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A BÉCSI CS. KIR. FÖLDTANI INTÉZETTŐL 

KIADANDÓ GEOLOGIAI TÉRKÉPATLASZ SZÍNES NYOMATÚ 
PRÓBALAPJAIRÓL.

Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z - í ő L *

Tudjuk, hogy testvérintézetünk, a becsi cs. kir. földtani intézet geologiai 
térképeit eddigelé csakis kézzel való színezéssel bocsátotta az érdeklődök rendel
kezésére, kezdetben 1 : 144000, később pedig az 1 : 75000 mértékben. Ezen spe
ciális lapokat soha nagyobb számban készítették, hanem mindig csak egyen- 
kint külön megrendelésre.

A legutóbbi években azonban az osztrák cs. kir. földtani intézet igazgató
sága elérkezettnek látta azt az időpontot, hogy ezentúl fölvételeit a költségesebb 
színes nyomatban reprodukáltassa. Alapul e nagy műhöz a bécsi katonai földrajzi 
intézet 1 : 25000-es táborkari térképével szemben 1 : 75000-es speciális térképe 
fogadtatott el, mint olyan, mely kisebb mértékénél fogva az egész térképatlaszt 
nem fogná túlságosan terjedelmessé és drágává tenni. Másrészt pedig a speciális 
lapok mértékében a geologiai kiválasztások még elég világosan kirajzolhatok és a 
geologiai viszonyok is igen jól áttekinthetők.

De ezen, ilyen méretek mellett is még mindig nagyterjedelmü munkát 
bizonyos előtanulmányok nélkül egyszerűen csak sajtó alá bocsátani nem lehetett. 
Előbb számos technikai nehézséggel kellett megismerkedni, főleg pedig az alkal
mazandó színkulcscsal is tisztába kellett jönni. Ezért határozta cl dr. S t a c h e  

Guido, a bécsi cs. kir. földtani intézet jelenlegi igazgatója, hogy előbb néhány 
«próbalapot» adjon ki, melyeket rövid idő múltán, még ez évben, a részletesen 
előre megállapított színkulcs fog követni. Ezen térképlapok, melyek részint 
egyszerűbb geologiai viszonyokat tüntetnek fel, részint pedig nagyon is komplikál
tak, hivatva vannak tehát arra, hogy az alkalmazott színezést, a színek harmóniá
ját és viszonyukat a térképsraffozáshoz illetőleg előzetes tájékozást nyújtsanak.

E három 1 : 75000 méretű térkép a következő :
1. Geologische Specialkarte der Umgebung von Wien, a bécsi földtani in

tézet régibb felvételei, valamint dr. S t u r  1888/90-ik évi revisiói alapján. Ehhez a 
6 lapból álló tableauhoz a magyarázó szöveget «Erläuterungen zur geologischen 
Specialkarte der Umgebung von Wien» P a u l  C. M. és dr. B i t t n e r  S á n d o r  irták.

2 . Geologische Specialkarte von Olmiitz, dr. T i e t z e  E. 1889 és 1890-ik 
évi felvételei nyomán. A hozzá való magyarázó szöveget «Erläuterungen zur ge
ologischen Karte von Olmiitz» maga dr. T i e t z e  E. irta.

3 . Geologische Karte der östlichen Ausläufer der Harnischen undJulischen 
Alpen. Négy lap, felvéve T e l l e r  F r i g y e s - í ő I  1885—91. A hozzá való magyarázat 
még nem jelent meg.

* Előadta az 1896. januárius 6-án tartott szakűlésén.
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Mind a három mű kivitele kifogástalan szép, a mi különösen a katonai 
földrajzi intézet technikai osztályának az érdeme.

Az alapul pzolgáló térképek sraffozása ugyan, különösen a világosabb színe
ket foltonkint sötétebbé teszi, de azért még sem zavarja annyira, hogy az össze
tartozást könnyen fel ne lehessen ismerni. Különben is az utóbb említett térké
pen rajta vannak még az egyes formatiók betűs jelzői is.

A három térkép közül kétségkívül felette érdekesek és tanulságosak a 2. és 3. 
szám alatt felsoroltak, de mégis tán legjobban érdekel bennünket az 1-sŐ számú, 
a mennyiben ez a bécsi medenczét foglalja magában. Ez ugyanis azon terület, a 
mely a két nagyobb magyarországi medenczével szoros kapcsolatban áll, s a hon
nan Ausztria-Magyarországra nézve a fiatal harmadkornak tanulmányozása és 
osztályozása kiindult. Kiváló érdeklődéssel szemléljük tehát ezt a térképet, amely
nek legtöbb localitását az irodalomból mindnyájan jól ismerjük.

Bécs környékének geologiai térképe összesen hat speciális lapra esik és az 
ezeken szemlélhető geologiailag feldolgozott terület nem kevesebb mint 75 négy- 
zetmértföldet foglal magába. Északon ezen tableau határait Göllersdorf, Nieder
Kreutzstätten és Dürnkrut helységek képezik ; keleten a Morváig ér, lejebb pedig 
még a hamburgi és wolfsthali hegycsoportot is foglalja magában. Déli szegélye 
a Bruck és Trautmannsdorf melletti Lajtha folyó völgyétől valamivel délre esik, 
nyugati részében pedig Baden városát érinti. Nyugaton végre vagy 5 kilométerre 
terjednek a lapok Kanmberg és Neu-Lengbach községeken túl.

Ezen térképlapcsoport DNy-i sarkából az Alpesek ÉK-i nyúlványait látjuk 
a közepe felé előnyomulni, az egész szóban forgó területnek mintegy orografiai vá
zát képezvén. Ezen alpesi hegység főleg az alpesi ílysch, vagy bécsi homokkő 
zónájába esik, nem csak a «Wiener-Wald»-nak nevezett zömével, hanem még a 
Dunán túl terjedő kisebb függvényeivel is, a minők a Bisamberg és a Bohrwald. 
Délre a «Wiener Wald» homokköveitől az alpesi mészkőzónára bukkanunk, amely 
térképünkön szintén csak legvégső ÉK-i csücskével szerepel.

Ezen magasabb alpesi hegységhez most mnr mindkét oldalt egy fiatalabb 
harmadkori lerakodásokból álló alacsonyabb dombos vidék csatlakozik, a melynek 
azon részét, mely az említett mészkőzóna és a hainburgi kristályospala képezte hegy
csoport közé esik, belső alpesi medenczének, amazt pedig, mely a Wiener Wald-on 
kivül ÉNy-ra fekszik, kíilsö alpesi medenczének szokták nevezni.

A Danát a külső neogén medenczén keresztül látjuk az alpesi flyschzona 
felé közeledni, melyet szűk völgyülettel Greifenstein és Nussdorf között áttör. 
A mészkőzonát nem éri, a mennyiben ez már a Baden-Mödling-Perchtolsdorfi vo
nalon végződik. Nussdorfnál a hatalmas folyó, most már a belső alpesi neogén 
medenczébe lép, a hol sokkal szélesebb alluviumot alkotott magának, mint az áttö
rés feletti külső medenczerészben.

Orographiai szempontból tehát Bécs környékén három taggal találkozunk, 
nevezetesen az alpesi magasabb hegységgel, továbbá a bécsi medencze neogén 
dombvidékével és végre a Duna lapályával. Geologiai- stratigraphiai szempontból 
pedig a legrégibb kőzeteket a kicsiny hainburgi csoportban találjuk, a melyet az 
alpesek centrális részének folytatása gyanánt tekinthetünk. Itt ugyanis archaei és 
palaeozoi képződményekkel találkoznak. A mesozoi képződmények, nevezetesen a 
trias-, lias-, jura- és részben a krétakoru lerakodások foképen az alpesi hegység
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mészkŐzonájában vannak képviselve; a flyscli pedig a kréta és óliarmadkorból 
való. Neogén üledékek alkotják a bécsi medencze dombos vidékét, negyed- és 
mostkori üledékek végre a medencze közepét elfoglaló lapályokat.

Ha most ezekután a gazdag színkulcsot tekintjük, mely legjobban tünteti 
fel Bécs környékének változatos geologiai alkotását, úgy nem kevesebbet mint 
9 systémát, 20 emeletet és 62 rétegszakaszt találunk képviselve. A svstémák 
ezek: 1. Alluvium 2 taggal. 2. Diluvium 2 taggal. 3. Harmadkor 7 emelettel és 
26 taggal. 4. Kréta 2 emelettel és 6 taggal. 5. Jura 3 taggal. 6. Lias 5 taggal.
7. Trias 5 emelettel és 13 taggal. 8. Silur 2 taggal. 9. Archaei kőzetek 3 taggal.

A nélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, csak azt óhajtjuk megjegyezni, 
hogy az ezen szín kulcsban kifejezésre hozott stratigraphiai osztályozás, nevezetesen 
pedig a fiatalabb harmadkor csoportosítása, aligha fog általánosan hozzájárulással 
találkozni. Ép olyan kétes továbbá a hainburgi hegység quarzitjainak, mészkövei
nek és dolomitjainak silurbeli kora. De nyomban meg kell ezen pontnál jegyez
nünk, hogy a térképhez mellékelt magyarázó szöveg irói különösen hangsúlyoz
ták, hogy úgy a térkép, mint pedig a szöveg kizárólag bold. Stúr D énes felfogását 
adja vissza, s hogy ez több pontban a bécsi cs. kir. földtani intézet most működő 

tagjaiétól eltérő.
Maga a magyarázó szöveg igen röviden van tartva és e kiadvány alakja 

bizonyára tekintettel arra, hogy kirándulásokra is könnyen el lehessen vinni, 
zsebkönyv nagyságú.

A színezést illetőleg azt tapasztaljuk, hogy a bécsi cs. kir. földtani intézet 
ezen alkalommal is meglehetősen hű maradt a régi hagyományos színkulcsához, 
a mennyiben például a harmadkori sorozat, bizonyára tekintettel a diluviális 
lerakodásra, most is a zöld szín különböző árnyalataival, a kréta (T eller  lapján), 
részben pedig az eocén, a sárga színnel vannak jelezve.

Nem hiszszük azonban, hogy az előttünk fekvő három térkép már az intézet 
által alkalmazandó végleges színkulcsot tárná elénk, már csak azon egyszerű ok
nál fogva sem, mivel a szinek megválasztása és alkalmazása mindegyik térkép
művön más-más.

Eltekintve ezen egynéhány észrevételünktől, a melyek bizonyára amúgy 
is a bécsi földtani intézet kebelében még a latolgatás tárgyát fogják képezni, 
őszintén üdvözöljük a bécsi cs. kir. földtani intézetet eme nagyfontosságú vállal
kozása elején és kivánjuk, hogy a kiadandó geologiai atlasz tulajdonképeni lapjai 
mentői előbb úgy a theoretikus, mint pedig a gyakorlati szakférfiak kezeihez 
jussanak.

Ezen referáló előadáshoz a következő eszmecsere fűződött:

H alaváts G yula : Tisztelt szakűlés ! Engedjék meg, hogy én is hozzászól
jak e tárgyhoz, annál is inkább, mert a bécsi neogén öbölben jelentkező üledékek
nek az szokásos szintekbe való beosztását illetőleg STUR-ral nem lehetek egy véle
ményben.

Köztudomású, hogy az a földközi tenger, mely a neogén korszak elején Európa 
közepén Ny-ról K-nek irányúivá terült el, s melynek üledékeit a mediterrán emelet 
névvel jelöljük, Ausztriában és Magyarországon az Alpesek emelkedése következ
tében térben és sótartalmában mindinkább veszítve : a számiata-cmelet üledékeit
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hozta létre. E két emelet üledékeinek — melyeket újabban a nyugat-európai 
miocén-nel szokás párhuzamositani — oly képen való beosztásához, miként azt 
S t u r  cselekszi, nem lehet szavam, mert ez régi, alapos tanulmányokon alapszik, 
melyeket helyesnek kell elismerni. Nem állithatom azonban ezt a rá következő 
pliocén korú üledékek beosztásáról.

A szarmata-tenger is idővel veszített sótartalmából s létre jött az elegyes 
vízü, zárt pontiisi tó, mely nyugaton a bécsi medenczén túl már nem terjedt 6 
javarészben a Kárpátok és Balkán-hegység övezte medenczében terült el. A pon- 
tusi kor elején a bécsi öblöt is még víz borította, hisz megvannak ott a typusos 
pontu6Í üledékek, melyek azonban a magyarországi mélyebb e korú rétegekkel 
párhuzamosíthatók, mig a nálunk jelentkező fiatalabb pontusi rétegek, a Congeria 
rhomboidea-szint a bécsi öbölben már hiányzik. Helyette ott kavics-lerakodások
kal — az u. n. bclvederc-kavics-cBal — találkozunk, melyeknek emlős-faunája ha
sonló a magyarországi Baltavár s a görögországi Pikermi emlős-faunával. Vagyis 
más szóval: a pontusi kor második felében a bécsi öböl szárazzá lett, kifejlődni 
kezdett a folyó-rendszer, s a folyóvizek odahordták a belvedere kavicsot.

Tudva már most azt, hogy a bécsi öböl belvedere kavicsa pontusi korú, m i
ként lehetséges az, hogy alatta levantei korú rétegek legyenek ? olyan kornak az 
üledéke, mely a pontusi kornál fiatalabb. S t u r  beosztása szerint ugyanis a typu
sos pontusi rétegek és a belvedere kavics között, mely utóbbit ő a problémás tlira- 
ciai emeletbe sorol, a levantei kor is hagyott volna nyomot a moosbrunni rétegek 
képében, melyekben Paludina (vivipara) Sadleri P a r t s h ,  Paludina stagnalis 
B a s t . ,  Valvata piscinalis M üll., Melanopsis Bouei Fér., Nentina Grate- 
loupana, Fér. fordúl elő. E kis fauna egy cseppet sem egyezik meg a levantei 
faunával, melyet a viviparák nagy tömege s az amerikai szabású uniók jellegeznek, 
hanem a pontusi faunára vall. Magyarországon ugyanis ezek az alakok a typusos 
pontusi emelet rétegeiben találhatók, mig a szlavóniai typusos levantei faunákban 
közülök egy sem jön elő. .4 bécsi öbölben tehát, az eddigi tapasztalatok szerint, a 
levantei kor nincs képviselve, hisz már a pontusi kor második felében száraz föld 
volt, s így nem lehetek egy nézeten STüR-ral, ki a bécsi öböl fiatalabb üledékeiben 

levantei korú rétegeket jelöl meg, s valószinüleg ennek kedveért a pontusi korú 
belvedere kavicsot jóval fiatalabbnak tünteti föl, mint a milyen.

L . L ó c z y  L a j o s  : Nagy mértékben örvendetes, hogy a bécsi Geol. Reichsanstal 
1 : 75000 mértékű speciális térképeit kövön nyomott színezésben sokszorosittatja.

E próbakiadványok megtekintése azonban sajnálatot kelt föl bennem — és 
ebben valószínűleg mindenki osztozni fog velem, ki e térképeket sűrűn használja — 
a felett, hogy ezen térképek színkulcsa minden más szomszédos országban hasz
náltaktól különbözik. Nagyon kár, hogy a nemzetközi geologiai congresäusoktol 
javasolt színkulcs e kiadásoknál egészen figyelmen kívül maradt. Azon körülmény, 
hogy a neogén rétegek színezésében sötétebb árnyalatok vannak, mint a régibb 
sedimentek jelzésében, meglehetősen szokatlan minden nyugateurópai színkulcs- 
csal szemben. A számos vonalzás a térszínrajzot elfödi és a topográfiái orientátiót 
csaknem lehetetlenné teszi. A színek könnyű felismerhetése is — különösen 
lámpafény mellett — kifogás alá eshetik. Valami nagy haladást tehát e térképek 
technikai kivitelében a kézzel színezett kiadáshoz képest nem látható.


