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érkez hullám rí sebessége legyen lehetleg nagy;
3. a kavics lehetleg mélyen feküdjék, hogy T t értéke

njjön; 4. m e r e d e k partperem; 5. kemény homok, t o r h a

kavics; 6. minél gyakrabban visszatér hullámok.
Hogy a hullámok ki ne moz-

dítsák a kavicsot helyébl, a kö-

vetkez egyensúlyi feltételnek

kell állnia (21. ábra.)
|

Rr < Gg
|

.

Ebben az egyenletben R a meg-

támadott lapra ható összes erk
eredje, G a kavics súlya, g és r

pedig nyomatéki karok. K az a

pont, amely körül ki akarja fordítani az Rr nyomaték a kavicsot helyébl.

Természetesen hasonló egyenletnek kell állnia sivatagi kavicsok esetén is.

*

Végül csatlakozom vitéz Lengyel E. javaslatához, hogy a jövben

az éleskavicsokat „c s i s z o 1 1 k a v i c s o k“-nak nevezzük, mert ez

az elnevezés jobban kifejezi annak a munkának jellegét, amely ezeket

a kavicsformákat létrehozza.

AZ ERDÉLYI TENGERI EOCÉN ÜLEDÉKEK MECHANIKAI
ÖSSZETÉTELÉRL ÉS FÁCIES-VISZONYAIRÓL.

írta: Szádeczky Kardoss Elemér dr.*

Az erdélyi eocén kzettanával e folyóiratban foglalkoztam (Iro-

dalom 23.). Alábbiakban az eddigi kzettani adatokat olyanokkal kívá-

nom kiegészíteni, melyek a mechanikai elegyrészek szemnagyság szerinti

összetételére, másrészt a kzetalkotó organizmusokra és azok mennyi-

ségi viszonyaira, végül néhány eddig kzettanilag egyáltalán le nem írt

elfordulásra vonatkoznak.

A szemnagyság szerinti összetétel vizsgálata, illetleg értelmezése

némileg új szempontok szerint történik. Ezért szükségesnek látszik,

hogy e szempontokat e helyen is röviden összefoglaljam. Ez az össze-

foglalás azonban teljességre nem tarthat számot. 1

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1930. évi november hó 5 én tartott

szakülésén. A kzetalkotó kövületekre vonatkozó megjegyzések újabb \ izsgálatok ered-

ményei.

1 A kérdés részletes kifejtése rövidesen napvilágot lát. Ennek a késbbi dolgozat-

nak egyik eltanulmányát képezik jelen vizsgálatok is.
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Az üledékes kzetek struktúrája lényegileg a diagenezis folyamán

alakul ki, ezzel kapcsolatban az eredeti szemnagyság szerinti összetétel

többé-kevésbbé lényegesen megváltozik. A (diagenizált) kzet teljes

mechanikai összetétele tehát genetikailag heterogén anyagra vonatko-

zik. A szemnagyság szerinti összetételt ugyanis egyrészt a diagenezis

folyamán nem változó, invariábilis elegyrészeknél az üledék eredeti

összetétele, illetve a tágabb értelemben vett szedimentáció folyamatai,

másrészt a diagenetikus folyamatokkal szemben érzékeny, variábilis

elegyrészeknél a diagenetikus tényezk határozzák meg. (írod. 29, 30.)

Az ilyen kzet teljes mechanikai analízisének tehát genetikai szempont-

ból nincsen célja. A teljes analízis helyett az invariábilis elegyrészek

elkülönítve analizálandók.

Az elkülönített analízis genetikai szempontból különös figyelemre

méltó. Az invariábilis összetételbl ugyanis következtetést vonhatunk

az üledék eredeti összetételére, ily módon pedig a genetikai kérdésekhez

is hozzáférhetünk. Alábbiakban ezekrl csak a tengeri üledékekre vonat-

kozóan lesz szó.

Régebbi szerzk elszórt adatain kívül fként Thoulet és tanít-

ványainak rendszeres vizsgálatai óta ismeretes, hogy a jelenkori sekély-

tengeri üledékek szemnagysága rendszerint a tenger mélységének növe-

kedésével — többé-kevésbbé szabályosan — csökken. (írod. 9, 11, 12,

13, 14, 17.) A fácies-probléma szempontjából nagyjelentség eme

körülményt azonban a szedimentpetrográfiában edldigelé alig vették

figyelembe, illetleg csak a közismert durva utalások formájában alkal-

mazták. Az összefüggésnek petrográfiai célból való közelebbi meghatá-

rozására, a különféle szedimentációs viszonyok rendszeres elhatárolá-

sára nem került sor, bizonyára nem utolsó sorban azért, mert a tengeri

eredet üledékes kzetek nagyrészének eredeti szemnagyság szerinti

összetétele sem volt ismeretes a diagenetikus átváltozások miatt.

Az invariábilis elegyrészek jelentségébl kiindulva, 1930 elején a

monacói oceanográfiai intézetben kezdtem tanulmányozni azt a kérdést,

vájjon lehet-e összefüggést megállapítani a jelenkori sekélytengeri üle-

dékek invariábilis szemnagyság szerinti összetétele és a szedimentáció

körülményei között. A vizsgált területekre vonatkozóan kitnt, hogy

az invariábilis összetétel világosabban mutat a szedimentáció körül-

ményeivel való bizonyos összefüggéseket, mint maga az eredeti teljes

szemnagyság szerinti összetétel. A teljes összetételben ugyanis oly

elegyrészek is szerepelnek, melyek a tenger mélységétl függetlenek.

Vizsgálataim szerint az invariábilis összetételbl sok esetben következ-

tetést vonhatunk: 1. az üledékek eredeti összetételére, illetleg a fosszi-

lis üledékes kzeteknél a récens analogonra; 2. a part-, illetve a fenék-

típusra és ezzel kapcsolatban az üledéknek tengerparti abráziós vagy
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kontinentális folyóeroziós eredetére; 3. az üledékfajok nagyrészénél a

tenger közelít mélységére. — A homokos, általában lapos part-, illetve

homokos fenéktípus üledékeinek invariábilis elegyrészei szemnagyság

tekintetében ersen szortírozottak, vagyis szemnagysági összetételük

homogén. Ezzel szemben a meredek, rendszerint sziklás part-, valamint

a sziklás fenéktípus üledékeinél az invariábilis elegyrészek csak kis-

mértékben szortírozottak, vagyis szemnagyság szerinti összetételük

heterogén. Amíg a sziklás part-, illetve fenéktípus kevéssé szortírozott

üledékeinek szemnagysága elssorban az invariábilis elegyrészeket szol-

gáltató parti, illetve fenéksziklák távolságától függ, addig a szortíro-

zott, homokos part- vagy fenéktípusú üledékek invariábilis közepes

szemnagysága a tenger mélységével áll világos összefüggésben, még

pedig annak növekedésével csökken. Az ilyen ersen szortírozott in-

variábilis összetétel üledékek invariábilis közepes szemnagyságából

tehát a tenger mélységére következtethetünk.

A szempontunkból felhasználható adatok a Földközi tengernek a

spanyol határtól az olasz határig terjed francia partjaival határos

területeirl állnak rendelkezésre. Az ily változatos területrl és nagy-

számú adatból egybevágóan nyert eredmények feltételezheten már
közelítleg kifejezik az analóg (nem glaciális) földközi jelleg tengerek

fontosabb partközeli üledékeire vonatkozó általános, illetve leggyako-

ribb viszonyokat. Ha ezek a tapasztalatilag megállapított és elméletileg

is alátámasztható összefüggések a régebbi geológiai korok hasonló

üledékeire is hozzávetleg érvényeseknek tekinthetk, úgy eme üledékes

kzetek invariábilis összetételébl a fáciesviszonyokra következtet-

hetünk.

Az invariábilis elegyrészek jelentsége így a fácieskérdiés szempont-

jából hasonlónak látszik, mint a fossziliáké. Míg azonban a használható

fossziliák aránylag ritkák, addig e szempontból felhasználható invariá-

bilis elegyrészeket az üledékeknek csaknem minden darabja elegend

mennyiségben tartalmaz. A récens sekélytengeri üledékek analíziseibl

kitnt ugyanis, hogy a genetikai kérdésekre még abban az esetben is

útmutatást nyerhetünk az invariábilis összetétel alapján, ha ezek az

elegyrészek az üledéknek csak kis mennyiségét teszik ki.

Nyilvánvaló azonban, hogy (legalább is egyelre) nagy óvatosság

szükséges, ha az invariábilis összetétel alapján a fáciesviszonyokra

akarunk következtetni; e módot csak a'vizsgált récens esetekkel analóg

viszonyok esetén szabad alkalmazni. Bizonyos mértékig külön elbírálás

alá esnek az öböl- és deltaüledékek. Továbbá a mélytengeri, a partoktól

távoli és általában az óceáni üledékek invariábilis szemnagysági viszo-

nyait alig ismerjük. (A nagy árapályú óceáni partok üledékeinek in-

variábilis összetétele például elméleti meggondolások alapján a vizsgál-
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taktól eltérnek tételezhet fel.) Az invariábilis összetételnek geológiai

következtetésekre való alkalmazása esetén szükséges tehát az egyéb

körülményeket, különösen a paleogeográfiai viszonyokat és a kövületek

fáciesértékét is tekintetbe venni.

Fentiek gyakorlati, geológiai alkalmazására els kísérletül az

erdélyi eocént választottam. Egyrészt ugyanis ezeknek az üledékeknek

lerakodási viszonyai a vizsgált récens viszonyokhoz kell mértékben

hasonlóknak tekinthetk (mediterrán, illetve trópusi klíma; többé-

kevésbbé elzárt tenger; partközeli szedimentáció). Másrészt az erdélyi

eocénnel eddig legtöbbet foglalkoztam és így a következtetések kontrol-

lálására is leginkább alkalmam van.

Els kísérletrl lévén szó, a tengermélységekre való következteté-

seknél talán a szükségesnél nagyobb óvatossággal jártam el helyenként.

A mélységet nem adtam meg méterekben, hanem csak a szokásos zóna-

beosztásban. A méteres pontosságra való törekvésnek egyelre nem is

lenne értelme, mert ily pontosságig kontrollálni sem lehet a régebbi

paleontológiái alapú módszerekkel.

A mélységi régiók, illetve zónák beosztását a legelfogadottabb

Haug stb. féle értelmezésben használom (neritikum, beleszámítva a lito-

rális zónákat körülbelül 200 m-ig, batiális régió körülbelül 900—1000

m-ig). (írod. 2, 10, 21, 27.)

Módszerek.

A mechanikai analízis célja és így bizenyos mértékig célszer ki-

vitele az üledékes kzetek invariábilis elegyrészeinél különbözik a tala-

jok mechanikai analízisemtl. Egyik legfontosabb különbség, hogy az

üledékes kzeteknél a legfinomabb (kolloid) elegyrészek közelebbi

mechanikai analízisére genetikai szempontból nincs szükség. E legfino-

mabb elegyrészek ugyanis viszonylag a legnagyobb mértékben meg-

változhatnak diagenet ikusan.

Az invariábilis összetétel megállapításában vezérelvül az szolgált,

hogy csak olyan elegyrészek analizálandók, melyek mint eredeti, válto-

zatlan mechanikai elegyrészek biztosan felismerhetk. Ezért az 5—10
/u-nál kisebb átmérj, mikroszkóp alatt is kétséges elegyrészeket tovább

nem különítettem el, illetve ezt az osztályt az invariábilis összetétel

számításánál egyáltalán nem vettem figyelembe. (A récens üledékek

összetételét is hasonló módon számítottam.)

Az invariábilis elegyrészek mechanikai elemzése tehát általában

polarizációs mikroszkóp alatt történt. A szokásos iszapoló-, illetve

szitaeljárásokat azért sem alkalmazhattam, mert kzeteim nagyrészébl

már csak korlátolt mennyiség anyag állott rendelkezésemre. A nyert
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eredmények tehát térfogatszázalékot jelentenek. Az egyes szemnagysági

osztályok térfogati mennyiségének kimérésére egy LEiTZ-féle 6 kompo-

nens integrációs asztalt használtam. A 6 csavar közül az egyik mindig

a nem invariábilis elegyrészek, illetve a hézagok számára tartandó fenn.

Ha az üledékes kzetben 5-nél több osztály szerepel, úgy célszer a leg-

nagyobb átmérj osztályokat együtt mérni és egy külön méréssel eme

osztályok egymáshoz való arányát megállapítani.

A mechanikai elegyrészekben gazdag, finomszem kzeteknél ana-

lízisre a normális vékony csiszolatok is felhasználhatók.

Az invariábilis elegyrészekben szegény kzetekben a mechanikai

analízis eltt a kérdéses elegyrészeket kémiai úton célszer elkülöní-

teni. Itt csak utalhatok arra, hogy az ellenálló invariábilis elegyrészeket

jó megközelítéssel a híg savakban oldhatatlan, agyagmentes (leiszapolt)

elegyrészek tartalmazzák. Egyes esetekben a (fosszilis) üledékes kze-

teknek eme savban oldhatatlan, agyagmentes része az invariábilis elegy-

részeken kívül olyan variábilis elegyrészeket is tartalmazhat, amelyek

a diagenezis folyamán oldhatatlan módosulattá alakultak. (Például az

eredetileg kolloid Si0 2 módosulatok.) Az ilyen elegyrészek azonban a

mikroszkóp alatt felismerhetk és az analízisbl levonhatók. Emiatt az

iszapoló- és szitaeljárások alkalmazása esetén is szükséges a mikroszkó-

pos kontroll, ha az invariábilis összetételt akarjuk megállapítani.

A kémiai eljárás folytán bizonyos pontatlanság kétségtelenül el-

állhat, amennyiben a variábilis elegyrészek oldásához használt sav ter-

mészetesen az invariábilis elegyrészeket is megtámadhatja. Az ilymódon

elálló veszteség azonban általánosságban jelentéktelen, és pedig annál

kisebb, minél érettebbek voltak az üledékanyagok. A hiba csökkentése

céljából feltétlenül híg sav használandó. Jelen esetben 1 n sósavat

használtam.

Az invariábilis elegyrészek kémiai úton való elkülönítésekor cél-

szer egyszersmind a savban oldható elegyrészeknek, valamint az isza-

polható agyagnak mennyiségét is megállapítani. E célra a szediment-

petrográfiában több sorozatos munkára alkalmas, gyors, megközelít

módszer is használatos, nevezetesen az eredetileg batilitológiai célra

kidolgozott Murray-Renard, A. Delesse, J. W. Retgers, 0. B.

Boeggild és A. Thoulet, végül a direkt szedimentpetrográfiai szem-

pontokból kidolgozott L. CAYEUx-féle. (írod. 1, 4, 7, 6, 8, 16.) Én nagy-

részt CAYEUxt követtem.

Az elkülönített részben a szemnagyság szerinti összetételt több

mikroszkópos porkészítmény segítségével integrációs asztalon állapí-

tottam meg. Finomszem anyagoknál ehhez az eljáráshoz tizedgramm-

nál kevesebb anyag is elégséges. Ilymódon korlátolt mennyiségben ren-

FöldtaDi Közlöny. LX. kötet. 1930
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delkezésre álló anyagokból, például fúrási próbákból is lehet részleges,

csak kis százalékos mennyiségben jelenlev elegyrészekre vonatkozóan

mechanikai analíziseket készíteni. A térfogatszázalékok számítása cél-

jából az egyes osztályokra kapott hosszúsági mértékszámok (Rosiwal
tömeg-indikatrixa, írod. 5.) oly koefficiensekkel szorzandók, melyek az

illet osztályok közepes szemnagyságával fordítottan arányosak. (E

mikroeljárásra vonatkozó részleteket másutt közlöm.)

Olyan invariábilis elegyrészekben szegény kzetek vizsgálatánál,

amelyeknél már elzetes kémiai eljárásra elegend anyag sem állott

rendelkezésemre, a szemnagyság szerinti összetételt csak hozzávetlege-

sen, a mikroszkópos készítmény alapján állapíthattam meg. Az invariá-

bilis elegyrészekben szegény kzet vékonycsiszolata a fent említett

módon, integrációs asztallal való kimérésre nem alkalmas. Ily esetben

tehát a csiszolatban elforduló összes invariábilis elegyrészt szemnagy-

ság! osztályonként megszámoltam és ebbl számítottam a térfogat-

százalékokat. A térfogatszázalék kiszámításánál tekintetbe veend,

vájjon vékonycsiszolatban állapítottuk-e meg a különböz osztályú elegy-

részek számait, vagy pedig a kzet bizonyos köbtartalmában lev összes

szemeket (porkészítmény) számoltuk-e meg. Elbbi esetben a térfogat-

százalék kiszámításához az egyes osztályok átmérinek négyzete veend

alapul; utóbbi esetben viszont az átmérk köbe. Gyakorlati kivitelben

a számítás természetesen leegyszersíthet, például a használt szem-

nagysági osztálybeosztásban (lásd alább) a használandó szorzószámok

az els esetben: 1, 4, 16, 64 stb., a második esetben pedig: 1, 8, 64,

512 stb.

Megjegyzend, hogy a vékonycsiszolat szemeinek integrációs asztal-

lal való kimérésén, valamint különösen egyszer megszámolásán alapuló

eljárások a nagy szemek mennyiségi arányát kisebb pontossággal adják

meg, mint a kis szemekét. Ugyanis, ha a nagyokból a véletlen folytán

csak egy-két szemmel több vagy kevesebb jut a készítményre, úgy ez

a különbség már lényeges eltérést okozhat a térfogatszázalékos meny-

nyiségekben.

A szemnagysági osztályok (Udden elnevezése szerint „gradusok“,

írod. 15.) beosztásában az amerikaiakat követtem. Az rendszerükben

ugyanis a szomszédos osztályok átmérinek viszonya konstans, vagyis

ezek az osztályok egymással bizonyos mértékig egyenértékeknek

tekinthetk. A használt beosztásban minden osztály átmérje a szom-

szédos kisebb osztályénak kétszerese. A szemnagysági határok mérték-

egysége 1 mm.
Az üledék szemnagysági fajtáját a THOULET-féle beosztásban ad-

tam meg. (írod. 6, 8, 11.) Thoulet „vase“-nak, iszapnak nevezi azokat

az elegyrészeket, amelyek a 200 sz. szitán átmennek, tehát átmérjük
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körülbelül 60 [A alatt van. A 200 sz. szitán maradó (60 ^z-nál nagyobb át-

mérj) elegyrészeket nevezi „sable“-nak, homoknak. A homok és iszap

mennyisége szerint Thoulet a következ üledékfajokat különbözteti

meg:
Sable . . . 95-100% homokkal

Sable vaseux . . . 75— 95%
Vasé trés sableux . .

.

. . . 50— 75% n

Vasé sableux . . .
10— 50%

Vasé . . .
0— 10% n

Az analízis eredményét egész százalékokra kikerekítve, illetve a kis

mennyiségben jelenlev osztályokra való tekintettel egytizedesnyi pon-

tossággal adtam meg (bár a tizedes értéke többnyire illuzórikus).

Láttuk, hogy a szortírozottság mértékének a genezis szempontjá-

ból nagy fontossága van. A szortírozottság mértékének a kollektív-

mórtéktanban megfelel „stabilitás
44
mértékét a szóródás, vagy közepes

eltérés értékével szokás megadni. Mivel azonban esetünkben a szem-

nagysági osztályok száma kicsiny, reális közepes eltérést nem számít-

hatunk. Ezért a szortímzottságot a 3 szomszédos legnagyobb mennyi-

ség osztály százalékos mennyiségeinek összegével, illetleg 15 ^-osnál

részben kisebb ilyen osztályok esetén a 4 legnagyobb mennyiség szom-

szédos osztály százalékos mennyiségének összegével fejezem ki meg-

közelíten.

A tengermélység megbecsüléséhez az ersen szortírozott üledékek

közepes invariábilis szemnagyságának ismerete szükséges. E célból az

aritmetikai közópértéket számítottam ki a

x0 = Txy

m

képlet alapján, ahol x a szemnagyságosztályok közepes szemnagyságait

(a kollektív tárgy argumentumát), y a különböz vekhez tartozó

gyakoriságokat, illetve %-os mennyiségeket, végül m a kollektív tárgy

tagjainak számát (%-os értékek mellett 100) jelenti. Az osztályok

szemnagysági középértékeként a szemnagysághatárok közti középnél

valamivel magasabb értéket vettem, a récens üledékeknél használt el-

járásoknak megfelelen. A számításnál alkalmazott középértékek a

következk:
a 15— 31 /i-os osztálynál 25 y

a 31— 62 í^-os „ 50 y

a 62—125 y -os „ 100 y

a 125—250 y-os „ 200 y

a 250—500 y-os „ 400 y és így tovább.

8
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Ha a legnagyobb szem osztály szemei nem érik el a beosztás

szerinti fels határt, úgy természetesen középértékként a megadottnál

kisebb átmér veend.

A vizsgálatok részletes eredményei.

Részletes elemzést 17 kzetrl készítettem. A kzeteket igyekez-

tem úgy kiválasztani, hogy az erdélyi tengeri eocén szintek, valamint

lerakodási területek szempontjából minél változatosabban legyen kép-

viselve. Ezért itt foglalkozom néhány eddigelé kzettanilag fel nem
dolgozott elfordulással is (Rodna; másodlagos lelhely elfordulások,

például Sajgó az Erdélyi Medence belsbb részérl).

A kzetek egyrészének ásványtani leírását e folyóiratban már

közöltem (írod. 23.), a kzetek másrészének azonban teljes leírása új.

Továbbá itt terjeszkedem ki elször a kzetalkotó organikus maradvá-

nyokra is. Mivel célom az organizmusok mennyileges szerepérl való

tájékozódás, nem pedig a fajok meghatározása volt, és mivel legtöbb-

nyire szilárd, nem iszapolható kzetekrl van szó, ezért az organiz-

musokra vonatkozó vizsgálatok fleg vékonycsiszolatokon történtek.

A kövületek mennyisége alatt a kövületeknek bels kitöltésükkel együt-

tes, teljes térfogatát értem, még abban az esetben is, ha a kövület bel-

sejét impregnáló anyag azonos a kövületek közti cementtel. Az ásvá-

nyok mennyiségére vonatkozóan a következket jegyezhetem meg:

„Az erdélyi eocén petrogenezise, I. Petrográfiai rész“ cím dolgozatom

táblázataiban használt egy vonallal jelölt mennyiséget jelen dolgoza-

tomban „igen kevés“-nek jelölöm, az ott használt két vonalnak itt a

„kevés“, a három vonalnak itt „sok“, a négy vonalnak „igen sok
44

,
a

co jelnek pedig itt az „uralkodó mennyiség 44
megjelölés felel meg.

A kzetszámok használatára vonatkozóan is az ott mondottakra utal-

hatok.

100— 3. sz. Num. perforata rétegsorba tartozó zöld márga. Lel-

hely: Oláhlétától északra körülbelül 1*8 km-re az országutak kereszte-

zése mellett, a „perforata-pad
44

alatt 12 m mélyen. Fontosabb elegy-

részek: sok kalcitcement kevés piritgömböcskével .és igen kevés gömbös-

szerkezet limonittal; kevés agyagos elegyrész (fleg szericitrostok),

igen kevés glaukonit; mechanikai komponensként kvarc, kevesebb föld-

pát, igen kevés turmalin és gránát. A mechanikai elegyrészek maximális

szemnagysága 80 g (átm.). A cement 2—35 g-os, kalcitszemekbl áll,

amelyek részben gömbölydedek s organikus eredetek lehetnek. Biztos

kzetalkotó kövület nincs.

Integrációs asztalon készített analízisének eredménye a következ

(I. a teljes összetétel, II. a 100-ra átszámított invariábilis összetétel)

:
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I. II.

Karbonátos cement

Pyritgömböcskék és egyéb közelebbrl meg

95'0% —

nem határozható opak elegyrészek 1‘4% —
Csillámpikkelyek (fleg 15—30 g átm.) .

.

0‘4% —
£ ‘3

1 61 g< nyom nyom

S *c 1 !
31-62 n 01% 3%

Ilii 15~31 6 ' P2% 38%

1 1-1 I
15 n>* 1‘9% 59%

Ez az összetétel (100% iszap) a THOULET-féle „vase“-fajnak felel

meg. A szortírozottság nagymérték (100%), amibl homokos part-,

illetve fenéktípusra következtethetünk. E következtetés helyességére

a paleogeográfiai viszonyok is utalnak. Az üledék ugyanis az Alsójára-

fenesi szedimentációs tér közepén, peneplénes lehordási felülettel kap-

csolatban, vastag üledéksor tagjaként rakódott le. Az invariábilis köze-

pes szemnagyság 17—18 m A tengermélység megítélésénél tekintetbe

veend, hogy három oldalról zárt öböl üledékével van dolgunk. Az ilyen

öblökben pedig már aránylag csekély mélységben is jelentkezhet kis

szortírozott invariábilis középszemnagyság.

221—4. sz. zöld márga a perforata-pad feletti szintbl, Gurzó-

falvától KDK-re 4 km-re, a Pálkert-patak déli forráságában (a Meszes-

hegység ÉK-i lejtjén). A kzet igen sok, Nummulinás kalcitos cementje

tartalmaz kevés finomszem szenes elegyrészt (részben talán finom-

szem magnetitot is), valamint kevés felhs és gömbös szerkezet

limonitot, szfént, szericitet, biotitot, illetve kloritot. A piritgömböcskék,

valamint a rutil és glaukonit igen kevés. Mechanikai elegyrészként fleg

sok kvarc és igen kevés turmalin, epidot, zirkon és gránát található.

A 2—8 mm-es átmérj nummulitádák a kzetnek mintegy harmadát

képezik. Összetételét integrációs asztalon állpítottam meg:

Karbonátok, stb

I.

. .. 77-5%
II.

Fekete opak elegyrészek (szén stb.) . . . 2'9% —
dS '3 62 g< . . . 1.5% 8%
-§s|j 31—62 g

Ili) ••

. . . io-o% 51%

... 51% 26%

1 1-1 1 !5n> . .

.

2'9% 15%

* Az invariábilis elegyrészeket a csiszolat vastagsága és a használt nagyítás

szerint (integrációs asztalon 5-ös objektívnél ersebb nem használható) 5—10 m-os

szemnagyságig lehet mérni. A legfinomabb elegyrészeket (agyagot) tehát a 15 n >-jelölés

osztály 6em foglalja magában. Amennyiben ilyen legfinomabb szemnagyságú rész a kör-

zetben még elfordul, úgy azt a cementtel együtt mértem.
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A mindössze 8%-os invariábilis homoktartalomból a récens üledé-

kek THOULET-féle „vase“ fajához közelálló eredeti összetételre követ-

keztethetünk. A szortirozottság csekély (92%), ami sziklás part-,

illetleg fenékjellegre utal. Ezzel teljesen megegyezik egy más úton, a

mechanikai összetételnek és jelentségének ismerete eltt nyert ered-

mény, nevezetesen az, hogy e kzetet magábanfoglaló rétegsor gipszmen-

tes, szenes fáciesébl a szedimentációs tér e részével kapcsolatban me-

redek relieffel bíró léhordási területre kell következtetni. (írod. 26.)

Az invariábilis közepes szemnagyság 42 jtz-nak adódik. A csekély szor-

tirozottságra való tekintettel a tengermélységre alig következtethe-

tünk. E kzet helyzeténél fogva körülbelül a KocH-féle „középpuhány

márga“ szintnek felel meg. A Magyarvalkó-környéki középpuhány már-

gáról Miháltz kimutatta, hogy a középeocén tenger legnagyobb mély-

ség, de Magyarvalkó vidékén még sekély neritikus üledékét képviseli,

(írod. 24.)

231—5. sz. zöld rnárga. A turbucai (fels tarkaagyag) rétegek

alatti, valószínleg „ostreás tálvag“-nak megfelel szintbe tartozik.

Lelhelye: Mojgrád, a Gyálu Corniste NyDNy-i nyujtványának lejtje.

Igen sok kalcitcementben kevés piritgömböt, magnetitet (?), szericitpik-

kelyeket, rutilt; igen kevés felhs szerkezet limonitot, szfént és glauko-

nitot tartalmaz. Mechanikai elegyrészei: relatíve sok kvarc, földpát (1);

igen kevés turmalin, epidot, gránát, hematit, zirkon, kloritos biotit és

muszkovit. Igen kevés apró foraminifera (Lagena?) is felismerhet.

Integrációs asztalon készített analízisének eredménye:

I. II.

Karbonátok, etc 84-9% —
Limonit 2-2% —
CQ '3 62 g < 1-8% 14%
3 r-C CS3

*GC '<3> 31—62 g 57% 44%
*Ph
cd

cö t- <X >»
« 60

15—31 g 4-2% 33%
GM

QJ QJ

E -S
15 g> 1-2% 9%

Az invariábilis mechanikai elegyrészek mennyisége 129%, maxi-

mális szemnagysága (átmér): 80 //. A 14%-os invariábilis homoktar-

talom alapján az eredeti összetétel a „vasé sableux“-fajhoz közelálló-

nak tekinthet. A szortirozottság nagymérték, ami homokos fenék-

típusnak felel meg. A lerakódás valóban tektonikai süllyedési területen

történt, ahol már az eocénkorban a szedimentációs tér egyik mély-

pontja és a legintenzívebb üledékfelhalmozódás színhelye volt. (írod.
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28.) Az invariábilis középszemnagyság 45 //; ebbl közepes, vagy mé-

lyebb neritikus zónára következtethetünk.

83— 1. sz. zöld márga az „Ostrea tályag“-sorozatból. Lelhelye:

Kelecel (= Kiskalota) Cetatie-hegy (Gyalui masszívum ÉNy-i pere-

mén). Sok kalcitcement, kevés mikroszkopikus piritgömbbel és magne-

tittel, valamint igen kevés felhs és gömbös szerkezet limonittal,

szfénnel, szericitpikkelyekkel és glaukonittal. Organogén elegyrész

(textularidák, néhány nagyobb molluszkumhéjtöredék, stb.) a kzetnek

csak néhány százalékát képezi. Mechanikai elegyrészek: kvarc, kevesebb

földpát és turmalin, igen kevés apatit és gránát. Integrációs asztalon

megállapított összetétele a következ:

A 100%-os iszaptartalom alapján az üledék récens analogonját

leginkább a „vase“-fajban kereshetjük. A nagymérték szortirozottság

homokos part-, illetleg fenékjellegre utal. Ezt megersíti a kzet
elfordulási módja (lapos, peneplénes lehordási területhez csatlakozó

part; egyenletes nagy vastagságú üledékkomplexus). Invariábilis köze-

pes szemnagyság 41 (i, tehát a mélységi zóna az elbb leírt kzetéhez

hasonlónak tételezhet fel.

180— 3. sz. sárgászöld homokos márga; lelhelye Alsójára és

Ruhaegres közt, kb. 575 m t. sz. f. magasságban (Gyalui masszívum

K-i oldalán, az Alsójárai öböl szélén). Kalcitos cement, kevés felhs és

gömbös szerkezet limonittal, igen kevés szfénnel, glaukonittal. szeri-

éit-, muszkovit,-, biotit- és kloritpikkelyekkel. A kzetnek mintegy har-

madát nummulitidák képezik. Mechanikai elegyrészként sok kvarcot,

illetleg kristályos palaszemcséket, igen kevés földpátot, turmalint, epi-

dotot és gránátot is tartalmaz. Említésreméltó. hogy a földpát rész-

ben pertites összenövés és ilyenkor nem mállott. A többi földpát viszont

gyakran mállott, elkloritosodott. Maximális szemnagyság 2-5 mm. Inte-

grációs asztalon a következ összetételt állapítottam meg (250 //-nál

durvább szemek százalékai külön mérésbl számítva)

:

Kalcit-cement

Limonit

I. II.

94‘2% —
0-9% —
nyom nyom
0'2% 4%
3'0% 60%
1'8% 36%
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I. II.

Karbonátos, limonitos cement nummulitidákkal 89% —
cl Zsl 1000 g< 29%
-C &
Cj N 500—1000 g 7%
S £ 250—500 g 7%
.2 bX) 125—250 g 11% 9%
lo "a>
cd 62—125 g 25%

31—62 g 19%
> rz:

G C 31 g > 4%

A 77%-os invariábilis homoktartalomból a „sable vaseux“-csoport-

hoz közelálló eredeti összetételre következtethetünk. Szortirozottsága

a megvizsgált üledékek közt a legcsekélyebb. Mechanikai összetételében

— a tengeri üledékek nagyrészétl eltéren — két maximum van.

Mindez közeli sziklás parttípusra utal. Erre magyarázatot a szomszé-

dos kisbányai erupciók, a lunkapeterdi kristályospala-sziget, valamint

a különféle tektonikai egységek határának közelsége bven szolgáltat.

A csekély szortirozottság következtében a tengermélységre következ-

tetni nem lehet.

87. sz. Alsódurvamészk. Meregyó község északi végétl 05 km-re

északra, kb. 770 m t. sz. f. magasságban húzódó mészkpadból (Gyalui

masszívum ÉNy-i pereme). Az uralkodó, foraminiferás, igen kevéssé

imonitos kalcitcementben mechanikai élegyrészként igen kevés kvarc*

van. A mechanikai elegyrészek maximális szemnagysága 300 [i
,
meny-

nyisége kevesebb 1%-nál. A kzetnek mintegy fele kétségtelenül orga-

nogén elegyrész: kevesebb molluszkum-héj mellett különösen benthoni-

kus foraminiferák (miliolideák, alveolinák) játszanak nagy szerepet.

Az invariábilis szemnagyság szerinti összetételt hozzávetlegesen a csi-

szolatban lev elegyrészek számából állapítottam meg:

250 g< 24%
125—250 g 45%
62—125 g 17%
31—62 g 11%
15-31 g 2%
15 g 7> nyom

* A kvarc-szemek itt gyakran egészen tiszták, zárványmentesek és rajtuk a

magmatikus korróziónak nyomai ismerhetk fel (a lehordási terület a közeli Vlegyásza

efTuzivus tömege). Ezzel szemben az erdélyi eocén kzeteinek nagyrészében — az itt le-

írtak közt pl. a 84— 6. és a 180— 3. számúakban — a kvarc sorosan elhelyezked zár-

ványokat tartalmaz és gyakran unduláló kioltású. tehát kristályospalából, ill. intruzivus

kzetbl származik (v. ö. írod. 31. p. 132.).
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Az invariábilis homoktartalom 87%, tehát az üledék eredeti össze-

tétele valószínleg a „sable vaseux“ fajjal azonos volt, vagy ahhoz közel

állott. A szortírozottság kismérték (87%) s így a part-, ill. fenékjelleg

sziklásnak tételezhet fel, amint ez a Vlegyászának részben egykorú

eruptív tömege közelében várható is.

199— 1. sz. alsódurvamészkö-szintbe tartozó sárgásszürke homokos

márga. Lelhelye: Vármez, Yalea Raguluj (Meszes-hg. DK-i szegélye).

Igen kis mértékben limonitos kaleit-cement kevés mikroszkopikus pirit-

gömbbel és magnetittel, kevés szericit-muszkovit pikkely, valamint

biotit és muszkovit. Igen kevés rutil, szfén és glaukonit ('?), hematit,

gránát, zirkon, epidotba hajló klinozoizit. Kvarc sok, földpát kevesebb,

részben plagioklász, részben mikroklin. Organogén elegyrész a kzetnek

mintegy felét képezi. Kzetalkotóan a foraminiferák (miliolideák) és

az algák (lithothamnium) lépnek fel. A mechanikai elegyrészek maximá-

lis szemnagysága 190 //, mennyisége 25 -2%. Integrációs asztalon követ-

kez eredményt nyertem:

I. II.

(Részben organogén) karbonátok, limonitos

cement 74-7% —
W

1

125 u< 14% 4%
.*0

a>
I

s:
tn 1

62--125 g 16-0% 64%
G
03 31--62 u 6'9% 27%

> "o
a>

U
}

bC 1 15--31 g ro% 4%
c s ®

1
15 U> 0-2% 1%

A 68%-os invariábilis homoktartalomból a „vasé trés sableux“ faj-

nak megfelel eredeti összetételre következtethetünk. A szortírozottság

mértéke (96%) közepes; a part-, ill. fenékjelleg tehát átmeneti. A köze-

pes invariábilis szemnagyság 86 //, ami csekély tengermélységet (sekély

neritikum) tesz valószínvé. (Közepes szortírozottság mellett azonban

a mélységi következtetés valószínsége kismérték). Ugyancsak sekély

neritikumra utal az említett kövülettartalom.

7— d. sz. Sárgás, kompakt, kevés kagylóhéjtöredéket tartalmazó,

tengeri mészk, a fels tarka agyag és fels durvamészkrétegek közti

gipszpadok sorozatából. Lelhely: Inaktelke mellett keletre, a Szöllf-

hegy oldala (Gyalui Masszívum északi pereme). A kzet a legfels,

összesen 5 m-es gipszpad alatti L5 m vastag tömör mészkpadból szár-

mazik, amely alatt további 3‘5 m-es anomyás mészk van; ezalatt további

4 m-rel új gipszpad következik. (A rétegsor pontos szelvényét lásd írod.

28, Tab. III. No. 16.) A kzet csaknem teljesen kövületmentes. Csak

makroszkopikusan észleltem kevés kagylóhéjtöredéket. A mechanikai
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elegyrészek szemnagyság szerinti összetételét a csiszolatban lev elegy-

részek számából hozzávetlegesen állapítottam meg:

125 g< 7 %
62--125 g 71 %
31--62 g 18 %
15--31 g 4 %
15 g> ca. 0'4%

Ez az összetétel (78% homok) a „sable vaseux“-fajnak felel meg.

A szortírozottság mértéke közepes (96%), a part-, ill. fenékjelleg

tehát átmeneti. (E kzet lelhelye az Egerbegy-Gyervásárhelyi törés-

vonal közelében van, amely vonal úgy az eocén eltt, mint az eocén után

aktivitásban volt.) A közepes invariábilis szemnagyság 86 [i
,
aminek

alapján csekély tengermélységre lehet — a közepes szortíroziottság

miatt csak fenntartással — következtetni.

7047—2. sz. porózus, csaknem fehér felsdurvamészkö. Lelhelye:

Szászfenestl DK-re a Dumbrava-tet 646-os kofájától ÉNy-ra, 540 m
t. sz. f. magasságban. Az uralkodóan organogén eredet kalcit-cement

igen kevéssé limonitos. Kzetalkotóan ostracodák, nagy, benthonikus

jelleg foraminiferák és lithothamnium (?) lépnek fel. Kvarcon kívül

igen kevés földpátot, szeriéit- ill. mszkovit-pikkelyeket és szfént tar-

talmaz. A mechanikai elegyrészek mennyisége 1% körül van, maximális

szemnagysága 200 (i. A csiszolatban lev különböz osztályú szemek

számának alapján az invariábilis összetétel hozzávetlegesen a követ-

kez:

125 g< 29%
62—125 g 50%
31—62 g 20%
15—31 g 1%
15 g > nyom

A 79%-os homoktartalom szerint az összetétel a „sable vaseux“-faj-

nak felel meg. A szortírozottság nagymérték (99%), a fenéktípus

tehát homokosnak tételezhet fel, amint ez egyébként a paleogeografiai

körülmények alapján is várható. A közepes szemnagyság 115 [i (a szá-

mításnál a legnagyobb szem osztály középszemnagyságát 150 <u-nak

vettem, mivel a maximális szemnagyság csak 200 //). A 115 //-os köze-

pes szemnagyság egészen csekély, néhány méteres tengermélységnek

felel meg. Az invariábilis elegyrészek csekély mennyisége következtében

egyébként következtetéseink bizonytalanok.
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9. sz. barnássárga
,
foltos színezödésü felsdurvamészk. Lelhely:

Egerestl DNy-ra. Kémiai eljárás és leiszapolás után a savban oldhatat-

lan, agyagmentes részt integrációs asztalon analizáltam:

1 n sósavban oldható elegyrészek (fleg CaC0 3 )

m M
j

1 n sósavban oldhatatlan, 125 p <% .

- s - 1 62—125 p

31—62 g.

.

15—31 g.

.

15 g> ..

1 n sósavban oldhatatlan, agyag (fleg iszapolat)

co
'<X» )'rt B

-« CÖ ti V

« -s §5

1

c sí
|

i-h B ®

I. II.

73-7o/o —
OM o/

0 2%
6-9o/o 31%
6'7o/o 30%
5-1% 23%
4-4% 14%
2-8% —

Az invariábilis homoktartalom 33%, ami a „vasé sableux“-fajra, a

nagymérték szortirozottság (98%) pedig homokos part-, illet-

leg fenéktípusra utal. Az invariábilis közepes szemnagyság 57 /.(, ami-

nek alapján sekély neritikus zónába tartozónak tételezhet fel ez az

üledék. (Ebbl és a következ kzetbl csiszolat nem áll rendelkezésre.)

17— 4. sz. sárga, foltos színezödésü felsdurvamészk. Egerestl

D-re. Analízis, mint elbbi kzetnél (kémiai, iszapoló és integrációs el-

járások kombinációja) :

I. II.

1 n sósavban oldható elegyrészek (fleg CaCO s ) 77‘3% —
“ •- z* 1 n sósavban oldhatatlan, 125 p< .. 1‘0% 8%
zz ^ 0
•— Z4 sj
J2 -> W yy yy 62—125 p 4-8% 36%
'd q 'a>
•r> d tn < 31—62 p .

.

3-6% 28%
b rC >»
g O bD
^ <D ^ yy yy 15—32 p. . 2-3% 18%
C a
-H ö O)

yy yy 15 p> .. U3% 10%
1 n sósavban oldhatatlan agyag (iszapolva) . . 9‘7% —

Az invariábilis homoktartalom 44%, vagyis az eredeti összetétel

körülbelül a „vasé sableux“-fajnak felelhetett meg. A közepes szortiro-

zottság (92%) átmeneti partjellegre utal, amit egyébként a tektoni-

kai viszonyok, nevezetesen a Gyervásárhelv—Egerbegyi tektonikai

vonal közelsége is megersít. A közepes invariábilis szemnagyság 72 (i

.

Ebbl azonban a csekély szortirozottság következtében a tengermély-

ségre nem következtethetünk.

84— 6. sz. felsdurvamészk. Lelhely: Báes mellett D-re, az eocén-

terület és a Vlegyásza-eruptívumot elválasztó kristályospala-nyelv köze-

lében. Uralkodó kaiéit mellett igen kevés, fleg gömbös szerkezet limo-

nitot és kvarcot tartalmaz. A kzet meglehetsen diagenizálódott. Még
felismerhet organogén elegyrész a kzetnek mintegy harmadát képezi.
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Bizonytalan ostracoda-héjszer maradványokon kívül foraminiferák

(rotalidák, miliolideák?) ismerhetk fel. Az invariábilis szemek nagy-

sága 100 //-ig terjed; mennyisége kb. 1%. Szemnagyság szerinti össze-

tételét a különböz osztályú szemek számából hozzávetleg állapítot-

tam meg:

62 M< 3%
31-62 p 70%
15—31 p 25%
15 4 > 2%

Az invariábilis elegyrészek csekély mennyisége folytán a szemnagy-

ság szerinti összetételbl vont következtetések bizonytalanok. A 3%-os
homokmennyiség alapján az eredeti összetétel a „vase“-fajnak látszik

megfelelni. A szortírozottság nagy (100%), ami azonban látszólagos is

lehet, nevezetesen annak következménye, hogy az invariábilis elegy-

részek csekély mennyisége folytán, a széls, legnagyobb szemnagyságú

osztályok nem voltak megfigyelhetk. Ugyanezért a közepes invariábili6

szemnagyság is valószínleg túl kicsinynek (44 fi) adódik.

260— 2. sz. felseocén korú. világos . kompakt mészk, a Sósmezi
(Északerdély) antiklinális felseocén mészk csoportjának alsó, 10 m-es,

igen tiszta fehér részébl. Az uralkodó, részben organogén, de ersen

diagenizálódott (Lithothamnium ?, foraminiferák, ostracodák?) karbo-

náton kívül igen kevés — 1%-nál kisebb mennyiség — kvarcot tartal-

maz. A különböz osztályú szemek számából az invariábilis összetétel

hozzávetlegesen a következnek adódik:

125 4< 2%
62—125 4 90%
31—62 4 7%
31 4 1%

Az invariábilis elegyrészek csekély mennyisége következtében a

következtetések itt is bizonytalanok. A 92%-os homoktartalom alapján

az összetétel a „sable vaseux“-fajnak felelhet meg. A szortírozottság

nagy (99%) és így sziklamentes, homokos fenéktípus tételezhet fel.

A közepes szemnagyság kb. 95 //, ami sekély neritikus zónára utal.

Hasonló mélység következtethet a kzet organikus maradványaiból is.

7061. sz. világosszürke, apró Nummulitesekkel telt márga a „Num-

mulites interrnedia rétegsor
u
-ból. Lelhely: Bács mellett Ny-ra. Ural-

kodó karbonát mellett igen, kevés felhs, több gömbös limonitot, igen

kevés opaK fekete elegyrészt (magnetit, stb.), piritgömböcskéket, glau-

konitot, kevés kvarcot és talán földpátot tartalmaz. A kzet felépítésé-
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ben uralkodó szerepet a foraminiferák (fleg 2—3 nim-es átmérj
Nummulitesek) játszanak. A mechanikai elegyrészek mennyisége 7%,
nagysága 150 //-ig terjed, leggyakoribb a kb. 70 //-os átmér. Integrá-

ciós asztalon végzett analízis eredménye:

I. II.

Karbonátok (cement és organogén elegyrész)

Limonit

Cd

cd <d
NJ

' t/J

cd £- \
xz ^
o ÖJD

QJ <D

G "G

125 p < .

62—125 p

31—62 p .

15—32 p

.

15 p > .

90-0% -
3-0% -
01% 2%
31% 47%
2-3% 32%
0-8% 13%
0'3% 5%

A 49%-os homoktartalom alapján az eredeti összetételt a „vasé

sableux“-fajhoz közelállónak tételezhetjük fel. A szortirozottság nagy

(98%), ami a — paleogeográfiai viszonyokkal egybehangzóan — homo-

kos part-, illetleg fenéktípusra utal. A számított közepes invariábilis

szemnagyság 71 //. Az ebbl következtethet csekély tengermélységet

az intermediarétegek kövülettartalma is megersíti.

7038. sz. világoszöld márga, a „bryozoa-rétegek
u

szintjébl. Lel-

helye: Magyarnádas, a Tárnokról vezet els árok. A kzet nagy meny-

nyiségü kalcitból, kevesebb kvarcból, muszkovit-szericit-pikkelyekbl,

glaukonitból, felhs és gömbös limonitból és talán igen kevés pirit-

gömböcskébl áll. A kövületek a kzetnek legfeljebb néhány százalékát

képezik. Fleg plankton-foraminiferák szerepelnek, leggyakrabban 10—
100 //-os textularidák. Kövesít (tölt-) anyaguk igen sötét limonit.

A mechanikai elegyrészek mennyisége 8%, maximális szemnagysága

120 //, leggyakoribb szemnagysága kb. 40 fi. Integrációs asztalon vég-

zett analízisének eredménye a következ:

I. II.

Karbonátok, stb 90’0% —
Limonit 1-3% —

'cö "aJ 62 p <•— -iá esi

01% 1%
c 48 31—62 U 3-6% 41%

|! 5 í
15-31 p 3-6% 41%

1-4% 17%

Az 1%-os homoktartalom alapján az eredeti összetétel a „vase“-

csoportéhoz közelállónak tételezhet fel. A nagymérték szortírozott-

ság (100%) a paleogeográfiai viszonyokkal egybehangzóan homokos

fenéktípusra utal. A közepes invariábilis szemnagyság 34 //, amibl
100 m-nél mélyebb tengerre, valószínséggel mélyebb neritikumra lehet



126 SZADECZKY-KARDOSS ELEMÉR DR.

következtetni. E következtetést megersíti a kzetnek fleg apró

plankton-foraminiferákból álló faunája is.

8563. sz. lutetienkorú, szürkésbarna, nnmmuliteses mészk, miocén-

korú konglomerútból. Lelhely: Sajgó, Bolován-árok (ÉNy-Erdély).

Rozlozsnik Pál fgeológus úr szíves meghatározása szerint a kzet
Assilina exponens (A) Sow. (= A. mammilata d’Arch.)-ot, Assilina

granulosa d’Arch.-ot, egy kisebb pontozott nummulinát (N. Deshayesi?)

és egy alveolina sp.-t tartalmaz.

A nummulitidák a kzetnek mintegy 30—40% -át képezik. Ezeken

kívül a csiszolatban kb. 4% lithothamnium és 1—1'5% egyéb organikus

maradvány, még pedig legnagyobb részben perforált foraminiferák, neve-

zetesen rotalidák ismerhetk fel. Az organikus maradványok eredeti

mennyisége valószínleg nagyobb volt a megadottnál, a kzet ugyanis

kissé diagenizálódott. A karbonátos cement mennyisége 35—45%.
A cement fleg 10 és 65 // körüli kalcitszemekbl áll. Kevés gömbös és

igen kevés felhs limonit is elfordul.

A mechanikai elegyrészek mennyisége 18'7%. maximális szemnagy-

sága 1
2 mm. Ritkán és csak a legnagyobb klasztikus szemek gömbölyö-

döttek. A legfontosabb klasztikus elegyrészek: sok kvarc, kevés kvarcit

(vagy kvarcitos kristályospala-töredék), kevés muszkovitpikkely, maxi-

málisan 90 (i átmérj fekete o^ak fémes ásvány (magnetit stb.), igen

kevés kloritosodott biotitpikkely, gránát, turmalin (sárga^színtelen

és zöldesbarna-sárga pleochroizmussal), epidot, szfén, ill. grothit és

talán sztaurolit.

Invariábilis összetételét az integrációs asztalon kimért csiszolat

alapján a következnek állapítottam meg:

250 g < 4%
125—250 g • 8%
61—125 g 49%
31—62 g 30%
31 g > 9%

A 61%-os homoktartalom alapján e kzet a „vasé trés sableux“-

fajhoz áll a legközelebb. A kismérték szortírozottság (88%) sziklás

part-, illetleg fenéktípusra utal. Ez a körülmény, valamint az ÉNy-

erdélvi eocénben ismeretlen assilinák jelenléte arra mutat — amint ezt

egyébként Rozlozsnik fgeológus úr is említette levélbelileg —,
hogy

ez a másodlagos lelhely kzet a kárpáti geoszinklinális üledékes kze-

teivel van rokonságban. A sziklás partjelleg következtében a tenger-

mélységre határozottan nem következtethetünk, azonban úgy a mecha-

nikai elegyrészek durvasága — 94 // lenne a közepes invariábilis szem-
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nagyság —
,
valamint a kzet kövületei sekélyebb neritikus zónára

utalnak.

Alkalmam volt megvizsgálni egy, a Rodna vidéki eocén elfordulás-

ból származó mészkcsiszolatot is (262. sz.). Sajnos, a közelebbi lel-

hely nincs megadva. A kzet nagyrészben organogén eredet. Felismer-

hetk nummulitidák, sok lithothamnium, kagylóhéjtöredékek és talán

bryozoa. A kevés felhs és gömbös limonitot tartalmazó karbonát-cement

szemnagysága igen változatos (2—130 fj). A mechanikai elegyrészek

mennyisége csekély, 2% alatt marad. Maximális szemnagysága 2'5 mm.

A nagyobb szemek gömbölyödöttek. Nagy (muszkovitos) csillámpala

és kvarcit szemeken kívül elfordul kvarc, kevéssé mállott földpát,

nagyon kevés mállott biotit (muszkovit önállóan csaknem teljesen hiány-

zik a kzetbl!). A különböz nagyságú szemek számarányából az

invariábilis összetétel hozzávetlegesen a következnek adódik:

250—2500 p < 50%
125—250 p 15%
62—125 p 20%
31—62 p 12%
15-31 p 2%
15 p> 1%

A 85%-os homoktartalom alapján az invariábilis összetétel a„sable

vaseux“-fajénak felel meg. A szortírozottság igen csekély (maximálisan

50%), ami tipikus sziklás partinak bizonyítja ezt az üledéket. Ez a jel-

lemvonás természetes is a kárpáti orogén, illetve annak közelébl szár-

mazó kzetnél. A szemnagysági viszonyok és kövületek alapján a le-

rakódás sekély neritikus zónabelinek ítélhet.

A vizsgálati eredmények összefoglalása.

Az erdélyi eocén vizsgált tengeri üledékeinek invariábilis szemnagy-

ság szerinti összetétele meglehetsen változatos. A finomszem és er-

sen szortírozott üledékek uralkodnak. A vizsgált 17 kzet közt egy

sincs, melynek invariábilis összetétele a legdurvább TnouLET-féle üle-

dékcsoportnak, a „sable“-nak felelne meg. Ennek oka egyrészt abban

kereshet, hogy az invariábilis összetétel gyakran — különösen a durva

kövülethéjakban bvelked üledékeknél — finomabb, mint az eredeti

összetétel volt. Másrészt az erdélyi eocénüledékek átlagban nagymér-

ték feldolgozottsága, érettsége is szerepet játszhat e tekintetben.

(Vonatkozik ez elssorban az eocénben peneplénné lehordott Gyalui

Masszívum peremének üledékeire.) Végül azon körülmény is figyelembe
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veend, hogy a „sable“-csoportba tartozó üledékek, mint rendszerint a

legszéls parti zónák lerakódásai, az üledéksor keletkezése közben leg-

könnyebben, már csekély oszcilláció hatására is elmosódhatnak. A vizs-

gált üledékek invariábilis összetétele leggyakrabban a „sable vaseux“-

és ,,vase"-fajokénak felel meg. (\ ilágos, hogy ez az invariábilis össze-

tétel annál nagyobb valószínséggel felel meg a feltételezhet eredeti

teljes összetételnek, minél nagyobb az invariábilis elegyrészek százalé-

kos mennyisége.)

A part-, illetleg fenéktípus, az analízisek eredménye szerint,

nagyobbrészt homokos. Az invariábilis összetétel kilenc esetben ersen
szortírozott. A Gvalui Masszívum északi és északkeleti peremének eocén

tengeri üledékei, vertikális helyzetüktl függetlenül, csaknem mind
homokos part-, illetve fenékjellegek. Az invariábilis összetételbl vont

eme következtetéssel tökéletes összhangban állnak a más úton nyert

eredmények. Ismeretes Demartonne vizsgálatai óta, hogy a szóban-

forgó eocénterületnek megfelel egykori lehordási terület, a Gyalui

Masszívum, az alsó-eocénben peneplénné hordatott le. A peneplénen ter-

mészetesen uralkodóan a lapos parttípus alakult ki, ami a homokos
partok egyik legfontosabb képviselje. Még inkább homokos jelleg a

parttól távolabbi tengerfenék, a felhalmozódó üledéktakarónak meg-

felelen. (írod., 28.)

A Gyalui Masszívum peremén általánosabb homokos partot fiatal,

meredek relieffel bíró partok megszakítják ott, ahol a peneplén kifejl-

dését egykorú eruptivus, illetleg tektonikus mködés zavarta meg.

A Masszívum peremének eruptív telérjei — mint többek vizsgálata

egybehangzóan bizonyítja — a kréta- és eocénkor határán keletkeztek.

Azonban, a tektonikus vonalak, melyek mentén e telérek elhelyezkednek,

legalább részben még az eocén után is aktivitásban voltak. A Vlegyá-

száról szintén kétségtelenül ismeretes, hogy mködését már a krétában

megkezdte, de még az eocén után is folytatta. (A reliefre vonatkozó iro-

dalom összefoglalását lásd: írod., 28.) E folyamatok természetesen a

parti ciklust is befolyásolták és az eocénüledékek invariábilis összetéte-

lében is pontosan tükrözdnek. Meredek reliefre, sziklás parttípusra utal

a kisbányai telérek közelében gyjtött alsójával, az Egeres—egerbegyi

teléres tektonikus vonal és eruptívumok mentén lerakodott egeresi és

inaktelki, végül a Vlegyásza peremi üledékek egy része.

(Figyelemre méltó, hogy míg a homokos, lapos és másrészt a szik-

lás meredek part-, illetleg fenéktípus tengeri üledékei az invariábilis

összetétel alapján világosan megkülönböztethetk, addig ugyanezen két-

féle típusú üledékek makroszkopikus jellegeiben lényeges eltérés egy-

általán nem tnik fel.)
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A Gyalui Masszívum peremi üledékeitl észak és északkelet felé

a kárpáti orogénhez közeledve, a meredek relief jellegei mindinkább

gyakoriakká válnak. E változás az invariábilis összetételbl is kitnik.

A Meszes mindkét peremének megvizsgált üledékei kevéssé szortírozot-

tak, átmeneti vagy sziklás parti jellegek. A Mojgrád—Zsibó—Sós-

mez-i üledékfelhalmozó tektonikus süllyedésvonal kzetei, a zavarta-

lan szedimentációs térnek megfelelen ismét szortírozottak. Végül a

sziklás parti jelleg a geoszinklinális üledékében (a Rodna vidéki 262. ez.

kzet) különösen élessé válik. Ugyanebbe az orogén típusba látszik tar-

tozni kövületei alapján is az Erdélyi Medence mediterrán konglomerát-

jaiban elforduló eocénmészkövek vizsgált (Sajgó vidéki) példája is.

A nagy mértékben szortírozott üledékek invariábilis közepes szem-

nagysága alapján a tengermélységeket a következképen jellemezhetjük.

A vizsgált két perforátasorbeli kzet határozott következtetésre alkal-

matlan. Annak valószínsége azonban már itt is megállapítható, hogy

mindkét üledék a legsekélyebb neritikumnál mélyebb tengerben rakó-

dott le.

A kiskalotai és mojgrádi „ostreás tályag“-szintbeli kzetek 40—45

f.i -os invai iábilis közepes szemnagysága a középs neritikus zónára

enged következtetni.

A vizsgált alsó-, valamint fels-durvamészkövek nagy részének

invariábilis összetétele alapján az elbbieknél sekélyebb, néha talán alig

néhány méteres mélységi zónára következtethetünk. E kzetek kövületei

is: foraminiferák (miliolideák, rotalidák, alveolinák), ostracodák és

végül a fácies szempontból különösen fontos lithothamniumok — ameny-

nyiben a mélység szempontjából nem indifferensek — ugyancsak a

sekély-neritikus zónára utalnak.

Az egyetlen megvizsgált „intermediaréteg“-szintbeli márga 71 ^-os

közepes invariábilis szemnagysága alapján sekély neritikumban lerakó-

dottnak tekinthet. A fossziliák (foraminiferák, fleg nummulitidák)

hasonló következtetést megengednek.

Végül a vizsgált „bryozoa-rétegek“-szintbeli kzet összetétele mé-

lyebb neritikumra (esetleg a neritikumnál is mélyebb tengerre) utal.

A kzet fácies szempontból kisérték organikus maradványai (plankton

foraminiferák) sem állnak e következtetéssel ellenmondásban.

Az invariábilis összetételbl következtethet tengermélységek tehát

a vizsgált esetekben mindig összhangban állnak a kzet kövületeibl

következtethet mélységekkel. Ezek az eredmények továbbá kielégíten

megegyeznek a kérdéses szintekre vonatkozó azon felfogásokkal, ame-

lyekre eddig más szerzk a faunák alapján jutottak. Koch (írod., 3.)

a perforátarétegeket, ostrea-tályagot, valamint az alsó-durvamészkövet

általában sekélytengerinek tartotta. A legnagyobb mélység volt ezek

Földtani Közlöny. LX. kötet. 1930. 9
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közt az ostrea-tályag szerinte. A fels-durvamészk lerakódása Koch
szerint is sekély tengerben, az intermediarétegeké a fels-durvamészké-

nél valamivel mélyebb zónában, végül a bryozoarétegeké még az inter-

mediarétegekénél is nagyobb mélységben történt. Miháltz magyarvalkói

tanulmánya (írod., 24.) szerint az ottani perforáta-, ostrea-tályag- és

alsó-durvamészkrétegek a szublit orális, illetleg a sekély-neritikus

zónákba sorolhatók. Ez az általánosnál még csekélyebb tengermélység

a kérdéses területnek meglehetsen szedimentációs-tér-széli helyzetébl

könnyen érthet és a kifejtettekkel összhangba hozható.

Mindezekbl kitnik, hogy az északnyugat-erdélyi tengeri eocén —
epikontinentális jellegének is megfelelen — uralkodólag 6ekélytengeri,

neritikus lerakódás volt.

*

Az invariábilis összetétel vizsgálata tehát az erdélyi eocén eseté-

ben minden tekintetben olyan következtetésekre vezetett, amelyek más

úton nyert ismereteink szerint helyeseknek tekinthetk. Ez a példa arra

mutat bár magában természetesen még nem elegend bizonyíték —

,

hogy az invariábilis összetételre vonatkozó fent összefoglalt felfogás,

melynek fleg a jelenkori üledékek vizsgálata szolgált alapul, a geoló-

giai múlt üledékeire is érvényes. Ez esetben pedig az invariábilis össze-

tétel megállapításával nemcsak a kzettani jellemzéshez járulunk hozzá,

hanem ennek alapján sok esetben néhány fontos fácieskérdést is meg-

oldhatunk.
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