. Találtak hanga-félék (Ericaceae) és vörös áfonya
(Vaccinium vitis idaea) leveleket és a tlevelek közül a lucfeny (Picea obovata),
jegenyefeny (Abies sibirica) és vörösfeny (Larix sibirica?) ágacskáit. Ugyanott
a fz (Salix) és a nyírfafélék ( Betulaceae)

,

valamint csikófarkfélék (Gnetaceae) kép-
viselit is.

Az 1 846-ban J akutiában talált mammut-tetem gyomortartalmában fkép feny-
rügyek és megrágott fiatal fenytobozok voltak. Szukacsova következ edényes növé-
nyeket találta részben a gyomortartalomban : ecsetpázsit (Alopecurus alpinus Sm.),
taréjos búzaf (Agropyrum cristatum L. Gaertn., A. cristatum L. (B e s s .,) hernyó-
pázsit (Beckmannia syzigachne S t e u d. (F e r n a 1 d . B. eruciformis L. (Hs t),

árpa (Hordeum brevisubulatum (T r i n .) Link, H. violaceum Boiss. et Huet.)
és sás (Carex lagopina W ah 1 b.) Ezenkívül kisebb mennyiségben: boglárka (Ranun-
culus acris L.) és csajkavirág (Oxytropis sordida W i-1 1 d. Pers ., O. sordida W i 1 1 d.

(T r a u t v.) és még néhány rossz megtartásuk miatt bizonytalan növényt : tippán

( Agrostis sp.,), sás (Carex sp.,) pázsitffélék (Gramina gén. et sp.?)

Szukacsov rámutat továbbá arra is, hogy a mammut táplálékának növény-

maradványaiban »néhány mag a pipacs (Papaver nudicaule L.) magjaira emlékeztet«
és ohárom apró gyümölcs hasonlít az északi kakukf ( Thymus serpyllum L.) gubacsaira«.
Ezt azonban a szerz nem tudta pontosan megállapítani.

Ugyanennek a mainmutnak a gyomortartalmában a Hypnum fluitans (Dili.) L.
(= Drepanocladus fluitans) Hedw. (Warnst.,) és az Aulacomnium turgidum
(W a h 1 n b.) Schwaegr. mohafajtákat is találták.

A fentiek alapján Szukacsov arra a következtetésre jutott, hogy »a mammut
(

olyan réten legelt, ahol voltak alacsonyabb helyek, ahol liemyópázsit (Beckmannia
eruciformis L. Hst és Hypnum fluitans (D i 1 1.) L.) és magasabb, elég száraz helyek,
ahol taréjos buzaf (Agropyrum cristatum L. (B e s s .), csajkavirág (Oxytropis sordida)

W i 1 1 d. (Trautv.), boglárka (Ranunculus acris L.) került az ecsetpázsit (Alope-
curus alpinus Sm..). az árpa (Hordeum violaceum Boiss. et Huet.) és a sás (Carex
lagopina W ahlb.) bozótjai közé, közepes nedvesség helyeken.

«

A közelmúltban szovjet sarkkutatók újabb inammutleleteket tártak fel. Amammut-
. lelettel azonos rétegben olyan növénymanfdványokat találtak, amelyek alapján követ-
keztetni lehet arra, hogy a táj mirimammut jégkorszak utáni idkbl származik és életében
azon a területen meleget kedvel növényzet volt. Iszapos üledékekben a törpe nyírfának

(Betula exilis S u k.) és a szomorúfznek ( Salix, tipus : S. arbuscula L. vagy 5. lanata

L.) levél- és farészeit találták ; ez utóbbi nagyméret (5—6 cm átméret, 2—2,5 m hossz-

méret). A ffélék közül zsurlót (Equisetum arvense L.) találtak nagy mennyiségben.
Ezen a területen törpenyírfa ( Betula exilis S u k.) ma nem található.

S z u k a c s o v meghatározta a régebbi berezovi mammutlelettel elkerült famin-
tákat és a következket állapította meg : égerfa (Alnus sp.), vörösfeny (Larix sp.) és

nyírfa ( Betula alba L. s. 1.), melyek ma is találhatók a Kolima-patak völgyében. Szerinte

az éghajlat nem volt zordabb, mint ma, nyitott kérdés, hogy melegebb voít-e vagy éppen
olyan, mint ma.

Tolmacso v a szibériai mammut korát az említett flóraelemek alapján poszt-

glaciálisnak tartja. Szerinte »Eurázsia legészakibb növényzete a mammut életében a mai-
hoz hasonló volt azzal a különbséggel, hogy az erdöv határa északabbra volt és a szára-

zabb éghajlat kedvezett a réti növénytársulásoknak a mocsár-tundraszer társulások-

kal szemben.

«

Kilényiné

Andrusov D.: Étude géologique de la zone des klippes internes des Karpates
occidentales. IV. Stratigraphie du dogger et du maim. V. Stratigraphie du crétacé. (Földtani
tanulmány a Nyugati-Kárpátok bels szirtes övérl. IV. A dogger és maim réteg-

tana. V. A kréta rétegtana.) Geologicke Práce, sosit 34. Slovenska Akadimia, Brati-

sláva, 1953.

Andrusov a Nyugati és Központi-Kárpátok három évtized óta kiváló kuta-
tója, ebben a munkában korábbi részletes tanulmányainak folytatásaként, a dogger
és maim, valamint a kréta üledékek rétegtanát foglalja össze. A liász kifejldését meg-
elz, 1931—38. között megjelent monográfiákban közölte.

A Kárpátok földtani kifejldéseinek ismerete bennünket tudománytörténetileg
is közelrl érdekel, mert H a n t k e n M. múlt századbeli itteni szorgalmas gyjtésein
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kívül, az Állami Földtani Intézet 1910-ben megindított részletes térképezésében, néhány
éven át több magyar geológus is mködött. Ez a munka az elz háború alatt megszakadt,
majd az impériumváltozással megsznt. Andrusov az errevonatkozó magyar iro-

dalmat elismer módon figyelembe vette. Ebben a monográfiában az eddigi szétszórtan
található idevágó leírásokat saját évtizedes korszer üledékkzettani, üledékképzdési
és faunisztikai vizsgálatai alapján példamutató összehasonlító szintézisbe foglalta össze.

A bels szirtes övben tudvalevleg a szubpienini, pienini és magastátrai (manini)

kifejldési sorokat különböztette meg s a dogger és maim, valamint a kréta üledékek
rétegtanát ezek szerint ismerteti. A koszteleci sorozatban csak a liász van képviselve,
ami a még hátralev triász rétegtannal együtt kerül földolgozásra.

A dogger és maim rétegtani kifejldéseit Andrusov nyomán a 144. oldalon
lév táblázatban Összesítjük.

A kárpáti szirtes öv dogger és maim kifejldésében sok közös vonást találunk
a Magyar Középhegység juraképzdéseivel. Az általánosan alpi jellegen kívül ilyen a
hézagos rétegtani település, a szintkeverdés, a radioláris tzkrétegek felsdogger-
alsó-malm helyzete, a nyugateurópai szültek elkülöníthetetlensége, krinoideás és posidon-.
omyás rétegek megismétldése, gumós-ammonitás és tzköves mészk kifejldének
jellegzetessége. Andrusov beható üledékképzdési, üledékásványtani és faunisz-

tikai vizsgálatok alapján a jura-üledékek legnagyobb részét határozottan sekélytengeri

st kismélység zátonykeletkezésnek vallja, mint azt a magunk részérl régtl fogva,
a geoszinklinális-mélységek meghaladott fölfogásával szemben, ismételten hangoztattuk.
A radioláriás tzk képzdésében mélyebbtengeri képzdés felé hajlik s annak kelet-

kezését a mai radioláriás iszap módjára lehetségesnek véli. Említi ezzel kapcsolatban
mészhéjú szervezeteknek, Globigerináknak részben vagy egészben történ kovásodását.
Ezzel szemben, legújabb bakonyi megállapítások (S i d ó M.) szerint, határozottan
nyilttengeri és sekélytengeri üledékekben a Radioláriák kovaváza utólagos kioldódással
mészanyagúvá vált. Mindez azt mutatja, hogy a mai radioláriás iszap, st a mangán-
kiválásra vonatkozóismereteink nem elegendk a radiolarit és a jurabeli mangánképzdés
viszonyainak megítélésére, még kevésbbé azonosítására. Sokkal bonyolultabb geokémiai
folyamatok együttesével és ütemes váltakozásával kell itt számolnunk, aminek kérdéseit

a folyamatban lév magyar vizsgálatok a közeljövben messzemenen elreviszik.

Az alpi és a kárpáti szirtes övék jurakifejldéseinek szerkezeti viszonyai, föl-

állított és átbuktatott helyzet gyrt összleletekkel hasonlíthatatlanul bonyolultabbak,
mint a Magyar-Középhegység rögökre tagolt táblás szerkezete. Ezért a rétegek egymásra -

következése, kifejldési azonossága, vagy különbözsége biztosabban megállapítható.
Faunisztikai különbségek, különösen a dogger és maim rétegösszletekben alig lesznek,

legföljebb a faunaelemek eloszlásában, illetve gyakoriságában mutatkoznak.

A kárpáti liász kifejldése azonban lényegesen eltér a Magyar-Középhegység-
beliektl. Gresteni és foltos márga képzdményei és rétegtani tagolódása is inkább a
Mecsekhegvségével egyezik. Faunaelemei is közelebb állnak ehhez.

A kárpáti kréta kifejldések mediterrán jellegek ugyan, de a magyar-
országiakkal nem sok vonatkozást mutatnak. Egyes faunaelemek azonosságán kívül
egy-egy jellegzetes földtani kifejldésben is vannak hasonlóságok (barrém — apti rudis-

tás mészk, albai glaukonitos rétegek), általában azonban a bakonyi teljes kréta réteg-

összlet egészében határozottan déleurópai, eltér kifejldés. Á Nyugati-Kárpátok
flisöve, a szirtes övék és a magastátrai takaró kréta rétegösszlete, st a Keleti- és Déli-

Kárpátok hasonló rétegtani tagolódású krétasorozata eltér a Magyar-Középhegység
kréta rétegösszletétl. A kárpáti kréta-összlet különböz öveiben az alsó- és a fels-kréta
tagozatok többé-kevésbbé hézagosán, legtöbbször nagy vastagságú üledékösszletekben
nehezen elhatárolható módon mutatkoznak (2. táblázat). A legalsó kréta-tagozatok
átmeneti rétegekkel csak a szirtes övben mutathatók ki (Manini-öv). A szenon-emelet
Andrusov szerint a Nyugati-Kárpátokban a flisövben, az upohlavi konglomerátum-
összletben partszegélyi zátonvfáciessel, hippuritás mészkvel, a puhovi márga rétegek-
ben, mélyebbvizi, nyílttengeri (globigerinás, globotruncanás) képzdésekkel, helyenként
keletalpi, gozau-jelleg esökkentsósviz, kszenes homokk rétegekkel is mutatkozik.
Az utóbbiak a szenon fels tagozatát képviselik (fels-szantoni-emelet)

.

A magyarországi kréta üledékek kivétel nélkül partszegélyi és szubneritikus
képzdések. Nyilttengeriek nincsenek. Flisjelleg krétaüledékek csak az Alföld keleti

medencealjazatából kerültek ki (Debrecen, Szolnok, Törökbecse), Globotruncana-tar-
talommal.- Ezek részben az Erdélyi-Érchegység fliskifejldésére utalhatnak, cenomán-
szenon emeletbe tartozással.
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A jurarétegek rétegtani kifejldése a Nyugati Kárpátok bels szirtövében.

(Andrusov nyomán, 1 9 5 3).

Kifejldés
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Alsó vörös gumós
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Euaspidoceras perarma-
tum

Cardioceras cordatum
Quenstedticeras lamberti
Peltoceras athleta
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sárgás tömölt
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Bath
Oppelia discus
Oppelia aspidoides
Oppelia fusca

Krinoideás
mészk

Krinoideás
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pala pelosziderit-

konkréció

Szürkefoltos
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Bajóci

Cosmoceras garantia-
nam
Witchellia rontani
Otoites sauzei
Sonninia sowerbyi

[ész-

és
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üáriás

mészk

és m Vörös
gumós
gyér
ammo-
nitás
mészk

Ludwigia murchisonae
mészmárga
20—40 m

Vörös,
tzkövés

Aaléni
Leioceras opalinum krinoi-
Dumortieria pseudo-
radiosa

ctf
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deás
mészk
és vörös
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I I
pleisztocén édesvízi mészk,

ponnómai laza homokk
apti meszes homokk és
krinoideás mészk
ma/m mészk és tzk
doggermészk és tzk

l I

kozéps/iósz krinoideás mészk

BJ o/só/iász brachiopodás-ommomtás
...... mészk

| fe/sotriasz dochste/ni mészk

törésvonal
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Andrusov kiváló munkája a kárpáti kifejldések eltérései mellett is példa-
mutató lehet számunkra, hegységeink folyamatban lev újrendszerü rétegtan-üledék-
íöldtani és faunisztikai feldolgozásában. Jura és kréta üledékeink ilyenirányú vizsgála-

tából az AndrusoV részérl fölvetett sok fácieskérdést, sföldrajzi vonatkozá-
sokat elbbre fogunk majd vinni.

Vadász

Korobkov A. 1.: Egyes rokonsági kapcsolatok kiderítésének lehetsége
regenerált kagylóhéjrészek díszítése alapján.

A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának beszámolói 1950. LXXIII.
6. Paleontológia. (1952. decemberében a Földtani Társulat slénytani Szakosztá-
lyán ismertetett eladásból kivonat.)

Korobkov, a leningrádi Egyetem professzora slénytani tanulmányai során
a sérült és regenerált kagyióhéjak díszítésének vizsgálatával érdekes rokonsági
kapcsolatokat tudott kimutatni.

Vizsgálatai fleg a Pectenidae családba tartozó kövült és jelenkori simahéjú
Pseudamussium, valamint a díszített héjú Lissochlamys nemzetségbe tartozó fajok
sérült példányaira terjedtek ki. A trauinás sérülésnek mind a sima, mind a bordá-
zott Pectenidaek héjainak tanulmányozása azt mutatta, hogy a díszítés megválto-
zásának határozott szabályszer jellege van azokon a béjrészeken, amelyek a sérü-

lések után tovább növekedtek.
Korobkov Nyugat-Ukrajna tortonai emeletébl kikerült vékonyhéjú, kicsi,

sugárirányú bordákkal díszített Chlamys diaphana D u b. fajnak három sérült

példányát tanulmányozta.

Az els példányon a baltekn mells pereme letört. Az elszenvedett sérülés
után a növekedésben fennakadás állott be, mely a teknn durva növekedési vonal-
ként jelentkezett. A regenerált héjrész erteljesen bordázottá lett, ami élesen elüt

a héj többi részétl. A két tekn mintha két különböz részbl lenne összeragasztva,
egy sima fels és egy bordás alsó részbl.

A másik példányon szintén a baltekn alsó pereme sérült meg, szétrepedezett.
Itt is durva növekedési vonal figyelhet meg, a héj újonnan növekedett harmad-
része bordázottsága miatt élesen elüt az elz résztl.

A harmadik sérült példányon a már nyomokban meglév bordák megersödése
figyelhet meg.

A leírt példányokon a sérülés után növekedett részek díszítés szempontjából
tökéletesen megegyeznek egy másik tortonai faj a Chlamys flava D u b. fajjal.

Az adott esetben tehát ugyanazon a teknn két fajnak a jellemz tulajdonságait
ismerhetjük fel. Mindkét faj nagyon elterjedt Nyugat-Ukrajna tortonai emeletében.
Az els faj rendszerit a finomabb szemcséj üledékekben fordul el. A másik
faj viszont a durvább homokokban, homokkövekben és mészkövekben található
meg.

Korobkov szerint a C. flava D u b. fajnak részletes vizsgálata azt mutatta

,

hogy vannak példányok gyenge díszítéssel, ezek mintegy közbees helyet foglal-
nak el a C. flava D u b. és a C. diaphana Dub. között. Feltételezhetjük tehát, hogy
a C. flava egyedei, melyek a nyugodt és valósznileg a mélyebb víz életfeltételeihez

alkalmazkodtak, létrehozták a C. diaphana ríj fajt, amely alig díszített vékony héjá-
ról ismerhet fel. Az új fajnak küls sérülést szenvedett példányairól megállapít-
ható a rokonsági kapcsolat a két faj között, vagyis a sérülés az elz életkörülmé-
nyek közé vitte vissza az új fajt és az elgyöngült faji bélyegek bizonvos mérték
megersödését idézte el.

Korobkov további vizsgálatai során ugyanilyen genetikai összefüggést álla-

pított meg a küls sérülést szenvedett C. flava D u b. és a C. malvinae Dub. vala-
mint a C. elega/ns A n d r s. és C. seniensis Lamk. fajok között is. Rendellenesen
fejldött kagylók egyéb családjai közül csupán csak a Spondylus buchi P h i 1.

fajt említi meg Dagesztán fels-eocénjébl. Itt a lekerekített bordákkal ellátott
héjon a sérülés után tetalakú bordák jelennek meg úgy, mint az si fajokat magukba
fogalló egyes nemeknél. Jellemz, hogy a sérülések bizonyos eseteiben nemcsak a
díszítés, hanem sok esetben a zárosperem, ligamentum, búbszerkezet is lényegesen
megváltozhat, mint például a Pectunculus genus miocén képviseljénél is meg-
figyelhet.

10 Földtani Közlöny
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A szerz ugyanilyen eredményes vizsgálatokat^ végzett jelenkori sima és
bordás héjú kagylókon. A Földközi-tengerben él C. hyalina P o 1 y faj sérült pél-
dányainak vizsgálatánál sikerült megállapítania és Rögernek a már régebben kifej-

tett véleményét alátámasztania, hogy a C. hyalina Poly a C. flexuosa Poly
csoport C. glabra alakkörébe tartozik.

Az Amussium és Pseudamussium nem, illetve alnem alatt egyesített kagylók
sokévi tanulmányozása útján Korobkov arra a következtetésre jutott, hogy az
Amussium genus, amelynek héját a bels felületen található bordák jellemzik, küls
bordákkal rendelkez söktl származik. Az Amussium nemzetség egyes alakjai
pedig, amelyek a fejldés során bels bordáikat elvesztették a Pseudamussium
sima héjú alnémet hozták létre.

Az esetek nagy részében tehát a kagyló héjfelépítésének és díszítésének a
kagyló élete folyamán bekövetkezett sérülések folytán mutatkozó rendellenessé-
geket, mint jellegzetes útmutatót használhatjuk fel a rokonsági kapcsolatok és
összefüggések kimutatására.

S i d ó Mária

M. Vasicek: A Hantkenina-nemzetség képviseli Morvaország paleogén-
jében. (Sbomik of the Geological Survey oí Czeehoslovakia. XVIII. k. p. 101— 128.

1951. Paleontology.)
Szerz a Hantkenina nemzetség Hantkenina liebusi Shokhina és a Hantkenina

a f f. alabamensis Cushman fajainak morvaországi elfordulásaival és azoknak
rétegtani jelentségével és kiértékelésével foglalkozik.

A Hantkenina nemzetség rétegtani jelentségére való tekintettel az alább fel-

,

sorolt lelhelyek nagy fontossággal bimak.
Morvaország paleogénjéböl Pod Hájem Osicko község közelében a menilitpalákba

ágyazott márgákból Liebus (1922.) írta le az els Hantkeniná- 1. Ennél korábbi
közlések nincsenek Csehszlovákiából. A szerz a legutóbbi idben két új lelhelyen
talált Hantkeniná-kát, mégpedig a Magura-flis globorotáliás övezetében, a Bílovice
község Y. szánni mélyfúrásában (1160. 70— 1169.60 m) és a Suliy Potok völgyének
legmagasabb Tfinec paleogénjében Bystriee-nad-Olsi közelében (1948). A nemzetség
képviselinek legújabb elfordulását V. Pokorny (1949) a nemcicei globigerinás
rétegsorból írta le.

A nemzetség külföldi elfordulásainak rétegtani helyzetét is tárgyalja a közle-
mény. A lengyel flis paleogénjéböl, a kaukázusvidéki fels-eocénbl és a magyarországi
paleogénböl elkerült példányokat sorolja fel.

Hant ken (1875) »Clavulina szabói rétegek faunája«-ban leírt és ábrázolt
Siderolina kochi H a n t k. faját Vasicek és több mikropaleontológus azonosnak
vélik a Hantkenina liebusi Shoklii fajjal. Mégpedig azon az alapon, hogya Hantken-
féle leírás nem teljes, és csupán egyetlen példány ábráját közli. A példány esetleg

rendellenes fejldés is lehet. A rajzát pedig stilizáltnak tartja. Szerinte az eredeti lel-
helyen meg kell kísérelni a liolotípus revízióját. Szerznek a magyarországi újabb hant-
keninás elfordulásokról nincs tudomása.

A morvaországi Hantkeniná-kát tartalmazó rétegek kísér mikrofalmájának
részletesebb vizsgálata azt bizonyította, hogy a inenilitpala alatt települt globigerinás

rétegek pseudoasszociáeiói nagyjából ugyanolyan jellegek, mint a menditpala feletti

rétegeké. A két rétegösszlet között eltérés csak annyiban mutatkozik, hogy a Hant-
kenina liebusi Shokhina csak a inenilitpala alatti globigerinás rétegekben, a Hant-
kenina aff. alabamensis Cushman pedig csak a inenilitpala fölött települt rétegekben
fordul el.

A szerz vizsgálatainak eredményeként megállapítja, hogy a Hantkenina-félék
alapjáii nem lehet párhuzamosítani a morvaországi flist a lengyelországi flissel és még
kevésbbé a kaukázusvidéki rétegekkel. A morvát,rszági Hantkenina liebusi rétegeket

a fels-eocénbe, az ugyanezt a fajt mágukbazáró kaukázusi rétegeket a középs-eocénbe
és csak kis részüket a fels-eocénbe sorolják. A lengyel flis morvaországi menilites

típusú rétegeit mikrobiosztratigráfiája alapján az oligocénbe kell helyezni.

y S i d ó

Thalman H. : Közlemények a Foraminiferákról: VII. (Eclogae Geologicae
Helvetiae 41. k. 2. sz. 366—372 p. 1948.)

Közleményének els pontjáoan az agglutinált héjú Foraminiferá-k. szerves

építanvagával foglalkozik. 2. Kórtani megfigyeléseket végzett Foraminifera-héjakon
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3. Hibás névadás Foraminiferák-nál és tanács az új nemzetségek és fajok felállításához.

Végül pedig a Foraminifera-társulások. sztratigráfiai jelentségével foglalkozik.

Szerz az agglutinált héjú Foraminiferd-k héjépítanyagával és azoknak válo-
gatás nélkül, illetleg szelektív módon történt héjépítésével foglalkozik. Véleménye
szerint a homokos héjú Foraminiferd-k héjának építési módjáról és pontos szerkezetérl
még keveset tudunk. Pontos mikroszkópos szerkezetvizsgálatnak kellene alávetni ezt

a csoportot. Az ilyen irányú kutatások az agglutinált héjú Foraminiferd-k filogenezisét

új megvilágításba helyeznék és az eddiginél természetesebb taxonómiára vezethetne.

A kövült és jelenkori Foraminifera-héjakon nagyon gyakran kóros elváltozások,

rendellenességek figyelhetk meg. Ezek a változások az élet folyamán, vagy a halál

után bels, vagy küls diagenetikus vagy ökológiai tényezk hatására keletkezhetnek.
Deformációk, sérülések, regenerációs jelenségek, beágyazódás eltt, vagy alatt az alj-

zatra Megrekedés, vagy megtapadás következtében elállt rendellenesség, kamrafelfu-
vódás, ketts héjképzdés, óriásnövekedés, mutatkozhatnak a héjon.

A szerz szerint a Foraminifera-iToda.lom.ban sok olyan »új faj« szerepel, melynek
létezése' kétségtelenül csak kóros héjelváltozásokon alapul. Ilyen fajoknak a korszer
nevezéktanban nincs helyük, ezeket nomina cauda-nak kell tekinteni. (A szerz
nyilvánosságra fogja hozni az ilyen fajok jegyzékét.)

Thalman szerint a hibás névadást a Foraminifera-irodalomban csak úgy
kerülhetjük el, ha a kutatók pontosan betartják az állattani nomenklatúra nemzetközi
szabályait és a latin nyelv szabályait. Ebben a vonatkozásban ügyelni kell fleg a geni-

tivus helyes használatára, a földrajzi és patronomiai képzkre, a »pseudo« elrag
alkalmazására, a kötjel (téves) használatára, a fnevek eredeti nemét nem lehet alávetni
a nemzetségnek, és a tulajdonneveket nem szabad megmásítani.

Véleménye szerint a nemzetközi tudományos együttmködés tökéletesebbé
válhatna, ha a rendszertani slénytani munkák szerzi az új fajokat és nemzetségeket
kiadványaikban sematikusan és áttekinthet módon nyomtatnák ki. Ilyen könnyen
keresztülvihet, áttekinthet vázlatnak a következket kellene tartalmaznia : 1 . Az új
nemzetség, alnemzetség, vagy faj ritkított, vagy félkövér szedéssel. 2. A tábla és ábra
feltüntetése. 3. Esetleges szinonimák. 4. Az újonnan bevezetett rév etimológiai magyará-
zata. 5. A nemzetség, vagy faj típusának megjelölése, (ábra) 6. rzési hely a típus, vagy
paratípusok gyjtési számának megjelölésével. 7. Jellegzetes lelhely, pontos földrajzi

helymegjelöléssel, a gyjt nevével, idponttal. 8. Rétegtan (sratum tipicus) a kzet-
tanra, élettani övre, képzdményre és a jellegzetes lelhely korára vonatkozó adatokkal.
9. Diagnózis

;
Richter R. javaslata szerint : tömör vezérszószeren, áttekintheten.

10. Leírás : az új nemzetségre, vagy fajra vonatkozó összes megfigyelések b leírása

»figyelmen kívül hagyva azt, hogy ezek az új nemzetségre vagy fajra vonatkoznak-e,
vagy pedig már ismertekre is« (Richter). 11. Összefüggések ismert fajokkal, nemzet-
ségekkel, vagy alnemzetségekkel, ezekkel szemben mutatkozó hasonlatosságok, vagy
eltérések részletes tárgyalása. 12. Elfordulás (földrajzilag és földtanilag) amennyire
ismeretes. 13. Kis eltér fauna (a kísér faima rövid jellemzése).

Végül a szerz mégegyszer hivatkozik 12 évvel ezeltt tett javaslatára (T h a 1-

m a n-H a u s : Színökológia-vizsgálatok a Foraminiferáknál. Proc. Geol. Soc. Amer.
1936.), mely szerint jellegzetes kövült és jelenkori Foraminifera-társulások a korszer
növényföldrajzi módszerek analógiája alapján az— »at um« színökológiai képzvel legye-
nek jelölve. A Foraminifera-társulások — sföldrajzi jellemzésének ezt a módját már
sok szerz alkalmazza. Javaslatát azzal támasztja alá, hogy az egyes szintekben állan-
dóan megjelen alakok, pl. a Globotruncana, Myogypsina, Lepidocyclina

, Fusulina,
Hantkenina, Globigerina, stb. az egész világon megtalálhatók és mint sföldrajzi egy-
ségek nagyon jellemzek lehetnek.

S i d ó

Margara: Études biométriques sur les Clypéastres du miocéné de Syrie. (Szíria
miocénkori Clypeastereinek biometrikus módszerekkel való tanulmányozása.) Dipl. Ét.
Sup. Paris, 1946.

A szerz az anyag és a biometrikus módszerek ismertetése után a vizsgált méretek
és arányok változásainak törvényszerségeivel foglalkozik, az egyes jellegek és azok vál-
tozásainak jelentsége szerint, különös tekintettel a fajok elhatárolására való használ-
hatósága szempontjából.

10*
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*A biometrikus módszerekkel történt rendszertani vizsgálat alapján a feldolgozott
anyagot három úgynevezett '>nagy-fajba« sorolja. A »nagv-faj« tulajdonképpen megfelel
egyes szerzk »esoport« fogalmának. Minden »nagy-fajt« kis fajokra bont, trinominális
nevezéktani jelöléssel.

A kétségtelen sok munkát és fáradságot igényl hosszú tanulmány eredményeit
mérlegelve felvetdhetik az a gondolat, hogy érdemes-e ennek a módszernek az alkalma-
zása, illetve emiek a módszernek kizárólagos alkalmazása az anyagföldolgozás folyamán.
A biometrikus módszer alkalmazásának az slénytani anyagföldolgozásban egymagában
körülbelül olyan szerepe lehet, mint a geológiai kutatásnál a geofizikai módszernek.
Alkalmazni lehet, de slénytani anyag rendszertani kiértékelésére magában véve nem
elegend.

Szörényi

Quiring, H. : Weltkörper-Entstehung auf geologischer Grundlage. ^Égitest 1

keletkezés földtani alapon.) A »Petermanns Geographisehe Mitteilungen« 250. sz. ki-

egészít füzete. Gotha, 1953.

A szerz nagvkoneepciójú elméletet állít fel a Hold, a bolygók, a Nap és a csillag-

rendszerek keletkezésére és fejldésére. Véleménye szerint a kisebb égitestek a nagyob-
bakból küls behatásra, kisebb interstelláris tömegek becsapódásakor nova- és szuper-
nóva-kitörések közben keletkeztek. így jöhetett létre a Földbl a Hold, a lrinci tekto-
genezis idején, valamely nagyobb meteorit becsapódásakor felszabadult óriási energiák
következtében. A szerz a Hold kiszakadási helyéül a Csendes-óceánt jelöli meg. Hasonló-
’képpen keletkezhettek a bolygók is a Napból. Egyes kivételes esetekben, mint pl. a
Satumus gyrinél, az égitest hiperkritikus forgássebessége következtében, a centri-

fugális er hatására is leválhattak kisebb-nagyobb tömegek.

Az egyes csillaghalmazok és tejútrendszerek életére is hasonló alapon állapít

meg a szerz fiatal, ids és regenerációs fázisokat. Az égitesteket, aszerint, hogy ener-
getikai állapotuk alapján képesek-e a kedvez esetben novakitörésre, és ezzel kapcso-
latban új égitestek szülésére, novafertil és novasteril csoportra osztja.

A felállított elmélet legnagyobb hibája, hogy nincs hiteltérdeml ideológiai és

szemléleti alapja. Annyiból dialektikus, hogy a fejldést evolúciós és revolúciós szakaszok
egymásutánjaként fogja fel, viszont nem ismeri el, hogy a fejldés s dolgok bels lényegé-
nek következtében is végbemehet, és ezért állandóan erltet meglehetsen megalapo-
zatlan küls fejldési okokat. — A címben beígért földtani megalapozottság egészben
véve hiányzik, és legföljebb bizonyos földtani tények nem mindig indokolt ismételge-

tésébl áll. Elméletének sokszor értékes elemei áttekinthetetlen matematikai-fizikai
ködösítésbe vannak burkolva. A fizika elméletei között meglehetsen rokonszenvi alapon
válogat, így pl. Kepler törvényeit céljainak megfelelen hol elfogadja, hol elveti. Hasonló
módon kevéssé bizalomgerjeszt a tudomány mai állása mellett 600.000 km/sec sebesség
gravitációs hullámokra és a fény egyenletesen lassuló terjedésére hivatkozni, bár lehet,

hogy a késbbi kutatás igazolja majd ezeket a gondolatokat.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár a fenti elmélet egészében nem új, sok
értékes részletújítást vet fel, melyek megérdemlik a komoly figyehu et.

B a lk a y

v. G a e r t n e r, H. R. : Die geometrischen Beziehungen zwischen Schieferung
und Faltenachsen. (Geomertiai összefüggések a palásságés gyrdési tengelyek között.)

Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges. 104. 1952.

A szerz bevezet részben mérlegeli a számok bizonytalanságát a földtani vizs-

gálatban. Megállapítja, hogy jól kifejldött rétegesség vagy palásság helyzetét .sem lehet

5°-nál kisebb bizonytalansággal mérni, gyrdési tengelyek hajlását pedig 10° hibával
lehet megállapítani. Ez azt jelenti, hogy a mérési módszer pontosságát nem érdemes
növelni, csak a mérések számának növelése, a statisztikus módszer adhat pontosabb
eredményeket.

Elméletileg kimutatja, hogy a gyrdési tengely és a palásság csapása csak víz-

szintes tengely esetén lehet párhuzamos, ezért különös, hogy eddig, olyan kevés esetben
hívták fel a figyelmet e két irány eltér voltára.

Ezután részletesen, minden lehetségre kidolgozva szételemzi a gyrdési tengely

és a palásság csapásának egymáshoz való viszonyát. Elször levezet minden lehetséget,
azután kizárja a természetben nem található eseteket.
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Megállapítja a ferde redtengelyre vonatkozó lehetségeket és az egyidej illetve

utólagos tengelyferdülés ismérveit. Végül a ferde rendszer elfordulásának eseteit tár-

gyalja ;
minden esetben megadja a szöghatárértékeket és a kizárandó eseteket.

Megállapítja, hogy két mérhet független adat (palásság csapása és a gyrdési
tengely iránya, és az ebbl számítható eltérési szög) nem adhat egyértelm összefüggést
három ismeretlen (a palásság eredeti helyzete, a redtengely' eredeti helyzete, és az
elfordulási tengely) adatra vonatkozóan. A szöghatárértékek azonban segítségünkre
vannak a kiértékelésnél.

A részletesen kifejtett módszer gyakorlati alkalmazását is bemutatja egy terü-

letre vonatkoztatva.

J akucsné

Huene F.
%
F. : Die Saurierwelt und ihre geschichtlichen Zusammenhánge

(A hüllk világa). Gustav F i s c h e r -Verlag, Jena, 1952.

Szerz idevonatkozó részletes nagy munkájának megjelenése eltt 64 oldalas

füzetben foglalja össze a kihalt hüllk rendszertanát, azok történeti fejldését a földtani

korokon át és rokoni kapcsolataikat az állatvilág nagy családjaival. Szerinte a hüllk
a maguk idejében ugyanazt a szerepet töltötték be, mint ma a madarak és emlsök.
A füzet 70 illusztrációt tartalmaz. •

Kilényiné

Schultze J. H.: D ie Bodenerosion in Thüringen (A talajerózió Thüringiában)
Ergánzungsheft No 247 zu »Petermanns Geografisehen Mitteilungen«. Justus Perthes
Gotha, 1952.

A talajerózió általánosan elterjedt jelenség a Föld felszínén, minden megmvelt
területen számolni kell a talajelhordással és intézkedni kell annak megelzésére. A talaj-

erózió kártételei az aránylag nedves éghajlatú s mezgazdaságilag fejlett Németprszág
területén nem nagyok, legnagyobb mértékben Thüringia dombos-hegyes vidékein
észlelhetk. Itt sok helyen feltnek az »akut« erózió jelenségei, árkok vágódnak be a
talajba a lejtk oldalába s törmelék takarja el a hajdani felszínt a lejt lábánál.
Schultze vizsgálatai szerint Thüringia szántóföldjeinek 26 %-a károsodott így.
De ennél még nagyobb területen, a szántók 30 %-án észlelhet a talaj lehordásának
egy sokkal kevésbbé feltn alakja, a »lappangó« erózió. Ez lassú folyamat, néhány év
leforgása alatt nem okoz a térszínen mérhet változást, de idvel hatása érezhetvé
válik, a talajtakaró egyenltlen eloszlását okozza a lejtn. A megvékonyodott helyeken
a termés lényegesen csökken.

Szerz a képekkel és táblázatokkal gazdagon ellátott tanulmányában beszámol a
vizsgálatairól, amelyeket Thüringiában. a talajerózió elfordulásáról s az erózió mértékét
befolyásoló tényezkrl végzett. A módszer, melyet tanulmányainál alkalmazott s

amellyel aránylag rövid id alatt és egyszer eszközökkel sikerült Thüringia talajeróziós
viszonyait alapjaiban tisztáznia, a következ. Elzetes bejárásai alapján Thüringia
területén 4 denudációs területet állapított meg, ezek a csapadék mennyiségét, a lejtési

viszonyokat, a növényzet srségét, s a mezgazdasági kultúrák kiterjedését illetleg a
talajeróziónak nagyjában egyforma feltételeket nyújtanak. Ezek a denudációs területek :

1. a paleozoós és bazaltos hegyek
,
meredek, vagy közepes térszínnel és gyakran sr

erdtakaróval
; 2. az aránylag szelíden hullámos triász táblák és meredekebb szegélyeik

a thiiringiai medence körül, ezek északkelet felé a naumburgi és az altenburgi táblák
diluviális takarójának lapos térszínébe mennek át ; 3. a keuper medence nyugtalan
dombos vidéke, negyedkori lapos, sík területeivel? 4. Dél-Thüringia változatos térszíne,

különösen a meiningeni mészkvidékkel és a königshofeni keuper vidékkel. A talaj

-

viszonyok szorosan összefüggnek a négy denudációs területen, a talajtérképen a f talaj-

nemek elterjedésének határai összeesnek a 4 denudációs terület határaival. A talajtakaró
általában igen sekély s az alig eltakart anyakzet, a C-szint, a talajerózió folyamatát, a
vízgazdálkodást s ezzel a vékony takaró lemosását jól felismerheten befolyásolja.

A denudációs területek elzetes bejárása után a szerz felkereste a helyeket,
ahol talajerózió volt észlelhet vagy feltételezhet. Ezekrl az »esetekrl« részletes
leírás készült. A tanulmányozott 326 eset összehasonlító feldolgozása a geológiai formációk
szerint tölti ki a könyv nagyobb részét. Egy külön fejezetben a szerz a többi tényezt
vizsgálja, amely a talaj gyorsított lehordását okozza. Ezeknek ismerete szolgálhat alapul
arra, hogy biztonsággal megmondhassuk, vájjon ennek a kultúrtájbetegségnek elhárítása
lehetséges-e, s milyen módon történhetik. Az összehasonlító elemzés alapján készült el
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Thüringia talajainak eróziós hajlamosságát feltüntet térkép, 1 : 500.000-hez mérték-
ben. A 15.600 km2 nagyságú terület 10 %-a nem, vagy csak gyengén hajlamos erózióra,

19% mérsékelten hajlamos, 49 %-án a hajlamosság nagy, és 22 %-án igen nagy. Az erózió
intenzitása, vagyis a tényleg végbemen talajerózió nagysága rendszerint megfelel a
hajlamosság fokának, de nem szükségszeren

;
a valóban észlelt intenzitási fokot az

eróziót kiváltó anthropogen (talajhasználat, közlekedés) és egyéb tényezk (ers esk,
hóolvadás, szél) állapítják meg.

A talajerózióra vezet folyamatok tisztázása, a talajerózió formáinak, elterjedé-

sének és nagyságának leírása után a szerz a védekezési eljárásokat tárgyalja. Össze-
állítja a »veszélyek katalógusárt, s ismerteti a Thüringiában használt védekezési eljárás-

sokat, kiegészítve azokat a megfigyeléseibl levont következtetésekkel. Elvi megálla-
pításai Thüringia határain túl is alapjául szolgálhatnak az okszer védekezésnek.

A kitn tanulmány példamutató lehet számunkra a Magyar Tudományos
Akadémia Földrajzi Fbizottságának megindított ilyen irányú hazai kutatásaiban,
amelyeknek hasonló gyors eredményei a kormánvprogramm mezgazdasági súlyponti
kérdéseit hathatósan segíthetik.

Ballenegger

Ostracoda-irodalom ismertetése

Az utóbbi évtizedben a mikropaleontológiai irodalomban jelents szerepet kapott
az Osztrakodák vizsgálata. Az errevonatkozó tanulmányok gyakorlati vonatkozásban
is értékes rétegtani eredményeket mutatnak. Az alábbiakban ezek közül néhány mezo-
zóos és kainozóos fauna leírását, általános alaktani megállapításokat tartalmazó dolgo-
zatot ismertetünk.

Triebel, E.: Einige stratigraphisch wertvolle Ostracoden aus dem Hóhérén
Dogger Deutschlands (Abhandl. d.Senckenbergisehen Naturf. Ges. 1951.) c. dolgozatában
részletesen foglalkozik a Pleurocythere n. gén. és a Lophocythere Svlvester-Bradly
gén. fajainak függleges elterjedésével és az új fajok kimerít leírásával. Rétegtani
táblázatos összefoglalásaiból egyes fajoknak egy rétegcsoporthoz kötöttsége, korjelz
értéke határozottan kitnik. Mikrofotográfiái világosak és kifejezk. Errevonatkozó mód-
szeres ismertetése figyelmet érdemel (Methodische und technische Fragen dér Mikro-
paláontologie, 1947. Veri. v. W. Kramer Frankfurt a. Main).

Richter R.-emlékkönyvemben B artenstein
,
H és Brand, Ez Mikro-

palaeontologische Untersuchungen zr Stratigraphie des nord-westdeutschen Valendis
c. dolgozata (1951), komoly kísérlet Foraminiferák és Osztrakodák szerinti szint- és öv-
megállapításra. Megkíséreltek fleg Ammoniták szerinti szintekkel való párhuzamosítást
is, ami csak részben sikerült. Kétségtelen, hogy az azonos életmódbeli (ökológiai), de
egymástól rendszertanilag távol álló állatcsoportok szerepén nyugvó rétegtani tagolás
pontosabb eredményeket szolgáltat. Megmutatkozik az a szerzk fácies- és sföldrajzi
problémáiknak regionális vonatkozású megoldásában is. Foraminiferák és Osztrakodák
segítségével az északnémet valangini emeletet 6 szintre tagolták. Eles faunahatárokat
állapíthattak meg. A fácieseket elkülönít és összeköt vezet formák szerepével, a
parti és medencebeli tájak fáciesviszonyait a mikrofauna differenciálódásában is rögzít-

hették. Rámutattak arra is, hogy a fajok gyakoriság-maximuma az egyes szintekben
nem állandó.

Winkler, E.: Dér stratigraphische Wert dér Ostracoden im Pannon des
Wiener Beckens (Jahrb. d. geol. Bundesanstalt, 1947.) c. dolgozatában az osztrakoda-
kérdés történeti fejldésének áttekintése után az osztrakoda-faunák rétegtani jelent-
ségét értékeli. Bséges anyagon formaközösségeket határozott meg. A gyakori alakok
méreteire, statisztikai alapon és rétegrl-rétegre számításokat végzett. A hossz-szélesség
indexe középértékben a Congeria ornithopsis-szinttl á középs-pannonig csökkent,
a szánnátikumtól a Congeria ornithopsis-szintig változatlan volt. Ez Winkler szerint

az átmeneti (a Melanopsis impressá) rétegeknek a szármátikumlioz való tartozá-
sára utal.

Triebel, E.: Ostracoden dér Gattung Cytheretta aus dem Tertiar des Mainzer
Beckens (Notizblatt d. Hessischen Landesamtes etc. 1952.). A katti emeletbeli cyrenas-
márgából és a rupéli homokból néhány Cytheretta fajt és alfajt ír le.

Goerlich, Pr.: Über die Genotypen und den Begriff dér Gattungen gén.
Cyprideis und Cytheridea (Ostracoden), Senckenbergiana

,
1952.). A bajor molassz Ostra-
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coda-inak feldolgozása során szükségesnek látta a Cytheridea Bosquet (1852) és Cyprideis
Jones (1856) pontos elkülönítését a teknjellegek alapján. Ezt zoológiái vonalon
lényegében B r a d y és Norman n korábban elvégezték. A magyar neogén medence-
rendszer alsó-pannonikumjában a Cyrteridea és a Cyprideis fajok szétkülönitését már
elvégeztük (1944). Ebbl kitnt, bog)' a pannonikum egyik leggyakoribb alakja, a
Cytheridea pannonica Méhes a Cyprideis nembe tartozik. Goerlich, Fr.

az Anomocytheridea Step bensn (1938) genust a Cyprideis J o n e sj szinonimája-
ként tekinti.

M u n s e y , G.: A Paleocene ostraeode fauné from tlie Coal Bluff Mari. member
of tbe Nabeola formation of Alábarna (Joum. of. Paleont. (1953.). Az igen gazdag tengeri
faunában határozott kréta-jelleg átmeneti alakok vannak.

Zalányi Béla

K u e n e n N. : Significant features of graded bedding. (A szakaszos réteg
-

zettség fbb jellegei). Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists.

Vol. 37. No. 5. 1943.

A cikk kiegészítése a szerz egy nemrégen megjelent könyvének (K u e n e n :

Maríné Geology, 1950. New-York). A tengeri üledékké pzdés egyik sajátos esetét

a szakaszos rétegzettséget ismerteti. Ez a szerz meghatározása szerint idszakon-
ként mköd, gyors tengeralatti áramlások által lerakott, durvától finomszemig
tartó, bármely szemnagyság kimaradása nélküli folyamatos üledékciklusok egy-
másra következése.

Szakaszos rétegzettség vulkáni és folyóvízi képzdményekben mutat-
kozik. A legnagyobb jelentségek azonban a tengeri üledékek ilyen jelenségei.

E szakaszos rétegzettség keletkezésének mechanizmusát és azokat kiváltó hatá-
sokat a szerz a következképpen magyarázza :

Míg az árapály jelenségek hiánya és szimmetrikus hullámbarázdák mélyvíz-
ben való ülepedésre utalnak, a fenéklakó élet maradványainak hiánya, fleg, ha
finomszem üledékekrl van szó, a gyors üledékképzdést jelzi. A szakaszos réteg-

zettség, mivel az egyes összetartozó rétegsorokon belül pulzációs jelenség, vagy
visszatér rétegzettség nem található, csakis nagyon gyorsan történ üledék-
képzdéssel magyarázható. Ez viszont a szállító közeg üledékszállítóképességének
nagyon gyors, de folyamatos csökkenését mutatja egy kezdeti maximumtól foko-
zatos lanyhulással. A szállítás, osztályozás és leülepedés folyamatainak ily gyors-
ütem lefolyása nem nyeri magyarázatát sem idszakos, sem klimatikus változások
feltételezésével, hanem csakis valamely gyorsan mköd, napok vagy még rövidebb
idtartam alatt lejátszódó fizikai folyamattal. Hogy a szállítás és ieülepítés csakis
valamely folyóvízben játszódott le, azt a keresztrétegzettségek és folyóvízi hullám-
barázdák bizonyítják. Durvaszem üledékek és sekélyvízi állatok maradványai
arra utalnak, hogy e vízfolyás a tenger kismélység övébl indult ki, és közvetlenül
a tengerfenék fölött haladt. A vízfolyás irányának vastag és nagykiterjedés össz-

letében való azonossága nem értelmezhet oly nagy áramlásokkal, mint pl. a Golf-
áram, hanem hatóerként kizárólag a gravitációt fogadhatjuk el, mely okozója
volt a partközeiben felhalmozódott, lebeg üledékanyag által nagyon megnöveke-
dett srség víztömegek lejtirányú mozgásának. Az üledékanyag vízszintesirányú
osztályozottsága arra mutat, hogy a mozgó víztömeg üledékszállítóképessége a
szállítás közben csökkent.

Ezzel a jelenséggel nemcsak a földtörténet megelz korszakainak üledékei -

bem találkozunk
,

hanem tengerföldtani megfigyelállomások többezer méteres
mélységben végzett észlelései szerit, a partvonaltól többszáz km távolságban,
mélytengeri iszaprétegekkel váltakozó településben is találhatók. Egyes mikro-
paleontoiógiai megfigyelések hasonló mélységeket bizonyítanak. Hasonló tenger-
alatti áramlásokat figyeltek meg egy 1939-ben történt földrengéskor.

A továbbiakban a szerz ismertet néhány szelvényt, és gyakrabban el-
forduló rendellenességet. — Megfigyelése szerint agyagdarabkák jelenléte a réteg-

sorban mindig összefügg a rétegzettség kevésbbé tökéletes voltával, amit a közel-
ben történt és agyagrétegeket is érint tengeralatti rogyások feltételezésével

magyaráz.

A tanulmány második fele néhány kivételes esetet mutat be, melyek gyakran
találhatók szakaszos rétegzettségekkel kapcsolatban.
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A keresztrétegzettségekrl és hullámbarázdákról megállapítja, hogy amenv-
nvíben ezek aszimmetrikusak, folyóvízben keletkeztek. A vízfolyás iránva mindig
a barázdák meredekebb oldala fell a lankásabb felé mutat. Mozgó víz alatt kelet-
kezett hullámbarázdáknak a vízfolyással szembenéz oldala legfeljebb 30° meredek
lehet, a síkrétegzettség üledékfelszínhez képest. Ha a barázdáknak a vízszintessel
alkotott e lejtszege kisebb mint 30°, a különbség megadja a medencefenék lehet
maximális lejtését a leülepedés idejében (dlés iránya azonos a vízfolyás iránvával).

Az egyes rétegekben lév rogyásos szerkezetek a leülepedés utáni közel víz-
szintes mozgásra utalnak, ami történhetett esetleg a fedrétegek lerakodása után is.

Összehajtó rétegzettségnek (»Convolute bedding«) nevez egy másik jelen-
séget, mely morfológiailag nagyon hasonló a rogyásos szerkezethez, azonban üle-
pedés közben, még képlékeny állapotú rétegekben keletkezett, fokozatos deformáló-
dással, nem vízszintes erhatásra, hanem feltételezett (és a cikkben meg nem magya-
rázott) víziermvi nyomásra.

Újabb rétegzettségi rendellenesség keletkezhet azáltal, hogy valamely*
nehéz homokréteg települ egy képlékeny*, még nagy víztartalmú agyagos rétegre,

s a nehézségi er hatására egyes helyeken zsákszer bemélyedéseket, st lefz-
déseket hoz létre.

Ha a szakaszos rétegzettség sík, vagy nagyon eny*he lejtés aljzaton kelet-

kezik, úgy mind a valódi rogyásos szerkezetek, mind a folyóvízi hullámbarázdák
hiányzanak, s a rétegzettség sokkal szabályosabb.

A szerz végül foglalkozik mindeme jelenségek sföldrajzi jelentségével.
Ezek segítségével a medencefenék lejtésének iránya, megközelítleg a medence
mélysége és más rétegtani kérdések is megoldhatók. — Utal arra, hogy* pusztán
az üledékek szemcsenagysága és a bennük foglalt sekélyvízi faunaelemek még nem
bizonyítják egyértelmen az üledéknek kistengermélységben való képzdését.

A cikk világos és érthet összefoglalása a szakaszos rétegzettséggel kapcso-
latos, részben már korábban megoldott kérdéseknek, de fleg bevezet része és
egyes késbbi bekezdései révén igen tanulságos lehet mindazok számára, akik
üledékképzdési kérdésekkel foglalkoznak. — Az egyes kérdéseket összefüggen
világítja meg és hangsúlyozza, hogy* csak az egyes jelenségek együttesébl von-
hatunk le helytálló sföldrajzi, illetve üledékképzdési következtetéseket.

Z o 1 n a i

A. E. Scheidegger: Examination of the physics of theories of orogenesis
(A hegységképzdési elméletek fizikai alapjainak kritikai vizsgálata.) Bull. Geol.
Soc. Am. Vol. 64. 1953.

A hegységképzdési elméletek megítélésénél két lényeges szempont játszik

szerepet a hegységképzedés mechanizmusában. Az egyik az anyag viselkedése az er-
hatásokkal szemben, a másik az erhatásokat létrehozó energiaforrások kérdése.

A régebbi elméletekben egyik kérdést sem vették elegend mértékben figyelembe.
Az anyagok vizsgálata a Föld belsejének megfelel, vagy azt megközelít körülmények
között közelebb vitt a valósághoz, vagy legalább is lehetvé tette, hogy egy sereg hely-
telen elképzelést elvessünk.

Az anyagoknak deformációval szemben viselkedése egyrészt a szilárd testekhez,
másrészt a folyadékokhoz hasonló. A rugalmasság, a képlékeny folyás és tönkremenés,
valamint ezek kombinációja jellemzik alapvetleg a szilárdszer anyagokat. Ezek
a tulajdonságok is a behatási idnek, nyomásnak és hmérsékletnek a függvényei.

A folyadékszer tömegeknél a stacionárius áramlás és az örvény-áramlás lehet-
ségének kérdése vetdik fel s ez a folyadék nyúlékonyságával összefügg kérdéseket
vet fel. A képlékeny folyás a szilárd állapotot a fenti paramétereik (id, hmérséklet,
nyomás) folytonos változása mellett köti össze a folyadékszer állapottal és viszont.

A hegységképzdés energiájának forrásaként lény*egében csak a henergia jöhet
számításba. A henergiának mechanikai jelleg ervé való átalakulása azonban két-
féleképpen lehetséges. 1 . Hveszteség miatt beálló összehúzódás, zsugorodás formájá-
ban

; 2. A hmérsékletkülönbségek miatt fellép hszállító áramlások formájában,
(magmaáramok)

.

A zsugorodási elméletekbl a jelenségeknek egész sora roagy*arázliató a geo-
fizikai és geológiai megfigy*elésekkel megegyezésben. E jelenségeknél a mélyebb viszo-
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nyok szilárdsági állapota nem igen szerepel. Az elmélet újabb módosított alakjában
ersen figyelembe veszik a szilárd anyag képlékeny viselkedését s mindazokat a tulajdon-

ságokat, amelyekkel a Föld belsejében megfelel körülmények között az anyag rendel-

kezik.

A Föld anyagának folyadékszer tulajdonságán alapuló elméletek között az
oszcillációs elmélet és részben a kontinensvándorlási elmélet nem használja ki a h-
energiát. Az oszcillációs elméleteknél az energiát a Földön kívüli erkre vezetik vissza,

azonban nagyon kérdéses, hogy az esetleg lehetséges küls erbehatások nagyméret
tömegátrendezdést hozhassanak létre. A földtani megfigyelések sem ersítik meg’
az elmélet részletkövetkeztetéseit. A . kontinensvándorlási elméleteknél a nívófelületek

összehajlásából származó egyenlít felé mutató erre vezetik vissza a hegységképzdést.
Ez az elképzelés azonban csak egyetlen hegységképzdési ciklus magyarázására volna
elegend.

A magmaáramlási elméleteknek az alapformáját G r i g g s vetette fel a hegy-
ségképzdések megmagyarázására. A többi elméletek ennek olyan jelleg módosításai,
amelyek több részletet magyaráznak meg, vagy a részleteket helyesebben értelmezik.

A szerz összefoglaló véleménye az, hogy a zsugorodási, vagy a magmaáramlási
elmélet, esetleg egy harmadik elképzelés melletti végleges állásfoglaláshoz, sem az anya-
gok viselkedésérl, sem a Föld bels felépítésérl való ismereteink, jelenleg még nem
elegendk. Csak újabb vizsgálati eredmények hozhatnak döntést ezekben a kérdésekben.

Egyed

Hamilton, Warren B. : Precision of geologic data. (Földtani adatok
megbízhatósága.) Bull. Geol. Soc. Am., 1952. ápr.

A földtan egyre inkább mennyiségi tudománnyá fejldik, de a geológusok gyak-
ran nem ismerik a számadatok kezelésének elemi szabályait. Ezek közül a legfontosabb
az, hogy adataink pontosságát helyesen értékeljük : ne a számítási mveletek alapján
vett pontosságot vegyük figyelembe, hanem a mérési módszer eredeti pontosságát,

így pl., ha valamely réteg vastagságát több szelvénybl állapítjuk meg, 10—20%
eredend hibára számíthatunk, így valamely 100 m körüli vastagságú réteg vastag-
ságát méterre megadni már illuzórikus. Hasonlóan helytelen a legtöbb esetben kzetek
vegyTelemzési adataiban a tizedesjegyeket feltüntetni, kivéve a nagyon kismennyiség
komponenseket. Sok hasonló példát lehetne még felhozni. A lényeg az, hogyr ne becsül-

jük túl módszereink pontosságát, mert csak így juthatunk el a mennyiségi adatok
helyes értelmezéséhez.

B a 1 k a y

E m e r y, K. 0. : Continental shelf sediments of Southern California. (A délkali-

fomiai szárazföldi párkány üledékei.) Bull. Geol. Soc. Am., 1952. nov.
A szárazföldi párkányüledékek szemcsenagyságának elméleti megfontolások

szerint a tenger felé csökkennie kellene. A gyakorlatban a szemesenagysági kategóriák
nagy összevisszaságban találhatók egymás mellett, és egymás körül. Ezt a káoszt csak

úgyT tisztázhatjuk, ha a párkányüledékeket genetikai szempontból szételemezzük.
Ilyen alapon 5 típus különíthet el :

1. autigén üledékek (glaukonit, foszforit).

2. szerves üledékek (Foraminiferák és egyéb vázanyag).
3. reziduális üledékek (a tengerfenék mállott anyaga)

.

4. reliktumok (valamely" régebbi környezet maradványai, pl. elöntött homokos
part, vagy parti szirtek.)

5. törmelékes üledékek, (ezeket a folyók és a tengerparti abrázió szolgáltatják.)

Az els négy csoport elterjedése igen sok tényeztl függ, az utolsó csoporton
belül viszont megtaláljuk az elméletileg indokolt szemcsenagyságcsökkenést a parttól
a mélyrebb víz irányrában.

B a 1 k a y

B a t e, G. L., G i 1 e 1 1 i, B. J., K u 1 p, J. L. : Radon leakage írom radioactive
minerals. (Radondiffuzió radioaktív ásványokból.) Bull. Am. Soc. Geol., 1952. dec.

2. rész.

A radioaktív ásványokból a keletkezett radon 1—5% -a eldiffundál, ami ersen
befolyásolja a Pb 207

/
206 módszerrel való földtani kormeghatározást. A Pb2C6/U238

módszert kevésbbé zavarja.
B a 1 k a y
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S m i t h, P a u 1 W., jr. : Occurrence of hydrocarbon in recent maríné sediments.
(Szénliidrogénképzdés jelenkori tengeri üledékekben.) Bull. Am. Soc. Geol., 1952.
dec. 2. rész. „

A szerz a tengeri iszapban 10—300 g/t szabad, paraffin-, naftén- és aromás
szerkezet szénhidrogént talált. Ez a mennyiség egy köbkilométer üledékben — szeré-
nyen számítva — 100 000 tonna kolajnak felel meg. Ezzel megdl az a feltevés, hogy
kolaj csak diagenezis közben vagy után keletkezhet. — A kolaj -elegyrészeket radio-
karbon-módszerrel jelenkorinak találták.

B a 1 k a y

F a i r b a i r n, H. W. : Structural petrology of deformed rocks. (Deformált
kzetek szerkezeti kzettana.) Addison-Wesiey Press Inc., Cambridge, 1949.

A könyv a kzetek alaki jellegeit vizsgáló szerkezeti kzettannal /structural
petrology) foglalkozik, szemben az anyagi jellegeket vizsgáló összetételi kzettannal
(compositional petrology). Bevezetésül összefoglalja a szerkezeti vizsgálatokban használt
nevezéktant, ismertetve a különböz szerzk eltér elnevezéseit.

Az els részben ismerteti a szövet- és szerkezetelemzés, valamint a kzeteken
végzett szilárdságtani kísérletek eredményeit, szigorúan leíró alapon, minden követ-
keztetést mellzve. Ezt azzal indokolja, hogy' jobb a tényeket és a feltevéseket elválasz-
tani, mert ha ezáltal csökken is az áttekinthetség, de kiküszöbölhet a szerkezet-
vizsgálatnak az a gyakran emlegetett hibája, hogy a megfigyelés és a feltevés túlságosan

,

összefolyik.
Á második részben »Ertelmezés és alkaltnazás« címen az els részben tett meg-

állapításokat igyekszik a szerz elssorban a petrológus, másodsorban a fizikus, és
sajnos csak harmadsorban a geológus szemével megmagyarázni. Részletesen elmondja,
hogy- valamely' irányított szerkezet kialakulásánál, pl. az egyes ásvány-szemcsék
orientált elrendezdésénél milyen tényezk játszhattak szerepet. Ezután áttér a fentebbi
megállapítások földtani felhasználási módjaira. Ez a könyv bennünket közelebbrl
érdekl része. Tárgyalja az egyes kzetrésrendszer-típusokat létrehozó különféle er-
hatásokat, a gyrdés különböz típusainak mozgásmechanizmusát, a gyrdés közben
keletkezett szerkezeti és szöveti jellegeket, az egy és ugyanazon kzetben felismerhet
különböz szerkezeti és szöveti elemek korviszonyainak megállapítását. Külön feje-

zetet szentel a szerkezeti szállításnak (fectonic transport), vagyis a^itektonikus erk
hatására létrejött mindenfajta mozgási jelenségnek, a kristályszemcsék^teformációjától
egészen az alpi takarókig. Tárgyalja a mozgás irányának és nagyságának megállapítását
a szerkezetelemzés adataiból. Végül rövid történeti áttekintést ad a szerkezeti kzettan
'úttörirl és f mvelirl.

A harmadik rész a vizsgálati módszerekkel, az eredmények feldolgozásával

és ábrázolásával foglalkozik.
A szerkezeti kzettan fiatal tudmány, és ezért még túÍnyomolag leíró jelleg :

a kzetszerkezeti alaki jelenségeket fizikai . törvények szerint értelmezi. (Petrofizika

vagy mikrotektonikai alaktan.) Igen kevés vonatkozásban jutottak még el az ered-

mények szabatos értelmezéséig, akár ermtani, akár földtani szempontból. Ezt a

tisztázódást és rendszerezést nagyon hátráltatja egyrészt az, hogy' a szerkezetelemzés,

kísérleti összehasonlítási alapon, még csak kezdeti állapotban van, mveli általában
mindig csak utolsó sorban geológusok, és így

7 az egy7es szerkezeti elemeket létrehozó

erhatások tisztázásában inkább fantáziájukra vannak utalva, semmint földtani

tényekre. Nagy akadály7 másrészt a szerkezetvizsgálat alapfogalmainak tisztán geo-

metriai jelentése, melyhez még ermtani jelentség is csak ritkán kapcsolódik, nem is

beszélve a földtani jelentésrl. így pl. a legfontosabb fogalmak : lemezesség (foliation),

vonalasság (lineation), S — felület, (valamely szöveti vagy7 szerkezeti elem orientációja

által megszabott felület), mind geometriai fogalmak, tekintet nélkül arra, hogy7 egy7azon
erhatás különböz anyagban egész más viszonylagos helyzet lemezességet, vagy
esetleg többfélét is, hozhat létre, továbbá, hogy valamely7 földtani szerkezet kialakulása

közben az erhatások egész sora szerepelhet. — Fairbairn könyve, ahol tudja,

kiküszöböli ezeket a hibákat, de a földtani szemlélet hiány7a még ebben a mben is

sok helyen érezhet.
B a 1 k a y

Landes, Kenneth K. : Our shrinking globe. (Zsugorodó földünk.) Bull.

Geol. Soc. of Am., 1952. márc.
Az összehúzódási elméletrl már hosszú idk óta komoly7 viták folynak. Manap-

ság divat lett ennek az elméletnek a tagadása, de sokan kitartanak mellette, mert a
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földtani jelenségek magyarázatát nagyon megkönnyíti, és mert nincs még helyette
más megfelel elmélet.

Az összehúzódás a földkéregben függleges és vízszintes mozgásokat okoz.
A szerz véleménye szerint a függleges mozgások úgy nyilvánulnak meg, hogy a föld-

gömb egyes gömbcikkei a föld középpontja felé mozdulnak el, vagyis minden mozgás
abszolút értelemben lefelé történik. A vízszintes mozgásokat az okozza, hogy a lefelé

mozgó tömbök megtorlódnak, és egymásban diszlokációt idéznek el. — A legnagyobb
elmozduló egységek a szárazföldek és óceánok

;
ezek közül a nagyobb térfogatsúlyú

óceáni területek mozdulnak el elbb, és valamivel késbb követik ket a szárazföldek.

Ilyen értelmezésben szerz a tengereket »megagraben«-nek, a szárazföldeket pedig
»megahorst«-nak nevezi. A tengerek vize a tengerfenék és a szárazföldek nagy szint-

különbségeinek idején az óceáni medencékben halmozódik fel : ez a földtöríénetben
szárazföldi idszakot jelent. Mikor a szárazföldek, némi késéssel, követik a tenger-
medencéket a lefelé való mozgásban, a szintkülönbség tnegcsökkeu és a tengervíz ki-

szorul a medencékbl
;

világszerte transzgressziós idszak következik be.

Az ilyen mozgásokat bizonyítják a tengerfenéken legújabban észlelt üledékkép-
zdési jelenségek : 1500 m mélységben fényképezett hullámbarázdák, 4000 m-rl
felhozott durva kavics és homok. A tengerfenék morfológiája is sok szempontból arra
vall, hogy az óceánok mélye valamikor sekélytengeri terület lehetett. (Tengeralatti
kanyonok, terraszok, 4—50Ó0 m mélységben. A legutóbb a pleisztocénben képzdtek
ilyen tengeralatti kanyonok, mélységük szintén eléri a 4000 m-t.)

A szerz szerint a földtörténet során észlelt 4 eljegesedési idszak (ids prekamb-
rium, proterozoikimi, felskarbon-perm

,
pleisztocén) úgy magyarázható, hogy ezekben

az idkben a szárazföldek viszonylagos kiemelkedése folytán ezeken magashegységi
éghajlat köszöntött be. A maihoz viszonyítva rendkívül meleg éghajlatú idszakoknak
viszont a tengerek és szárazföldek közti kis szintkülönbség lehetett az oka.

Ezzel a feltevéssel jól magyarázhatók az eltnt szárazföldrészletek, (Gondwana,
atlanti híd, a Bering-szorost összeköt szárazföldrészlet), amelyek nem egyebek, mint
a megfelel idben magas helyzetben állva maradt »megahorstok«, melyek aztán a
Föld késbbi története során követték a többi tömböket lefelé tartó útjukban.

Ugyancsak így magyarázható az élet fejldésében tapasztalt több robbanás-
szer fejldési jelenség is : így pl. a prekainbrium faunamentes idszakát a fejlett

faimájú kambriuminál összeköt ú. n. lipali idszak folyamán az élet, a tengervízzel
együtt, mély tengeri teknkben gylt össze, majd a szintkülönbség csökkenésekor
hirtelen árasztotta el az addig medd területeket. Eszerint az slénytani anyag nagy
hézagainak kitöltését az óceánfenék üledékeinek vizsgálatától remélhetjük.

A fentiekben ismertetett elmélet egészében talán kissé fantasztikusnak tnik,
és újszer elgondolást nem igen hoz : f erénye a sokféle különböz jelenség egységes
képbe való összefogása, mely ebben a formában kétségtelenül számos érdekes, új
gondolatot vet fel.

B a 1 k a y

Róbert s, Frank H. H., Jr. : The carbon-14 Method of Age Determination.
(A carbonium-14-es kormeghatározási módszer.) Annual report, Smithsonian Insti-

tution, 1951., 335—351.
A 14-es atomsúlyú nehéz rádioaktív szénatomok a légkör legfels részeiben

kozmikus sugarak hatására keletkeznek. Keletkezésük után azonnal bomlani kezdenek,
egy részük azonban az él szervezetekbe is eljut. A C-14 (vagy másnéven : radiokarbon-)
atomok egyenletes eloszlása következtében a normális C-12-es és a C- 14-es atomok
számaránya minden él szervezetben egy és ugyanaz. Fia azonban a szervezet elpusztul,

a radiokarbon további" bomlása folytán az egyensúly megbomlik. Ezért valamely el-

pusztult szervezetben a rádiokarbon-viszonyszámnak az él anyagétól való eltérése

az illet smaradvány korával egyenesen arányos. A viszonyszám változásai Geiger
Müller-féle csvel mérhetk.

Ezzel- a módszerrel az idtartamok mérése mintegy 30.000 évig lehetséges,
5—10% hibával. Alkalmazási területe fleg az archeológia, de igen jól használható
negyedkori rétegtani kérdések tisztázására is.

B a 1 k a y

Cornwall, 1. E. : The central nervous system of barnacles (Cirripedia).

(Új eredmények a kacslábúak törzsfejldését\ek tanulmányozásáról.) Jour-
nal of the fisheries research board of Canada. Vol. X. No. 2. p. 76—84. 1953.
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Cornwall fenti dolgozata idegbonctani alapon dönt el olyan kérdést,
amin az slénytan eddigi mveli és a törzsfejldéssel foglalkozók is sokat törték
a fejüket. Sok spekulatív és exakt eredményeket nélkülöz munka jelent már
meg a kaeslábú rákok (Cirripedia) törzsfejldésének végleges tisztázása tárgyá-
ban, de eddig sem a héjszerkezet vizsgálatai, sem a »csökevényesedett« kacslábú
rák-test bonctani vizsgálatai nem vezettek olyan eredményekhez, hogy nyugodtan
kimondhattuk volna, hogy mi is voltaképpen e rákok törzsfejldésének a meneten.
W i t h e r s olyan söktl származtatta ket, melyek egykor szabadonúszók voltak
és csak a »felíép csökevényesedés« következtében váltak hirtelen, ugrásszeren
fennöv lényekké és fejlesztettek ez esetben maguk körül mészhéj-vázat. Voltak
akik a nyeles formákat (Lepadidák

)

tartották sibbeknek és a nyélnélkülieket
(Balaniddk

)

fiatalabbaknak és fordítva. A különböz vélemények abban meg-
egyeztek, hogy a nyelesek és a nyélnélküliek is »csökevényes állatok«, melyek már
továbbfejldésre nem képesek, st fiatalabb formáik oegyre jobban elcsökevénye-
sednek«. Az sibbek riznék még a tökéletesebb szervezettség nyomait és a fiatalok,

a jégkorszak elején fellépk tekintendk a »legelkorcsosultabbaknakc. slénytani
adatok amellett szólnak, hogy : az els rákfélék a paleozoikumban léptek fel,

a legels nyeles kacslábúak a triászban jelennek meg, míg a legels nyélnélküliek
( Balaniddk) kréta eltti idkbl teljesen ismeretlenek és csak az eocénben kezde-
nek elszaporodni. Ezen az alapon a nyelesek (Lepadidák.) sibbek lennének, mint
a nyélnélküliek (Balaniddk). Cornwall idegkutatásai határozottan beigazol-

,
ták az slénytani megállapításokat. A nyelesek (Lepadidae) idegrendszere sokkal
kevésbbé koncentrált, mint a nyélnélkülieké (Balanidáké)

.

Cornwall az ideg-
fejldést párhuzamba állítja azzal, hogy a felfelé fejld formák elfoglalják a leg-

magasabb árapályzóna-övet, tehát a fejldés a környezethatással is szoros össze-

függésbe kerül. Ezek alapján újra vizsgálat alá kell venni az eddigi nézetet, hogy a
kacslábúak magasabbrend rákok »elcsökevényesedett« formái. Ezt ma már nem
állíthatjuk így, mert bebizonyosodott, hogy csoportjukon belül fejldési sorba
állíthatók, és hogy különleges életmódjuk nem élsdi, hanem — Parker szerit
helyesen — együttél (synoekotikus). »Csökevényességük<i esetén nem fejldtek
volna tovább. Differenciálódásuk, fejldésképességük és idegrendszerüknek köz-
pontosítása azt mutatja, hogy sajátosan fejld rákok, fejldképes állatok és nem
csökevényes, nem élsdi oldalágak az állati törzsfejldés fáján.

Kolosváry

I Hírek.

Tagtársaink közül Vendel Miklós akadémikus egyetemi tanárt 1953 decembe-
rében az Elnöki Tanács 30 éves tanári jubileuma alkalmából a »Szocialista Munkáért -

érdeméremmel tüntette ki.

1954 februárjában a Szovjetunióban a tudományos munka megbecsülésének
újabb jeleként sok más tudós között sok geológust is Lenin-renddel tüntettek ki.

így V. A. Obrucsév 90. születésnapja alkalmából részesült e nagy kitüntetésben.

Geológusok közül szerepelnek még A. G. Betehtin, A. P. Vinogradov, X, M.
Sztrahov, X. Sz. Satszkij, D. S. Scserbakov.

Az Országos Mszaki Könyvtár a Mszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége székházában (Bp. VI. Rudas László-u. 45. I. em.) fiókkönyvtárt rende-

zett be. Itt nyílt polcokon, szakszerinti csoportosításban sorakoznak az új mszaki
könyvek és folyóiratok. Mszaki értelmiségünk így állandóan tájékozódhatik a Magyar-
országon, valamint a Szovjetunióban, a népi demokráciákban és más államokban
megjelen mszaki és természettudományos könyvekrl és folyóiratokról. A legfon-

tosabb folyóiratok tartalomjegyzéke magyrar nyelven olvasható. Megtalálhatja az

olvasó a lapszemléket, a figyelszolgálat kartonjait (ezek külföldi lapok szakrendbe
rakott rövid tartalmi kivonatai), ezenkívül az Országos Mszaki Könyvtárban
készül bibliográfiákat s a legújabban beszerzett mszaki irodalom jegyzékét.

A fiókkönyvtár anyagát háromhavonként frissítik fel. Szombat kivételével na-

ponta déli 12 órától este 20 óráig áll az olvasók rendelkezésére.
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REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS DU DOMAINE DES SCIENCES
GÉOLOG1QUES EN HONG RIE DE L’ANNÉE 1953.

EMEJlMOrPAOHfl JlMTEPATYPbl TEOJlOrMMECKLlX H CME>KHbIX HAYK,
nYEJIHKAUHOHHblX B BEHTPHM B 1953 í\

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettük
figyelembe : 1 . Acta Geologiea Acadeiniae Scientiarum Hungáriáé. 2. Acta Teclinica

-Ac. Se. H. 3. Acta Universitatis Szegediensis. 4. Akadémiai Értesít. 5. Archeológiái
Értesít. 6. Bányászati Lapok. 7. Földrajzi Értesít. 8. Földrajzi Közlemények. 9.,Föld-
tani Közlöny. 1Ó. Geofizikai Közlemények. 11. Hidrológiai Közlöny. 12. Magyar Állami
Földtani Intézet Évkönyve. 13. Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése az 1941—42.,

1943., 1945—47. II., 1950. és 1951. évekrl. 14. Magyar Tudományos Akadémia Mszaki
Tudományok Osztályának Közleményei. 15. Országos Természettudományi Múzeum
Évkönyve — Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici (Series Nova).
16. Természet és Technika.* 17. Vízügyi Közlemények.

I. Akadémiai Kiadó. II. Mvelt Nép Könyvkiadó. III. Nehézipari Könyv- és

Folyóiratkiadó. IV. Tankönyvkiadó. V. Mezgazdasági Kiadó.

RÖVIDÍTÉSEK — COKPA1HEHH5I — A BRÉ VIA TIONS

R = összefoglaló (résumé). Köt. = kötet. Évf. = évfolyam, fz. = füzet,

sz. = szánig old. = oldal. fr. = francia, or. = orosz. ném. = német. tábl. = táblá.zat.

1. Acta Geol., 2. Acta Techn. 3. Acta Univ. Szeg., 4. Ak. Ért., 5. Arch. Ért.,

6. Bány. Lapok. 7. Földr. Ért., 8. Földr. Közi., 9. Földt. Közi., 10. Geofiz. Közi., 1 1. Hidr.
Közi. 12. M. Áll. Földt. Int. Évk., 13. M. Áll. Földt. Int. Évi Jel., 14. M. T. A. Msz.
Tud. Oszt. Közi., 15. O. T. M. Évk., 16. Terin, és Techn. 17. Viz. Közi.

I. Ak. Kiadó. II. Mv. Nép Kiadó., III. Nehézip. K . K., IV. Tankönyvk.
V. Mezgazd. K.

Ádám L. : Morfológiai vizsgálatok a Mezföld Duna—Sárvíz közti területén.
— Recherches morphologiques sur le territoire du Mezföld entre Duna et Sárvíz. —
— Mop^ojionmecKne uccjieflOBamiH Ha jeppiiTopmi Me3éij)ejibfl MOKgy penaMH JJyHaü —
LUapBH3. — Földrajzi Értesít, II. évf. 2. fz. 1953. 176—200. old. 5 abra.

Ajtay Z. : A triász-dolomit hidrológiai viszonyai. •— L’hvdrologie de la dolomie
triasique. — riupononmecKiie ycnoBim TpuacoBoro gojiOMHTa. — M. T. A. Msz. Tud.
Oszt. Közi. VIII. köt. 1. sz. 43—50. old. 1953.

Alföldi L. : Hegységek keletkezése és pusztulása. — Naissance et destruction
des montagnes. — Bo3HHKHOBeiiHe ii pa3pyuieHne rop. — Mv. Nép K., 1953, 46 old.

Alföldi Kongresszus. (Az Alföld földtani felépítésének kérdései.) A M. Tud.
Akadémia Msz. Oszt. Földtani Bizottsága által 1952. évi szeptember 26—28-án tartott

* Címét a 12. számtól kezdve Természet és Társadalom ra változtatta.
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kongresszus. — Le Congrés de l’AIföld. - Cbe3A no BonpocaM reojiornqecKoro crpoe-
hhh BeHrepcKOir ttaMeHHOcra. - Ak. Kiadó. 1953, 121 old., 1 térkép, 2 szelv., 15 ábra.

Aliquander Ö. : A rotary-fúrás legújabb módszerei és eszközei a gyorsabb olaj-
kutatás és feltárás szolgálatában. — Les plus récents métliodes et appareils susceptibles
d’aceélerer le forage rotatif au service des travaux de recherche et de l’exploitation du
pétrole. — HoBeftuiMe cnocoöbi h cpeACTBa ajib ypemtH CHCTeMOü poTapu, npnMeHBe.Mbie
B HHTepecaX yCKOpeHHH pa3BeflKH H BCKpbITHfl He(})THHbIX MeCTOpO>KAeHHH. — Bánv
Lapok. 8. (86.) évf. 1953, 11. sz. 525—534. old. 15 ábra.

Andreánszky G. : Adatok a hazai harmadidszaki erdk ismeretéhez, kövült
fatörzsek vizsgálata alapján. — Contributions á la connaissance des foréts tertiaires
de la Hongrie d’aprés des recherches faites sur des troncs d’arbres fossiles. — XfaHHbie
K 3H3HHK) TpeTHqHblX JieCOB BeHrpHH Ha 0CH0B3HHH H3yMCHHH HCKOnaeMblX CTB0J10B
AepeBbeB. — Pöldt. Közi. 83. köt. 7—9. fz., 1953, 278—286. old., 5 tábla, 1 térk.
or., fr. R.

Bagó F. : Föld- és bányaméréstan vájár tanulóiskolák számára. Ideigl. tankönyv.— Géologie et géodésie. Manuel seolaire. — TeojiornH h reoAe3HH. yqeHHK. —
Tank. K., 1953, 69 old.

Balkay B. : A radiogeológia alapvet elvei és tényei. — Les principes et données
de la radiogéologie. — OcHOBHbie npHHimnbi paAHOreójioriiH. Földt. Közi. 83. köt.
,4—6. fz., 1953, 197—199. old.

Ballenegger R. (szerk.) : Talajvizsgálati módszerkönyv. — Métliodes d’analvse
des sols. — MeTOAHKa HCCJieAOBaHHH rioMBbi. — Mezgazd. K., 1953, 410 old., 22 kép,
számos ábra.

Balogh K. : Földtani tanulmányok Pelsc (Plesivec) környékén (1942), továbbá
Bódvaszilas és Jósvaf között (1943). — Geologisehe Studien in dér Umgebung von
Plesivec (Pelsc, 1942), femer zwischen Bódvaszilas und Tósvaf (1943). — FeojiorM-

qecKne nccjieAOBaHHH b pakcme a. riejibinén, Kan h M'e>KAy A- BoABacHjiam h PÍoiiiBa<{)é. —
M. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Befejez rész), 1953, 51—67. old. 2
térkép, ném., or. R.

Balogh K. — Szebényi L. : Pálháza (Abauj-Toma un.) környékének földtani

viszonyai. — The geological conditions of the surroundings of Pálháza (County Abauj-
Tomaj. — reonorHqecKne ycaOBHH paüOHa IIajixa3a.

—
"m. All. Földt. Int. Évi Jd.

az 1945—47. évrl II. köt., 1951, 47—64 old., 1 térkép, 5 ábra, or., angol R.

Balogh K. : Földtani vizsgálatok az északborsodi triászban. — Recherches géo-
logiques dans le triasique de la partié septentrionale du département de Borsod. —
reojjonmecKHe nccueAOBaHHH b CeBepo-BopuioACKOM Tptiace. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1950. évrl, 1953, 11— 16. old., 1 térkép, fr., or. R.

Bárdossy Gy.—Bárdossy Gy.-né : Adatok a titán geokémiájához. — Contributions
á la géoelmie du titáné. — Hamibie k reoxHMHH Timma. — Földt. Közi. 83. köt.
7—9. fz., 1953, 230—242. old. 11 ábra, or., fr. R.

Barta Gy.—Dér M. : Mágneses mérések a Béke-barlang új bejáratának kitzésére.
— Magnetic measurements fór surveying the new entrance of the eavem named Peace.
— MarHeraqecKHe H3MepeHHH c uenbio onpeAejieHHH bxoas hoboh nemepbi hmchh »Mnp«.

Geofizikai Közi. II. köt. 8. sz. 1—6, old., 2 ábra, ang., or. R.

Bartkó L. : A Pelsci Nagyhegy (Plesiveeka Planina) földtani viszonyai. — Con-
ditions géologiques du mont Nagyhegy de Pelsc. — TeojiorHMCCKHe ycnOBHH ropbi

HaAbxeAb b A- flejiméu. — M. Áll. Föleit. Int. Évi Jel. az 1941—42. évrl (Záró kötet),

1953, 44—53. old., 2 ábra, fr., or. R.

Balyi K. lásd Sztrókay—Balyi.

Bem B. : Regéc—Fony- és Mogyoróska-környéki vasérckutatások. — Les recher-

ches de minérai de fér des environs de Regéc—Fony et Mogyoróska. — Pa3BeAKH Ha

>Kejie3Hbie pyAbi b paiiOHax a. A- Pereu, OoHb h MoAbopotuKa. — M. All. Földt. Int. Évi
Jel. az 1950. évrl, 1953, 17— 19. old. fr., or. R.
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Bem B. : Komlóska környékének bányaföldtani viszonyai. — kés conditions

géologiques des environs de Komlóska. — TeojionmecKHe ycnoBHH b panone g. Kom-
áouiKa. — M. Áll. Földi. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 21—24. old. fr., or. R.

Bem B. : Kéked—Telkibánya—Nagybózsva környékének földtani viszonyai és

ércelfordulásai. — íves conditions géologiques et les oceurences de minerai des environs

de Kéked—Telkibánya—Nagybózsva. — reojionmecioie yc/iOBHH paüOHOB g. g. Kei<eg,

TejiKnaHba n Hagb6ö>KBa. — M..Á11. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 25-—28.

old. fr. or. R.

Bendefv L. : Szekuláris változások Budapest területén. — Variations séculaires

sur le territoire de Budapest. — BeKOBbie napilapon b pátlne r. ByganeuiT. — Bány.
Lapok. 8. (86.) évf., 1953, 7. sz. 377. old.

Bidló G. : Két hazai andezit mállási vizsgálata. — L’examen de la désintégration

des andesites en Hongrie. — K H3yqeiuno BbiBCTpHBaiuiH 3Hge3HT0B b BeHrpHH.
— Földt. Közi. 83. köt. 10— 12. fz., 1953, 376—380. old. or. R.

Boda J.—Szabó I. : slénytan a geológiai technikum számára. — Paléontologie.
Manuel scolaire. — najreoHTOJiomg gna reojionwecKoro TexHHKyMa. —Tank. K., 1953,
39 old.

Bogsch L. : A magyar föld története. — L’histoire de la térré de la Hongrie.
— HcTopnH 3eMJin BeHrpHH. — Mv. Nép K., 1953, 197 old., 107 ábra, 1 térkép.

Boros Á. : A Pilis hegység növényföldrajza. — La géographie botanique de la

montagne Pilis. — EoTammecKaH reorpaij)HH rop IIhjihiii. — Földr. Ért. II. évf.

3. fz., 1953, 370—385. old.

Boros A . : A Gerecse-hegység növényföldrajza. — Géographie botanique de
la montagne Gerecse. — BoxanHqecKaH reorpatjmn rop fepene. — Földr. Ért. II. évf,

4. sz. 470—484. old.

Boros I. : Az állatvilág származása. — La genése du monde animale. — reHe3HC
>KHBOTHOro MHpa . — Természet és Technika, új sorozat, 112. évf. 5. sz. 268—274. old.,

17 ábra.

Borsy Z. : A Bodrogköz felszínének kialakulása. — La formation de la. superficie

du territoire de Bodrogköz. — Pa3BHrae npojmjin TeppHTOpHH BogporKé3. — Földr.
Ért. II. évf., 1953, 3. fz. 409—418. old., 6 ábra.

Bulla B. : Az Alföld felszínének kialakulása. — L’Evolution des formes super-
fieielles de 1’Alföld. — Opa30BaHHe noBepxHOCTHbix (j)opM BeHrepcKOü Hh3mchhocth. —
Alföldi kongr., 59—69. old., Ak. K., 1953.

Bulla B. : L’Évolution des formes superficielles de 1’Alföld. — Oöpa30BaHHe
noBepxHOCTHbix (j)opivi BeHrepcKOü Hh3mchhocth. — Acta Geol. T. II. 1—2. 1953, 1— 13
old. 1 térkép, franciául, or. R.

Csajághy G. : Maconkai ásványvizek. — Les eaux minérales de Maconka. -—

-

MHHepajibHbie BOgbi c. MapOHKa. — Hidrológiai Közi. 33. évf. 7—8. sz. 281—282. old.

Csajághy G. : 1945—47-ben végzett fontosabb elemzések. — Analyses importantes
exécutées en 1945—47. - 3HagHTejibHbie aHajiH3bi, npoBegeHHbie b 1945 - 47. rr. -

M. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 339—343. old.

Csajághy G. : A Velencei-tó iszapjának kémiai, fizikai és termikus tulajdonságai.
— Les qualités chimiques, physiques et thermiques du limon du lac Velence. — Xh-
MHHecKHe, <})H3HMecKHe h TepMukecKHe cBOHCTBa HJia 03. BeneHue. — Hídról. Közi., 33.

évf. 1953, 11—12. sz. 427—429. old.

Csajághy G. lásd Mauritz-.—Csajághy

.

Csajághy G .— Scherf E.—Székelyné-Fux V . : Theoretische und praktische Ergeb-
nisse dér chemischen Aufschliessung des Kalitrachyts. — TeoperuMecKHe h npaKTH-
qecKHe oraouieHHH XHMHgecKoro bckphthh KajiHTpaxHTa .

— Acta Geol. T. II. 1—2,

1953, 15—32. old, 7 ábra, németül, or. R.

Csepreghyné Meznerics I . : A salgótarjáni kszénfekv rétegek faimája és kora.
— La fauné et l’áge des couches du mur des gisements de eharbon á Salgótarján. - -
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— OayHa noACTH.iatomeií tojiluh yrjieHOCHbix naacTOB b LUajiroTapHHe. — Földt. Közi.
83. köt. 1

—-3. fz. 1953. 35—56. old., 3 tábla, or., fr. R.

Csepreghyné Meznerics I. : slénytani ritkaságok a szobi faunából. — Paláonto-
logische Seltenheiten in dér Fauna von Szob. — IlaaeoHTO.ionmecKHe ocoöeitHOCTH
(J>ayHbi c. Co6. — O. T. M. Évk. T. II. 1952, 225—231. óid., 1 tábla, németül, magy.
or. R.

Csepreghyné Meznerics I. : Magyarországi középmiocén Pleurotomák. Mittel-
miozáne Pleurotomen aus Ungam. — CpeAHe.unoueHHbie bham Pleurotoma b BeHrpHH.
— O. T. M. Évk. T. IV. 1953, 5—22. old., 4 tábla, németül, magy., or. R.

Csiky G. : Az elektromos furólyukmérések értelmezése és kiértékelése. — Inter-
prétation et évaluation des mesures des sondages électriques. — MHTepnpeTagHH CKBa-
>KiiHO-KappoTa>KHbix MaTeptiajiOB — Bány. Lapok 8. (86). 1953, 10. sz. 503—516. old., i

1 1 ábra.

Csikv G. : A második Baku kalajvidéke. — Les champs pétroliféres du osecond
Baku«. — PaüOH Hetjrnmoro MecTopontaeHHH »BToporo EaKy«. — Bány. Lapok 8. (86).
évf. 1953, 1. sz. 27—35. old., 6 ábra.

Csiky G. : Az ásványtan szerepe a kolajiparban. —
- Mineralogical and petro-

graphical investigations in the field oí oil-industrv. — Pojib MHHepa.iornH b He<j)THH0H

,

npo.MbiuiJienHOCTH .— Földt. Közi. 83. köt. 7—9. fz. 1953, 294—298. old., or. ang. R.
'

Dank V. : A lierend-szentgáli bamakszénmedence. — Les conditions géologi-
;

ques du bassin á lignité de Herend—-Szentgál. — BypoyroJibHbiH GacceáH b Teperu— j

CeHTrane. — Földt. Közi. 83. köt. 1—3. sz. 1953, 13—23. old. 3 szelvény, fr. R.
,

Dank V. : Uj Megalodus-lelhely a Vérteshegységben . — Une nouvelle occurence
j

de Megalodus dans la Mte Vértes. — HoBoe MecTopo>KAeHne BHAa Megalodus b ropa. I

Bepieui. — Földt. Közi. 83. köt. 4—6. fz. 1953, 169— 173. old., or., fr. R.
i

Dank V. : Történeti földtan a geológiai technikum számára. — Géologie histori-

que. Manuel scolaire. — HcTopnaecKan reojiornn fljm reojiornqecKoro TexHHKyiwa. —
— Tank. K., 1953, 300 oldal.

Dank V.—Illés Gy. : Térképismeret a geológiai technikum számára. — Cár- ’ y

tographie. Manuel scolaire. — KapTorpaíjma a-th reojiornaecKoro TexHHKy.via. — Tank
. ,

K., 1953, 1 melléklet, 12 tábla, 222 oldal.

Donáth É. lásd Mezsi J

.

— Donáth É.
»

Egyed L. : The formation of deep-sea trouglis and related geophysical phenomena .

— Opa30BaHne myoKOBOAHbix rpaSeHOB n cBH3aHHbie c hmm reo(jw3HHecKHe bbjichhh .

c

— Acta Geol. T. II. 1—2., 1953, 33—50. old., angolul, or. R.

Facsinay L.—Haázné Rózsás H. : Kzetsrség meghatározása a felszín alatt
különböz mélységekben végzett graviméter-mérések alapján. — Density determinations
of rocks, based on subsurface gravimeter measurements at diíferent depths. — Onpe-
flejieHne njioraocTH ropHbix nopoA Ha ocHOBaHiin rpaBHMeTpHHecKHX H3MepeHHií, npoH3Be-

~

AeHHbix noq BepxHOCTbio 3e.M.ni, b pa3Hbix ruyönHax. — Geofiz. Közi., 11. köt. 4. sz.,
1

angolul, or. R.

Fehérvári M.—Szalay M. : Mérszám alkalmazása a rétegazonosításban. — :

Emploi d’un index pour l’identifieation des strates. — ripiiMeHeHHe H3.viepnTenH b

HAeHTH(})HKauHH n.iacTOB. — Pöldt. Közi. 83. köt. 4—6. sz. 1953, 123— 128. old., 4.

ábra, or. fr. R.

ti,

k
1

Ferencz K. : A Pilishegy és a tle D-re es terület földtani viszonyai. — Con -

ditions géologiques du mont Pilis et du territoire situé au S de celui-ci. — TeojiorH-

qecKite yc.iOBHH ropbi niiJimii, Kan h TeppHTopmi, HaxoAHiüeHCH k tory ot Hen

.

— M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Betejez rész), 1953, 4 tábla, 3 szelvény
,

fr. or. R.

Földvári A.: A makranci (Mokrance) legel vízellátása. — L’alimentation en
eau du paturage de Makranc (Mokrance). — BoAOCHaöjKCnne nacTÓHLnax y A MaKpanu
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(MoKpamie) — M. Áll. Pöldt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Befejez rész), 1953, 1 tér-

kép, ír. or. R. 73—74. old.

Földvári A. : Hidrológiai vizsgálat a kassai (Kosice) Csermelyvölgyben. —
Reeherelie hydrologique dans la vallée Csermelyvölgy de Kassa (Kosice). —

- rnap,o-
jiorimecKne HCcaegOBaHHn b gomme MepMejib y ropoga Kamuja (Komimé) — M. Áll.

Fóldt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Betejez rész), 1953, 1 térkép, ír. or. R. 75—78.

old.

Földvári A,—Csajághy G.—Majzon L. : A lágymányosi Postáskórház területének
vázföldtani viszonyai. — Conditions hydrogéologiques des environs de l’Hopital des
Postes á Budapest. — rngpojjonmecKite ycJioBHH TeppuTopiui ojibHmibi uomtobiikob b

paüoHe JlagbAiaHbom. — M. AU. Foldt. Inc. Évi Jel. az 1941—42. évrl (Záró kötet),

1953, 3 ábra, fr. or. R, 7— 15. old.

Földvári A.—Csajághy G. : Az abaujszántói sportuszoda hidrológiai viszonyai.
— Conditions hydrologiques de la piseine de Abaujszántó. — rn;ipo;ioiHqecKne ycJiOBHH

cnopTHBHOü KynajibHH b g. AöayücaHTO. — M. Áll. Pöldt. Int. Évi Jel. az 1941—42.

évrl (Záró kötet), 1953, 4 ábra, fr. or. R, 23—29. old.

Földváriné Vogl M. : 1945—47-ben végzett fontosabb elemzések. — In den
Jaliren 1945—47 ausgeführte wichtigere Analysen. — 3HamiTekbHbie aHajni3bi, npoBe-
AeHHbie b 1945—47 rr. — M. Áll. Föidt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt.,

1951, 345—350. old.

Földváriné Vogl M. : Alföldi agyag- és löszminták termikus vizsgálata. — Aualvse
thennique des éehantillons d’argile et de loess de 1’Alföld. — TepivumecKHH aHajiH3

opa3UOB rjuiH u jiécca BeHrepcKOÜ Hn3MenH0CTU. — Alföldi Kongresszus, Ak. K. 1953,

1 tábl. 5 ábra, hozzászólások, 19—33. old.

Földváriné Vogl M. : Tep.v.iiuecKHH aHajiH3 opa3uoB tjthh h Jiécca BeHrepcKOÜ
Hii3MeHH0CTH. — Analyse thermique des éehantillons d’argile et de loess de 1’Alföld.— Acta Geol. T. II. 1—2, 51—61. old., 5 ábra, 1 táblázat, oroszul, fr. R.

Földváriné Vogl M. : Nézsai és iszkaszentgyörgyi bauxitszelvények termikus
vizsgálata. — Analyse thermique d’éehantillons des bauxites de Nézsa et d’Iszkaszent-
györgy. — Tep.\nmécKnií aHajiH3 SoKCHTa, npoHCxognmero H3 g. Hewa n HckaceHTAbépAb.— Foldt. Közi. 83. köt. 4—6. sz. 145— 148. old., 5 ábra, or. fr. R.

Gaál I. : Ujramegvizsgált néhány hatvani és gödölli pliocén emlsmaradványról
és a pliocén tagolódásáról. — Nouvel examen des vestiges de Mammiféres du Pliocéne
á Hatvan et á Gödöll et la division du Pliocéne. — HoBbie HCCJieAOBaHHH no njmoue-
HOBbiM ocTaTKa.M MJieKonuTajomux b ropoAax XaTBaH ii réAéJi.ié h o pacqjieHeHHH nimouena.— Fóldt. Közi. 83. köt. 7—9. sz. 268

—

2.12. old., 2 ábra (német és orosz R az 1954. évi
1—3. számban!)

Gáspár L. : Az smaradványok kormeghatározása és a radiokarbon-módszer.— La définition de l’áge des fossiles et la méthode radiocarbonique. — OnpeAejieHue
B03paera HCKOnae.Mbix u pagHOKapSoHOBbiü MeTog- — Tenn. és Teclm. új sorozat, 112.
évf. 11. sz. 1953, 660—663. old. 10 képpel.

Gedeon T. : A nézsai bauxit vizsgálata Habicht-készülékkel. — Differential
thermal study of the Nézsa bauxite with the Habicht apparátus. — HccjiegOBaHne
GokCHTa a. He>Ka npnöopoM »ra6nxT« no Mdogy TepMOpacmenueHnn. — Foldt. Közi. 83.
köt. 4—6. sz. 1953, 149— 155. old., 6 ábra, or. ang. R.

Grassellv Gv. : Electrographical analysis of re textures. — S.TeKTpor paJinqecKnn
aHajjH3 pyAHOií TKami. — Acta Univ. Szeg., T. VI. 1952,47—57. old., 1 1 ábra, angol,
or. R.

Graselly Gy. : Ásvány- és ércelemzési módszerek. — Méthode d’analyse des miné-
raux et minérais. - McTogbi ana.iH3a MUHepanoB h pyg. — Ak. K., 1953, 263 oldal,

1 melléklet.

• Grasselly Gy. lásd Koch S.—Grasselly Gy.

ff Földtani Közlöny
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Hegeds Gy. : Adatok Visegrád környékének földtanához. — Contributions
á la eonnaíssance de la géologie des envrons de Visegrád. — JJaHHbie o reojionmecKHX
ycjiOBHHX OKpecTHOCTH BmuerpaAa. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Befeiez
rész), 1953, 45—49. old., 2 térkép, fr. or. R.

Hegeds Gy. : Jelentés az Inárcs—Tápiósülv között végzett hidrogeológiai fel-
vételrl. — Report on tlie hydrogeologieal examina'tions between Ináres and Tápiósüly.— niAporeojiorHMecKne gypémm Me>KAy cc. ÜHapq h TanHoimoHb. — M. Áll. Földt.
Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl, II. kötet, 1951, 41—46. old., 1 térkép, angol cr. R.

Hegeds Gy. : Adatok a Pilis-hegység földtani ismeretéhez. — Daten zr geolo-
gisclie

,
Kenntnis des Pilis-Gebirges. - HoBbie Aannbie k reojionm ropnocTH ÜMJiHin.— M. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl, II. köt. 1951, 173— 190. old., 1 térkép,

ném., or. R.

Hegeds Gy. : Boba és Jánosháza vidéke földtani viszonyai. — Les conditions
géologiques des environs de Boba et Jánosháza. — reojiornHecKiie ycjiOBHH paflOHOB
cc. Eo6a h HH0inxa3a. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 29—32.
old., fr., or. R.

Hegeds Gy. Tregele K. : Csorna környékének földtani viszonyai. — Les con-
ditions geologiques des environs de Csorna. — FeoiioruMecKne ycaoBiiH pafiOHa r.

MopHa. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 33—34. old., fr. or. R.

Hegeds Gy.—Sidó M. : A rudabányai vízkutató fúrás. — Le forage de recherche
d’eau de Rudabánya. — Pa3BeaoMHoe öypeHHe Ha BOfly, npoBeaeHHoe b c. PyflaöaHbu— M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950 évrl, 1953, 35—37. old. fr. or. R.

Herrmann M. : A magmás kzetek szövetének mennyiségi értelmezése. — Inter-
prétation quantitative des s^ruetures des roches magmatiques. — KojnnjecTBCHHoe
HCTOJiKOBaHue CTpyKTyp MarMaTimecKiix nopoa. — Földt. Közi. 83. köt. 4—6. sz. 129—
137. old. 6 ábra, or. fr. R.

Herrmann M. : A Bükk-hegvség fiatal harmadkori magmás kzetei és tufái. —
The igneous rocks of the neogen in the Bükk Mountains. — HeoreHHbie .vrarMaTMiecKHe

nopoflbi b ropHOM MaccHBe Ekjkk. — O. T. M. Évk.T. III. 1952, 5—26. oldal., 1 térkép,
1 tábla, 7 ábra, 6 táblázat, or. ang. R.

Horusitzky F. : A karsztvíz elhelyezkedése a Kárpát-medencében. — La location

de l’eau karstique dans le bassin des Carpathes. — PacnojicweHHe KapcTOBbix boa b

acceÜHe KapnaTOB. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. VIII. köt. 1. sz. 9— 16. old.,

4 ábra 1953.

Horusitzky F. : Magyarországi kovaföldelfordulásokról. — Les oeeurences de
térré á silex en Hongrie. — MecTopowAeHHH KpeMHe3éMa BeHrpHH. — M. Áll. Földt.

Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 39—48. old., 1 térkép, 4 ábra, or. fr. R.

Jakucs L. : Adatok néhány bükkhegvségi karsztforrás ismeretéhez. — Contri-

butions á la connaissance de quelques sourres karstiques de la montrgne Bükk. —
— rnApojionmecKne ycjiOBHH ceBepoBOCTOHHOii nacTH rop Eiokk. — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 49—60. old., fr. or. R.

Jakucs L. : A Békebarlang felfedezése. — La découverte de la grotte »La Paix« —

.

OTKpbiTHe nemepbi hm. i>Mnp«. — Mv. Nép K., 1953, 94 oldal, 25 tábla.

Jakucs L. : Forrásvédelem, egészségvédelem, természetvédelem. — La proteetion

des sources, de la natúré et de la santé. — OxpaHemie hctohhhkob, 3ApaBooxpaHeHne,
h oöopOHa npupoAbi. — Természet és Techn., új sorozat, 112. évf., 3. sz. 165— 168.

old., 7 képpel.

Jánossy D. : Ritkább emlsök (Sicista, Apodemus, Asinus) a dorogi és mária-
remetei kési pleisztocénbl. — Neueres Vorkommen seltener Sáugetiere (Sicista, Apo-
demus, Asinus) aus dem ungarlándisehen Spátpleistozán. — HoBbie MecTOnaxO/KACHHH

mHTaiomHX (Sicista, Apodemus, As nus) b nneücToueHe BeHrpHH. — Földt.pegKHx MjieKonHTaioiiu-ix

Közi. 83. évf. 10— 12. sz. 41 Q—436. old., 1 tábla, or. ném. R.
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Jdnossy D. : A Lambrecht Kálmán barlang faunája. — La farmé de la grotte

Koloinan Lambrecht. — <t>ayna nemepbi hm. K. JlaMÖpex'ra. — Archeológiái Ér-
tesít, Vol. 80. 1953, 1. sz. 27—29. old., or. R.

Jantsky B. : A demjéni limonitos mangánérc települési viszonyai. — Les con-
ditions de gisement du minerai de manganése á limonite de Demjén. — Ycjiobhh
3ajieraHHH jhimohhtoboh MapraHueBOií pyabi paüOHa c. HeMbeH. — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 61—63. old., 2 ábra, f. or. R.

Jantsky B. : A mecseki kristályos alaphegység földtani viszonyai. — Les condi-
tions géologiques du socle cristallin du Mecsek/ — reojiorHMecKHe ycjiOBHH .mc^ickckhx

KpHCTa.i.THHecKHX ochobhmx rop .
—

- M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 65—

-

77. old. 2 térkép, 3 tábla, 1 ábra, fr. or. R.

Jantsky A. : A Velencei-hegység földtani és kzettani viszonyai. — Les conditions
géologiques et pétrologiques de la montr gne de Velence. — TeojiornHecKHe h jihto-

jiorHHecKHe ycjioBHH rop BeneHue. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953,

79—81. old. fr. or. R.

Jaskó S.—Méhes K.

:

Sátoraljaújhely és Sárospatak környékének geológiai leírása.

— Geological description of the areas of Sátoraljaújhely and Sárospatak. — Feojiorn-

necKHe onHcamie paiíOHOB rr. lUaTopajiHyftxeH h ÚlapouinaTaK. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1945—47. évekrl, II. köt. 1951, 65—73. old., 1 térkép, 2 tömbszelvény, ang.
or. R.

Jaskó S. : Bükkmogyorósd, Balaton, Szilvásvárad és Bélapátfalva környékének
földtani leírása. — Description géologique de Bükkmogyorósd, Balaton, Szilvásvárad
et Bélapátfalva. — reojiornnecKoe onncaHHe prcpecTHOCTeíí c BjoKKMOAbOpomg, 03 . Eana-
toh, cc. CHJiBaiuBapaA h EejianaT<{>a.iBa. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1951. évrl, 1953,
11— 16. old. fr. or. R

Jugovics L. : Zalaszántó—Zsidi-medence bazalthegyeinek (Tátika-csoport) fel-

építése. — Dér Aufbau dér Basaltgebirge des Zalaszántó—Zsider Beckei (Tátika
Gruppé). — CrpoeHHe 6a3a;ibTOBbix rop öacceüHa 3ajiacaHT0— >Kha. — M. Áll. Földt.
Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl, 1951, 259—309. old., 3 térkép, 2 fénykép, 5 szel-

vény, or. ném. R.

Kántás K. : A karsztvíz kimutatására alkalmazható geofizikai eljárások. — Les
méthodes géophysiques de l’exploration des eaux karstiques. — reo(j)H3imecKHe Me-
TOflbi, npwMeHHe.Mbie b nowcKax KapcTOBbix boa. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi.
VIII. köt. 1. sz. 77—81. old. 1953.

Kassai F. : A karsztvíznívó jelentsége és az ezzel kapcsolatos problémák. —
Le niveau de l’eau karstiqué et les problémes y relatives. — YpoBeHb KapcTOBOH boám
h CB«3aHHbie c 3Thm npo6.ne.Mbi. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. VIII. köt. í.sz. 1953,
67—75. old.

Keöpe V. : Újabb adatok a magyar karsztbibliográfiához. — Nouvelles données
á la bibliographie liongroise du Karst. — HoBbie gaHHbie k BenrepcKoií ÖHÖJiHorpatjMH
KapcTa. — Földr. Ért. II. évf. 2. fz., 1953, 4. sz. 313. old., 546—551. old.

Kessler H. : A lillafüredi Anna-barlang forrásai. -— Les sources karstiques de
la grotte -Lnne á Lillafüred. — KapcTOBbie hctoühhkh nemepbi Ahhm b JlHJi.natjHopeAe.— Hidr. Közi. 33. évf. 1953, 1—2. sz. 60—65. old., 2 kép, 2 ábra, 5 tábl., or. R.

Kiss J. : Vestige végétal dans la bauxite de Gánt. — JJpeBHHe ocraTKH b raHTC-
kom öoKcme. — Acta Geol. T. II. 1—2. 1953, 63—66. old., 2 ábra, fr. or.

Kiss J . : smaradványok a gánti bauxitban. — Vestige végétal dans la bauxite
de Gánt. — UpeBHne oct3tkh b raHTCKOM öOKCHTe. — Földt. Közi. 83. évf. 1—3. sz.

68

—

69. old., 2 ábra, fr. R.

Kisvarsányi G. : Szarvask környékének földtani viszonyai. — La wehrlite de
Szarvask. — BepjiHT H3 a. CapBamKO. — Földt. Közi. 83. évf. 1—3. sz. 24—34.
old., 5 ábra, or., fr. R.

11 *
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Koblencz V.—Xemecz E. : Huntit elfordulása Dorogon.— Huntite írom the Dorog
mine, Dorog, Hungary. — MecTopo>KgeHne ryHTHTa b c. jfopore. — Földt. Közi. 83. évf.
10— 12. sz. 391—395. old. 1 ábra, ír. R.

Koch S. : A geokémia szerepe a földtani kutatásokban. — Le rle de la géoeliimie
dans les reeherclies géologiques. — Poab reoxHMHH b reojionmecKHX pa3BeAKax. —
Földt. Közi. 83. évf. 1

—3. sz. 78—86. 4 ábra.

Koch S. : Az ember mint geokémiai tényez. — L’homme, un facteur géochimi-
que. — MenoBeK, Kan reoxuMHnecKHH (JaKTop.’— Térni, és Teclrn., 112. évL 1953, 2.

sz., 69—73. old., 3 képpel.

Koch S. : A Mád és Regéc környékén fekv vasércelfordulások genetikája. —
La génétique des oecurences de minerai de fér des environs de Mád et Regéc. — Te-
He3nc MecTopo>KAeHiiH >Kejie3Hon pyAbi paüOHOB cc. MaA h Pereg. — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 84—88. old., ír., or. R.

Koch S.—Grasselly Gy. : The minerals of the sulpliide ore-deposite of Nagy-
börzsöny. — HcKonaeMbie MecTopowAeHHg cepmiCTOH pygbi b HaAböepweHb. —

- Acta
Univ. Szeg., T. VI, 1952, 23—30. old., 3 tábl., or., R, angolul.

Koch S.—Grasselly Gy. : Data on the oxidation of sulpliide-ore deposites. —
— OKHaieHHe njiacTOB cepmiCTbix pyA. — Acta Univ. Szeg., T. VI. 1952, 1—21. old.,

19 ábra., or., R, angolul.

Kolosvdry G. : A mezozói Thecosmiliák óriásnövése. — Accroissement géant des
Thecosmilias. — PiiraiiTCKHH pocT Tliecosmiliae Me3030iicKoro B03pacia. — Földt. Közi.
83. évf. 4—6. sz. 174— 177. old., 2 ábra, or., fr., R.

Kolosváry G. : Az árapály-öv sélettani szempontból. —
• Über die Gezeiten-

zone in paláobiologischer Hinsicht. — K Bonpocy npujiHBHO otjihbhoh 30Hbi c tohkh
3peHHH naaeoHTOJiorHH. — Földt. Közi. 83. évf. 7—9. sz. 291—293. old., or., ném., R.

Kolosváry G. : Mesterséges tengervíz hatása Clitliamalidákra. — The effect of

artificial sea-water on Chthamalids. — Bamnine HcnyccTBeHHOÜ MopcKOh boám Ha
Cirripedia. — O. T. M. Évk. T. III. 1952, 225—230. old., oroszul, ang., magy., R.

Kolosváry G. : Stratigráfiai tanulmányok Magyarország fosszilis Balanidáinak
alapján. — A stratigrapliieal study on somé tertiarv Balanids from Hungary. —
— CTpararpa^HHecKne iiccjieAOBaHHH b cbh3h c MiioueHCKHMH npeACTaBHTejiHMH ce.M.

Balanidae. — O. T. M. Évk., T. II. 1952, 233—236. old., 1 ábra, ang., or., R.

Kolosváry G. : Ösztönélet az állatvilágban. — La vie instinctive des animaux. —
Cthxhhh3H >KH3Hb b >khbothom MHpe. — Mv. Nép K., 1953, 42 oldal.

Korim K. : A fúróhaladási szelvényezés jelentsége olajkutató fúrásoknál. —
Méthode basée sur l’avancement de la sonde pour établir la coupe géologique des sondages
á i’liuile. — floABHraHiie SypaBa, Kan .weTOA KappoTa>Ka npn 6ypeiiHn. — Földt. Közi.
83. évf. 1—3. sz. bü—62. old., or., fr., R.

Kovács L. : A Káváshegy jurakorú üledékeinek sztratigráfiai és mikrotektonikai
viszonyai. —- Die stratigrafischen und mikrotektonischen Verháltnisse dér jurassischen
Sedimente des Kávásberges. — CrpaTiirpaJmnecKHe h MiiKpoTeKTommecKiie ycjiOBHH

ropcKHx ocagKOB ropw KaBaui. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II.

köt. 1951, 191—220. old., néni., or., R, 1 térkép, 4 szelvény.

Kovács L. : Nyirád környékének földtani viszonyai. — Die geologischen Verhált-
nisse dér Umgebung von Nyirád. — TeojionmecKiie ycjioBiia pátiona HbHpaAa. — M.
Áll. Földt. Int. Évijei, az 1945—47. évekrl, II. köt., 1951, 221—246. old., 1 térkép,

1 szelvény, ném., or., R.

Kovács L. : A Mecsekhegység fels-dogger rétegei. — Les couohes du Dogger
supérieur de, la montagne Mecsek. BepxHe-AOrrepcKHe cjioh rop Ménén. — M. All.

Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 88—95. old., fr., or., R.

Krössy L. : Adatok az Alföld északnyugati részének földtani ismeretéhez. —
Contributions á la connaissance de la géologie de la partié nord-ouest de 1’Alföld. —
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— flaHHbie k 3H3HHK) reojionmecKiix ycJiOBHtí BeHrepcKOH Hh3mchhocth. — Földt. Közi.
83. köt. 1—3. sz. 3— 12. old., 2 ábra, or., ír., R.

Kretzoi M. : A legidsebb magyar semls-lelet. — Ke plus ancien vestige fossile

de mammifére en Hongrie. — /IpeBneiiiiiHe oct3tkh M.aeKonnTaroiniix BeHrpHH. —
— Földt. Közi. 83. köt. 7—9. sz. 273—277. old., or., ír., R.

Kretzoi M. : A Zalavidék földtani viszonyai. — Les conditions géologiqnes de^ la

région de Zala. — reojiorrmecKHe ycjiOBun ojiacra 3ajia. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1950. évrl, 1953, 97—99. old., ír., or., R.

Kretzoi M. : A negyedkor taglalása gerinces fauna alapján. — La division du
Ouaternaire á la base du fauné des vertebrés. — PacmieHeHHe BeTBepraHHOro nepnoga
Ha 0CH0B3HHH (fiayHbi n03B0H0MHbix —• Alföldi Kongresszus, Ak. K., 1953, 89—99.

old., hozzászólásokkal.

Kretzoi M. : Ouatemary geology and the Vertebrate Fauna. — PacrnieneHHe
MeTBepTHMHoro nepnoga Ha ochob3hhh cjiayHbi n03B0H0HHbix — Acta Geol. T. II. 1—2.

1953, 67—77. old., angolul, or., R.

Kriván P. : A pleisztocén földtörténeti ritmusai. Az új szintézis. — Les rhythmes
chronologiques du Pleistocéne. Une synthése nouvelle. — TeoxpOHOJionwecKaa pn r

r-

MHHHOCTb njiCHCToneHa’ — Alföldi Kongresszus, Ak. K. 1953, 71—87. old., hozzá-
szólásokkal.

Kriván P. : Die erdgeschichtlichen Rliytmen des Pleistozánzeitalters. —
reoxpoHO/iorHHecKaH punvumHOCTb rmeHcroueHa — Acta Geol. T. IL 1

—2. 1953, 79—

-

90. old., 1 ábra, németül, or., R.

Kriván P. : Die Bildung dér Karbonatsedimente im Zwischengebiet von Donau
und Theiss. — 06pa30BaHHe KapöoHaTHbix nopog b oöJiacTH MOKgy JJyHaeM H Thccoh.
— Acta Geol. T. II. 1—2. 1953, 91— 108. old., 8 ábra, németül, or., R.

Kulhay Gy. : Jelentés a Csizi-medeneében végzett földtani felvételrl. — Compte
rend du lévé géolog'que du Bassin de

/
Csíz. — Óméi no reojiormiecKOH CbéMKe,

npoBegeHHOH b MH3CK0M-6accehHe. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1941—42. évrl
(Záró kötet), 1953, 35—42. old., 1 térkép, fr., or., R.

Kulhay Gy.—Jantsky B. : A Borló-, Gyil- és Háthegység földtani felépítése. —
La structure géolcg;que des montagnes Borló, Gyil et Hát. — reoJiorimecKaH CTpyK-
Typa rop Eopjio, JJbHJT h XaT. — M. Áll. Földt. Int. Évijei, az 1941—42. évrl (Záró
kötet), 1953, 55—63. old., 1 térkép, fr., or., R.

Láng S. : A Szentendre—Visegrádi hegység felszíne. — Morphologie de la mon-
tagne Szentendre—Visegrád. — MopijioJiorHqecKHH npotjuuib rop CeHT3Hgpe— BHinerpag.
— Földr. Ért. II. évf. 1953, 4. sz. 447—469. old., 5 ábra.

Láng S. : A Pilis morfológiája. — La morphologie de la montagne Pilis. —Mop-
<j)OJiornfl rop flM-mun. -— Földr. Ért. II. évf. 1953, 3. sz. 336—369. old., 10 ábra.

Láng
r
S. : Természeti földrajzi tanulmányok az Északmagyarországi Középhegy-

ségben. — Études géographiques dans la montagne moyenne de la Hongrie Septentrio-
nale. — <t>n3HKO-reorpa(j)HMecKHe iiccjiegOBaHHH b CpegHHX-ropax CeBepHoü BeHrpnH. —
Földr. Közi., új folyam. I. (77). köt. 1953, 1

—2. sz. 21—64. oldal., 1 térkép, or., ném., R.

Leél-Össy S. : A Cserszegtomaji kútbarlang Hévíz mellett. — La grotte-puisard
de Cserszegtomaj piés de Hévíz. — UlaxTHan neigepa b MepcerroMaü. — Term. és

Techn., új sor. 112. évf. 1953, 2. sz. 112— 113. old., 2 ábra.

Leél-Össy S. : Geomorfológiai megfigyelések Baja és Bátaszék vidékén. — Obser-
vations géomorpholcgiques dans les envircns de Baja et Bátaszék. — TeOMOp(|)OJio-
rHMecKwe HaSjuogeHUH b OKpecTHOcm rr. Eaim h EaTaceK. —• Födr. Közi., új folyam, I.

(77). köt. 1
—2. sz. 1953, 1 térkép.

Leél-Össy S. : Karszt- és barlangkutatás a Szalonnai-karszton. — L’exploration
du Karst et de la grotte á Szalonna. — klccjiegOBaHHH Kapóra n nemep b KapcTOBbix
OTJio>KeHHHx b c. CajiOHHa. — Hidr. Közi. 33. évf. 1953, 1

—2. sz. 67—70. old., or., R.
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Leél-Össy S. : A Cserszegtomaji kútbarlang. — La grotte-puisard de Cserszeg-
tomaj. — UlaxTHan nemepa b HepcerroMaií. — Hidr. Közi. 33. évf., 1953. 7—8. sz.
309—313. old., 3 ábra, or., R.

Leél-Össy S. : A Rákosvidék geomorfológiája. — La géomorphologie des environs
de Rákos. — TeoMop^ojiorHH paftOHa p. Panom. — Földr .Ért. II. évf. 1953, 1. sz.
70—86. old., 2 térkép.

Leél-Össy S. : Geomorfológiai és hidrológiai vizsgálatok a Szalonnái karszton.— Reeherches géomorpliologiques et hydrologiques sur le Karst de Szalonna. — Teo-
MopijjojionmecKne h rHgporeojionmecKHé nccjieaoBaHun Ha KapcTOBoü TqpHTopmi b c.

CanOHHa. — Földr. Ért. II. évf. 1953, 3. sz. 323—335. old., 4 ábra.

Lengyel E. : Mangánérc-nyomok a Kszegi-hegységben. — An occurence of man-
ganese re in the Kszeg Momitains. — Cjiegbi MapraHijeBbix pyg rop Kécer —
Földt. Közi. 83. évf. 10— 12. sz. 360—368. old., 2 ábra, or., ang., R.

Lengyel E. : A Dunazughegység andezitterületének felépítése. — La structure du
terrain volcanique de la nionta ;ne Dimazug. - CTpoenne 3Hge3HT0B0H oOjiacra rop
HyHa3yr. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1951. évrl, 1953, 17—29. old., 1 ábra, fr.,

or., R.

Liffa A. : Geológiai jegyzetek Abaujvár környékérl. — Notices géologiques des
énvirons de Abaujvár. — reononmecKHe 3an«CKH H3 orcpecTHOcra c. AöayiÍBap. — M.
Áll.Földt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Befejez rész), 1953, 69—72. old., fr., or., R.

Liffa A. : Jelentés az 1947. évben Gönc és környékén végzett reambuláló geológiai
felvételrl. — Compte rend des études géologiques réambulatives dans les environs de
Gönc en 1947. — É°KJiaa o peaMÓynauHOHHbix CbéMKax, npon3BegeHHbix b 1947 rogy b
paüOHe TéHU. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl, 1951, 75—83. old.

fr., or., R.

Liffa A. : Gönc, Fony, Telkibánya és Alsókéked közötti terület földtani iijra-

térképezése. — Le lévé géologique réambulatif du territoire situé entre Gönc, Fony,
Telkibánya et Alsókéked. - TeojiorMMecKoe nepeKapTorpaijmpoBaHHe TeppHTopnH, Haxo-
AHmeüCH Meway cc. TéHu, <t>OHb, TejiKHÖaHbH h ÁjibinoKeKea. — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 101— 102. old., fr., or., R.

Liffa A. : A Tokaj i-hegység perlitelfordulásai. — Les occurenees de perlite de
la montagne de Tokaj. - fíepnHTOBbie MecTopo>KaeHHH ToKaüCKHX rop. — M. Áll.

Földt. Int. Évi Jel. az 1951. évrl, 1953, 31—-48. old., 15 ábra, fr., or., R.

Liffa A. : Telkibánya környékének földtana és kzettana. — La géologie et la

pétrographie des environs de Telkibánya. - reo;iorHH h neTporpatJwa OKpecTHOcrn
c. TejiKHÖanba. — M. Áll. Földt. Int. Évk., 41. köt. 3. fz., 1953., 79 oldal, 1 térkép, 2

tábla, fr., or., R.

Liffa A. : Magyarország hidrológiai atlasza. 1. Folyóink vízgyjtje. 2. A Sajó,

108. oldal. — nigpojiornqecKHH ariac BeHrpHH. — Magyarország hichológiai atlasza.

2. Hidrometeorológiai adatok. 1. Csapadékviszonyok . 102. oldal. — L’Atlas hydrologi-
que de la Hongrie. — Szerk. a Vízgazdálkodási Tud. Kutató Intézet, 1952.

Majzon L.—Sarló K.—Szalai T. : Az Erzsébet-sósfürd artézi kútja. — Le
puits artésien du bain sálé »Erzsébet«. - ApTe3naHCKHií KOJiogeu coneHOü 6aHbH »3p-

>Ke6eT« — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1941—42. évrl (Záró kötet), 1953, 17—22.

old., 1 ábra, fr., or., R.

Majzon L. : Adatok a délszlovákiai, dunamenti katti-rétegek faimájához. —
Contributions á la connaissance de la fauné des couches chattiennes le long du Danube,
en Slovaquie mér dionale. — JJaHHbie k 4>ayHe npngyHaHCKHx xarrcKHX cJioeB kukhoíí

CuoBaKHH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1941—42. évrl (Záró kötet), 1953,31—33.

old., fr., or. R.

Majzon L. : Fúrólaboratóriumi Foraminifera-vizsgálatok. — Les reeherches de
Foraminiféres du laboratoire des forages. — HcaiegOBaHHH (jiopaMHimmjjep b uaöopa-
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TopnH rjiyoKHX SypeHHÜ. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1941— 42. évrl (Záró kötet),

1953, 83—85. old. ír., or., R.

Majzon L. : Vizsgálatok a mikropaleontológiai laboratóriumban. — Les recherches

du laboratoire micr paléontologique. \
— IlccaCAonaHUH b mhxponaJieohtojio rhheckoh

JiaöopaTOpMH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1941—42. évrl (Záró kötet), 1953, 87—88.

old., ír., or., R.

Majzon L. : A fúrólaboratórium mikrofaunisztikai vizsgálatai. — Les recherches

microfaunistiques du laboratore des forages. — MHKpo(|)ayHHCTimecKne uccjie/iOBaHHH

jiaöopaTopnH öypeHHH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Befejez rész), 1953,

79—81. oldal, fr., or., R.

Majzon L. : Újabb adatok Szilvásvárad és Csernely közötti terület geológiájához.
— Recent data to the geology of the territory between Szilvásvárad and Csernely. _

—

— HoBbie AaHHbie no reojiornn TeppuTopun MOK/iy cc. CmibBamBapaA h MepHejib. — M. Áll.

Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 99— 109. old., or., ang., R.

Majzon L. : Bükkszéken és környékén javasolt fúráspontok. — Suggested drilling

sites at Bükkszék and its environs. — ílpeflJio>KeHHbie Mecra ajih öypeHHH b c. Bjokkcckc
h er OKpecTuocTM. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951,

111— 120. old., 1 térkép, or., ang., R.

Majzon L. : Adatok Párád és Fedémes környékének rétegtanához. —- Data to
the stratigraphy of the environs of Párád and Éeuémes. — jjauHbie no H3y<íeHHio
c.Tpararpacj)HH b paiíOHax cc. IlapaA h OefleMem. — M. Áll. Földt. Évi Jel. az 1945 47.
évekrl II. köt., 1951, 135—449. old., or., ang. R, 1 térkép.

Majzon L. : Szentgál és Herend környékének földtani viszonyai. — The geological
conditions in the environs of Herend—Szentgál. — reojionmecicue ycnoBHH paiiona cc.
Cemraji n XepeHA. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951
247—252. old., 1 térkép, or., ang., R.

Majzon L. : Fúrólaboratóriumi rétegminta-vizsgálatok. — Investigations of
boring-samples in our laboratory. — MccjieAOBaHHH iuiacTOBbix oöpa3poB b jiaöopaTo-
piiH öypeHHH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 317 320.
old., or., ang. R

Majzon L. : A mélyfúrások rétegmintáinak vizsgálata. — The examination of
the strata-sam les of deep-borings. — HccneAOBaHHe 0Öpa3U0B cnoeB rnyöOKHX öy-
peHHH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951,321 327.
old., or., ang., R.

Majzon L. : Foraminifera-vizsgálatok a mélyfúrási laboratóriumban. — Fora-
minifera investigations in the deep-boring laboratory. — HccJieAOBaHHH <t>opaMHHH(j)ep
b jiaöopaTopHH rJiyöoKHX öypeHHH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évek-
rl II. köt., 1951, 329—337. old., or., ang., R.

Majzon L. lásd Földvári A.—Csajághy G.—Majzon L.
Majzon L. : Foraminiferás-fáciesek és rétegtani jelentségük az olajkutatásban.— Les faciés á Foraminiféres et leur importance stratigraphique dans les recherches

de l’hqile minérale. — Oapmi c OopaMHHH^epaMH h hx CTpaTnrpa(J)HqecKoe 3HaqeHHe
b pa3BeAKe no He<j)TH. — Földt. Közi. 83. évf. 7—9. sz. 299—304. old.

Markov K. K. munkájának megvitatása. — Discussion sur l’ouvrage de K. K.
Markov. — jJucKyccHH cotohchuh MapKOBa. — M. T. A. Társadalmi-Történeti
Tud. Oszt. Közi., 1953, 193—218. old.

Marosi S. : Morfológiai megfigyelések a Mezföld déli részén. — Observations
morphologiques á la partié sud du Mezföld.

.

- MopJ)0/iorHqe''KHe naö.niOAeHHH Ha
K)>KHOH^acTH Me3é(})enbAa. — Földr. Ért. II. évf., 1953, 2. sz. 218—233. old., 1 térkép,
3 szelv.

Mauritz B.—Csajághy G. : Glauberit Perkupáról. —
- Glauberite de Perkupa

(com. de Borsod). - rjiayepHT H3 a. Flepnyna (KoMHTaT BopniOA). — Földt. Közi. 83.
köt. 10— 12. sz. 396-—397. old., 1 ábra, or., fr., R.
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Mauritz B.—Hegeds M.—Szelényi ,T . : A kisvarsánvi meteork. — La météorite
de Kisvarsány. — MeTeopurabiH KaivieHb H3 A- KmiiBapiiiaHb. — Földt. Közi. 83.
köt. 4—6. sz. 138— 144. old., 3 tábla, or., ír., R.

Mauritz B.—Tolnay V. : A sajóhídvégi traehit és trachittufa. — Le traekite
et són tuf de Sajóliídvég. — TpaxHT n er Ty<j Bfl. IllaHOXHflBer. — Földt. Közi 83 köt
10—12. sz. 381—385. old.

Méhes K. : Urántartalmií bizmutkarbonát. — Carbonate de bismuth á uránium
- BncMyTOBbiH Kap6oH3T c coaepMOHHeM ypaHa. — Földt. Közi. 83. köt 1 3 sz
67—68. old.

Méhes K. lásd Jashó S.—Méhes K.

Meisel J -né Eyssrich R. : Az ajkai vízkutató fúrás földtani eredményei. — Les
résultats géologiques du sondage á l’eau á Ajka. — reojionmecKne AaHHbie pa3Beno«íHOií
CKBa>KHHbi b AüKe. — Földt. Közi. 83. köt. 1—3. sz. 62—66. old.

Mészáros M. : Újabb szerkezetvizsgálatok agyagpalákon a Bükkhegység déli
részén. — Nouvel examen des argiles schisteuses de la mcntagne Bükk. — HoBbie
HccaeAOBaHHB Ha rjiHHHCTbix cjiaHuax b ropax Eíokk. — Földt. Közi. 83. köt. 10—12.
sz. 369—375. old., 6 ábra.

Mezsi J . : Kékes és Galyatet környékén végzett földtani térképezés. -— Le lévé
géolog’que dans les environs des monts Kékes et Galyatet. - PeoJiormiecKaH CbéMKa,

,

npon3Be,neHHaH b paüOHax rop KeKeiu h rajibHTeTé. — M. All. Földt. Int. Évi Tel. az
1950. évrl, 1953, 103— 112. old., 1 térkép, ír., or., R.

Mezsi J. : Jelentés a Ny-i Mátrában végzett kzettani térképezésrl. — Le lévé
pétrographique de la partié oeeidentale de la mcntagne Mátra. — ÉOKJiafl o jihto-

jionmecKOH cbéMne, np0H3BeAeHH0H b 3anaAH0ü uaera rop MaTpa. -— M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1951. évrl, 1953, 49—52. old.

Mezsi J

.

—Donáth É. : Investigation of tlie dissolved and floating matériái
of the Tisza and Maros. — HccjieflOBamie MaTepnaaa, HeceHHOro THeceft h Mapouieiw
b pacTBOpeHHOM C0CT0HHHH. — Acta Univ. Szeg. T. VI. 1952, 31—46. old., 10 ábra, 6
tábl., or., R.

Miháltz I . : Az Alföld negyedkori üledékeinek tagolódása. — La division des
sédiments quatemaires de 1’Alföld.— PacMjieHemie neTBepTHHHbix ocagKOB BeHrepcKOií
Hh3M0hhocth. — Alföldi Kongresszus, Ak. K. 1953, 101— 114. old., 1 szelvény.

Miháltz I. : La division des sédiments quatemaires de 1’Alföld. — PacH.ienenHe
HeTBepTHHHbix ocagKOB BeHrepcKOü HH3MeHH0CTO. — Aeta Geol. T. II. 1—2, 1953, 109

—

120. old., 4 szelvény, franciául, or., R.

Miháltz I. : A Duna-Tisza köze déli részének földtani felvétele. — Le lévé géo-
logíque de la partié méridionale de l’Entre-deux-fleuves Danube-Tisza. — Teojio-

nmecKan CbéMKa iokhoíí Hacra oöjiac™ MOKfly JJyHaeM h Thccoh — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 113— 143. old., ír., or., R, 2 térkép.

Miháltz I. : Dél-Dunántúl keleti részének földtani felépítése. — Le lévé géologi-

que de la partié orientale du Transdanubie méridional. — TeojionmecKaH ciéy.Ka

BOCTOHHbix yuacTKOB k))khoh Hacra 3aayHaiicK0H oöjiacTH — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1951. évrl, 1953, 53—59. old., ír., or., R.

Miháltz I. : Az Észak-Alföld keleti részének földtani térképezése. — Lévé géo-

logique de la partié orientale de 1’Alföld septentrional., — reojionmecKafl CbéMKa
BOCTOHHbix yqacTKOB ceBepHOü HacTii Hii3MeHH0CTH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az
1951. évrl, 1953, 61—68. old., fr., or., R.

Mihályiné Lányi I . : A magyarországi löszváltozatok és egyéb hullóporos kép-
zdménvek osztályozása. — Classificatíon des variét és du loess de Hongrie et d’autres

formatións de poussiére éohqup. — K.iaccH(})HKaunH BeHrepcKHX pa3H0BHAH0CTeii Jiecca

h npOHiix o6pa30BaHHH Cbinyqeü nbum. — Alföldi Kongresszus, Ak. K. 1953, 5— 17.

old., 10 ábra.
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Mihályiné Lányi I. : KjiaccmjiHKauHH BeHrepciaix pa3H0BHgH0CTeü jiecca h npoqnx
o6pa30BaHHíí cbinyqeií ribi.au. — Classification des variétés du loess de Hongrie et

d’autres formations de poussiére éolique. — Acta Geol. T. II. 1
—2, 1953, 121— 134.

old., 8 tábl., oroszul, fr., R.

Mircsink M. F. : Kolajbányászati földtan. — Géologie de l’exploitation de
l’huile minérale. — HetjrrenpOMbiCJiOBafl reojioniH. — Ford.: Krössy L., soksz. Nehézip.
K. K. 1952, 1195. óla.

Nemecz E. : Az agyagásványok kristályszerkezete és röntgenvizsgálata. —
La structure eristalline et l’examen radioseopique des minéraux argileux. — Kpncxaji-

jniqecKoe cTpoeHtie h peHTreHOBoe uccjiegoBaHHe rjiHHHCTbix MHHepajiOB. — Földt. Közi.
83. köt. 4—6. sz. 182— 196. old., 2 tábl.

Nemecz E. : A bauxit vasásványai. — írón minerals of bauxite. — >Kejie3HCTbie

MHHepajibi 6okchtob. — Földt. Közi. 83. köt. 10— 12. sz: 333—343. old., 1 ábra, or.,

ang., R.

Nemecz E. : Halloysit Gyöngyösorosziból. — Halloysite de Gyöngyösoroszi.
— rajuiya3HT H3 g. JléHgbémopocH. — Földt. Közi. 83. köt. 10— 12. sz. 398—400.

old., 3 abra.

Nemecz E. : Szilikátásványok és azok teleptana. 1 . Szilikátásvánvok kristály-

kémiája, bevezetéssel a bels szerkezet elméletébe. -— Les minéraux de silieate et leur

lieu de gisement. La cristallocliimie des minéraux de silieate et introduetion dans la

théorie de la eonstruction inteme. - CHJiHKaTHbie MHHepajibi h hx MecTopowgeHHe.
1. KpucTajuioxHMHH cHJiHKaTHbix MHHepajiOB h BBegeHne b TeopHK) hx BHyTpeHHero
CTpoemiH. — Veszprém, 1953, 398 oldal.

Nemecz E. lásd Koblencz V.—Nemecz E.

Noszky J . ifj. : A Szentgál, Hemád, Márkó, Városld-környéki juraterületek
földtani felvétele. — Le lévé géolog;que des terrains jurassiques des environs de Szentgál,
Herend, Márkó. Városld. — reojiorHqecKan cieMKa ropcKHX TeppHTopHH paiiOHOB cc.

CeHTran, XepeHg, Mapxo h Bapouuiég. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1941—42.

évrl (Záró kötet), 1953, 3—6. old., fr., or., R.

Noszky J . ifj. : Elzetes jelentés a Szentgál-környéki földtani felvételrl. —
Compte rend préb'minaire du lévé géolog-'que des environs de Szentgál. — ripeg-

BapiiTejibHoe coomeHiie 0 reojiornqecKOH CbéMKe, npoBegeHHOü b paüoHe CeHTrana. — M.
Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1943. évrl (Befejez rész), 3-—6. old., fr., or., R.

Noszky J.—Hegeds Gy. : Jelentés az 1946. évi Tokaj -liegységi traszkutatásokról.— A summary of the report on the examinations of trass-rowmaterials in the Tokaj
mountains. — CooöuieHHe 0 TpaccoBbix nccjiegoBaHHHx b ropax TOKaü b 1946 rogy.— M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 85—97. old., 1 térkép,
2 szelvény.

Noszky J . : A Meesekhegység ÉK-i szegélyének földtani vázlata. — Ésquisse
géolog;que de la bordré de NÉ de la Montagne Mecsek. — reojiornqeCKHH oqepK
ceBepo-BOCTOHHOH OKpaHHbi rop MeqeK. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl,
1953, 145—154. old., 2 térkép.

Noszky J. lásd Sikabonyi L.

—

Noszky J.

Orlov : Geodézia. — Géodésie. — reoge3HH. — Mezgazd. K., 1952.

Országos Meteorológiai Intézet : Felhk fölött — felhk alatt. — Au-dessus et

au-dessous des nuages. — Hág oöJiaicaMH — nog oÖJiaKaMH. — Az Orsz. Meteor.
Int. népszer kiadványai II. köt., képekkel.

Oszlaczky Sz. : A nagyalföldi geofizikai kutatások eredményeinek áttekintése.— Revue des résultats d’exploraticns gér plivs'qnes de 1'Alföld. — O3op pe3yjibTaT0B
reo(})H3HqecKHX HCCJiegoBaHHií Ha BeHrepcKOü Hn3MeHH0CTH. — Alföldi Kongresszus,
Ak. Kiadó, 1953, 51—58. old.
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Pdlfalvy I. : Fiatal harmadidszaki növénymaradványok Fiizérradvány környé-
kérl. — Restes de plante du l'ertiaire supérieur dans les environs de Füzérradvány

.
,

—

— KDHO-TpeTnqHbie pacTHTejibHbie ocTaTKH H3 OKpecTHOcra A- Oio3eppaaBaHb. — M. Áll.

Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 167— 173. old., 1 tábla, ír., or., R.

Pdlfalvy I. : Középs-miocén növények Magyaregregy környékérl. — Plante
mioeénes moyennes des environs de M.gyaregregy. — CpeAHe-AwoueHOBbie pacTemm
H3 OKpecTHOcm a. MagbíiparpeAb. — M. Áll" Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953,
175— 180. oldi, 1 tábla, ír., or., R.

Pantó G. : Jelentés az 1946. évi nagybörzsönyi bányageológiai felvételrl. —
Geology of the Nagybörzsöny re deposit% — FopHO-reo.TOrnqecKHe iiccaeAOBaHHfl b
paüoHe HaAbóépwéHb. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. kötet, 1951,
2 térképpel, 163— 171. oldal.

Pantó G. : Bányaföldtani felvétel Gyöngyösoroszin. — Re lévé des gites métalli-
ques dans les environs de Gvöngyósoroszi. — ropHoreononwecKaH CbéMKa b a.

ílbéHAbémopocH. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 1 térképpel, 155

—

163. old., fr., or., R.

Papp F. : Ásvány- és gyógyvizeink keletkezése. — L’origine de nos eaux minérales.
— reHe3HC MimepaAbHbix boa b BeHrpmi. — Term. és Teclm., új sorozat 112. évf. 7.

sz. 421—422. old.

Papp F.—Kertész P.—Meizl 1. : Kzethatározó. — Manuel pour la détermi-
nation des roches. — OnpeAeAHrenb ropHbix nopoA- — Tank. K., 1953, 20 tábla,

200 oldal.

Pávai— Vájná F. : Az alföldi Dunamellék rétegtana és hegységszerkezete. —
Stratigraphieet tectonique des bords du Danube en 1’Alföld (Grande-Plaine Hongroise). —

CTpaTHrpatjjnH n TeKTOHHKa npHAyHaücKOH naera Hh3mchhocth. — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1951. évrl, 1953, 69—74. old., fr., or., R.

Pécsi A. : Kzettérképek. — Cartes pétrograpliiques. — IleTporpaiJjnaecKH

KapTbi. — Földt. Közi. 83. köt. 1—3. sz. 66. old., 1 térkép.

Pécsi M. : Morfológiai megfigyelések a Duna völgyében Dunabogdány—Szent-

endre és Nógrádverce—Dunakeszi között. — Observations morphologiques dans la

vallée du Danube entre Dunabogdány—Szentendre et Nógrádverce—Dunakeszi. —
Mop4>ononmecKHe HaöjuoAeHHH b AOJijme yHaa.— Földr. Ért. II. köt. 2. fz., 1953,
149— 175. old., 13 ábra, 1 térkép.

Pojják T. : A Börzsönyhegység ÉK-i elterében és a hegység É-i részén végzett

földtani kutatások. — Des recherches géologiques dans les abords de NE du Börzsöny*

et dans la partié septentrionale de cette montagne. — TeoJioriwecKHe nccneAOBaHHH,
npOBeAeHHbie b ceBepo-BocroqHOM nepeAHeM xpaio h b ceBepHOií qacra rop BépwéHb.
— M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, . 1 953, 181—-191. old., 1 térkép, fr., or., R.

Rakusz Gy.—Strausz L. : A Villányi-hegység földtana. — La géologie de a mon-
tagne de Villány*. — reononia BuAJiaHbCKHX rop. — M. Áll. Földt. Int. Évk. 41.
köt. 2. fz., 1953, 44 oldal, 1 térkép.

Renner J. : A geofizikai kutatások jelenlegi helyzete. — La situation actuelle
des recherches géophysiques. — HacToamee nonoweHHe reoi{iH3nqecKHx noncKOB. —

-

Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozatából, Felsoktatási J egyzetellátó, 1953,
45 oldal.

Rónai A. : Az 1950. évi Duna-Tisza-közi talajvízmegfigyel munkálatok. — Les
travaux de l’observation de l’eau souterraine dans l’Entre-deux-fleuves Danube-Tisza,
en 1950. — PaöoTbi, npOBeAeHHbie 8^1950 r. b oSjiacTu MOKAy JIyHaeM H Tnccoií ajih

HaóAioAeHHH rpyHTOBbix boa. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953,
193—208. old., 2 térkép, 5 ábra, fr., or., R.

Rónai A . : Az 1951 . évi talajvíztérképezés. — Le lévé d’eau souterraine en 1951 —
— KaprapoBaHue rpyHTOBOü boám, npon3BeAeHHoe b 1951. r. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1951. évrl, 1953, 75—82. old., 1 térkép, fr., or., R.
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Rónai A. : Alföldi talajvízproblémák. — Les problémes des eaux souterraines

de fAlföld. — npoó.ne.Mbt nofl3eMHbix boa BenrepcKOÜ Hn3.\ieHH0CTH.— Alföldi Kong-
resszus, Ak. K. 1953, 41—45. old. Hozzászólásokkal.

Rotaridesz M. : Néhány alföldi lelhely pleisztocén molluszka-famiájának ismer-

tetése. — La faiine de mollusques pleistocénes de quelques lieux fossihféres de 1’Alföld. —
— OiiHcaHHe njieHCToueHOBbix mojijhockobhx <j)ayH HeKoropbix MecTOHaxo>KaeHHH Hh3-

MeHHOCTH. — M. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 209—210. old., fr.,

I
or., R.

Sárkány S.—•Stieber J. : Elzetes jelentés a varbói Lambreelit Kálmán barlang
1952-es feltárásából származó faszenek anthrakotómiai vizsgálatának eredményeirl. —
L’examen des charbons de bois de la grotte K. Lambrecht.— flpeBecHbiií yro.ib H3 neinepbi

hm. K. Jla.MpexTa. — Archeológiái Értesít, Vol. 80, 1. sz. 1953, 29—30. old.,or., R.

Sidó M.—Sikabonyi L. : Az urkuti és eplényi mangánérc-terület mikropaleonto-
lógiai kiértékelése. — L’évaluation micropaléontologique du terrain manganésifére
d Úrkút et d’Eplény. — MHKponajieoHTOJiorHHecKan . opeHKa b oöjiacra Mapramj boh

pyflbi b MecTHOCTHX cc. YpKyT h SnjieHb. — Földt. Közi. 83. köt. 10— 12. sz. 401—418.

old., 1 ábra, or., fr., R.

Sidó M. lásd Hegeds Gy.—Sidó M.

Sikabonyi L.—Noszky J . : Karbonátos mangánüledékek a Bakony-hegvségben
— Accumulations de minérai manganésiféres dans la montagne Bakony. — Harcon-

jieHHH KapöOHaTHbix MapraHueBbix pya b ropax EaKOHb. — Földt. Közi. 83. köt. 10— 12.

z. 344—359. old., 1 szelvény, 6 ábra, fr., or., R.

Sikabonyi L. lásd Sidó M.—Sikabonyi L.

Sólyom F. : Az Északi-Vértem és a Déli-Gerecse földtani felvétele. — Le lévé

géologique du Vértes septentrional et du Gerecse méridional. — TeojTOrHMecKaa CbéMKa
b ceBepHOH nacTH rop Bepieui h kokhoh qacrn rop repeue. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1950. évrl. 1953, 221—231. old. fr. or. R.

Soó R. : Fejldéstörténeti növényrendszertan. Egyetemi tankönyv. — Systémati-
que botanique. — EoTammecKaH cucTeMaTHKa. — Tank. K., 1953, 518 oldal, 378 ábra,

12 tábla.

Sümeghy J. : A Duna-Tisza csatorna dunaharaszti szakaszának kutatófúrásai. —
Schurf-Bohrungen des Donau-Theiss Kanals im Abschnitte Dunaharaszti. -— Teo-

jiorH^ecKne aaHHbie yqacTKa HyHaxapac™ JtyHaHCKO-THCcaitcKoro KaHana. — M. All.

Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 3— 14. old., 3 szelvény.

Sümeghy J . : A Duna-Tisza csatorna alsónémedi-sári szakaszának kutatófúrásai.
— Das geologische Profil des Alsónémeder-Sárier Abschnitt des Donau-Theiss-Kanals. —
— reojTorrMecKHe aaHHbie y^acTKa AjmiOHeMegH-ILIapH HyHaHCKO-THCcaiíCKoro KaHana. —
— M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 15—29. old., 2 szel-

vény’, or., ném., R.

Sümeghy J. : A Tiszaszabályozás földtani vonatkozásai. — Les données géologi-

ques de la rectification de a Tisza. — TeojiorimecKHe Bonpocbi pery.aHpoBaiiHH pei<n

Tncca. — M. All, Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 31—39. old., 1

térképvázlat, or., fr., R.

Sümeghy J. : A Duna-Tisza közének földtani vázlata. — Esquisse géologique de
l’Entre-deux-fleuves Danube-Tisza. — reojiorHMecKHií onepK oónacTH Meway JJyHaeMH
Tiiccoh. — M. Áll. Földt. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 233—264. old., 3 térkép,
fr., or., R.

Sümeghy J. : Medencéink pliocén és pleisztocén rétegtani kérdései. — Les pro-
blémes stratigraphiques du Pliocéne et du Pleistocéne de nos bassins. — ITiHOnenoBbie

h nnehcToueHOBbie cTpaTurpa^HaecKHe npoÖJieMH HaiiJHx öacceHHOB. —- M. All. Földt.
Int. Évi Jel. az 1951. évrl, 1953, 83—109. old., fr., or., R.

Scherf E. lásd Csajágy G.—Scherf E.



172 Földtani Közlöny 84. kötet 1— 2. füzet

Schlattner J . : Hazai szeneink kémiai és fizikai tulajdonságai.— Les qualités chimi-
ques et physiques de nos charbons. — XimmíecKne h (()H3imecKHe cbohctb3 yr.ieií b
Beurpim. — Mérnöki Továbbképz Intézet eladássorozatától. Közoktatásiig}

í Jegy
zetellátó, 1953, 23 oldal.

Schleicher A. : Adatok a Börzsönyhegység ércbányászatának történetéhez. —
1

Données á l’histoire de l’exploitation des minerais dans la montagne Börzsönyi — JJannbie
k HCTopHH pygHUKOB b ropax Bép>K€Hb. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. IX. köt.
1—4, 1953, 415—435. old., 2 ábra.

Schmidt E. R. : A karsztvízjáratok kialakulásának geomeclianikája. — La géc~
méchanique du développement des galéries de l’eau karstique. — reoMexamiKa pa3~
BHTHH XOgOB KapCTOBOÍI BOflbl. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. Vili. köt. 1. sz.,

1953, 37—42. old.

Schmidt E. R. : A karsztvízkérdés története és a leküzdésére vonatkozó munka
a felszabadulásig. — L’histoire du probléme de l’eau karstique et des efforts de la vaincre
— HcTopiiH npo6.ie.ubi KaperoBoit BOgbi h cTpeMJiemm npeoAOJieBaTb ee. — M. T. A.
Msz. Tud. Oszt. Közi., VIII. köt. 1. sz., 1953, 84—89. old.

Schmidt E. R. : Az artézi kutak problémái. — Les problémes des puits de l’eau
minérale. — npoó.ieubi MHHepajibHbix boa. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. X. köt.
3—4. sz. 1953, 361—368. old.

Schmidt E. R. : Adalék a redzés és a gyrt lánchegység-képzdés geomechaniká-
jához. — Certaines données coneemant le géoméchanisme des plissages et la formation
des montagnes. — 0 reouexamiKe CKJiaAHaTocra n 0ópa30BaHiin CK.iaAuaToö perrn rop- I

I

Hbix xpeÖTOB. — Bány. Lapok, 8 (86). évf. 3. sz., 1953, 160— 162. old., 4 ábra.

Schmidt E. R. : Geomechanikai jegyzetek a Dunazug hegyvidék hegyszerkezetéhez
— Xotes géoméchaniques sur la construction des montagnes de »Dunazug«. — Teo
uexaHimecKne npnuenaHim k reoieKTOHHKe ropHOro paiiOHa JIyHa3yr. — Bány. Lapok
8 (86). évf. 4. sz., 1953, 190— 192. old.

Schmidt E. R\ : Karszt- és karsztos hévíz-forrásaink geomechanikai alapjai. —
Les bases géomechaniques de nos sources thermales karskques. — FeouexanHiecKHo
ocHOBbi BeHrepcKiix hctomhhkob KapcTOBbix h KapcTOBO-TepMimecKHX boa. — Bány. Lapok
8 (86). évf. 8. sz., 1953, 398—410. old., 5 ábra.

Schmidt E. R. : A liidrogeológia néhány geomechanikai vonatkozásáról. — Quel-
! ,

ques relations géomechaniques de l’hydrogéologie. — O HeKOTopbix reouexaHHpecKnx
^

3aBHCiiuocTHX b niApojioruH. — Bány.' Lapok 8 (86). évf. 12. sz., 1953, 588—590.
j

old., 1 ábra.

Schmidt E. R. : A magyarországi magmaprovincia kérdése geomechanikai meg-
j

•

viláeításban. — Les problémes géoméchaniques de la province de magma de Hongrie.
j j— PaccuoTpeHue MecT 3ajieraHHH MaruaranecKHx nopoA Ha TeppHTopun BeHrpHH c topkh

3peHHH reouexaHHKH. — Bány. Lapok 8 (86). évf. 11. sz., 1953, 566—568. old., 1 ábra. •

Schréter Z. : Ózd—Tornaija (Safarikovo) vonalától keletre es harmadkori terület .

földtani viszonyai. — Conditions géolog'ques du territoire süué á l’est de la ligne Ózd- .

“

Tornaija (Safarikovo). — reojionmecKne yaioBim TpeTUHHOH TeppHTopHH, HaxoAflmeücH '

K BOCTOKy ot .nHHiiii Ü3A—TopHajitH. — M. All. Föidt. Int. Évi Jel. az 1943. é\Trl
]

(Befejez rész), 1953, 51—60. old., 1 térkép, fr., or., R.

Schréter Z. : Jelentés a további ásványolaj feltárások irányítása érdekében Bükk-
j

szék környékén végzett földtani vizsgálatokról. — Bericlit úiber die geologischen Unter-

suchungen in dér LTmgebimg von Bükkszék zwecks planmássiger Anlage dér Erdi- I

schürfungen. — JJOKJiaA o reojionwecKnx uccneAOBaHHHX, np0H3BeAeHHbix b paüOHe
BioKKceK b HHTepecax Aa^BHeiíuiero nnaHupoBaHHa AOÖbWH He<j)TH. — M. Áll. Földt.

Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 121— 134. old., 1 térkép 1 szelvény.

Schréter Z. : A Bakony mészmárgáinak vizsgálata. — L’examen des mames *

calcaires du Bakonv. — 143yaeHiie rJTHHHCTbix ueprejieü rop BaKOHb. — M. Áll. Földt.

Int. Évi Jel. az 195Ö. évrl, 1953, 211—213. old., ír., or., R.
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Schréter Z. : A gyöngyöspatai medence földtani leírása. — La description géo-

loglqne du bassin de Gyöngyöspata. — TeojionmecKoe omicamie öacceima jlbéHAbéui-
naTaK. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 215—220. old., 1 térkép,
fr., or., R.

Schréter Z. : A Budai- és Gerecseliegység peremi édesvízi mészk elfordulásai.
— Les occurences de caleaire d’eau douce des bords des montagnes de Buda et Gerecse
— MecTopo>KAeHHn npecHOBOgHoro ii3BecTHHKa Ha OKpaHHax rop ByAbi n rop Tepeue. —
— M. Áu. Foidt. Int. É»'i Jel. az 1951. évrl, 1953, 1 1 1

— 150. old., ír., or., R.

Schréter Z. : A Kesztölc—Fsztergom-környéki harmadkon dombvidék. — La région

des collines tertiaires des environs de Kesztölc—Esztergom. — TpCTHanaa xoriMHCTan
MecTHOCTb, HaxoABuiaHcn b OKpecTHocm c. Kecréjibii u r. ScTeproM. — M. All. Földt.
Int. Éri Jel. az 19ol. évrl, 1953, 151— 156. old., fr., or., R.

Schréter Z. : Földtani vizsgálatok Nagyvisnvó vidékén. — Recherches géologi-

ques aux environs de Nagyvisnyó. — reojiorimecKMe HCcaeAOBamm b paiíone c,

HaAbBHUiHbé. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1951. évrl, 1953, 157— 167. old.

fr., or., R.

Stefanovits P. : Az Alföld talajnemei és azok eredete. — Les différentes types de
sol de l’Álföld et leur origine. — Pa3Hbie bham iioub BeHrepcKOií Hn3MeHH0CTn n nx
re«e3nc. — Alföldi Kongr., Ak. K., 1953, 36—40. old., hozzászólásokkal.

Strausz L. : Fels-pannóniai smaradványok Pécs környékérl . — Oberpannon-
versteinerungen aus dér Umgebung von Fünfkirehen. — jJpeBHiie ocTaTKH H3 BepxHe-
IlaHHOHCKHX cnoeB OKpecTHOCTii r. rieu. — Földt. Közi. 83. köt. 4—6. sz. 163— 168.

old., 3 tabia, or., ném., R.

Strausz L. : Neogén fáciesvizsgálatok szerepe az ásványolaj kutatásban . — Le rle
de l’étude des A'acié ; du Néogéie dans la prospection de l’huile minérale. — O ponti

4»amiajibHbix iiccneAOBaHHii HeoreHa b Hecjmmoft pa3BeAKe. — Földt. Közi. 83. köt. 7—9.

sz. 287—290. óid., 1 ábra, fr., R.

Strausz L. lásd Rakusz Gy.—Strausz L.

Szabó P. Z. : A Mecsek hegység. — La montagne Mecsek. — Topbi Meiei<

.

— Terin, és Techn. új sor., 1 12. évi. 1 1. sz., 1953, 664—669. old., 10 kép, 4 abra.

Szabó P. Z. : A természeti földrajz a szocializmus építésének eszköze. -— La géo-
graphie naturelle, un moyen de la construction du socialisme. — dni3nqecKaH reo-

rpatjwH — cpegCTBO cTponTeabCTBa comiajiH3Ma. — Földr. Közi., új folyam, I. (77). köt.,
1—z. sz., 1903, 79—99. old., or., ném., R.

Szabó P. Z. : A Mecsek karsztvízrendszere. — Le systéme karstique de la montagne
Mecsek. — CucreMa KapcroBbix boa ropbi MeueK. — Hídról. Közi. 33. évf. 7-—8. sz.,

1953, 241—251. old., 8 ábra, 2 táblázat, or., R.

Szádeczky-Kárdoss E. : A Viskkömyéki bányaföldtani vizsgálatok. — Les recher-
ches des gi .es minéraux dans les environs de Visk. — TopHoreoJiorHiecKiie Hcc.ie-

AOBaHUH b paiiOHe Bhiiik. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1941—42. évrl (Záró kötet),

1903, 65—7l.oid., 1 térxép, 1 szelvénysorozat, fr., or., R.

Szádeczky-Kardoss E. : Máramarosi vasércelfordulások bányaföldtani vizsgá
lata. — L’examen des gites des minerais de fér de Máramaros. - reonorimecKoe iiccae-

AOBaHne Mapa.\iapoincKHX MecTopO/KAOHHú >xene3Hbix pyA. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1941—42. évrl (Záró kotev)

,
1953, 73—82. old., fr., or., R.

Szádeczky-Kardoss E. : Karsztvíztérkép-problémák és karsztvíztípusok. — Cartes
et types de l’eau karstique. — KapTbi n THnbi KapcTOBOü boah. — M. T. A. Msz.
Tud. Oszt. Közi., VIII. köt. 1. sz., 1953, 4—7. old.

Szádeczky-Kardoss E. : Barna- és feketekszénfajtáink a népgazdálkodás fej-

lesztésének szolgálatában. — Nos différentes sortes de charbons au service du développe-
ment de l’économie populaire. — KaMeHHOyronbHbie pa3H0BHAH0cm b pa3BiiTiin
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HapoAHOro xo3HHCTBa. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi., X. köt. 1—2. sz., 1953,
39—56. old., 1 ábra.

Szádeczkv-Kardoss E. : Studien über die geochemische Migration dér Elemente.
I. Teil : Die Ionenwiclite und ilire geoehemisch-geologisclie Rolle. — H3yqeHHe reo-
xHMnqecKOH MnrpauHii aneMeHTOB. 1. ynejibHbie Becu hohob h hx reoxn.\umecKO-
reoJionmecKan poiib. — Acta Geol. T. II. 1—2. 1953, 135—144. old., 2 ábra, 1 tábl.,
németül, or., R.

Szádeczky-Kardoss E. : Studien über die geochemische Migration dér Elemente.
II. Teil : Die Absonderung dér Magmaprovinzen. — kbyneHite reoxHMiiqecKOii mht-
pauHH 3JieMeHT0B. II. OTfleneHne MariviaTHqecKHX oSnacTen. — Acta Geol. T. II. 1—2.

1953, 145— 167. old., 3 ábra, németül, or., R.

Szádeczky-Kardoss E. : A geokémia feladatai. — Les táches de la géochimie. —
3agaqH reoxHMHH -— Földt. Közi. 83. köt. 7-—9. sz., 305—311. old.

Szalai T. : Permi vörös homokkzárvány a polgárdi Somlyó karbonkori mész*
kövének egyik aplit telérjében. — Inclusion de grés rouge permien dans un fiion apliti-

que du calcaire carbonien de la montagne Somlyó á Polgárdi. — BKJUOTemie KpacHOro
necHamiKa nepMcnoro B03pacTa b annjniTOBOü >KHJie H3BecTHHKa KapoHa b c. flojirapaH,

BeHrpnH. — Bány. Lapok 8 (86). évf., 1953, 1. sz., 54—55. old.

Szalai T. : Vázlat Dorog vidékének, a Szentendre—Visegrád-i hegység és Nagy-
maros környékének földtani fejldéstörténetéhez. — Description géologique des environs
de la montagne Szentendre—Visegrád et de Nagymaros. — OnepK k HCTopmi reono-
nmecKoro P33bhthh OKpecTHOcra c. Eopora. — BánjT

. Lapok 8 (86). évf., 1953, 12. sz.

611—612. old., 1 szelvény.

Szalai T. lásd Majzon L.—Szalai T.

Szalánczy Gy. : Települési és szerkezeti megfigyelések délzalai kolajmezkön. —
Observations tectoniques en Transdanubie. — TeKTomiaecKne HaojnogeHHH b 3agy-
HaHCKOü oSaacTH. — Földt. Közi. 83. köt., 4—6. sz., 115— 122. old. 3 szelvény, or.,

fr., R.

Szébényi L. : A Petfibánya vízföldtana. — L’hydrogéologie des mines de houille

Petfi. — rimporeojioniH pygHHKa hm. PeTétJw. — Alföldi Kongr., Ak. K. 1953,47—49.

old., 1 térkép, 1 grafikon.

Szebénvi L. : Ikervár és Hosszúpereszteg környékének földtani viszonyai. —
Les conditions géologiques des environs de Ikervár et Hosszúpereszteg.

;
— Teojio-

nwecKHe ycnoBun cc. MnepBap h XoccynepecTer. — M. All. Földt. Int. Évi Jel. az

1950. évrl, 1953, 265—270. old., fr., or., R.

Szébényi L. lásd Balogh K.—Szébényi L.

Székely A. : Az Ágasvári Csörglyuk-barlang. — La grotte Csörglyuk de l’Ágas-

vár. — flemepa MépréJibioK b c. ArainBap. — Földr. Ért. II. évf. 1. sz., 1953, 114— 124.

old., 1 térkép.

Székyné Fux V. : Megemlékezés A. N. Zavarickijrl (1884— 1952). — En mémoire
de Zavaritzki. — B naMHTb A. H. SaBapnuKOro. — Földt. Közi. 83. évf. 4—6 sz.

178—180. old.

Székyné Fux V.—Barabás A. : A dunántúli fels-eocén vulkánosság. — Les
phénoménes voleaniques á l’Eocéne supérieur en Transdanubie. — Bepxne-aoueHOBLiH

ByjiK3HH3M b 3aAyHaiíCK0H oÖJiacTH. — Földt. Közi. 83. évf. 7—9. sz. 217—229. old.,

3 ábra, 1 tábl. or., fr., R.

Székyné Fux V. lásd Csajághy G.—Scherf E.—Székyné Fux V.

Szénás Gy.—Adám O. : Szeizmogeológiai viszonyok Dél-Nyugat^-Magyarországon.
— Seismogeoloejcal conditions in SW Hungary. - CeHCMorejionwecKiie ycaoBita b

K)ro-3anaflHOH BeHrpHH. — Geofiz. Közi. II. köt. 9. sz., 1953, 15 ábra, ang. or., R.
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Szentes F. : Jelentés 1946. évben Párád környékén végzett földtani felvételrl.

— Geologieal investigations in the surroundings of Párád in 1 946. - JJoicia;; o peayjib-

TaTax reojiornHecKiix HCCJiegoBaHHi}, npoH3BeaeHHbix b 1946 r. b paüOHe napa#. — M.
Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945— 47. évekrl II. köt., 1951. 151— 156. old., 2 szel-

vény, or., ang., R.

Szentes F. : Fedémes környékének hegyszerkezeti viszonyai. — Structural con-

ditions of the surroundings of Fedémes. - TeKTOiuiKa paüoHa' OeAeivieui oöji. XeBein.

— M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 157— 161. old., 1 tér-

kép, 1 szelvény, or., ang., R.

Szentes F. : A veszprémi mút új feltárásai. — Die neuen Aufschliisse dér Veszpré-

mer Landstrasse. — OÖHaweHHH npn BecnpeMCKOM uiocce. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1945—47. évekrl II. köt., 1951, 253—258. old., 8 szelvény, 1 helyszínrajz, or.,

német, R.

Szentes F. : A Herend és Eplény közötti terület földtani áttekintése. — Esquisse
géologique du territoire situé entre Herend et Eplény. - TeoaornMeci<HH 030p Tep-

pHTopnH, HaxojwmeHcn MOKfly jw. XepeHfl n SnneHb. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az

1950. évrl, 1953, 271—279. old., 1 térkép, fr., or., R.

Szentpétery Zs. : A Déli Bükkhegység diabáz és gabbrótömege. — Le massif de
diabase et ele gabbro de la partié mérid onale de la montagne Bükk. — JIuafía30BaH h

ra66po-Macca io>KHbix rop Biokk. — M. Áll. Földt. Int. Évkönyve, 41 . köt. l.füz., 1953,

101 old., 1 térkép, 8 ábra, fr., or., R.

Szilárd J . : Morfológiai megfigyelések a Mezföld nyugati részén. — Observal ions
morphologiques á la partié ouest du Mezföld. — MopcjjojionmecKHe HajnofleHHH Ha
3ana/iH0H stacTH Me3é(J)éJibfla. — Fö'dr. Ért. II. évf. 2. sz., 1953, 201—217. old., 1 tér-

kép, 4 szelv.

Szilvágyi I. : Geomechanikai nemzetközi munkaközösség Salzburgban. — Asso-
eiation intemationale de géoméehanique á Salzbourg. — Me>KayHapoaHbiH KOjuieKTHB

no reoMexaHHKe b r. 3ajibn6ypr. — Földt. Közi. 83. köt. 7—9. sz. 322. old.

Szmirnov A. : A kétaknás olajkútfúrás. — Forage á deux puits de l huile minérale.
— BypeHne He<j»TH c noMombio abohhoh CKBawHHbi. — Term. és Techn., új sor. 112. évf.

4. sz., 1953, 239. old., 1 ábra.

Szorokin L. V.—Uriszon V. O. : A kolajkutatás geofizikai módszerei. — Les
méthodes géophysiques des recherehes de l’huile minérale. — Feo(j)H3HHecKHe MeTOAbi

pa3BeaKH He<j)TH . — Nehézip. K. K., 1953, 499. old.

Szörényi E. : Podolia miocén tengeri sünfaunája. — Miozáne Echinoiden aus
den westlichen Teilen dér Ukraine. — O pe3yjibTaTax H3yaCHHH (JiayHbi MopcKnx é'/Keú

MHOueHOBbix OTJio>KeHHH 3anaaH0H YKpaHHbi. — Geol. Hungarica, series palaeontologica,
fasc. 23, 1—122. old., 8 tábla, 1953.

Szts E. : Magyarország eocén puhatesti. —I. Gántkömyéki eocén puhatestek.
— Mollusques éocénes de la Hongrie. I. Les mollusques éocénes des environs de Gánt. —
3opeHOBbie mojtjuockh BeHrpun. 1. SopeHOBbie mojijhockh h3 OKpecTHOCTH TaHTa. — Geol.
Hungarica, Series palaeontologica, fasc. 22, 1—270. old., 10 tábla, 1953.

Sztrókay K. I.—Balyi K. : Reflexionsmessung und theoretische Wertbestimmung
an opaken Erzmineralien. — H3MepeHne peijtJieKCHH n TeoperanecKoe onpeaejieHHe

BejiHHHH Ha onaKHbix pyaHbix MHHepanax. — Acta Geol. T. II. 1—2., 1953, 169— 184.

old., 5 ábra, németül, or., R.

Sztrókay K. I.—Földváriné Vogl M. : A somogytnegyei Mike községben hullott

meteorit vizsgálata. — L’examen de la météorite de Mike. — Hccae/iOBaHHe MeTeo-
pHTHOrO K3MHH H3 AGpeBHH MHKe (KOM. UIOMOflb). — Földt. Közl.83. köt. 7—9. sz. 243

—

—254. old. 2 tábla, 4 ábra, or., fr., R.

Sztrókay K. I. : Anyagszerkezet lefényképezése kéthullámú mikroszkóppal. —
Photographie de la structure de la matiére pár le mieroscope á deux ondes.— OoTorpa-
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4>npoBaHne CTpyKTypbi BemecTBa c. noMombio cneunajibHoro MHKpocKOna. — Földt.
Közi. 83. köt. 1

—3. sz. 74—77. old. 2. ábra.

Tamás F. : A magyar barlangkutatás újabb eredményei. — Les demiers résultats
de l’exploration des grottes de Hongrie. — HoBbie pe3yjibTaTbi HCcaeaoBannH no neu;e-

paM BeHrpnn. — Term. és Társadalom, új sor. 112. évf. 12. sz., 714—716. old. 6 kép,
1 szelvény.

Telegdi-Roth K. : sállattan. — Paléontologie animale. — naaeOHTOnorHH.— Tank. K., 1953, 813 oldal, 1123 ábra.

Tokody L. : Proustit mid Xantliokon von Baia Lapusului (Láposbánya), Rumá-
nien.— ripycTHT n KcaHTOKOH 113 Eaim Jlanyinynyn— JlanomöaHbH. -Acta Geol. T. II.

1—2, 1953, 185— 190. old., 2 ábra, németül, or., R.

Tokody L. : Megemlékezés P. Nigglirl. — Un mémoire de P. Niggli. — Bocno-
MHHaHHB 0 n. HnrrjiH. — — Földt. Közi. 83. évf. 4—6. sz. 180— 181. old.

Tokody L. : A hessit kristályrendszere. — Remarques eritiques concemant le

systéme cristallograpliique de la Hessite. — KpumnecKHe 3aivieqaHHH k CTpyKType rec-

CHTa. — — Földt. Közi. 83. évf. 10—12. sz. 386—390. old., or. R.

Tokody L. : Néhány ásvány Baia Maré- (Nagylánya) és Baia Sprie- (Felstányá)-
ról. — Eniige Mineralien von Ba a Maré (Nagylánya) mid Baia Sprie (Felsbánya) .

—
7— 0 HeKOTopbix ncKonaeMbix pyflHHKOB Bánh Mape n Bann Cnpiie.— O. T. Évkönyve T.
II. 1952, 287—294., ném., or., R.

Tokody L. : Proustit és xantokon Baia Laposului — LáposI ányáról (Románia). —
Proustit und Xanthokon von Baia Laposului—Láposbánya (Rumánien). — ripycTHT
n xáHTOKOH H3 Eaim JlanymyjiyH—JlanomöáHbH. — O. T. M. Évkönyve, T. III. 1952,
27—31. old., ném., or., R.

Tregele K. : Beled és Celldömölk vidékének földtani viszonyai. — Les conditions
géologiques des environs de Beled et de Celldömölk. — PeojionmecKHe ycaoBiiH paüo-
hob cc. Benefl h LfejuiAéiviéJiK. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 281
-

—

284. old., fr., or., R.

Ungdr T. : Szitasorozatos terepeszköz. — Instrument á tamis placés en série

pour l’étude des sables au terrain. — HoBbiií npnöop j\s\n onpeaejiemiH Ha mccthocth
pa3MepoB 3epeH. — Földt. Közi. 83. köt. 7-—9. sz. 255—262. old., or., fr., R, 6 ábra.

Vadász E. : A nógrádi éleskavics-terület. — Le terrain á galets á facettes á Nógrád.
OcTpue rpaBHH paüOHa c. Horpaa. — Földt. Közi. 83. évf. 1—3. sz. 57—59. old.

1 ábra, fr., or., R.

Vadász E. : A bakonyi mangánéreképzdés földtani dialektikája. — La dialecti-

que de la formation manganésifére de la montagne Bakony. — JfaajieKTHKa (jiopAiauiiHl

MapraHueBbix pya b ropax BaKOHb. — Földt. Közi. 83. köt. 1
—3. sz., 70—74. old.

Vadász E.—Kilényi I.-né : A klivázs mszóról. — Du terminus »cleavage«. —
O TepMHHe »KiiHBa>K«. — Földt. Közi. 83. évf., 7—9. sz., 312—314. old.

Vadász E.—Kilényi I.-né : Szovjet akadémiai konferencia az üledékes kzetekrl
és ásványi nyersanyagokról. — Conférenee á l’Académie des Sciences de l’URSS eon-

eemant les roclies sédiinentaires et les matiéres premieres minérales. — KomjjepenuHH
b AH CCCP no ocaflOHHbiM nopoAaM h MHHepajibHbiM pecypcaM. — Földt. Közi. 83. évf.

7—9. sz., 314—320. old.

Vadász E.

—

Kilényi I.-né : Az ércképzdés és a regionális metallogenezis elméle-

térl a Szovjetunióban tartott konferenciáról. — Conférenee á l’Academie des Sciences

de l’URSS concemant la formation des minerais et la tliéorie d<' la metallogené ;e régionale.

KoHijiepeHUHH b AH CCCP no BonpocaM Teopim pyA006pa30BaHHH h perHOHanbHOH
MeTajiaoreHHH . — Földt. Közi. 83. évf. 7—9. sz., 320—322. old.

Vadász E. : A geológushivatás mintaképe. — Le modéle de la voeation du géo-

logue. — 06pa3eq reonormiecKOH npotjieccHH. — Földt. Közi. 83. évf. 10— 12. sz.,

437—438. old.
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Vadász E. : Magyarország földtana.— La géologie de Hongrie.— TeoaoriiM Benipmi

.

— Alc. K., 1953, 12 melléklet, 10 tábla és 100 ábra, 395 old.

Vadász E. : A földtan fejldésének vázlata. — L’esquisse de l’évolution de la

géologie. — OnepK pa3BHTnn reo.iorimecKOií HayKH. — Ak. K., 1953, 19 kép,

1 19 oldal.

Vadász E. : A tudomány és termelés kapcsolatának kérdéséhez. — Hozzászólás

Hevesi Gyula eladásához. — Des relatlons de la scienee et la production. Remarques
au discours de Gy. Hevesi. - K Bonpocy cbh3h HayKH h npoH3BOgCTBa. BbiCKa3biBaHne

K AOKJiaay JJb. XeBeuin. — ÓI. T.'A. Társ.-Tört. Tud. Oszt. Közi. III. köt. 3-—4. sz.,

1953, 419—421. old.

I arga S. : Kzetelemzések 1945—47. évekbl, — Gesteinsanalysen aus den Jahren
1945—47. — Anaan3bi nopog b 1945—47 rr. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47.

évekrl. II. köt., 1951, 351—358. old.

Varrók K. : A Ny-Dunántúli terraszhomokok és bazaltok kzettani vizsgálata.

— L’examen pétrologique des sables de terrasse et des basaltes de la partié occidentale

du Dunántúl (Hongrie Occidental). — neTporpaijmnecKoe ucc/ieaoBamie TeppacoBbix

necKOB h a3ajibT0B 3anaflH0ö nacm 3agyHahCKoro Kpan. — ÓI. All. Földt. Int. Évi
Jel. az 1950. évrl, 1953, 285—294. old., ír., or., R.

Vendel M. : Néhány újabb ércképzdési elmélet. — Nouvelles théories de la

íormation des minerais. — HoBbie TeopHH 0öpa30BaHHH pyg. — Mérnöki Tovább-
képz Intézet eladássorozatából, Közokt. Jegyzetellátó, 1952—53.

Venkovits I. : Abaliget környéki barlangok. — The eaves in the vicinity of Aba-
liget. — Bepjiorn b paúOHe AajiHreT. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1945—47.

évekrl II. köt., 1951, 311—315. old., or., ang., R.

Venkovits I. : Újabb megfigyelések a karsztvízkérdéssel kapcsolatban. — Nouvelles
recherches concemant la question du Katst. -4 HoBbie HaójnogeHHH no KapcTy. —
— ÓI. T. A. ÓIsz. Tud. Oszt. Közi. VIII. köt. 1. sz., 1953, 25—28. old.

Vertes L. : A Baradla-barlang* srégészeti kérdéseirl. — Des questions archéologi-

ques de la grotte de Baradla. - 0 apeBHeapxeo.iornnecKiix Bonpocax nemepbi Éa-
pagjia. — Hídról. Közi. 33. évi. 1

—2. sz., 1953, 71—72. old., or., R.

Vigh G. : Részletes felvétel és kövületgyjtés a Gerecse Ny-i részében. — Levée
détaillé et reeueillement de fossiles dans la partié occidentale du Gerecse. — nogpoÖHaH
CbéMKa h cöop OKa.MeHe.iocTeú b 3anagH0ú nacra rop Tepene. — ÓI. All. Földt. Int. Évi
Jel. az 1943. évrl (Befejez rész), 1953, 39—43.—old.

Wein Gy. : Földtani vizsgálatok óláza és Váralja környékén. — Recherches géo-
giques dans les environs de óláza et Váralja. Teo.nonmecKfie h c

c

ji e;i

o

bahhh b paiío-

Hax ja- Ma3a h Bapaun. — ól. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 295—300.
old., 2 térkép, fr., or., R.

Zalányi B. : A Zirc, Olaszfalu, Eplény és Bakonybél közti területen végzett
kutatómunkálatok. — Les recherches au territoire situé entre Zirc, Olaszfalu, Eplény'
et Bakonybél. — Pa3BeA0HHbie paöoTbi, npoBeAeHHbie Ha TeppHTopmi, HaxoflHmeiíCH
Aie>KAy cc. 3Hpn, O-iactfiany, Sn.neHb h BaKOHbeji. — ÓI. Áll. Földt. Évi Jel. az
1950. évrl, 1953, 301—302. old., fr., or., R.

Zalányi B. : Adatok az északi Bakony apti Ostracoda-faunájának ismeretéhez. —

-

Contributions á ia connaissance des faunes aptiennes d’Ostracodes du Bakony' septen-
trional. — ílaHHbie k 3H3HHK) anTCKHx <})ayH Ostracoda ceBepHOro BaKOHH. — ól. All.

Földt. Int. Évi Jel. az 1950. évrl, 1953, 303—308. old., fr., or., R.

Zsivny V. : Cerusszit a Velencei-hegységbl. — Über den Cerussit aus dem Gebirge
von Velence (L

Tngam, Komitat Fejér). — UepyccHT H3 rop BejieHue. — Földt. Közi. 83.
köt. 4—6. sz., 156— 162. old., 8 ábra, or., ném., R

Zsivny V. : Über den Cerussit von Rudabánya (Komitat Borsod, Ungam). —
UepyccHT ví3 PyAaaHbH. — O. T. ÓL Évk.T. II. 1952,295—296. oldal, németül, or., R.

12 Földtani Közlöny



MEGEMLÉKEZÉSEK

ZS1VNY VIKTOR EMLÉKEZETE

A földtani — különösen pedig az ásványtani — tudomány ismét egy buzgó
munkását vesztette el : Zsivny Viktor 1953 október 14-én meghalt.

Zsivny Viktor 1886 november 30-án született Budapesten. Tanulmányait a

budapesti megyetemen végezte, ahol 1908-ban vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Ugyan-
akkor Scliuller Alajos mellé tanársegédnek nevezték ki. Négy év múlva 1912-ben
a i Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtára kémiai laboratóriumába került vegyésznek.
Zimányi Károly nyugalomba vonulása után (1932) elbb mint ideiglenes vezet, majd
osztályigazgató átvette az Ásványtár vezetését. 1942-ben múzeumi igazgatóvá nevezték
ki. 1943 végén nyugalomba vonult. Kapcsolatait az Ásványtárral továbbra is fenn-

tartotta. Tudományos kutató munkáját zavartalanul folytatólagosan ott végezte,

majd a tárral mint küls munkatárs szolgálati viszonyba lépett és feladatait gondosan
és kiválóan végezte váratlanul bekövetkezett haláláig.

Eleinte kémiai, majd az Ásványtárban ásványkémiai feladatokkal foglalkozott.

A vegytan iránti vonzódása mindvégig megmaradt. E tárgykörben az újabb eljárásokat

nemcsak figyelemmel kísérte és alkalmazta, hanem azok elsajátítására a gráci megye-
temen mikrokémiai analitikai tanulmányokat végzett. Majd pedig amikor érdekldését
már az ásványtan kötötte le, Genfbe utazott a Pedoroff-módszer megismerésére.

Ismeretei gyarapítására Magyarországon kívül Ausztria, Németország, Belgium,
Olaszország, Spanyolország, Kanári szigetek, Norvégia, Franciaország, Finnország és

Afrika különböz részeit járta be. Útjain nemcsak ásvány-, kzet- és földtani meg-
figyeléseket végzett, hanem az Ásványtár részére ásványokat és kzeteket gyjtött.
Érdekldéssel kísérte a felkeresett területek földrajzát és növényzetét. Külföldi utazá-
sairól több népszer cikket írt (Két nap a Teyde-vulkánon, A Zambézi Viktoria-esései,

A XV. nemzetközi földtani kongresszus és afrikai tanulmányutam, Utazásom Marokkó-
ban, stb. stb.). Ezekben a cikkekben az irodalom feldolgozásával ismertette a bejárt

területek sajátságait s azokat többnyire saját szép fényképfelvételeivel hozta közelebb
az olvasóhoz. Felkereste Magyarország nevezetesebb bányahelyeit és ásványokkal
gyarapította a Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtárát.

Tudományos munkásságát megye+emi tanársegéd korában kezdte meg, els
dolgozata a kazánkorrózió elektrokémiai okairól szólt. A Magyar Nemzeti Múzeum
ásványtári laboratóriumába kerülve, ásványelemzésekkel foglalkozott. Ebbl az idbl
származik — a többi közt — a hodrusbányaí fassait és a végardói szanidin kémiai össze-

tételérl szóló dolgozata.

Késbbi ásványtani tanulmányaiban kizárólag magyarországi elfordulások
ásványait dolgozta fel. Több ásványnak újabb magyarországi lelhelyét ismertette.

Behatóan foglalkozott mind kémiai, mid kristályalaktani szempontból a vaski veszé-
ly ittel. Kimutatta az arakawait és kipushit azonosságát a veszelyittel s utóbbi ásvány-
nak pontos' kémiai összetételét, alaktani sajátságait, tengelyarányát és az egyhajlású
rendszerbe tartozását állapította meg.

Három új ásványt írt le : klebelsbergit, egy fosszilis gyanta és parajamesonit.
A klebelsbergit, bázisos antimonszulfát kristályai az egyhajlású rendszerben kristályo-

sodnak és felsbányái (Baja Sprie) antimonitra települten mutatkoznak. Sajnos, részle-

tesebb vizsgálatát nem készítette el. Tóth Gézával a kiscelli agyagból új fosszilis

gyantát írt le, ami bizonyos vonatkozásban a kiscelhhez hasonlít, de azzal nem azo-

nosítható. A parajamesonit Kisbánván (Cüiusbaia) jamesonittal együtt található és
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kémiailag azonos vele, mint az Zombory László elemzésébl kitnik, de Náray-
Szabó István röntgenvizsgálatai szerint önálló ásvány.

Egyetlen kzettani tanulmányában a tusnádi kenvérkérgu andezitbomba saját-

ságait ismertette.

Az önálló vizsgálatokon alapuló dolgozataival számban majdnem egyez nép-

szer, illetve ismeretterjeszt cikket írt. Irodalmi mködését áttekintve, 30 eredeti

vizsgálaton nyugvó és 28 népszer és ismertet jelleg munkával bvítette a magyar
ásványtani irodalmat, elzekhez csatlakoznak a I.oczka József-rl és Zimányi
Károly -ról ír. megemlékezések.

Z sivny V ik to r a hivatalos és a kutatómunka után felfrissülést a zenében keresett

és talált, annak családi hagyományainál fogva, maga is kiváló mvelje volt. S mikor
életének utolsó húrja elpattant, örök pihenre tért, de emléke megmarad.

MAJER ISTVÁN

Ma jer István tagtársunkat 1953 november 5-én vesztettük el.

1887-ben Vácon született. Földtani tanulmányait a budapesti tudományegye-
temen végezte. Diplomája megszerzése után is az egyetemen maradt, ahol 1607-tl
az slénytani Intézetben Lrenthey professzor, késbb az egyesített tanszéken
P a p p K. mellett elször gyakornok, majd tanársegéd, késbb adjunktusként m-
ködött 1942ig.

Az els világháború utáni nehéz pénzügyi helyzetben a Paleontologica Hun-
earica kiadásával szerzett érdemeket.

1942 irtán a Földtani Intézet küls munkatársaként mködött, majd 1951-tl
a Talajvizsgáló és Földmér Iroda geológusa lett. Itt fleg vízföldtani munkakörben
dolgozott.

Megfeszített munka közben szólította el a halál körünkbl 1953 november 5-én.

TÁRSULATI ÜGYEK
i . \

ELHANGZOTT ELADÁSOK

1953. X. 14-én: Földtani Társulati ülés:

J antsky Béla : Csehszlovákiai tanulmányútjáról beszámoló
Zalányi Béla : Neogén szapropel fáciesek és rétegtani értékelésük

1953. X. 18-án: Gyöngyösi vándorgylés*
Láng Sándor : A Mátra földrajza
B a r t k ó Lajos : A Mátravidék vízföldtana és a kszénbányászat
Mezssy József : A Mátrahegvség kzettani felépítése
K o c h Sándor : A Mátrahegység ásványai
J antsky Béla : A Mátrahegység ásványi nyersanyagai
Kálmán László : Gyöngyös mint bányaváros a fejldés útján

1953. X. 21-én: Barlangkutató Szakosztály :

J akucs László : A Pénzpatak mellett feltárt új barlangrendszer
Léé l-Ö s s y Sándor : A budai hegység barlangjai rendszerez összefoglalás

12*
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1953. XI. 18-án : Földtani Társulati ülés :

Kk a}' József : Várpalotai szarmata
Márton Gyula : A mátrai tzálló kvareit kutatásának legújabb eredményei

1953. XI. 21—22-én : Miskolc Hidrológiai Társasággal Karsztankét :

P o j j á k Tibor : Elnöki megnyitó
Sehréter Zoltán: A Bükkliegység karsztosodásának földtani tényezi
Fáiig Sándor: A Bükkhegység geomorfológiája

J akucs László : A bükkkegységi karszt és barlangkutatás idszer feladatai

Le él-Ö ssy Sándor : A karszt és barlangkutatás a magas Bükk fennsíkjain
Kessler Hubert : A bükkkegységi karsztvízkutatás szerepe a borsodi iparvidék

vízellátásában

Borbély Sándor .: A zsombolykutató munkabizottság eddigi eredményei
Vértes László : A bükkhegységi barlangkutatás srégészeti eredményei
Krompa s z k

y

Géza : A bolkási víznyel feltárása s a feltárás mai állása

1953. XII. 9-én : slénytani Szakosztály :

Majzon László: A Bükkhegység paleozoós íoraminiíerái

Kolosváry Gábor: Elzetes beszámoló jura idszaki korall tanulmányaimról
B o d a Jen : Biosztratonómiai megfigyelések hazai szarmata képzdményeinkbl

1953. XII. 10-én : Elnökségi ülés

> Napirend: Ftitkári beszámoló a Társulat 1953. II. félévi munkáiáról
A Társulat 1954. évi munkatervének megbeszélése
A Földtani Közlöny szerkesztjének beszámolója
A Közlöny Akadémiai kiadásának kérdése
1954. évi közgylés elkészítése

1954. I. 13-án : Földtani Társulati ülés :

Mauritz Béla : Újabb ásványkzettani megfigyelések
Gedeon Tihamér : Bauxitok ipari hasznosíthatósága és ásványtani összetételük

közötti összefüggés
Bidló Gábor: Bükki mészkövek oldási maradékainak röntgen vizsgálata

1954. I. 27-én : slénytani Szakosztály :

Andreánszky Gábor: A hazai fiatalabb harmadidszaki flórák éghajlata

Kolosváry Gábor: Magyarország juraidszak koralljai I. rész

Boda Jen: Mészalgák a hazai szarmatában

1954. II. 2-án : Választmányi ülés :

1954. évi közgylés elkészítése
,

1954. II, 24-én: Pávai Vájná Ferenc: A geológiai hidrológia mai állása a bar-

langképzdés szempontjából
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III. TÁBLA
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Boda: Calliostoma podolicum faj variációja.
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V. TÁBLA

R á s k y : Krétakorú növények a Dunántúlról
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G r t g u s s : Iploytarnóci alsó-miocén kövseedett famaradványok
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G r e g u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén kövesedéit famaradványok
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G r e g u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén kövesedéit famaradványok
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G r e g u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén köveseden iamaradványok
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Greguss: Ipolytarnóci alsó-miocén kövesedéit famaradványok
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G r e q u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén köveseden famaradványok



XIII. TÁBLA

G r e g u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén kövesedett famaradványok
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G r e g u s s : J polyíarnóci alsó-miocén kövesedett famaradványok
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36

G r e g u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén kövesedéit famaradványok
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XVI. TÁBLA

38 a 38/b

G r e g üss: 1polytarnóci alsó-miocén kövesedett famaradványok



XVII. TÁBLA

43 44

G r e g u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén köveseden famaradványok



XVIII. i 7/ El A

G r e g u s s : Ipolytarnóci alsó-miocén kövesedéit famaradványok



XIX. TÁBLA

49 50

’*_
{ 1 'P^StícI 'Wm*^

51 52

Gre°uss: Ipolytarnóci alsó-miocén kövesedéit famaradvánvok
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