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BEVEZETÉS

A modern földtani kutatás az üledékek leírásakor, tanulmányozásakor, a rétegek azonosításakor 
a kőzetek teljes, komplex vizsgálatára törekszik. így vált szükségessé és lesz egyre jelentősebb a 
fosszilis kovaalgák tanulmányozása és földtani értékelése. Ez a munka a szurdokpüspöki törtön 
diatomaföld-összlet Diatoma vizsgálati és rétegazonosítási módszerét dolgozta ki. Választásunk azért 
esett erre az előfordulásra, mert a magyarországi diatoinaföldtelepek között ez a legrégebben ismert, 
legjobban feltárt és őslénytani, üledékképződési, ősföldrajzi vizsgálatok szempontjából is a legtelje
sebb diatomás rétegösszlet.

Vizsgálataink a szurdokpüspöki alápszelvényen túlmenően kiterjednek a petőfibányay „tufa
fejtő” , a Hasznos 4. sz. fúrás diatomaföld-rétegeire és e rétegek párhuzamosítására (1. ábra. Ábrákat 
lásd a német szövegben.) Vizsgálatainkkal a magyarországi miocén földtani és ősföldrajzi képét kíván
juk kiegészíteni és tisztázni.

A szurdokpüspöki kovaalga-vizsgálatok célja, hogy :
1. mint első ilyen tortonai-korú értékelés, alapot szolgáltasson a további diatomaföld-vizsgálatok- 

lioz, mind földtani, mind iparági szempontból ;
2. korszerű mikro- és biosztratigráfiai vizsgálattal a tengeri, csökkentsósvízi és édesvízi képződ

mények oszcillációját mennyiségi értékeléssel diagramban szemléltetve, összehasonlítási alap
spektrumot adjon;

3. tisztázza a szurdokpüspöki, hasznosi és petőíibányai diatomaföld-rétegek települési körül
ményeit és azzal kapcsolatos minőségi változásait ;

4. a szurdokpüspöki diatomaföld-összlet finoman rétegzett üledékeit rétegváltozásonként érté
kelve megoldja az üleclékképződés genetikáját;

5. megállapítsa a fosszilis kovaalgák rétegtani, kor- és fáciesjelző értékét.
Köszönetét kell mondanom elsősorban db . Vadász Elemér akadémikusnak, de. Andreánszky 

Gábor, dr. Hortobágyi Tibor professzoroknak és munkatársaimnak, kik munkámat jóindulatú 
útmutatásaikkal, véleményeikkel és tanácsaikkal segítették. Különösen megköszönöm d r . J iirilj, A. 
zágrábi professzor segítségét, aki 1958-ban és 1960-ban személyes meghívásával, hasznos tanácsaival, 
sokéves tapasztalatainak átadásával támogatta munkámat.
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A fosszilis kovaalgakutatás („diatomológia” ) fiatal tudományág. A kovaalgák fosszilis alakjai
nak vizsgálatára 1817-ben elsőnek Nitzsch, K. J. hívta fel a figyelmet. Ő mondta ki, hogy a kova
algák páncélkái fosszilis állapotban előfordulhatnak.

1834-ben K ützing, E. T. felismerte, hogy a diatomapáncélok kovasavból állók, vagyis maradan
dók, tehát a földtörténeti korok régebbi üledékeiben is fellelhetők.

K ützing felfedezését 1836-ban Fischer igazolta, a Berlini Tudományos Akadémiának jelent
ve, hogy a csehországi Eger közelében, a Franzesbad-i tőzeges diatomaföld-előfordulás Bacillariák 
páncélkáiból áll. Állítását később Ehrenberg, Ch . G. is alátámasztotta, midőn megállapította, hogy 
e kőzet főként Navicula viridis és Navicula major páncélkáiból áll (Wissinger K. 1874, p. 168).

Ehrenberg, Ch . G., a „mikrogeológiai” vizsgálatok tulajdonképpeni megteremtője, már a X IX . 
század negyvenes—ötvenes éveiben a világ legkülönbözőbb tájáról származó kőzetek kovaalgáit 
vizsgálta és azokat a ma élőkkel összehasonlította. Megfigyelte, hogy egyes kőzetmintákban egy
két faj uralkodik a többi jelenlevő fajjal szemben úgy, hogy ezeket általuk pontosan meg tudta 
különböztetni egymástól. Megállapította, hogy a San-Fiore-i diatomaföld főként a Synedra capitata, 
a Bilin-i diatomapala viszont a Melosira distans vázaiból képződött. Az egykori Magyarország 
területéről Karvaly és Opálhegy (Csehszlovákia, Jastraba és Zamuto) és a Tokaji-hegységből Árka 
és Tállya vidékéről meghatározott Diatomáit az Abhandl. der Berliner Akad. der Wissenschaften 
(1937, Tabelle IX), a Monatsber. d. Béri. Akad. (1837, p. 119; 1838, p. 102, 175), a Die Infusions- 
thierchen (1838, p. 243), 1842-ben a Sitzungen der Berliner Gesellsch. Naturforsch. Freunde és az 1854- 
ben megjelent ,,Mikrogeologie”  c., háromkötetes müvében közölte. 1873-ban és 1875-ben közreadta 
az óceánok, világtengerek és beltengerek fenéküledékeinek és az öt világrész tengeri és édesvízi 
üledékeinek paleontológiái, vagy, miként ő nevezte: „mikrogeológiai”  tanulmányát, a föld ókorától 
napjainkig terjedő hat időegységen belül. Grtjnow, A. 1860 és 1862-ben közölte több magyarországi 
tóból, forrásból, stb. gyűjtött Bacillaria faj leírását.

Hazai üledékeink fosszilis kovaalga vizsgálatát tulajdonképpen dr . Szabó József kezdemé
nyezte, midőn az ország különböző területeinek diatomás kőzeteit begyűjtötte. Е kőzetmintákat 
1866-ban Neutauer János mikroszkóposán megvizsgálta, majd 1867-ben rámutatott a kőzet- 
rétegek diatomaegyüttesének és keletkezési körülményeinek összefüggésére.

Elsősorban az egykori Magyarország jelentősebb és ismert diatomaföld előfordulásainak (Szurdok- 
püspöki, Gyöngyöspata, Deménd, Kavna és a Tokajhegyalja-i Cekeháza, Erdőbénye, Tállya, vala
mint Aranyos és Körmöc) „csiszolópaláit” , ezek kőzetmintáit vizsgálta. Szurdokpüspökiből „édes- 
és féligsósvízi”  Diatoma fajokat említ. A jellegzetes Surirella costata Neuf, fajt is a szurdokpüspöki 
diatomaföldrétegekből határozta meg. Leggazdagabbnak a cekeházai ,,rhijolit-csiszpalá” -t találta, 
melyből 37 fajt írt le.

Szabó József (1868) meghatározta a gyöngyöspatai diatomaföld miocén korát.
1873-ban W issinger, K. a Mocsár-i (Mocariany, Csehszlovákia) diatomaföld, 1882-ben 

Schaarschmidt, Gy . a Magyarhermány-i (Herculian, Románia) diatomapala és az Élesd-i (Alesd, 
Románia) márga Bacilláriáit közölte. Ez időben ismertette K ramberger—Gorjanoviö is a horvát
országi Dőlje bitumenes kovapalarétegeinek fosszilis Diatomáit (Pantocsek J. 1886, p. 4). 1882-ben 
megjelent Grtjnow, A.-tól Dubravica (Csehszlovákia), Tállya (Tokajhegyalja) és Kiskér (Jugoszlávia) 
kovapala-üledékeinek mikroszkópi vizsgálata.

A fosszilis kovaalgakutatás terén alapvető s mind mai napig világszerte ismert és_ idézett mű 
hazánkfia, Pantocsek József 1886 — 1905 között megjelent háromkötetes munkája. Ő elsősorban 
az egykori Magyarország üledékeinek kovaalgamaradványait ismertette, de ezen túlmenően Ausztria, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Bulgária, Németország, Spanyolország, Görögország, Anglia, Dánia, 
Olaszország, Japán, Szovjetunió, Észak-Amerika, Uj-Zéland területéről is közölt fosszilisDiatomákat.
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A recens előfordulások közül 1902-ben a Balaton kovamoszatait és 1909-ben a Földközi-tengerben 
élő néhány új Diatoma faj leírását és ábráját közölte. A szakirodalom alapvető munkái (Schmidt, A.: 
„Atlasz” -a, Hustedt, F., Cleve-Euler, A., Proskina-Lavrenko, A. J. monográfiái) egyaránt 
hivatkoznak Pantocsek meghatározásaira, ábráira. Az ő munkássága révén váltak ismertté Magyar- 
ország diatomás kőzetelőfordulásai a világirodalomban.

Pantocsek J. a szurdokpüspöki diatomaföldelőfordulás kovaalgáit is vizsgálta. A Szabó József 
gyűjtötte két kőzetmintából 77 formát írt le, „brackvízi” fajokat és azok varietásait.

A szurdokpüspöki diatomaföldről minőségi adatokat 1893-ban először K alecsinszky, S., majd 
1901-ben Horusitzky H. közölt. A Mátra hegység földtani térképezése során 1926 —27-ben 
id . Noszky J. a szurdokpüspöki kastély alatti útbevágásból gyűjtött diatomaföldmintát Párizsba 
küldte Chenevier, E. francia kutatónak, aki vizsgálatainak eredményét 1933-ban közölte.

1953-ban a szurdokpüspöki diatomaföld-előfordulás földtani körülményeit, ipari alkalmazását 
röviden Horusitzky F. ; majd részletesebben — a gyöngyöspatai medence földtani körülményeit is 
ismertetve — Schréter Z. tárgyalja. A terület diatomás üledékeinek földtani és Diatoma vizsgálatát 
1954 óta a szerző végezte.

E történeti áttekintésből látjuk, hogy a diatomaföld-kutatást régebben főként ipari és növény
tani szempontból végezték. A szerzők közül csak néhányan, mint Ehrenberg, .Neubauer, Grunow 
és Pantocsek mutattak rá a Diatoma vizsgálatok földtani jelentőségére.

Grunow, A., Cleve, P. T., múlt század végén és Cleve-Euler, A. századunk derekán megjelent 
monografikus Diatoma feldolgozásai főként a recens és csak részben a fosszilis előfordulások faj- 
leírásai.

Űjabb állomást jelentett a kutatás előrehaladásában 1926 —28-ban Frenguelli J. munkája, 
mely rendszertani sorrendben ismerteti az Atlanti-óceánból, Mar del Plata térségében gyűjtött 
plankton-diatomákat.

A modern diatomológia tudományos fejlődésének útját napjainkban, hogy csak néhány szerzőt 
említsek, Hanna, G. D., Lohman, К. Е., Jurilj, A., K anaya, T., Okuno, H., Proskina-Lavrenko, 
A. J., R eháková, Z., J ousé, A. P. a flóraegyüttes, az együttest tartalmazó földtani képződmény és az 
üledékképződés körülményeinek tisztázásában látják, vagyis a diatomaflóra kialakulásának törté
netét kutatják.

Hustedt, F. modern szemléletével rámutat a fosszilis diatomaanalízis földtani jelentőségére 
(Hustedt, F. 1958, pp. 439 — 442). Napjainkig folytatólagosan megjelenő monografikus feldolgozásá
ban (Hustedt, F. 1927—1964) egyaránt közli az élő és a kihalt Diatoma fajok leírását, előfordulását, 
elterjedését és rendszertani helyzetét.

Magyarország üledékeinek Diatoma vizsgálatairól összefoglaló monográfia Pantocsek J. mun
kája óta nem készült, ezért vált szükségessé az ilyen jellegű, korszerű munka. Jelen kutatásaink 
irányvonala határozottan hármas, mert a biológiai kutatás, a földtani értékelés és az ipari alkalmazás 
szempontjait figyelembe véve vizsgálja és összegezi az eredményeket.

FÖLDTANI FELÉPÍTÉS

A Nyugati-Mátra egységes vulkáni tömegét a helvét—törtön emeletek határán, illetve a törtön 
elején feltört andezit- és riolit-változatok képezik. Mátraalja diatomaföld-üledékei is ezekhez a vulkáni 
képződményekhez kötötten fordulnak elő; üledékes kifejlődés azonban csak a hegységperem egy- 
egy kisebb törtön medencéjében ill. tengeröblében alakulhatott ki.

S Z U R D O K P Ü S P Ö K I

A Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata közötti gyöngyöspatai medencealakulat diatomaföld-üledékei 
régóta ismeretesek (I. mell.). Ezeket rendszeres bányaműveléssel a század eleje óta több, kisebb- 
nagyobb külszíni fejtőben termelték.

Legjelentősebb méretű jelenleg a Parafakőgyár fej tő je, mely a gyöngyöspatai medence ÉNy-i 
végén, kb. 130 m hosszú és 30 m magas szelvényben tárja fel a diatomaföld-rétegösszletet. Távolabb, 
e diatomaföld-fejtőtől ÉK-re, a meredek oldalban, a riolittufa külszíni fejtője felett, az egykori 
,,Zelei” -féle feltárás már a magasabb szintek diatomás kőzeteit harántolja (2., 3., 4., 5. ábra).

Diatomaföld-előfordulásaink között ez a legteljesebb, faunávaLigazolt törtön kori diatomás réteg - 
összlet (Schréter 1953, p. 215), ezért választottuk részletes vizsgálataink alapszelvényéül (4., 5. 
ábra).

A középsőmiocénben süllyedéssel kialakult gyöngyöspatai medence alját a helvét—törtön 
emeletek határán feltört piroxénandezit-összlet adja, melynek egyenetlen felszínét törtön üledéksor
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fedi; főként — az utóvulkáni kovasavas hévforrások működésével kapcsolatban elszaporodott — 
kovaalgákat kőzetalkotó mennyiségben tartalmazó diatomás üledék tölti fel. Id . Noszky J. (1927) 
és Vígh Gy . (1939) e rétegeket a szarmatába helyezte.

Az üledékgyűjtő rétegsorát a diatomaföld-fejtők környékén megállapított települési sorrendben 
tárgyaljuk (lásd az 1. sz. táblázatot és a 4—5. ábrát).

Piroxénandezittufa-agglomerátum

A medencealjzat alsótortonai piroxénandezitből, andezittufából és -agglomerátumból áll, mely
nek legfelső rétegeiből egy szárazföldi teknősfaj, a Testudo strandi Szalai (Szalai T. 1936, p. 78; 
Schréter Z. 1953, p. 215), ezenkívül Palaeomeryx sp. vagy Eoceros sp. és Brachypother гит sp. marad
ványai kerültek elő (Vígh Gy . 1939, p. 660).

Az I., II., IV. és V. sz. fúrásokkal feltárt fekükőzet barnásszürke piroxénandezittufa. A kőzet 
likacsos, hézagos, laza szövetű; apró- és durvaszemű (1 — 2 cm-es) salakos beágyazásokkal, szenesedett 
fás növénymaradványokkal. A repedések mentén igen erős a pirites, limonitos bekérgezés. Mikrosz
kópos vizsgálataink szerint a tufa alapanyagában kevés hipersztén, plagioklász-földpát, limonit- 
csomók és magnetitszemcsék vannak.

Alsó (édes —aligsósvízi) diatomaíöld-összlet

A piroxénandezittufás és -agglomerátumos medencealjzat egyenetlen térszínére csökkentsósvízi 
—édesvízi diatomaföld-összlet települ (4., 5., 6. ábra). Osszvastagsága kb. 45 m. A diatomaföld- 
összletek rétegmintáinak részletes leírását és vizsgálatát Bárdossy Gy . — Hajós M. (1963): ,,A szur
dokpüspöki diatomás rétegösszletek üledékföldtani és geokémiai jellemzése” című jelentése tartal
mazza. E helyen csak az I. sz. résmintaszelvény rövid leírását adjuk.

1/ 0 ,0 0 -  3,20 m
21 3 ,2 0 -  4,30 m
3/ 4,30— 6,00 m
4/ 6 ,0 0 -  8,40 m
5/ 8 ,4 0 -1 1 ,1 0  m

6/ 11,10 — 12,40 m

7/ 1 2 ,4 0 -13 ,20  m

8/ 1 3 ,2 0 -14 ,90  m

9/ 14,90— 15,00 m

10/ 15,00— 16,40 m 
11/ 16,40— 16,80 m  
12/ 16,80— 18,70 m

13/ 18,70— 19,90 m  
14/ 19,90 — 20,80 m

15/ 20,80 — 21,10 m

16/ 2 1 ,1 0 -2 1 ,3 0  m

17/ 21,30 — 25,00 m

18/ 25,00 — 25,30 m 
19/ 2 5 ,3 0 -2 5 ,5 0  m  
20/ 25,50 — 26,80 m

21/ 2 6 ,8 0 -2 6 ,8 2  m  
22/ 26,82—28,30 m

23/ 28,30 — 30,30 m  
24/ 30,30 — 30,70 m

25/ 30,70 — 31,20 m

Humusz (sötétbarna, gyengén mészkiválásos)
Humuszos, agyagos lösz (világosbarna, meszes)
Lösz (agyagos, sárgásbarna, meszes)
Lejtőtörmelék (agyagos mészkő, bidrokvarcit, riolittufa, diatomaföld, andezittufa, andezit) 
Biolittufa  (horzsaköves, néhány plagioklász- és biotit-beágyazással. Világos szürkésfehér; 
a diatomaföld egyenetlen térszínére települt)
Diatomaföld (sárgásbarna, földes szei'kezetű, bányásznyelven „brikettes” , erősen vasokkeres 
s erősen meszes)
Diatomaföld (világos rózsaszín, mikrorétegzett, laza, alig meszes. Hydrobia stagnabis Baster 
lenyomatok)
Diatomaföld (világos rózsaszín, mikrorétegzett, könnyű, laza. Hydrobia stagnabis Baster 
maradványo к )
Diatomaföld (világos sárgásfehér, mikrorétegzett, gyengén vasokkeres. Hydrobia stagnabis 
Baster maradványok)
Diatomaföld (világos rózsaszín, mikrorétegzett, könnyű, laza)
Diatomaföld (világos sárgásbarna, mikrorétegzett, könnyű)
Diatomaföld (világos sárgásbarna, mikrorétegzett, növény- és halmaradványokkal: Clupea 
longimana H eck, és Leuciscus sp.)
Agyagos diatomaföld (zöldesszürke, mikrorétegzett, vékony hidrokvarcit csíkkal)
Agyagos diatomaföld (szürkésbarna, rozsdafoltos, erősen bitumenes; két, 1 — 2 cm-es ben- 
tonit közbetelepüléssel)
Agyagos diatomaföld (zöldesszürke, mikrorétegzett, bitumenes, meszes. Hydrobia stagnabis 
Baster)
Diatomaföld (sötétszürke, erősen bitumenes, meszes. Hydrobia stagnabis Baster maradvá
nyokkal, ind. Ostracoda héj töredékekkel)
Meszes diatomaföld (zöldesszürke, lemezes, agyagos, vékony 1 cm-es mészkőközbetelepülós- 
sel. A  mészkőréteg szemcsemérete a mikroszkópi nagyítás határán van, csak 1 — 2 kettős
törő szemcse látható)
Agyagos diatomaföld (sötétszürke, bitumenes, meszes)
Limnoopalit (szürkésfekete, mikrorétegzett)
Agyagos diatomaföld (sötét zöldesszürke, tömött; 26,50 m-nél 2 cm vastag fekete hidro
kvarcit közbetelepüléssel)
Bentonit (világosszürke, vízzáró; uralkodólag montmorillonit agyagásványból áll)
Agyagos diatomaföld (sötét, zöldesszürke). (Ebben a rétegben három, 2 — 4 em vastag, 
erősen pirites—szerves marad ványos, montmorillonit agyagásvány tartalmú, bentonit közbe- 
települós mutatkozott.)
Agyagos diatomaföld (zöldesszürke, mikrorétegzett)
Agyagos diatomaföld (zöldesszürke, mikrorétegzett, 30,30 m-nél 1 cm vastag montmoril
lonit csíkkal)
Agyagos diatomaföld (sötétszürke, bitumenes, montmorillonit csoportba tartozó agyag
ásvánnyal, közbetelepült 1— 2 cm vékony mészkőréteggel)
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26/ 31,20 — 31,70 m Agyagos diatomaföld (zöldesszürke, lemezes, bitumenes, meszes)
27/ 31,70 — 31,75 m Bentonit (sötétszürke; montmorillonit csoportba tartozó agyagásvánnyal; gipsz, pirít és 

sok szervesanyag tartalommal)
28/ 31,75 — 31,90 m Agyagos diatomaföld (zöldesbarna; diatomás mészkő közbetelepüléssel)
29/ 31,90— 31,95 m Agyagos diatomaföld (montmorillonit csoportba tartozó agyagásványos — bentonitos — 

közbetelepüléssel. Pirittel, szervesanyag tartalommal; gyengén meszes)

Az üledékképződés során először zöldesszürke, agyagos, meszes, tufás, mikrorétegzett és egynemű 
agyagos diatomaföld-rétegek rakódtak le, mintegy 30—37 m vastagságban, helyenként 15—20 cm-es, 
sőt 40 cm vastagságú kristályos szemcsés, tömör, sárgásszürke, diatomás mészkőrétegek és vékony 
(1 — 2— 10 cm-es) limnoopalit, bentonit és átmosott andezittufá („vulkáni homok” ) közbetelepülés
sel (7., 8. ábra) (Bárdossy Gy .—Hajós M. 1963, p. 127).

A közbetelepülések, bár többnyire összefüggő rétegek, nem egyenletes vastagságúak, helyenként 
lencsésen kiékülők, másutt kivastagodók, sőt kőzettanilag is különböznek. Előfordul, hogy ugyanazon 
a rétegen belül a bentonitot tufa (ill. „vulkáni homok” ) helyettesíti.

Az agyagos—meszes rétegek CaC03-tartalma átlag 26—30% közötti, tehát meszes—márgás 
diatomaföld. A közbetelepült mészkőrétegek CaC03-tartalma 74—96% között mozog.

A szürke, zöldesszürke agyagos—márgás diatomaföld-réteg CaC03- és agyagtartalma, szerves 
szennyeződése felfelé fokozatosan csökken. Jellemző, sőt az alsó diatomaföld-fejtőben szintjelző, 
az agyagos—meszes diatomaföld-rétegek felső határán települő, mintegy 20—30 cm vastag, sötét
szürke (a fejtő felszínközeli oxidációs részén viaszsárga) limnoopalit-réteg. Látszólagos mikroréteg- 
zettségét kizárólag a kolloid kovaoldat vasvegyületeinek ritmikus kiválása okozza. Szingenetikus 
képződmény, melyben a korábban itt élt Diatomák páncélkái a pH-változás következtében fel
oldódtak. A Hydrobia stagnalis Bast, mészházai részben elszórtan, részben a réteglapok mentén és a 
fedőben oly mennyiségben fordulnak elő, hogy elválási felületet alkotnak.

Az összletben a vékony bentonitrétegek felett gyakoriak az 1 — 2 cm-es vastagságú, 20—100 cm 
hosszú, lencsés kifejlődősű opaltt-kijzbeteIepü 1 esek. Kőzetanyaguk mindig rétegzetten, ősmaradványt 
soha nem tartalmazó, diagenetikus képződmények.

Az agyagos —meszes üledéksorra sárgásfehér, majd hófehér, laza, könnyű, mikrorétegzett, vékony
lemezes, karbonátmentes diatomaföld-rétegek rakódtak 10—15 m vastagságban. Ennek fedőjében az 
alsó diatomás rétegösszlet zárótagja 1,5 m vastag diatomás mésziszap.

Az alsó diatomaföld-összlet rétegeire általában jellemző, hogy mikrorétegzettek, száradás vagy 
szétfagyás után könyvlapszerűen vékonylemezesek. Szenesedett növénymaradványok, hártyás- 
szárnyú rovarlenyomatok, Ostracoda-teknők a szürke agyagos rétegösszletben, halmaradványok, 
levéllenyomatok pedig a fehér diatomaföld-összletben gyakoriak. Szétszórtan azonban a réteg
összletben mindenütt előfordulnak.

A puhatestűek közül a Hydrobia stagnalis Baster maradványai elszórtan az egész összletben, 
annak közbetelepült diatomás mészkő-, diatomás tufit-, limnoopalit-rétegeiben egyaránt előfordulnak, 
sőt egyes réteglapok mentén 1—2 mm vastag ,,Hydrobiás”  réteget is képeznek (9. ábra). Tömeges 
felhalmozódásuk a limnoopalit fedőjében az üledékképződés, illetőleg az üledéket szállító közeg kémiai 
összetételének és pH-koncentrációjának változásával magyarázható.

A rétegekből kiiszapolt Ostracodák (Candona sp., Cytheridea sp., Cypris sp. és Cytheridea cf. 
perforata R oem.) Zalányi B. meghatározása alapján, csökkentsósvízi élettérre utalnak.

A szürke, agyagos rétegből 3—4 cm-es hártyásszárnyú rovarok lenyomatai és feltehetően rovar
lárvák, esetleg férgek iszapba fúrt járatai és maradványai is előkerültek (10. ábra). A rovarmarad
ványok rossz megtartásnak, a bányanedves diatomaföld kiszáradásakor gyorsan tönkremennek. 
Közelebbi meghatározásukra eddig még nem volt alkalom.

A hal- és növénymaradványok főként az összlet felső, fehér diatomaföld-rétegeiből kerültek elő, 
bár ritkán az alsó, szürke agyagos rétegekben is előfordulnak. Az alig 6 cm-es halmaradványokat 
B em B oleszláv vizsgálta. Szerinte a nagyobb halmaradvány a borda és pikkely alapján Clupea 
longimana Heck., a kisebb maradvány (uszony, pikkely, operculum stb. alapján) Leuciscus sp. 
Mivel ez az eddig ismert Leuciscus fajoktól — Leuciscus polysarcus K ramb. és Leuciscus moldvaicus 
Pauca — lényegesen eltér, Leuciscus zagyvaniensis-nek nevezte. Bem B. szerint mindkét genus 
édes-, illetőleg csökkentsósvízi.

A kőzetalkotó kovaalgákat külön fejezetben tárgyaljuk. A rétegösszletből Andreánszky G. és 
Pálfalvy I. meghatározása alapján a következő növénymaradványok ismertek (Hajós M,— 
Pálealvy I. 1961, p. 387; és jelen munka L X IX ., L X X . tábla);
Algae:

Rhodophyta
Bhodomelaceae

Laurentia  sp. (cf. L . pinnatifida  Gr .). Egy másik vörösalga maradvány a következő génuszok egyiké
nek alakkörébe tartozik: Furcellaria, Polysiphonia, esetleg Polydes.
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Angiospermae :
Cinnamomophyllum -polymorphum (A. Be .) K e . et Wld . (A levéltöredék annyira rossz megtartású, 

hogy a meghatározás bizonytalan.)
Ceratonia emarginata H ebe. (Gyakori.)
Podogonium oeningense (Koenig) K ibchh. (Igen gyakori. Több levélke, egy összetett levél és több 

hüvely kilépő maggal.)
Podogonium  sp.
Daphne protogaea  Ett .
Sapindus ja lcifolius  A , B b . (Gyakori.)
Celastrus pyrrhae Ett. (Két kis levél.)
Rhamnus sp.
Zizyphus paradisiacus (Ung.) H eeb (Egy csaknem ép levél, ellennyomattal.)
Gornus sp.
M yrsine celastroides Ett. [Ezen a kis levélen kívül meglehetősen nagyszámú további, de nagyobb 

M yrsine  levél is van az anyagban. Ezek egy része megegyezik a M yrsine doryphora Ung.-gél 
(igen gyakori). Egy vagy két, még nagyobb levél a makronéziai Pleiomeris canariensis (Willd.) 
Dc.-nak felelhet meg.]

M yrsine form osa  Heeb
M yrsine  sp. [cf. M yrsine (R apanea) variabilis Bb.] (Bár nem vehető ki, vajon a csúcsi részen a levél 

fogacskás-e, mint az a recens fajon látható.)
Bumelia oreadum  Ung.
Diospyros brachysepala (A. Br.) Hantke
Ulmus sp. (cf. Ulmus longifolia  Ung.) (Töredékes levél, látszólag egyszerű fűrészességgel; válla nincs 

meg; az elsőrendű oldalerek nagyon hegyes szögben indulnak ki.)
Ulmus brauni H eeb
Zelkova ungeri Kov.
Celtis sp. (cf. Celtis occidentalis L.) (A ma élő faj leveleivel hajszálnyira egyezik.)
Quercus mediterranea Ung. (Igen gyakori.)
M yrica  elongata Sáp.
M yrica  lignitum  (Ung.) Sáp .
M yrica  sp. (Két nagyon rossz megtartású levél, valószínűleg M yrica.)
Salix longa А . Вв.
Typlia latissima A . Вв.
Poacites sp.
Gramineae et Gyperaceae indet.
Gen. indet., kétszikű örökzöld levél.

A növényegyüttesben szubtrópusi babérlevelű fák, illetve cserjék maradványai uralkodnak. 
Ezekhez néhány trópusi elem, kemény levelű örökzöld és több lombhullató fanem járul. A marad
ványokat a szél és a víz szállította a csendes vízjárású öböl partközeli üledékeibe.

Andbeánszky G. (1955, p. 138) ezt a flóratípust a hazai harmadidőszaki flórák taglalásában a második szub
trópusi szakaszba sorolta. Szóbeli közlése szerint ebből az összeállításból kitűnik, hogy a flóra ökológiai típusra, 
de területi rokonságra nézve is rendkívül eltérő fajokból áll, ami különösen ilyen kis számú fajjal képviselt flórákban 
máshol nemigen észlelhető. A  miocén flórarendszerben átmenetet képez az I. szubtrópusi, azaz a babérlevelű erdők 
típusából a II., azaz a keménylevelű szubtrópusi flórához. így  elég jó köztes helyet foglal el a mecseki alsóhelvét 
és az erdőbényei alsószarmata flórák között. Mindkettőnél fajban sokkal szegényebb — legalábbis az eddig elő
került maradványok kevesebb fajról tanúskodnak — változatossága azonban igen nagy.

Ilyen kevés és sokszor ismeretlen rokonságú faj alapján a terület egykori éghajlata számítás útján nem értékel
hető ki, csakis becsléssel. Eszerint az évi átlaghőmérséklet 18° C körüli lehetett, aránylag csekély évi ingadozással. 
A július és január átlaghőmérséklete közti különbség legfeljebb 10— 12° C. Igen ritkán, tehát nem minden évben 
fagyott. A  csapadék évi mennyisége valószínűleg 800 mm körüli volt, nagyon gyenge téli esőmaximummal.

Az alsó diatomaföld-összlet rétegeit a szurdokpüspöki diatomaföld-fejtő mintegy 130 m hosszú
ságban és több mint 20—25 m vastagságban tárja fel (11 — 12. ábra).

R iolittufa

Az alsó diatomaföld-összlet fedőjében 23—25 m vastag, vízbehullott, alig rétegzett riolittufa 
települ.

Ez az összlet a fekü közelében szürkésfehér, lazán kötött, durva szemű, horzsaköves, biotitos, 
meszes ; kevés meghatározhatatlan csigakőbéllel és teljesen mállott Mollusca héj töredékkel, helyen
ként gömbkonkréciókkal. A fedő felé haladva a tufa szemcsenagysága csökken, közép-, majd finom
szeművé válik; biotitos, mész mentes, * laza n kötött, 1 — 3 mm-es horzsakő-beágyazásokkal, sok gömb- 
konkrécióval. Mikrofossziliákat és néhány meghatározhatatlan puhatestű héjtöredéket tartalmaz. 
A tufa mikroszkópos vizsgálata szerint a szemcsék zöme amorf, keresztezett nikolok között izotróp, 
savanyú kőzetüveg, csak néhány bázisosabb plagioklász, nagy biotitszemcsék és dihexaéderes kvarc
kristályok vannak benne. A biotitlemezkék erősen kettőstörők.
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A  tufaösszietben előforduló ősmaradványok :

Archaeomonas ciszták
Diatoma páncélok

gombaspórák

N onion commune d ’Obb .
Quinqueloculina sp.
M iliolina  sp.
Qlandulina sp.

szivacstűk, gemmulák és egyéb szrázcsmaradványok

meghatározhatatlan puhatestű héjtöredékek.

A riolittufagömböcskék 2—18 mm átmérőjű, gömbhéjas szerkezetű konkréciók (H a j ó s  M. 1965, 
pp. 455—456. VIII. tábla, 1 —15. ábra). Ásványos összetételük a bezáró tufa anyagával azonos, de 
némelyikben kovás kötőanyag is kimutatható. Sok szerves maradványt tartalmaznak, de sohasem 
kőzetalkotó mennyiségben. Eddigi vizsgálataink szerint ezek szenesedett növényi törmelékek, 
Archaeomonas ciszták, Diatoma páncélok, gombaspórák, mikroforaminiferák és szivacs vázelemek. 
A gömbhéjas szerkezet a külső burok ásványszemcséinek és a szenesedett növényi töredékeknek gömb- 
héjas elrendeződéséből adódik. A tufagömböcskék a riolittufa-összlet középső szintjében a leggyako
ribbak.

A riolittufa-összletet az alsó diatomaföld-fejtő, a tufafejtő, valamint az I. és IV. sz. fúrások tár
ják fel (2 — 6., 13 — 14. ábra).

Felső (tengeri) diatomaíöld-összlet

Összvastagsága kb. 60 m. A IV. sz. fúrás magmintái és a fejtők feltárásai alapján a riolittufára 
fokozatos átmenettel diatomaföldes tufa, tufás diatomaföld, majd transzgressziós tengeri meszes— 
márgás diatomaföld-rétegek ülepedtek. A tengeri rétegeket a felső feltárás (belei-féle fejtő) mintegy 
15 m vastagságban tárja fel (15., 16. ábra).

A tengeri rétegösszlet kőzete főként erősen meszes, márgás diatomaföld (CaC03 =  8 —12—37%). 
Nagy karbonáttartalma miatt jelenleg nem termelik. Vastagpados, kövtiletes rétegei közé 0,2 — 
1,0 m-es, átmosott andezit- és riolittufarétegek, -lencsék települnek. A felső, egykori „Zelei-féle” 
fejtő legfelső rétege diatomaföld-rögök laza halmaza, helyenként köbméteres andezitgörgetegekkel. 
A feltárás azt a feltevést teszi valószínűvé, hogy ezek a rétegek utólagos áthordás, esetleg kőzetfolyás 
eredményeként halmozódtak fel.

A .szurdokpüspöki Zelei-féle diatomafejtő résmintaszelvényének rétegsora:
1/ 0,00— 3,00 m
2/ 3,00— 4,70 m

3/ 4 ,7 0 -  5,90 m

4/ 5,90— 7,50 m 
5/ 7 ,5 0 -  7,70 m
6/ 7,70— 8,00 m
7/ 8,60— 9,50 m
8/ 9,50— 11,30 m
9/ 1 1 ,3 0 - 11,50 m 

10/ 11,50 — 15,00 m

Márgás diatomaföld (világossárga, tömött, földes szerkezetű, erősen meszes)
Márgás diatomaföld (világos okkersárga, darabos, földes szerkezetű. A  bánya K -i frontján 
világosszürke hamutufa lencsésen közbetelepül. Kövületes.)
Diatomaföldes riolittufa (sárgásfehér, alig meszes. Ez a tufaréteg a bánya K -i frontján ki
ékül)
Márgás diatomaföld (világossárga, darabos, erősen meszes. Kövületes)
Riolittufa (sárgásfehér, kövületes)
Márgás diatomaföld (okkersárga, darabos, szerves festődésű, meszes, kövületes) 
Diatomaföld (világossárga, darabos, szerves festődésű, meszes> kövületes)
Márgás diatomaföld (okkersárga, gyengén meszes, kövületes)
Andezittufa  (zöldesszürke, átmosott, meszes)
Márgás diatomaföld (világos okkersárga, darabos, kövületes, meszes)

Az egész rétegösszlet, a tufaközbetelepülések kivételével, ősmaradványokban gazdag. A tengeri 
kovavázú egysejtűeken és kovaalgákon kívül számos Foraminiferát, tengeri szivacs-vázelemet, 
Molluscát, Echinoidea tüskét, Ostracoda teknőt, halpikkelyt, haluszony- és cápafogmaradványt 
tartalmaz.

A kovaanyagú mikromaradványokat a rendszertani fejezet ismerteti (lásd a német szöveget).
A rétegekből kiiszapolt Foraminiferák a tengeri diatomás összlet legalsó rétegeiben erős, a leg

felső rétegekben gyenge elegyesvízi hatást jeleznek. A faunaegyüttesből L a k y  I. és Sidó M. az alábbi 
fajokat határozta meg:

Bulim ina elongata d ’Obb
Bulim ina pyrula  d ’Obb .
Bulim ina inflata Seg.
Bolivina nobilis Hantk.
Bolivina  sp.

Am phistegina  sp. 
Asterigerina rosacea d ’Obb. 
N onion commune (d ’Obb.) 
N onion granosum  (d ’Obb.) 
N onion boueanum  (d ’Obb .)
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Cibicides Idbatulus (W .—J.)
Оibicides dutemplei (d ’Obb .) 
Dentalina elegans d ’Obb. 
Nodosaria sp.
Gassidulina subglobosa Beady 
Elphidium  sp.
Globigerinoides triloba (Rss.) 
Globigerina quadrilobata d ’Obb . 
Globigerina bulloid.es d ’Obb .

Globigerina regularis d ’ObB. 
Globulina spinosa d ’Obb . 
Lagena vulgaris (Will.) 
Orbulina universa d ’Obb. 
Reusselia spinulosa (Rss.) 
Rotalia beccarii (L.)
Rotalia papillosa  Beady 
Virgulina Schreibersiana Czj. 
Robulus cf. cultratus (Monte.)

A begyűjtött puhatestű maradványok Schréter Z. szerint (csak a legfontosabbakat említve) : 
Megaxinus incrassatus (Dub.), Megaxinus transversus Bronu var. persulcata Sacco, Abra alba (Wood) 
var. pellucida (Brocchi), Aloidis (Varicorbula) gibba (Olivi) kőbél és lenyomat, Cardium (Cerasto- 
derma) cfr. edule L. kőbél, Cardium (Gerastoderma) michelottianum Mayer, Cardium sp. lenyomat 
és sűrűbb bordájú [talán Cardium (Trachycardium) multicostatum (Brocchi)?] töredék, Venus sp. 
kőbél, Meretrix sp. kőbél, Pecten sp. héjtöredék, Ostrea neglecta Might., Dosinia sp., Pereirea gervaisi 
VÉz., Natica sp. kőbél, Turritella (Haustator) badenensis Sacco, Serpula-cső lenyomat.

A felsorolt puhatestűek alapján az összlet törtön, sekély tengeri, partközeli képződmény.
Zalányi B. e rétegekből típusos törtön tengeri Ostracoda-faunát határozott meg. Szerinte a 

Cytheridea mülleri Mnst. és Cytheridea acuminata Bosque, Cythereis sp., Macrocypris sp. fajok jellem
zők és állandók e rétegekben.

A kőfejtő rétegsorából ezen kívül még több, közelebbről meg nem határozott Pisces-maradvány 
(halcsonttöredék, halpikkely, halfog, cápapikkely és kis cápafog) került elő.

Makro flóra-maradvány okban az összlet szegény. Mindössze a feltárás legalsó, közvetlenül a riolit- 
tufára települő rétegeiből ismerünk néhány Myrsine levéllenvomatot (Hajós—Pálralvy 1961. 
p. 387).

Mészkő (a tengeri diatomaföld-összlet fedője)

A hegyoldalban törmelékben a felszínen észlelhető a III. sz. fúrásban 8,55—14,40 m között fel
tárt lemezes, réteges, likacsos, sárgásbarna mészkő. A likacsokat apró kalcitkristályok kérgezik. 
Egyes réteglapjai kovásodottak. Lazább rétegeiből Sidó M. szerint az alábbi Foraminiferák kerül
tek ki:

Rotalia beccarii (L.) Elphidium  sp.
Globigerina bulloides d ’Obb . Elphidium  cf. crispum  L.
Globigerinoides triloba (Rss.) N onion  sp.

Ezenkívül szivacstűk, csigakőbél és Ostracoda-fajok is előkerültek.
A kőzet a mikrofauna alapján a törtön tengeri „lajta” -mészkő foszlányát képviseli.
Az Ostracoda fajok, Zalányi B. határozása szerint :
Cytheridea punctillata G. S. B b a d y  
Gytheridea mülleri Mnst.
Gytheridea hungarica Zad.

Holocén—pleisztocén képződmények

A felsorolt képződményeknek a törtön időszak után lehordott, egyenetlen térszínét vastag, 
helyenként 10—16 m-es holocén—pleisztocén takaró: barnaföld, löszös nyirok és lejtőtörmelék fedi 
(17. ábra).

* * *

A gyöngyöspatai medencét feltöltő üledékek rétegtani összefoglalását, települési sorrendben, 
a mellékelt táblázat és rétegszelvény közli (1. táblázat, 4. ábra).

A medenceüledékeket ÉNy—DK és erre merőleges, É K —DNy irányú párhuzamos vetők harán- 
tolják, ezek mentén a rétegek eredeti vízszintes helyzetükből kimozdultak. A rétegek dőlési iránya 
a feltárásokban 140°/15 —17°.

A vetők menti csekély, 0,2 —1,2 m-es elmozdulásokat szépen jelzi a laza diatomaföld-rétegek közé 
települő és a rétegsorban vezetőszintként ismertetett 20—30 cm-es limnoopalit-réteg (18. ábra). 
A fejtő északi, felső végén a rétegek azonos csapású, de ellentétes irányú vetők mentén (125/53° 
és 305/76°) ékként bepréselődtek és a közbetelepült vízzáró bentonitrétegek a felszínről leszivárgó 
csapadékvíztől felduzzadva, látszólagos gyűrődést mutatva felráncolódtak (19. ábra).
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H A S Z N O S

Hasznos községtől К -re, a Kövicses patak jobb partján, az Almásy-pince közelében a középső 
andezitösszlet láva-, agglomerátum- és tufaszintjére diszkordanciával diatomás tufit és tufás diatoma- 
föld-rétegelc települnek (20. ábra). A rétegsor a szurdokpüspöki diatomás üledéksorral azonos üledék
képződési körülményekre utal.

A Kövicses patak bal partján diatomás üledéket a felszínen nem találunk, mert ezeket a Kövicses 
patak irányát is megszabó vető erősen lezökkentette. Itt a diatomás rétegeket a Hasznos 4. sz. 
kőszénkutató fúrás tárta fel (21. ábra). A Hasznos 1., 2. és 3. sz. fúrások diatomaföld-rétegeket nem 
harántoltak.

A Hasznos 4. sz. fúrás 104,0—111,0 m-ig 7 m; 194,3 — 202,3 m között 8 m vastag, tiszta diatoma- 
földet; 111,0—194,3 m között tufás, agyagos diatomaföldet és diatomás tufitrétegeket harántolt.

E diatomás rétegek vizsgálatának célja a fúrás szelvényének pontosabb rétegtani értékelése 
volt. A diatomaföld-összlet e fúrásban is — a gyöngyöspatai medence üledéksorához hasonlóan — 
riolittufa-közbetelepülés révén két telepre különül.

Felmerült a kérdés, hogy a hasznosi és a szurdokpüspöki előfordulás egyidejű képződmény-e, 
vagy csupán üledéksorrendi és kőzetminőségi hasonlóság áll-e fenn közöttük? A kérdés eldöntésére 
a fúrás kőzetanyagát a lemélyítéskor megállapított és beküldött rétegsorrend szerint makroszkóposán 
és mikroszkóposán vizsgáltuk.

A fúrási rétegsort Vitális S. (1942, Földtani Intézet Adattár) jelentésében és részletesebb réteg
tani minősítéssel Vadász E. (1960, pp. 304—306) közölte. Az alábbi rétegminták kőzettani vékony- 
csiszolatait Vidacs A., Foraminiferáit Laky I., puhatestű maradványait pedig Schréter Z. hatá
rozta meg.

H  о 1 о сï é n

1/ 0 ,0 0 - 0,30 m

B l e i s z t о c é n

2/ 0 ,3 0 - 1,25 m
3 - 5 / 1 ,2 5 - 11,05 m

6/ 11,Об- 11,25 m
7/ l l , 2 5 - 17,80 m

8/ 1 7 ,8 0 - 18,90 m
9/ 1 8 ,9 0 - 19,15 m

10/ 1 9 ,1 5 - 30,75 m

11/ 3 0 ,7 5 - 43,50 m
12/ 4 3 ,5 0 - 44,15 m

P 1 i  O  C  Ié n

1 3 -1 4 / 4 4 ,1 5 - 70,00 m

15 / 7 0 ,0 0 - 73,15 m

S z a r r a a t a

16/ 7 3 ,1 5 - 83,90 m
17/ 8 3 ,9 0 - 94,15 m
18/ 9 4 ,1 5 - 104,00 m

T ö r t ö n
Felső csökkentsósvizi összlet 

19/ 104,00— 111,00 m

Tengeri összlet
20/ 111,00— 129,00 m

Humusz

A gyag  — szürke-rozsdabarna, limonitos, csillámos, finomhomokos 
Finomhomokos agyag —- sárgásszürke, muszkovitos, 3,50 m-től durvaszemű (5 — 
10 em-es) piroxénandezit-kavicsokkal 
Piroxénandezit-görgeteg — sötétszürke, porfíros szövetű
Finomhomokos agyag — sárgásszürke, csillámos, piroxénandezit-hordalékkal 
(kaviccsal)
Finomhomokos agyag — zöldesszürke, csillámos 
Piroxénandezit-görgeteg — bontott
Finomhomokos agyag — szürkés-sárgásbarna, durvakavicsos (nagy piroxénandezit- 
és 3 — 4 mm-es kvarckavics darabokkal)
Andezittörmelékes agyag — durvaszemű, vörösbarna 
Agyagos andezittufa — áthalmozott, finomszemű, sárgászöld

Tufás agyag — áthalmozott, kissé bentonitosodott, biotitos; durvább szemű (0,5 —
1 cm) piroxéim.ndezit-törmelékkel
Ua. — durvább (1 — 5 cm) andezitkavicsokkal

Görgetett andezitkavics (3 — 5 cm) — kovás, tufás anyaggal 
Ua. — egyes durvaporfíros darabok erősen kalcitosak
Áthalmozott, bentonitosodott andezittufa — zöldesszürke, gyengén meszes; mállott 
piroxénandezittörmelékkel

I I I .  d i a t о m a f ö 1 d- t  e 1 e p
Diatomaföld — sárgásfehér, könnyű, laza, gyengén meszes. Mészcsövek, mészooid; 
a Diatomák vékony páncélkái gyengén kovásak. Édesvízi és gyengén sósvízi alakok

I I .  d i a t o m a f ö 1 d -t  e 1 ep
Riolittufás diatomaföld — sárgásfehér, meszes, könnyű, laza. Biotit- és muszkoyjt- 
csillámos, apró fehér horzsakő vés, apró legömbölyödött kvarckavicsokkal. Ős
maradványai: Szilikoflagelláták és tengeri kovaalgák; Foraminiferák: Asterigerina  
planorbis d ’Orb., Uvigerina tenuistriata d ’Qrb ., Bolivina plicatella Ctjshm. ; sok 
szivacstű, szferaszter; sok Ostracoda; Cardium  sp., Ervilia  sp. maradványok; hal
pikkelyek
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21/ 129,00-134 ,25  m 

22/ 134,25-148 ,07  m

23/ 148,07-161 ,07  m

24/ 151,07-156,05 m

25/ 156,05-157,00 m 

26/ 157,00-187 ,40  m

27/ 187,40 — 194,30 m

28/ 194,30 — 202,30 m

Riolittufa összlet
29/ 202 ,30 -211 ,00  ni

30/ 211 ,00-216 ,15  m

Agyagos, meszes diatomaföld, tufaszórási nyomokkal. Ősmaradványai: tengeri kova
algák; Foraminiferák: Virgulina schreibersii Czj., N onion boueanum d ’Orb ., Rotalia 
papillosa d ’Orb . ; sok szivacstű, szterraszter, szferaszter ; Ostracoda; Gardium edule L., 
Ábra alba (Wood) var. pellucida (Brocc.) kőbelek és más meg nem határozható 
kagylókőbelek, Ervilia  sp., M actra  sp.; Dentalium  sp.; Spatangida-tüske 
Diatomaföldes riolittufit — agyagos, erősen meszes, kövületes. Csiszolata: karbo
nátos, foraminiferás, üledékes kőzet; vízbe hullott, riolittufás ^elegyrészekkel; 
0,6 mm körüli átmérőjű fluidális szerkezetű andezitrapillivel. Ősmaradványai: 
Szilikoflagellaták, tengeri Diatomák; N onion boueanum d ’Orb ., Bulim ina elongata 
d ’Orb ., Asterigerina planorbis d ’Orb ., Rotalia papillosa  d ’Orb .; sok szivaestű, 
szferaszter; Gardium sp., Ervilia  sp. ; Dentalium  sp.
Tufás, diatomás mészmárga — kövületes közbetelepüléssel. Ősmaradványai: tenger, 
kovaalgák, Lithothamnium ramosissimum  R euss törmeléke; Foraminiferák: N onion  
boueanum d ’Orb ., Amphistegina radiata J .—M., В olivina punctata d ’Orb ., Bulimina 

na d ’Orb .; szivacstűk, szterraszterek; Echinus tüske; Ostracoda; halpikkelyek 
Diatomajöldes tufit — kövületdús, agyagos. Ősmaradványai: tengeri kovaalgák, 
Szilikoflagelláták ; Foraminiferák : N onion  boueanum d ’Orb ., Rotalia papillosa d ’Orb . ; 
kovaszivacstűk, szferaszterek; M ollusca-héjtöredék, Ervilia  sp.; Echinus tüske; 
Ostracoda-, halmaradványok, halpikkelyek
Tufás homokhő — aprószemű, laza, sárgásfehér, csillámos, erősen meszes. Biotitos 
riolittufából átmosott (átdolgozott). Ősmaradványai: tengeri kovaalgák, Sziliko
flagelláták ; kovaszivacstűk
Diatomajöldes tufit — erősen meszes. Agyagos és kovaföldes padok váltakoznak. 
Ősmaradványai: tengeri kovaalgák, Szilikoflagelláták; Foraminiferák: N onion com
mune d ’Orb ., N onion  boueanum  d ’Orb ., Robulus cultratus (Monte.), Rotalia papillosa  
d ’Orb .; sok szivacstű, szterraszter; Ervilia  sp., Gardium sp. kőbéltöredék, Abraalba  
(Wood) var. pellucida (Brocc.), más, meg nem határozható kagylótöredékek; 
Dentalium  Î sp.; csigakőbelek; Ostracoda-, Echinoidea maradvány és tüske, hal
pikkelyek
Finomhomokos, agyagos diatomaföld — barnás-zöldesszürke, csillámos, erősen me
szes, kövületlenyomatos; 2 — 3 cm-es tufittörmelékkel. Ősmaradványai: tengeri 
kovaalgák, Szilikoflagelláták; sok szivacstű, szterraszter, szferaszter; Foraminiferák: 
Bulim ina elongata d ’Orb., Rotalia papillosa d ’Orb ., N onion  boueanum d ’Orb .; 
Ostracoda-, halmaradványok
Diatomaföld — finomszemű, riolittufás, sárgásfehér, biotitos— muszkovitos, meszes. 
Ősmaradványai: tengeri kovaalgák; Foraminiferák: Bulim ina elongata d ’Orb ., 
Rotalia papillosa  d ’Orb., N onion  boueanum  d ’Orb., Virgulina schreibersii Czjz.; 
szivacstűk, szferaszterek, szivacsképletek; Ostracoda

Riolittufit — finomszemű, fehér, laza, borzsaköves, biotitos. Felső része már erősen
diatomaföldes, mélyebb rétegei kovaalga-meddők. Mikroszkóposán: kagylós törésű
kvarc- és kőzetüveg-szilánkok halmaza, Diatoma páncélok nélkül
Laza, tufás homokkő — riolittufából átdolgozott, szállított; biotitos, horzsaköves-
sárgásszürke

Alsó édes- és aligsósvizi összlet
31/ 216,15 — 220,08 m

32/ 220 ,08-221 ,15  m  

Alsó andezitösszlet
33/ 221 ,15 -221 ,50  m

34/ 221,50 — 225,40 m

35/ 225 ,40 -225 ,70  m  
36/ 225 ,70 -227 ,25  m  
37/ 227 ,25 -229 ,15  m

38/ 229 ,15 -23 2 ,20  m

39/ 232 ,20 -235 ,20  m

40/ 235 ,20 -298 ,00  m

41/^298,00 — 305,35 m

I. d i a t о m a f ö 1 d -t  e 1 e p
Mésziszapos kovaföld — sárgásfehér. Édes— aligsósvizi kovaalgák; szivacstű; M ól- 
hísca-héjtöredékek. C 02=  13,04% (CaC03 =  29,65%)
Limnoopalit — szürke, Hydrobia stagnalis Baster maradvánnyal

A gyagos andezittufit — morzsalékony, bentonitosodott, sötétszürke. Édes — alig- 
sósvízi kovaalgák kis tewnetű, kevés szármi példányain kívül kőzetüvegszilánkok, 
andezittufa hozzákeveredésére utaló plagioklász-földpát szemcsék, alapanyag
töredék és kevés, riolittufára utaló szilánkos kvarc- és horzsakőtöredék figyelhető 
meg
Homokos andezittufit — szürkéssárga, aprószemű andezitdarabokkal és riolittufa- 
törmelékkel. Vékony csiszolata: túlnyomórészben anizotrop, kovás anyaggal impreg
nált agyagos üledék, andezittufa hozzákeveredésre valló plagioklász- és alapanyag
töredékekkel, igen kevés, riolittufára utaló kvarc- és horzsakőtöredékkel 
Palás barnakőszén — (minta hiányzik)
Dácitos andezittufa — sárgászöld, bentonitosodott
Dácitos andezittufa — andezittörmelékes, zöldesszürke, kilúgzott, pszeudohorzsa- 
köves (1 cm), viszonylag kevés biotitot tartalmazó, mállott
Riolittufa, dácitos tufa — erősen plagioklászos és biotitos; borzsaköves, 1 — 2 mm-es 
kvarcszemcsékkel, 1 — 2 cm-es andezitlapillikkel
Dácitos andezittufa — agyagosodott, tömött, finomszemű, zöldesszürke; kevés 
biotit-, horzsakő-, muszkovit- és másodlagos kvarcszemcsével
Andezittufás agglomerátum — zöldesszürke. Mikroszkópos méretű andezitrögöket is 
tartalmazó, áthalmozott vagy vízbe hullott riolittufa, perlites és horzsaköves vulkáni 
porral, kovás kötőanyaggal 
Andezittufa — zöldesszürke bentonitosodott
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A kőfejtő Petőfibánya táróbejáratától DK-re, kb. 1 km-re, 40 — 50 m vastagságban tárja fel 
az erősen horzsaköves andezitlapillis riolittufa-összletet (22. ábra). A riolittufa nem egynemű : a horzsa
kő-, mogyorónyi riolit- és andezitlapillik rétegszerűen, vékony csíkokban, a fejnagyságú piroxénande- 
zitbombák elszórtan helyezkednek el az összletben. A  réteges riolittufára konkordáns településsel 
andezit-agglomerátum és -tufa települ, gyakran 1— 3 m3-es hatalmas andezittömbökkel. A  rétegösszlet 
fedője kb. 9 m vastag piroxénandezit-agglomerátum. A piroxénandezit-agglomerátum és a tufa
rétegek diszkordáns érintkezésénél 2 — 3 m vastag, lencsésen kiékülő diatomaföld- és bentonitosodott 
agyagrétegek helyezkednek el. Az agyagréteg, V a r g a  G y . közlése szerint, a benyomuló és megrekedt 
láva exlialatív hatására melanteritesedett. Az agyag- és a diatomaföld-rétegek a lávatömb két oldalán 
lencsésen kiékelődnek.

Eddigi vizsgálataink szerint a tufaösszlet kövületmentes; képződési körülményeit a fedő tufás 
diatomaföld flóraegyütteséből állapíthattuk meg.

A törtön vulkáni összlet fedőjében, helyenként ugyancsak diszkordáns településsel, a laza felső
pannon homokos képződmények foszlányait találjuk.

A RÉTEGSOROK PALEOÖKOLÓGIAT ÉS EIOSZTRATIGRÁFTAI ÉRTÉKELÉSE

S Z U R D O K P Ü S P Ö K I

A  feltárások mintavétele és anyagvizsgálata lehetővé tette a szurdokpüspöki diatomaföld- 
összlet korszerű őslénytani vizsgálatát és ezáltal a Magyarországon lelhető legteljesebb Diatoma-alap- 
spektrum nyerését és annak értékelését.

A  vizsgálatokat a diatomaföld alsó és felső összletének eltérő kifejlődése indokolta. Ezeknek 
egymáshoz való helyzetét már a két telep egy-egy kiragadott mintájának mikroszkópos Diatoma- 
vizsgálata is felfedte (H a jó s  M. 1959). Mind ez ideig ugyanis a két telep rétegeit azonosították, 
feltételezve, hogy É N y—D K  irányú vetősík mentén történt a rétegek függőleges irányú elmozdulása 
(Schrétbr Z. 1953, p. 219).

A  szurdokpüspöki diatomaföld-feltárás teljes szelvényét rétegváltozásonként, majd az egymásra- 
települő rétegek biosztratigráfiai eredményeit összegezve értékeltük.

Az aktualizmus elvét alkalmaztuk úgy, hogy az összes értékelhető adatot az ősmaradványok 
és azok környezete, vagyis az adott földtani körülmények függvényében vizsgáltuk.

E fejezetben csak az ősmaradványegyüttes általános jellemzésére törekszünk, mivel az egyes 
fajok ökológiai igényeit, elterjedését, törzsfejlődéstani helyzetét a rendszertani részben tárgyaljuk 
(1. a német szövegben).

Összesített szelvényünket tekintve (II. sz. melléklet) már első pillanatban feltűnik, hogy a kőzet
minőség ugrásszerű változásával párhuzamosan változik az ősmaradványtársulás képe is. Ez ter
mészetes is, mert az üledékváltozás egyúttal az ökológiai egyensúlyt megszabó pH és a sókoncentráció, 
elsősorban a mésztartalom és a kovasavtartalom, esetleg a hőmérséklet változását is jelentette. 
A rétegminták ősmaradványainak változó formagazdagsága is a fent jelzett körülmények függvénye. 
A diatomás üledéksorban a fajok egyed- és fajszáma, változatainak gazdagsága a vizsgált rétegek 
ökológiai jellegét tükrözi.

Külön figyelmet igényel, hogy rétegösszletünkben az ökológiai körülményeket nemcsak az üledék 
— illetve az üledékszállító közeg — milyensége és az egyes fajok nagyszámú elszaporodása, hanem 
az ubiquista fajok hiánya is jellemzi.

Kövessük figyelemmel a változásokat rétegről rétegre.

Alsó üiatomaíöld-összlet*

A fekü — szürke, mikrorétegzett, agyagos— meszes diatomaföld — és az ennek fedőjében tele
pülő szürke, agyagos diatomaföld-rétegek maradvány együttese lényegesen különböző.

A  mikrorétegzett, agyagos— meszes diatomaföld (I. szelvény, 31 — 33. sz. rétegminta) algaegyütte
sét az aügsósvízi Melosira fajok mellett a vízinövényekre tapadva élő Amphora, Cocconeis, Podosira 
és a Surirella nemzetségek algatársulása jellemzi;

* I. sz. résmintaszelvény, II. sz. melléklet, 6., 23. ábra.
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Az élettér sekély, aligsós (0,3— 3°/00 sótartalom) (Vadász E. 1953, p. 40), eutroph, rosszul szellő
zött volt, melyben aDiatomák csak időszakosan „virágzottak” . Az évszakok változó csapadékmennyi
ségével változott a beszállított üledékanyag is. A  terület partközelisége, a Diatoma-virágzás és az 
üledékszállítás időszakos, ritmusos változása okozza a kőzet mikrorétegzettségét. A  partról számos 
növényi törmelék, levélmaradvány és a parti andezit- és riolittufa képződmények törmeléke szállító- 
dott az üledékgyűjtőbe, mikrorétegeket és vékony, lencsés közbetelepüléseket eredményezve.

A szürke, agyagos diatomaföld (I. szelvény 13 — 30. sz. rétegminta) kb. 21 m vastag, aránylag 
egynemű kőzettani kifejlődése a térszín egyenletes süllyedését jelzi.

A  kőzet — ásványos és kémiai összetétele szerint — hosszú időn keresztül azonos körülmények 
között képződött. Változást csak az 5— 10 cm-es bentonit-, az áthalmozott pélites és pszammitos 
tufa- és a limnoopalit (I. szelvény 19., 21., 29. sz. rétegminta) -közbetelepülések jelentenek.

E kőzettanilag egyveretű rétegek ősmaradvány-együttese rétegmintánként egymástól igen el
térő képet mutat. A fent említett, néhány centiméteres közbetelepülések gyakorlatilag Diatoma 
nélküliek, csak néhány — az alattuk és a felettük települő rétegekre jellemző — Diatoma héjtöredékét 
tartalmazzák, százalékosan nem értékelhető mennyiségben. Ezt a közeg lúgos pH-ja eredményezte, 
melyben az említett kőzetek képződtek.

A  szürke agyagos diatomaföld-rétegek flóraegyüttese azonban nagyon változatos. E rétegek 
üledékképző közegében az élettér kedvező volt a kovaalgák elszaporodására. Rétegmintánként több 
mint 50 formát (fajt és változatokat) sikerült meghatározni. A  Diatomák formagazdagsága olyan 
eutroph élettérre utal, melynek pH-értéke semleges, vagy gyengén lúgos, karbonáttartalma csekély. 
Az üledékgyűjtő lefűződött, tiszta vizű, mélyebb, kissé sós (3— 5%o); vízinövényekben, főként vörös- 
algákban gazdag, lagúnás parti övezet lehetett (I. szelvény 29., 30. rétegminta).

A  29-es minta flóraegyüttesét vizsgálva látjuk, hogy bár ez mindössze 20 cm vastagságú réteg, 
itt a földtani történésben ugrásszerű változás volt .

Az édesvízi Navicula hungarica, Navicula cincta fajok és a Melosira és Fragilaria nemzetségek 
édes—aligsósvízi fajai nagyon elszaporodtak, vagyis az üledékképző közeg édesedett. A Pinnidaria 
microstauron, P. viridis jelenléte mészszegény, forrásokban gazdag, sekély állóvizet jelez.

Jellemző itt a Synedra pulchella, S. tabulata csökkentsósvízi euryhalin, fennőtt formák, melyek 
lefűződött parti vizek reliktumai. Brocrmann (1940, p. 178) szerint: „ . . .  Charakterform des un
teren Brackwassers.” A lefűződött parti jelleget az összlet Anomoeoneis, kovaszivacsváz- és Archaeo- 
monas reticulata maradványai is bizonyítják (lásd a német szövegben a rendszertani fejezetet és a 2. 
táblázatot).

Ez időtől kezdve az üledékgyűjtő sekélyebbé vált, fokozatosan eliszaposodott (I. szelvény, 
20— 28. rétegminta). Csaknem teljesen kiédesedett vizű, lagúnás területre utalnak a ma is élő, vízi
növényekre tapadó formák mellett a Neidium dilatatum, Navicula halionata, N . cincta, Surirella 
costata, Amphora és Nitzschia formák és változataik jelenléte.

A  flóraképből megállapítható, hogy a terület vize kissé sós — Brockmann beosztása alapján 
aligsós (oligohalin) — , sótartalma 0,3%o. A  lefűződött tengerrész sótartalmának csökkenését pl. a 
Fragilaria fajok elcsenevészesedett, kerekded példányai jelzik. A terület eliszaposodásával pár- 
huzamosan a csökkentsósvízi Surirella striatula és a Surirella ovata var. crumena elszaporodik, a det- 
rituszt kedvelő Amphora, Fragilaria, Nitzschia és Surirella fajok dominálnak.

A  20. és 23-as rétegminta a terület újabb csekély süllyedését tükrözi. Itt jelennek meg utoljára 
jelentősebb mennyiségben a vörösalgákon fennőve élő Podosira robusta reliktum példányai. Ezután 
a terület fokozatosan feltöltődött és ezzel párhuzamosan a víz édesedett. Rövid tufaszórás után 
(21-es minta), az elsekélyesedés még fokozódott. A  20-as mintában a Cocconeis californica és az 
Achnantes formáinak nagy száma az állóvízi növények elszaporodását, a Fragilaria leptostauron var. 
dubia és a Surirella fajok megjelenése a terület további eliszaposodását jelzi (24. ábra).

A 19-es minta 15— 20 cm vastag szintjelző limnoopalit rétege Diatoma nélküli (25. ábra). A med
dőséget csak a lúgos pH-jú sekélyvíz oly mérvű kovasav-telítettségével magyarázhatjuk, mely a Diato
mák életfeltételeit kizárta és egyúttal a többi élőlény tömeges pusztulását is eredményezte. Ezért 
a Hydrdbia stagnalis héj maradványai rótegbevonatként jelentkeznek a limnoopalit réteglapjain.

A  limnoopalit feletti rétegek (7— 18. rétegminták) Diatoma-társulásának ritmusos változásai 
a fokozatos kiédesedést igazolják.

A  15— 18-as mintákban a Stephanodiscus kanitzii faj rendkívül variabilis, euryhalin alakjai és a 
Nitzschia és Amphora nemzetség mesohalob formái tanúskodnak az édesvíz és a tenger időszakos 
kapcsolatáról. Itt a csökkentsósvízi Nitzschia fajok uralkodnak, jelezve a közeg sókoncentrációjának 
egészen kismérvű növekedését.

A  rétegszelvényben felfelé haladva a fajok, majd a nemzetségek száma is fokozatosan csökken.
A  tiszta diatomaföld rétegmintákban (I. szelvény 7— 13. minta) a kistermetű, csökkentsósvízi 

Melosira nuda, Melosira bituminosa és Nitzschia frustulum fajok uralkodnak. Kevés a fennőtt forma. 
A  víz egyre tisztább, mészben és vegetációban szegényebb volt, fokozatosan kiédesült. Az eutroph
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életteret kedvelő Surirella—Campilodiscus formák már kipusztultak és a fennőtt formák, az Achnantes, 
Amphora, Cocconeis nemzetségek fajai is csak jelentéktelen mennyiségben éltek. A Diatoma-együttest 
a sótartalom csökkenéséhez, az új életkörülményekhez alkalmazkodott fajok vékony héjú, gyengén 
kovás formái képviselik. A 6. sz. rétegminta diatomás mésziszap. Ez a feltöltődéssel párhuzamosan 
édesülő üledékképződési szakasz utolsó diatomás képződménye.

Az életfeltételek ekkor már nem kedveztek a Diatomák nagymérvű elszaporodásának. Csupán 
a Melosira, Navicula és Nitzschia nemzetség néhány fajának elesenevészedett, díszítés nélküli pél
dányai kerültek elő e rétegmintából. Az üledékgyűjtő közeg rosszul szellőzött, sekély voltát a Nitzschia 
amphibia és N. frustulum elszaporodása jelzi.

A szelvénydiagram a 6. sz. rétegmintánál az ásványos és kémiai összetételben is ugrásszerű 
változást mutat.

A diatomás mésziszapra, a szurdokpüspöki diatomaföld alsó összletének zárórétegére, kb. 23 — 
25 m vastag riolittufa települ. Ez a riolittufa értékelhető ősmaradványokat nem tartalmaz. Csak 
a fekü rétegekből sikerült néhány Eoraminifera, szivacstű és szivacs gemmula maradványt kiiszapolni 
és ezzel igazolni, hogy a sekély medence már a riolittufaszórás kezdetén feltöltődött.

A riolittufa felhalmozódása után a terület megsüllyedt és kapcsolatba került a nyílt törtön ten
gerrel. Feltehetően a további utóvulkáni tevékenységnek köszönhető a 45 — 60 m vastag felső tengeri 
diatomaföld-összlet keletkezése.

Felső diatomaföld-összlet*

A felső tengeri diatomaföld-összlet márgás diatomaföld rétegeinek ősmaradvány-együttese leg
nagyobbrészt nyíltvízi, kovavázú és -páncélú egysejtű planktonformák társulása.

Az egymásra települő rétegek mintáinak futólagos mikroszkópi szemlélete azonos együttes be
nyomását kelti, de az egyes minták maradványegyüttesének forma-százalék, sótartalom és élethely 
(biotop) szerinti csoportosítása változatos földtörténeti viszonyokra utal.

A rétegminták ásványos és kémiai összetételének változása párhuzamosan halad az ősélőlények 
együttesének változásával, ismét igazolva, hogy még a nagyobb mélységű és ezért egyenletesebb össze
tételű tengervíznek — mint élettérnek — legkisebb változása is mennyire megszabja a maradvány - 
együttes (biocönózis) összetételét. A közvetlenül a riolittufára települő rétegeket feltárás hiányában nem 
vizsgálhattuk. A felső, úgynevezett ,,Zelei-ié\e”  fejtő szelvényében azonban (15., 16. ábra), mely a fel
ső diatomaföld-összlet rétegeit tárja fel, rétegváltozásonként értékeltük a maradványegyüttest.

Itt nem térünk ki az egyes fajok ökológiai körülményeinek, elterjedésének stb. jellemzésére, 
mert ezt a rendszertani fejezetben és a Hasznos-4. fúrás szelvényének jellemzésénél részletesen tár
gyaljuk. Itt csak a társulás rétegmintánkénti változását értékeljük.

A legalsó réteg (10. rétegminta) ősmaradványegyüttesében jelentősek ugyan a pelágikus formák is, 
mégis az együttes majdnem 50%-a partmenti. Az összlet partközeliségét a lencsés andezittufit-közbe- 
települések is bizonyítják. Ezeknek a szárazföldről történt bemosása kétségtelen.

A szelvényben felfelé haladva (9—8—7. sz. minta) a terület fokozatos süllyedését és ezáltal 
a parttól való — feltehetően csak kis mértékű — távolodást igazolja a pelágikus Szihkoflagelláták, 
Archaeomonaszok és a plankton Diatomák nagy száma (84%), a partközelre utaló formák csekély 
mennyisége mellett (10%).

A medencealjzat ezután feltehetően ismét emelkedett (4., 6. sz. rétegminta). A part közelségét 
jelző Diploneis, Raphoneis formák mellett, melyek itt az együttes több mint 50%-át adják, jelenték
telen számban, de már megjelennek a csökkentsósvízi, euryhalin Stephanodiscus hanitzii példányai is. 
Előbb kisebb (5. sz. rétegminta), majd újabb nagyobb arányú rioüttufa-szórás (3. sz. rétegminta) 
a tengerrész gyors feltöltődését, a víz mélységének és sótartalmának csökkenését és a mésztartalom 
növekedését eredményezte. A jellegzetes csökkentsósvízi Nitzschia frustulum és Surirella costata fajok 
megjelenése és elszaporodása, a normál sótartalmat igénylő nyíltvízi Szihkoflagelláták teljes hiánya 
és a Diploneis, Stephanodiscus genusz partmenti formáinak jelenléte ezt igazolja (2. sz. rétegminta).

Ezután ismét kisebb süllyedés következett. A pelágikus Diatoma formák, a Szihkoflagelláták— 
Archaeomonaszok ismét nagyobb számban jelentkeznek (1. sz. rétegminta).

A felső, tengeri rétegösszletben meghatározott fajok ma is élő rokonai — néhány ubiquista fajtól 
eltekintve — elsősorban az Adriából és a Földközi-tengerből ismertek.

Az általunk vizsgált rétegek kihalt és még ma is élő Diatoma formái elsősorban Kahfornia 
középsőmiocén és a spanyolországi Moron miocén rétegeinek Diatoma fajaival azonosíthatók. Néhány 
alak a dániai Moor eocén tengeri üledékéből is ismeretes. E tengerparti rétegösszlet marad vány együt
teséből megállapítható, hogy a morfológiai változások milyen mértékben befolyásolták az együttes 
összetételét, a pelágikus formák besodródását.

* II. melléklet, 4., 5. ábra.
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H A S Z N O S

A Hasznos 4. sz. szénkutató fúrás mintavétele az eredeti célkitűzésnek megfelelt, de az Intéze
tünkben elraktározott rétegsor fúrómag-töredékei a fúrási szelvény finomrétegtani értékelésére már 
nem voltak alkalmasak. Ezért vizsgálati módszerünk sem volt azonos a szurdokpüspöki résminta
szelvényével, hanem az adott körülményekhez alkalmazkodott.

A fúrási szelvényben az ősmaradványok alapján három diatomás üledékösszletet különböztet
hettünk meg (21. ábra):

I. Alsó édes- és csökkentsósvízi telep. Kb. 4 m vastag, kőzete mésziszapos diatomaföld.
II . Tengeri diatomaföld-telep. Kb. 100 m vastag, márgás, tufitos, agyagos, meszes és tiszta 

diatomaföldrétegek váltakozó sorozata.
III . Felső csökkentsósvízi diatomaföld-telep. 7 m vastag. Az I. és II. telepet 14 m vastag riolit- 

tufit-közbetelepülés választja el.
A három, genetikailag elkülöníthető telep értékelésének módszere sem azonos. Az édes- és alig- 

sósvízi rétegek értékelésénél más módszert kellett alkalmaznunk, mint a tengeri üledékes rétegeknél. 
Az I. és III. sz., édes—csökkentsósvízi rétegekben a fajok százalékos összetétele tükrözi a sótűrő 
elemek gyakoriságát és összehasonlítási alapot nyújt a szurdokpüspöki csökkentsósvízi szelvény 
rétegeivel való összehasonlításhoz. A II. tengeri rétegösszlet mintáinál a százalékos értékelés nem 
vezetne eredményre, mivel a fajok, majdnem kivétel nélkül, meleg vizet kedvelő pelágikus plankton
formák. Értékelésük ezért nem gyakoriságuk, hanem ökológiai körülményeik és igényeik alapján 
célszerű.

I. Az a l s ó  é d e s -  és  c s ö k k e n t s ó s v í z i  t e l e p  rétegei teljesen lefűződött, sekély- 
vizű medencerész agyagos—barnakőszén-zsinóros—bentonitos rétegsorára települnek. Kőzetanyaguk 
mésziszapos diatomaföld (31 — 33. sz. minta).

Az üledékképzésben uralkodó a Nitzschia frustulum Pant, faj és annak csökkentsósvízi rétegekre 
annyira jellemző változatai: var. acuta és var. minuta.

A Nitzschia frustulum formái mellett még jelentős a Podosira robusta Pant., Melosira bitumi
nosa, Cyclotella nuda n. sp., Cocconeis californica Grun. var. menilitica Pant., Surirella costata Neup., 
Amphora hevesensis Pant, és a Fragilaria bituminosa Pant. var. minor fajok jelenléte. Százalékos 
arányuk :

Nitzschia 77%
Podosira 11%
M elosira  i 
Cyclotella ) 6%
Cocconeis 3%
Surirella 1%
Fragilaria 1%
Am phora 1%

100%

E nemzetségek fajai csökkentsós—aligsós vizet kedvelők, nagy részük vízinövényekhez tapadva 
él ( Cocconeis, Podosira). Az üledékgyűjtő sekély, aligsós vízzel borított, eutroph, algákban gazdag 
(Podosira), eliszaposodó (Amphora) volt.

A vizsgálatok eredményeként megállapíthatjuk, hogy az üledék állóvíz partszegélyén képződött, 
melynek vize aligsós, tápanyagban gazdag, mésziszapos lehetett, 0,00—0,5%), esetleg valamivel na
gyobb sótartalommal.

II. T e n g e r i  d i a t o m á s  r é t e g ö s s z l e t .  A riolittufás diatomaföld és a diatomás, 
agyagos—meszes tufitrétegek mikroszkópos kovavázú és -héjú ősmaradványai nyílttengeri plankton- 
Diatomák, kovaszivacsok, Archaeomonaszok, Szilikoflagelláták, Foraminiferák, Ostracodák és tengeri 
puhatestű maradványok ; ezek a part közelségét jelzik, míg az Echinuszok sekély, de normál sósvizű 
üledékgyűjtőre vallanak.

A kőzetalkotó kovaalgák legnagyobbrészt nyílttengeri planktonformák. A Paralia sulcata 
(Ehr.) Cl . faj igen változékony, főként tengerparti plankton-formákkal jelentkezik. Közülük számos 
a késő ősszel elszaporodó, télen virágzó tengeri planktonforma. A Paralia sulcata (Ehr.) Cl . var. 
genuina Grun. forma radiata Grtjn. optimális sótartalom igénye 28%0, optimális hőfoka +2,9° C. 
Számos Coscinodiscus faj csak fosszilis előfordulásból ismert (pl. a Coscinodiscus antiquus Grun. stb.). 
A Liradiscus ovalis Grev. fajt Hanna Kalifornia alsómiocén rétegeiből említi. Az Actinoptychus fajok 
is főként fosszilisan ismertek, nyílttengeri és partmenti planktonformák. Ma is élő alakjai, pl. az 
Actinoptychus splendens (Shadb.) R alfs, a Földközi-tengerben élnek.

A Chaetoceros és Xanthiopyxis sp. itt előforduló formáinak egy részét Cleve-Euler, A. a svéd
országi óharmadkori Diatomák között említi. A Chaetoceros fajok nyílttengerek lakói.
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A Triceratium balearicum Cl . et Grtxn. jelenleg is élő formái kizárólag a meleg tengerek part
vidékén (Európában a Földközi-tenger partvidékén és az Adriában) élnek.

A Hemiaulus genus formái nyílttengeriek ; főként fosszilis előfordulásai ismertek.
A Grammatophora és Plagiogramma genuszok élő fajai ugyancsak meleg tengerekben, part

közeiben élnek. Az üledéksorban előforduló példányok többnyire kihalt (fosszilis) formákhoz tartoz
nak, melyek az irodalomból még nem, vagy csak mint fosszilis formák ismertek.

A Cocconeis macropunctata új forma, mely a flóratársaság alapján tengeri.
A Mastogloia splendida (Gbeg.) Cleve faj ma is él; meleg tengerek parti övezetében gya

kori.
A Navicula lyra Ehr. üledékünkben gyakran előforduló változatai kivétel nélkül tengeri 

formák.
A Trachyneis aspera (Ehr.) Cleve var. intermedia Grhn. tengeri (arcticus) forma, melyet 

Cleve, A. Svédország és Finnország óharmadkori lelőhelyeiről írt le.
Kovaalgamaradványaink e rétegekben tehát a Trachyneis aspera var. intermedia faj kivételével 

kizárólag melegvízi, nyílttengeri formák, melyek részben kihaltak, részben jelenleg is élnek, meleg 
tengerekben és főként a mediterrán régióban.

Az Archaeomonaszok, Szilikoflagellaták—Ebriidák aránylag nagy száma jellemző a fúrási réteg
sorban 20 — 29. számmal jelzett tengeri rétegekre.

A Corbisema triacantha (Ehr.) Deel, ez ideig csak harmadkori tengeri üledékekből ismert.
A Dictyocha speculum (Ehr.) recens formái az Atlanti-Óceánban fordulnak elő, a +20° C-nál 

melegebb hőmérsékletet kedvelik. Nagy mennyiségben él az Egyenlítő vidékén, 15—60 m mélység
ben, kivétel nélkül 30—40%o sótartalmú vizekben. Euhalob forma. Fosszilis formái a harmadidőszaki 
klasszikus Diatoma lelőhelyekről ismertek (Spanyolország : Moron ; Dánia : Mors, Fuur ; Oroszország; 
Új Zéland; Eszak-Amei’ika).

A tengeri diatomás összlet rétegeiben a kovaalgákon,Archaeomonaszokon, Szilikoflagellatákon, 
Ebriidákon kívül számos szivacsvázelem is előfordul. A 20—22. számú rétegmintákban e marad
ványok feldúsulása a sztenohalin formáknak a sókoncentráció csökkenése miatt bekövetkezett 
pusztulását bizonyítja.

Jellemzők e rétegekre a kovaszivacsok különböző vázmaradványai. A szivacstűk feltehetően 
a Latrunculia genus fajainak vázmaradványai. Különösen feltűnőek az ellipszoid vagy ovaloid alakú 
szterraszterek. Ezek kovatűkből összetett testek, felületükön kétoldalt köldökszerű bemélyedéssel. 
Szerkezetük a tengeri Stelletta genus fajaira jellemző. Vizsgálataink során ilyen formák csak a hasz- 
nosi fúrás szelvényének tengeri diatomás üledékeiből kerültek elő (LXIV —LXV. tábla).

III. F e l s ő  c s ö k k e n t s ó s v í z i  d i a t o m a f ö l d - t e l e p .  Sárgásfehér, laza, könnyű, 
gyengén meszes (19. sz. minta). A begyűjtött minták alapján következtetve üledékképződési hézag 
és diszkordancia nélkül, folyamatosan fejlődik ki a tengeri diatomaföld-üledékekből. A kovaalgák 
maradványegyüttese azonban teljesen eltér az előző (20. sz.), tengeri eredetű rétegmintáétól. Ennek 
alapján itt mintavételi hiányt kell feltételeznünk.

A tengeri planktonformák teljes hiánya, a vékony, gyengén kovás házú, csökkent sótartalmú 
vizet kedvelő formák gyakorisága és e fajok nagyfokú változékonysága jellemzi ezt az összletet. 
A csak édesvízben élő formák teljes hiánya is feltűnő.

Az üledékgyűjtő az üledékképződésnek ebben a szakaszában már semmiféle összeköttetésben 
nem állt a tengerrel, lefűződött, zárt lagúnává alakult. Tengeri kapcsolatot még bemosott, vagy az 
áramlással—hullámzással áthordott Szilikoflagelláták, szivacsok és plankton Diatoma-páncélok 
töredékei sem árulnak el. A teljes kiédesülés azonban még nem következett be. A flóraegyüttes csök
kent sótartalmú vizet kedvelő, halofil formák társasága.

Leggyakoribb a Nitzschia genus, pontosabban a N. amphibia és a N. f  rustulum faj rendkívül 
változékony formáinak együttese. Utóbbinak eddig ismert, Pantocsek munkájában leírt változatain 
(var. acuta, var. obtusa, var. minuta) kívül a var. oblonga és a var. filiformis új formák, melyeket a faj
leíró részben (lásd a német szöveget) ismertetünk.

A Nitzschia pantocsekii n. sp. ugyancsak e rétegekből került elő (LXIII. tábla 29. ábra).
A Nitzschia fajok mellett leggyakoribbak a P antocsek által leírt harmadkori, csökkentsósvízi 

Navicula heteroflexa faj példányai. Az Amphora hevesensis, Surirella costata, Mélosira minima és 
Fragilaria minuta fajok is kivétel nélkül csökkentsósvízi formák. A detritusban élő Amphora fajok 
száma alárendelt.

Az élettér eutroph, gyengén lúgos, karbonátos, sekélyvízű volt, formagazdag Diatomákkal.
E rétegösszletre a szarmata emelet törmelékkúpjának szárazföldi rétegsora települ.
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P E T Ő F I B Á N Y A

Összehasonlításképpen vizsgáltuk meg a tufafeltárás fedőjében levő diatomás /ví/i/-közbetelepülés 
mintáit (22. ábrák

A kőzetből kevés, gyengén kovás héjú, édesvízi (állóvízi) kovaalga maradványt határoztunk 
meg :

M elosira dickii var. fossilis  Pant.
M elosira marginata var. spinosa n. sp.
M elosira minima  n. sp.
Fragilaria bituminosa var. curta Pant.
Eunotia valida H úst.
Eunotia pectinalis (Kütz.) R abh.
Eunotia lunaris var. subarcuata (Naeg.) Gsun.
Navicula mutica Kütz.
Navicula  sp.
Pinnularia legumen Bh b .
Cymbella turgida (Gbeg.) Cleve 
Gomphocymbella hungarica n. sp.

A Diatoma-páncélok mellett számottevők a kovaszivacsok tüskés, rücskös tűi és 10 — 12p át
mérőjű szferaszterei is.

Az ősmaradványtársulás alapján a képződmény tiszta, sekély, édes vizű üledékgyűjtőben kép
ződött; települési helyzete alapján a szurdokpüspöki diatomaföld-telepeknél fiatalabb korú.

A SZURDOKPÜSPÖKI ÉS A HASZNOS! DIATOMAFÖLD-RÉTEGEK PÁRHUZAMOSÍTÁSA

A hasznosi fúrás kovaalgás rétegeinek a szurdokpüspöki alapszelvény rétegeivel történő azonosí
tásának lehetőségére a két előfordulás azonos települési körülménye hívta fel a figyelmet. A réteg
minták kovaalga-maradványainak meghatározásával és azok számszerű értékelésével kíséreltük meg 
a hasznosi és szurdokpüspöki előfordulás azonos, vagy hasonló maradvány együttest tartalmazó 
rétegeinek azonosítását.

A szurdokpüspöki és hasznosi előfordulás alig 9 km távolságra van egymástól. A szurdokpüspöki 
ún. alsó csökkentsósvízi (aligsós—édesvízi; 45 m vastag) diatomás összlet közvetlenül andezittufa- 
agglomerátumra települ, agyagos, bentonitosodott, hydrobiás, limnoopaütos rétegekkel. A Hasznos 
4. sz. fúrásban e rétegösszlet jóval vékonyabb, alig néhány méteres, mégis települési körülményeinek 
hasonlósága, kőzettani és őslénytani párhuzama meglepő.

A sötétszürke, mikrorétegzett limnoopalit-közbetelepülések a Hydrobia stagnalis B ast, faj 
maradványaival és a sötétszürke, bentonitosodott, morzsalékony andezittufitrétegek mind a szurdok- 
püspöki, mind a hasznosi szelvényben fellelhető, jellemző szintek.

Összehasonlításunk alapjául a szurdokpüspöki diatomaföld-fejtő teljes szelvényének kiértékelő 
diagramját használtuk (II. melléklet).

A Hasznos 4. sz. fúrásban a hydrobiás limnoopalit-rétegre települő mésziszapos diatomaföld 
(31. sz. rétegminta) Diatoma-spektrumát összehasonlítva a szurdokpüspöki alapszelvény hasonló 
helyzetű rétegének spektrumával, megállapítható, hogy a két minta flóraeloszlása hasonló, s az ős
maradványegyüttes alapján e rétegek azonosíthatók.

A Hasznos 4. sz. fúrás 31. sz. rétegmintájának csökkentsósvízi, diatomás, mésziszapos rétege 
a szurdokpüspöki alsó telep I. szelvényének 17. számmal jelzett rétegével párhuzamosítható (26. ábra). 
A szurdokpüspöki felső tengeri diatomaföld-telep és a Hasznos 4. sz. fúrás tengeri diatoniaföld- 
telepének azonossága a maradványegyüttes alapján szintén kétségtelen. Mind a Diatoma-együttes, 
mind a teljes ősmaradványegyüttes a két összleten belül azonos elemekből tevődik össze. A két szel
vény azonos rétegtani sorrendje és egymástól való 9 km-es távolsága kizárja, hogy két különálló, 
azonos ökológiai körülményekkel rendelkező üledékgyűjtőt tételezzünk fel.

A petőfibányai tufafeltárás diatomás rétegösszletét alapszelvényünkkel sem összehasonlítani, 
sem párhuzamosítani nem lehetett, mert a minták Diatoma-együttese tisztán édesvízi elemek tár
sulása.

A TERÜLET ŐSFÖLDRAJZA

A két lelőhely kovaalgás rétegeinek Diatoma-analízise és a földtani tényezők alapján ítélve 
Hasznos és Szurdokpüspöki környéke, a törtön üledékképződés kezdetéh a tengerről már régen le
fűződött üledékgyűjtő medencéhez tartozott. Hasznos körzete a szurdokpüspöki területnél sekélyebb 
vizű volt, feltehetőleg a medence peremére esett. Ugyanazon időben, mikor a szurdokpüspöki réteg-
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sor nyílt vízben képződött része ülepedett, itt már csak a terület egyes részeit borította állóvíz. 
Az üledékképzó'dés Hasznos vidékén gyorsabb volt, az üledék törmelékesebb, sekélyebb vízi eredetű, 
mészkarbonátban dúsabb. Az üledéksor bőven tartalmaz a parti szárazulatról származó, átmosott, 
vulkáni eredetű ásványi alkotórészt és kőzettörmeléket. Mindkét előfordulás területén az üledék
képződés első szakaszában a fokozatosan kiédesülő víz maradványegyüttese Diatoma-fajokban 
szegény volt. A sós vizet kedvelő fajok nagy része már kipusztult, az édesvízi alakok pedig még nem 
tudtak elszaporodni. A vízinövényekben dús élettérben leginkább a növényekre tapadva élő Diatoma 
fajok szaporodtak el. Tisztán édesvízi rétegek leülepedése e területen feltételezhetően be sem követ
kezett, mert a terület a víz teljes kiédesedését megelőzően már szárazulattá vált, ezt a medence riolit- 
tufitos—tufás—tufahomokos feltöltődése okozta.

A riolittufaszórást követő fokozatos térszínsüllyedés következtében a tengervíz ismét előnyomult, 
foraminiferás, szivacs- és puhatestű-maradványos, diatomás üledéket rakva le. A riolittufaszórás 
— kisebb intenzitással — több ízben megismétlődött. Ezért a tengeri diatomás—agyagos üledékek 
vékonyabb—vastagabb tufitos rétegekkel váltakoznak, melyek a tenger litorális, neritikus régiójában 
ülepedtek le.

Az üledékképződés további szakaszán a hasznosi terület vagy a térszín gyors kiemelkedése, vagy 
az állandó feltöltődés következtében a nyílttengerről lefűződött.

A kb. 100 m vastag tengeri—tengerparti üledékösszletre minden üledékképződési átmenet nélkül 
csökkentsósvízi diatomaföld települ. E tiszta, gyengén meszes diatomaföld csökkentsósvízi kovaalga- 
együttese fajban és flóraösszetételben nem különbözik az eddig ismert törtön csökkentsósvízi flóra
együttesektől, tehát ugyanezen üledékszakasz idején élt.

Még hiányos és rossz fúrásmintavétel esetén is bizonyos, hogy nem újabb földtani időszak kez
detéről van szó, hanem csak egy — valószínűleg helyi — kiemelkedés, ill. feltöltődés hozta létre a le- 
fűződést.

Az értékelésnél nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy a szurdokpüspöki 
alsó diatomaföld-összlet csökkentsósvízi rétegei jelenleg kb. 222 m tengerszint feletti magasságban, 
míg a hasznosi azonos rétegek 56 m tengerszint feletti magasságban helyezkednek el. Ez a nagy szint
különbség a tortonai emelet utáni kéregmozgásokkal magyarázható.

A DIATOMAFÖLD IPARI FELHASZNÁLÁSA

A szurdokpüspöki alsó diatomaföld-telep ipari minőségi értékelése a rétegminták pontos és rész
letes anyagvizsgálata alapján történt. A mintákat már eredetileg is a komplex anyagvizsgálat igényé
nek megfelelően gyűjtöttük.

A diatomaföld fizikai és kémiai tulajdonságai, melyek ipari felhasználását megszabják, elsősorban 
a kőzetalkotó Diatoma-páncélok nagyságának, alakjának és felépítésének függvényei. A szurdok- 
püspöki alsó diatomaföld-telep rétegei egyéb ősmaradványokban szegények. Ezek jelenléte tehát a 
diatomaföld minőségét ipari felhasználás szempontjából lényegében nem befolyásolja.

A felső, tengeri márgás diatomaföld-telep mészhéjú puhatestű maradványokban gazdag. Ezek 
növelik a kőzet kalciumkarbonáttartalmát és így ipari felhasználhatóságát erősen korlátozzák. 
Tisztítószerként, hőszigetelő- és tömítőanyagként való hasznosításra azonban így is alkalmas. Az alsó 
telep I. sz. résmmtaszelvényének és a Zelei-iéle fejtő szelvényének karbonát-vizsgálati adatai:

Mintaszám CaC03%

I .  sz. résminta

Mintaszám CaC03%

0 . 49,40 16. 23,26
7. 1,15 17. 6,76
8. 0,84 18. 9,72
9. 1Д4 22. 0,84

10. 0,85 23. 2,49
11. 0,84 24. 4,59
12. 0,84 25. 35,44
13. 2,53 26. 9,18
14. 2,11 27. 9,99
15. 8,88

Zelei-féle fejtő

29. 1,65

1. 48,52 6. 15,12
2. 28,15 7. 18,42
3. 2,52 8. 8,37
4. 37,82 9. 12,14
5. 1,68 10. 12,14
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A szurdokpüspöki diatomaföld-fej tőben termelt diatömaföld nemcsak őslénytani—ás vány kőzet
tani, hanem legjellegzetesebb fizikai tulajdonsága, színe alapján is két minőségi csoportra osztható: 
az alsó szürke, agyagos ; a felső hófehér, tiszta diatomaföld-összletre. Kitermelése is e két minőségi 
csoport alapján történik.

K É M IA I VIZSGÁLATOK

A szurdokpüspöki diatömaföld a Magyar Állami Földtani Intézet vegyi laboratóriumának elem
zései szerint uralkodóan Diatoma-páncélokból ál 1. Az aluminium-, vas-, néha a magnézium- és kalcimn- 
oxid szennyeződés meghaladja az 1%-ot. Az anorganikus anyagokon kívül organikus anyagokat és 
vizet (bányanedvességet) is tartalmaz. A rétegek kémiai összetételére vonatkozó adatokat az I. sz. 
melléklet és a 3. sz. táblázat összesíti.

A táblázatból kitűnik, hogy a szurdokpüspöki fehér diatömaföld kovasavtartalma 80%-on felüli, 
míg a szürke, agyagos diatömaföld Si02 értéke 63 — 78% között változik; ezt elsősorban szerves anyag, 
valamint vas- és mészvegyületek szennyezik. Az organikus szennyeződés izzítással eltávolítható, 
de a vasas és meszes szennyeződés csak különleges nemesítés! eljárással. Jelenleg a minőség javítása 
szélfajtázással történik.

A szurdokpüspöki Parafakőgyárban elkészített ipari diatomaföld-átlagminta kémiai elemzését 
néhány közismert külföldi diatömaföld elemzési adatával együtt közöljük (4. sz. táblázat). Az adato
kat összehasonlítva a szurdokpüspöki minták kémiai elemzésével, kitűnik, hogy az utóbbi összetétele 
külföldi viszonylatban is versenyképes.

A diatömaföld ipari felhasználhatósága azonban nemcsak a kémiai összetétel, hanem elsősorban 
a fizikai tulajdonságok függvénye.

F IZIK A I SAJÁTSÁGOK

Szín

A diatömaföld színe egyik legszembetűnőbb és a minőségre legjellemzőbb tulajdonsága. A tiszta, 
szennyeződéstől mentes diatömaföld színe hófehér. Figyelembe kell venni azonban, hogy a kovasav
ban szegény, de sok mészkarbonátot tartalmazó diatömaföld színe is fehér. Ezt már egyszerű sósavas 
cseppentéssel is eldönthetjük. (Hófehér, teljesen tiszta diatömaföld a természetben nagyobb vastag
ságban ritkán fordul elő.) A szurdokpüspöki alsó diatomaföld-telep rétegei színük alapján két réteg- 
összletre különíthetők. A felső (10 m-nél is vastagabb) fehér összletet vékonyabb-vastagabb, rózsa
szín, sárga, sárgásbarna színű, részben hal- és nö vény maradvány os, részben vasas közbetelepülések 
szennyezik. Az alsó szint szürke, sötétszürke, sőt feketés, bitumenes, agyagos, meszes diatomaföld- 
rétegekből áll. A fehér rétegek a legmagasabb talajvíznívó feletti oxidációs, jól szellőzött rétegek, míg 
az alsó szürke szint hosszú időn keresztül a talajvíznívó alatt, rosszul szellőzött, redukciós közegben 
volt. Az elszíneződés tehát nem a szürke rétegek agyagtartalmával függ össze. Ezt bizonyítja a 26. 
ábra, mely a fejtő frontján a kovaföldrétegek egyenetlen — a repedések, litoklázisok mentén lejjebb- 
liúzódó — elszíntelenedését mutatja. A repedések mentén leszivárgó, oldott oxigént tartalmazó csa
padékvizek elősegítették az oxidációs folyamatot. A leszivárgó vizek hatására kioldás, kilúgozódás is 
bekövetkezik; a szerves anyag eltűnésével és a pirít eloxidálásával egyidejűleg fellép az agyag-, 
a mész- és az oxidált vas- (limonit) tartalom fokozatos kioldása, kilúgozódása és a mélyebb szintekben 
való újra kiválása. Sőt kis mértékben a kovasavtartalom is oldódik és ezáltal a felsőbb rétegek poro- 
zitása nő, térfogatsúlya csökken. Az a tény, hogy a kitermelés során a hegyoldal felé haladva a szürke 
rétegek szintmagassága — a domborzattal párhuzamosan — egyre emelkedik, megállapításunkat 
igazolja. Ugyanezen rétegek szürke részének és a folytatásában levő fehér színű diatomaföldnek 
(27. ábra А, В minta, 3. táblázat) kémiai vizsgálatai is bizonyítják a szín és a minőség össze
függését .

A fejtő talpán feltárt legmélyebb szint zöldesszürke, bitumenes, erősen agyagos, meszes rétegei 
már eredetileg is rosszul szellőzött állóvízben, sok rothadó szerves maradvánnyal együtt, tehát reduk
ciós közegben rakódtak le.

A  diatömaföld színeződését a vasas és az organikus szennyeződések okozzák. Ha a diatömaföld 
szerves szennyeződése 3%-on aluli, akkor színe fehér, 1%-os szerves bitumenes szennyeződés esetén 
szürke, 1 —2%-ig zöldesszürke, 2%-on felül sötétszürke, sőt fekete színű is lehet. A  szurdokpüspöki 
diatömaföld bitumentartalma átlag 1—2% (A l b e r t  J. szóbeli közlése). A  szerves, bitumenes szennye
ződés által okozott színeződést a diatömaföld izzítása, vagyis a szerves anyagok elégetése megszünteti. 
Ennek során azonban a diatömaföld vasoxid-vegyületei világosrózsaszínre, sárgásbarnára vagy bar
nára színezik a kőzetet.
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Tehát a cliatomaföld színe mind nyers állapotban, mind izzítás után a szennyezettség fok
mérője.

A szennyezett diatomaföld hő- és hangszigetelő célra, építő- és robbanóanyaggyártásra meg
felel. Gyógyáru, kozmetikai- és tisztítószerek, festékek gyártásánál, műanyagiparban és szűrőanyag
ként való felhasználásnál azonban csak tiszta hófehér diatomaföld használható.

Fajsúly, térfogatsúly, rázott és ömlesztett litersúly

A.szín mellett a diatomaföld másik legszembetűnőbb és legjelentősebb fizikai tulajdonsága a 
térfogatsúly. Hatalmas diatomaföld-tömböt játszi könnyedséggel felemelhetünk. Ennek oka a 
diatomaföldet felépítő mikroszkopikus kicsinységű I) iatoma-páncélok likacsos szerkezete. A dia
tomaföld fajsúlya közel azonos a tiszta kovasav fajsúlyával. A szennyeződéstől függően azonban 
rendszerint annál valamivel könnyebb, 1,9 —2,4 között változik. A térfogatsúly a diatomaházak pó
rusai és a páncélrészek közti hézagok révén a faj súlynál sokkal kisebb; az agyagtartalomtól füg
gően 0,5 —0,8 gr/cm3 közötti.

Az iparágban az őrölt diatomaföld ömlesztett és rázott litersúlyát adják meg. Bár ez nem ab
szolút érték, mégis jellemző a diatomaföld minőségére. A nyers diatomaföld ömlesztett litersúlya 
mindig nagyobb (20—30 dkg), mint az iszapolt tiszta diatomaföldé (15 — 20 dkg). Nemesítési eljárással 
pl. a lakk- és festékgyártásnál alkalmazott diatomaföld ömlesztett litersúlyát 8 — 9 dkg-ra is lehet 
csökkenteni. Mindezekből kitűnik, hogy az ipari diatomaföld annál értékesebb, minél kisebb az öm
lesztett és rázott litersúlya. A szurdokpüspöki diatomaföld-fejtő diatomaföld-rétegeinek súlyadatait 
az 5. sz. táblázat foglalja össze.

Szemcsenagyság, szemcseösszetétel

A tiszta diatomaföld a különböző nagyságú Diatoma-páncélok felhalmozódása. Az elpusztult 
Diatomák laza, egymásra rakódott páncéljait az ülepedés és diagenezis összepréselte, rétegekké alakí
totta. Ipari felhasználáshoz a réteges, nyers, darabos diatomaföldet megőrlik. Az ipari diatomaföld 
szemcséi őrlés után sem egyenlő nagyságúak, mert a diatomaföld különböző rétegeit különféle nagy
ságú és alakú Diatoma-páncélok eltérő arányban alkotják. Van diatomaföld, melyet uralkodóan egy
két Diatoma faj páncélkái alkotnak (Lüneburger Heide, Bilin). Más lelőhelyeken a különböző ter
metű fajok páncéljai változó egyedszámmal fordulnak elő. A legkisebb Diatomák átmérője 5 —10 \jl, 
a legnagyobbak hosszúsága 200—300 g. Aszerint tehát, hogy valamely diatomaföldben milyen alakú 
és nagyságú páncélok uralkodnak, változik a kőzet szemcseösszetétele is.

A  szurdokpüspöki diatomaföld-fejtő alsó telepének szemcseösszetétel-vizsgálataiból kitűnik, 
hogy a 0,2 mm-nél, azaz 200 g-nál kisebb részecskék százalékos aránya 60 —90%-nál is több. A na
gyobb szemcséket az egymáshoz tapadt Diatoma-páncélok adják. Tájékoztatásul közöljük néhány 
minta szemcseösszetételi vizsgálati eredményét (6. táblázat).

Ipari felhasználás szempontjából a szemcseösszetételnek különösebb jelentősége csak a szűrő
anyagként alkalmazott diatomaföld esetében van.

A szemcseösszetétel és a rétegeket felépítő Diatoma-páncélok méret szerinti gyakorisága közti 
összefüggés az összesített diagramból leolvasható (II. melléklet). A rétegenkénti százalékos értékelés
nél kitűnt, hogy az alsó telep alsó szintjét nagytermetű, ovális, míg a felső szint tiszta, hófehér diatoma- 
fölcl-rétegeit igen apró, lierekded és csónak alakú páncélok alkotják.

A Diatoma-páncélok anyaga savas hatásoknak rendkívül jól ellenáll. Ismeretes, hogy a diatoma
föld amorf kovasavból áll, azonban egyes szerzők, pl. Hofmann, U., Endell, K. és W ilm, D. röntgen- 
vizsgálatai szerint álfa-krisztobalitból, W assiljew, W., W eselowski, W. S. szerint krisztobalitból 
áll, vagyis kristályos szerkezetű (Kaineb 1951, p. 55 — 56).

A szurdokpüspöki nagy diatomaföld-fejtő két mintáját Neme ez E. szívességből röntgen- 
módszerrel megvizsgálta. Az egyik minta az alsó diatomaföld-telepből származó nyers diatoma
föld; a másik Diatoma vizsgálat céljára iszapolt, savakkal tisztított (preparált), kizárólag Diatomá- 
páncélokból álló minta volt. Vizsgálatai szerint mindkét minta kovasav anyaga röntgenamorfnak 
tekinthető, mert semmiféle kristályos szerkezetet kimutatni nem lehetett.

Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy a kristályos szerkezetre utaló sávokat, melyeket egyes 
szerzők a röntgenfelvételeken észleltek, nem a kovás páncél anyagának eredeti krisztobalit kris
tályformája és nem is ,a diatomaföld szennyezettsége, hanem utólagos átkristályosodás okoz
hatja.
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Porozitás

A diatomaföld ipari felhasználása gyakran annak nagy porozitásán alapszik (szűrőanyag). 
A diatomaföldet felépítő Diatoma-páncélok sugaras, likacsos, fésűs felépítése biztosítja a tiszta 
diatomaföld jelentékeny porozitását (65 — 68%). A szeimyezett, vagy a Diatoma-héjtöredékekből álló 
diatomaföld porozitása ennél jóval kisebb (pl. agyagos diatomaföldé 60%). A szennyezett diatomaföld- 
nél a Diatoma-héjak pórusai eltömődnek. Ezt a szennyezettséget aszerint, hogy szerves vagy szer
vetlen anyagok okozzák, savas kezeléssel, illetve iszapolással, esetleg izzítással megszüntethetjük. 
A márgás diatomaföldnek annál kisebb a porozitása, minél nagyobb a mésztartalma.

A vizsgált diatomaföld-minták fajlagos felület- és hézagtényező-adatai — melyeket a Magyar 
Állami Földtani Intézet üledékkőzettani laboratóriumának vizsgálatai szerint adunk meg — csak 
tájékoztató jellegűek, mivel a vizsgálat időpontjában a mérések és a vizsgálati anyag előkészítése 
még nem volt összehangolva (7. sz. táblázat).

Hővezetőképesség és tűzállóság

A diatomaföld nagy porozitása, likacsos, hézagos szerkezete következtében igen jó hőszigetelő 
anyag. Minél likacsosabb, finomabb szerkezetű Diatoma-héjak építik fel a kőzetet, annál nagyobb 
a hőszigetelőképessége. A Diatoma-páncélok fajhője aránylag alacsony (0,23).

A diatomaföld tűzállósága igen nagy. 800 °C-ig hevíthető anélkül, hogy a Diatoma-páncélok 
bármilyen változást szenvednének. 800—1000 °C között üvegesedik, de csak 1400—1700 °C körül 
olvad meg.

A szurdokpüspöki diatomaföld-fejtő alsó telepének két fő típusát, a fehér, tiszta és a szürke, 
agyagos diatomaföldet az Ásványbányászati Laboratórium megvizsgálta. Izzítási adataikat az aláb
biakban közöljük :

Szurdokpüspöki diatomaföld-jeltárás I .  résmintaszelvény, 10. minta:

Sárgásfehér diatomaföld
S z á r a d á s i  z s u g o r o d á s  (33% keverési víz mellett): 1,1%
É g é s i  z s u g o r o d á s  (1100° C-on égetve): 7,6%
S z í n :  nyersen sárgásfehér, égetve rózsaszínű 
Nem ég tömörró
T ű z á l l ó s á g :  29 S K ; krémszínű olvadékot ad 

Szurdokpüspöki diatomaföld-fejtő I .  résmintaszelvény, 17. minta:,

Zöldessziirke, agyagos diatomaföld
S z á r a d á s i  z s u g o r o d á s  (15% keverési víz mellett): 3,6%
É g é s i  z s u g o r o d á s  (1110° C-on égetve): 5,4%
S z í n :  nyersen szürke, égetve fehér 
Nem ég tömörré
T ű z á l l ó s á g :  26-os SK gúlának megfelelő 1580° C-os hőmérsékleten a diatomaföld krémszínű olvadékot 

ad; sarkain, élein lágyul

Adszorpció

A diatomaföldet sok esetben használja az ipar folyadékok színtelenítésére, bár mind színtelenítő, 
mind gázelnyelő képessége csekély, s ez a kovasavtartalom százalékos emelkedésével csökken.Ezt a 
tulajdonságot tehát a diatomaföld szennyezettsége, illetve bizonyos szennyező anyagok előnyösen 
befolyásolják. A színtelenítés nemcsak a diatomaföld adszorpciós tulajdonságán, hanem a Diatoma- 
héjak pórusos felépítésével összefüggő szűrőképességen alapszik.

VízfelvevőJcépességét szintén megvizsgáltuk. A szurdokpüspöki I. résmintaszelvény 10. sz. 
(fehér diatomaföld) mintájának vízfelvevő képessége 49,16%. Âz I. résmintaszelvény 17. sz. (szürke, 
agyagos diatomaföld) mintájának vízfelvevőképessége 45,10% volt.

Differenciális termikus elemzések

A kémiai elemzésekből nyilvánvalóan megállapítható egyes rétegek Fe—A1—Ca-tartalmának 
feltűnően nagy százalékos aránya. A  fizikai és mikroszkópos vizsgálatok e rétegek mész- és agyag- 
tartalmát igazolták.
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A differenciális termikus vizsgálatokat a Magyar Állami Földtani ntézetben K oblencz V. 
végezte. Ezek alátámasztották a kémiai elemzések és a fizikai vizsgálatok eredményeit. A diatomaföld 
szervesanyag-tartalmát és kalcitos szennyezettségét, az agyagos, szürke diatomaföld-rétegek mont- 
morillonit-, vagy montmorillonit-csoportba tartozó agyagásvány-tartalmát, só't vékony, tiszta 
montmorillonit-rétegek közbetelepülését igzolták az elvégzett DT A-vizsgálatok. Tájékoztatásul 
közöljük néhány jellegzetes minta DTA görbéjét és értékelését.

A szurdokpüspöki diatomaföld-minták DT A vizsgálattal megállapított ásványos összetétele 
(Koblencz V. szerint), (a minták DTA-görbéit lásd a 28. ábrán) :

I . r é s m i n t a s z e l v é n y

1. Nagy kalcittartalom mellett más ásvány jellemző csúcsa nem volt észlelhető (6)*
2 —3. Csaknem teljesen hasonlók. Jellegzetes ásvány-csúcs nem jelentkezett (10— 12)

4. Uralkodó agyagásvány és montmorillonit. Kevés szervesanyag elégés is jelentkezett (14)
5. Kevés montmorillonit csoportbeli agyagásvány, gipsz és pirit (esetleg szervesanyag is) (14a)
6. Szervesanyagon, piriten és kalciton kívül agyagásvány nem jelentkezett (16)
7. Szervesanyag és pirit. Agyagásvány nincs (17)
8. Ugyanaz, mint az előző, nyomokban esetleg agyagásvány (17a)
9. Montmorillonit csoportbeli agyagásvány. Sok kalcit, szervesanyag (esetleg pirit) (18)

10. 100 °C körüli csúcs esetleg glaukonittól származhat; az 600 °C-nál levő kis exoterm csúcs úgy, mint az előző 
mintánál, szervesanyag vagy pirit elégéséből származhat (19)

11. Uralkodó agyagásvány a montmorillonit (21)
12. Uralkodó agyagásvány a montmorillonit; 300— 600 °C között erős exoterm csúcsok szervesanyag és pirit 

elégéséből származhatnak (22)
13. Hasonló az előzőhöz, kevesebb montmorillonit agyagásvány tartalommal (23)
14. Kevés montmorillonit csoportba tartozó agyagásvány tartalom (25)
15. Montmorillonit csoportba tartozó agyagásvány, gipsz, pirit és szervesanyag elégés volt észlelhető (27)
16. Nagy kalcittartalom (27a, mikrorétegzett diatomaföld-minta)

Z e l e i - f é l e  f e j t ő

17.  Kevés montmorillonit csoportba tartozó agyagásvány és kalcit volt észlelhető (2)
18. Ugyanaz, mint az előző (6)
19.  Montmorillonit agyagásvány mellett egész kevés kalcit is észlelhető volt (10)

S z u r d o k p ü s p ö k i ,  k a s t é l y  a l a t t

20. Montmorillonit csoportba tartozó agyagásvány

I . s z. f ú r á s

21.  31,16— 31,23 m : magas montmorillonit tartalom mellett pirit és kevés kalcit jelentkezett
22.  34,10 — 34,15 m : jelentékeny montmorillonit tartalom mellett pirit jelentkezett
23.  36,35 — 36,45 m : ugyanaz, mint az előző, a pirit tartalom azonban itt többnek látszik
24.  39,35 — 39,90 m : a kalcit csúcson kívül a termikus görbén csak elmosódó csúcsok jelentkeztek, amelyek 

nem értelmezhetők

I I .  s z. f ú r á s

25.  5,00 — 5,25 m : montmorillonit csoportba tartozó agyagásványon kívül más ásvány nem volt észlelhető

I V .  ss.  f ú r á s

26. 30,90— 31,10 m : közepes montmorillonit tartalom mellett pirit
27.  51,20— 51,36 m : magas montmorillonit tartalom és pirit
28.  75,10— 75,95 m : közepes montmorillonit tartalom, pirit és kevés kaiéit

ŐSLÉNYTANI VIZSGÁLATOK

A komplex ipari diatomaföld-vizsgálatoknál a kőzetet alkotó és benne előforduló ősmaradványok 
vizsgálata is szükséges volt. Hiszen a hal- és növénymaradványok okozzák részben a diatomaföld- 
rétegek szerves szennyezettségét, részben rétegzettségét és a felső tengeri telep Molluscum-ma,ra,d- 
ványai e rétegek magas karbonáttartalmát. Ehhez természetesen hozzájárul a kovaalgák elbomló

* Zárójelben a résminta száma szerepel.
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fehérje-anyagából származó primer szervesanyag-szennyeződés is. Értékelésük tehát ipari szem
pontból sem érdektelen.

Elsősorban a kőzetet alkotó, egysejtű, kovavázú növényi maradványokat, a Diatomákat kellett 
megvizsgálni. A mikroszkópi vizsgálatok igazolják, hogy a diatomaföld összes fizikai tulajdonsága 
szorosan összefügg a kőzetet felépítő Diatoma-házak nagyságával, szerkezetével és a fajok százalékos 
arányával. A páncélok nagysága 5—ЗООр közötti, páncéljuk — dobozhoz hasonlóan — két félből 
(thékákból) áll. Nemcsak alakjuk, hanem díszítésük is igen változatos, fajonként más és más. Forma- 
gazdagságukra rávilágít az a tény, hogy eddig több mint 10 000 Diatoma faj ismeretes.

A páncélok kerekded vagy ovális korong, három-, négy- és sokszögű; dob, diszkosz, gömb, tű, 
cső, csónak, piskóta, fésű stb. alakúak lehetnek. A formagazdagságot növeli a páncélok bordás, pon
tozott, sugaras, likacsos, sávos, fésűs és gyúrt stb. felületi díszítése.

A bonyolult héjszerkezet már erősebb fénymikroszkópi nagyításnál is szembetűnik, de a Diatoma- 
páneél bonyolult, többrétegű sejtfalvastagodása, a likacsok összetett volta csak a nagyobb feloldó
képességű elektronmikroszkópi vizsgálatoknál észlelhető. A Magyar Tudományos Akadémia 
elektronmikroszkópi laboratóriumában, Á rkosi K. szíves közreműködésével, alkalmam volt a szur
dokpüspöki diatomaföld néhány Diatoma faját megvizsgálni (LXVI. tábla 1 — 2., LXVII. tábla 1—2., 
LXV III. tábla 1 -2 .) .

Annali ellenére, hogy sokezer, jelenleg is élő illetve fosszilis Diatoma faj ismeretes, gyakran az 
egyes diatomaföld-rétegeket, sőt rétegösszleteket csupán néhány Diatoma-faj héjmaradványa alkotja. 
Például a Lüneburger Heide-i diatomaföld-előfordulást Unterlüss-nél Synedra ulna, Melosira gra- 
nulata és Stephanodiscus sp.-ből, míg a csehszlovákiai Bilin-i diatomaföld a parányi Melosira distans 
páncéljaiból áll.

A diatomaföld-fajták mikroszkópi képe az egyes rétegekre és előfordulásokra oly jellemző lehet, 
hogy ennek alapján a diatomaföld eredetét, sőt egyes földtani szelvényekben a rétegtani helyét is 
meg lehet állapítani.

Az eddigi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a szurdokpüspöki nagy diatomaföld-fejtőben az 
egyes rétegeket felépítő Diatoma-faj ok együttesei között igen nagy különbség észlelhető. Vannak 
rétegek, pl. a mikrorétegzett agyagos diatomaföld, melyeket a Diatomák csekély fajszámú, nagy
méretű (100—200 p-os) példányai jellemeznek (I. sz. résmintaszelvény, 27. sz. rétegminta). Másokat 
nagy fajszámmal, különböző alakú és méretű fajok alkotnak. Az egyes rétegeket felépítő Diatoma- 
fajok százalékos arányát az összesített szelvényen ábrázoltuk (II. sz. melléklet).

Az ipari alkalmazhatóság a legtöbb esetben a kőzetet alkotó Diatoma-páncélok alaki sajátságai
nak függvénye. így pl. szűrőanyagként nem minden diatomaföld alkalmazható egyformán. Leg
alkalmasabb a tű alakú páncélokból álló diatomaföld, mely igen lassan, de eredményesen szűri meg 
a folyadékot. A tű alakúak lassú, a kés, fésű, csónak alakúak közepes, a nagy három- vagy 
négyszögletű és a sokszögű Diatoma-páncélok igen gyors, de kevésbé hatásos szűrést eredmé
nyeznek.

Csiszoló- és fényezőanyagként éppen ellenkezőleg, az egyforma kicsiny, kerekded és ovális 
alakú vázakból álló diatomaföld-fajták a legalkalmasabbak. Szurdokpüspökin erre legalkalmasabbak 
az alsó telep fehér diatomaföld-rétegei.

A szurdokpüspöki diatomaföld három minőségi csoportba osztható.

Minőség Si02 CaC03 Fe20 3
(legalább) (legfeljebb) (legfeljebb)

I. 85% 1% 1%
II. 70% 2% nincs kötve

III. 50% nincs kötve nincs kötve

A Szurdokpüspökin termelt diatomaföld e beosztás alapján csak a II. és III. csoportba osztható.
Az alsó telepbeli fehér diatomaföld II. osztályú, a szürke, agyagos diatomaföld részben a II., 

nagyobbrészt a III. minőségi csoportba sorolható. A felső tengeri telep is III. osztályú, ezt jelenleg 
nem fejtik.

Albert J., a Szilikát Építőipari Központi Kutató Intézet Durvakerámiai Osztályának vezetője 
szerint (Hajós M. 1956) elsőrendű nyersanyagnak számít az a diatomaföld, melynek kovasavtartalma 
80%-nál több, CaO tartalma 2%-nál kisebb, olvadáspontja 1580 °C feletti (26 SK). A második csoport 
Si02-tartalma 70 — 80%, CaO-tartalom és olvadáspont megkötöttség nélkül. A harmadik csoport 
Si02-tartalma 70% alatti, egyéb megkötöttség nélkül.

Az őrölt diatomaföld minőségi követelményeit az MNOSZ 3676—52 szabványa rögzíti.
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FELH ASZNÁLÁSI LEH ETŐSÉGEK

A szurdokpüspöki diatomaföld elsősorban hőszigetelő anyagok gyártásához nyújt alapanyagot. 
A közönséges, 900° C-ig használható termalittégla gyártására mind a mészkarbonátos fehér, mind 
a szürke agyagos diatomaföld alkalmas. A fehér, tiszta, mészszegény diatomaföld-rétegekből magas 
hőállóságú, ill. tűzálló, hőszigetelő építőelemek is előállíthatok. Ez az összlet a fejtő K-i frontján 
4 —6 m vastagságú.

A nagy hőállóságú diatomaföldből készült tűzálló téglák a magas hőmérsékletű ipari kemencék 
építésénél fontosak. A 20%-nál magasabb mészkarbonáttartalmú diatomaföld-fóleségek hőszigetelo- 
és habarcsanyagok, illetve mészkötésű, gőzzel keményített idomtestek előállítására alkalmasak.

A szurdokpüspöki diatomaföld — osztályozott kitermelés esetén — vegyiparunkban, elsősorban 
a vegytisztításnál, a műanyagok, tisztítószerek és kozmetikai cikkek gyártásánál alapanyagként 
kitűnően használható.
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