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Das ganze System ist auf dynamischer Grundlage aufgebaut.
Will mán einen Bódén in das System einreihen, geniigt es deci

Lokaltypus zu bestimmen. Die physikalischen und pfianzenphysio-
logischea Zustandsbestimmungen des Bodens gewinnen dureh die

Einreihung des Bodens in das System cinen dynamischen Charak-
ter. Deshalb ist es von gr-osser praktiseher Wichtigkeit, nicht nur
den Náhrstoffzustand zu bestimmen, sondern auch den dynamischen
Oharakter des Bodens- Ebenso ist es notwendig, dass auch bei dér
praktischen Bodenkartierung die bodendynamische Klassifizierung
zum Ausdruek gelangt. Das wird am eint'achsten durcli den gene-
tischen Bodentypus bestimmt und angegeben, deni die genetischen
Bodenbildungsfaktorea sind zugleich die wirkenden dynamischen
Faktorén im Bódén.

# * *

Talajrendszerem kiindulási pontját azok a genetikai talaj-

típusok képezték, amelyek az orosz talajtani iskolából indultak ki,

(s amelyek ma a talajtan alapegységeit alkotják épúgy, mint ahogy
pl. az ásványok az ásványtannak, vagy a kzetek a kzettannak
egységei. Dokuesajev, az orosz iskola atyamestere, a talajt
nem tekinti egyszeren eImáiltt kzetnek, hanem az összes
t a 1 a j k ó p z d ó s i t é n y ez k f ii g g v é n y é n e k . Ebben korá-
nak általános felfogásától lényegesen eltért. St azt is mondhatjuk,
hogy D‘ o k u c s a j e vnék ez az alapgondolata még sokáig nem talált
kell megértésre, nemcsak idegen országokban, de még saját hazá-
jában sem. Még 1909-ben az I. Nemzetközi Agrogeológiai Konferen
cián a nagy Ramann, és az itt összegylt talajszakemberek zöme
a talaj fogalmát egyszeren akként határozta meg, hogy a talaj
a föld küls szilárd kérgének elmúlltt része. Ma már tudjuk, hogy
ez a meghatározás nem elegend, mert a. kzetelmállás ugyan a

talajban is nevezetes szerepet visz, de más talajképzdési jelenségek
kel tyombinalva, egészen sajátos, a talajokra, jellegzetes
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jelenségekké alakul át, melyeket t a 1 a j kép z d és i jelensé-
geknek nevezhetünk. Legjobb, ha a talajképzdési tényezket és

az azok hatása folytán a talajban lejátszódó jelenségeket egy köz
vetlen példán világítom meg.

A mi alföldi televényes fekete földünk, pl. Mezhegyesen, ere-

detileg lösz volt, másszával ez a geológiai eredete ennek a talajnak.

Ezzel adva van a talaj kiindulási anyaga, az els képzdési tényez,
melyrl tudjuk, hogy subaerikus képzdmény, hulló por, mely igen
gyér xerofita növényzet közé hullott. Maga az alapanyag zöme
finom por, amelyhez legfeljebb finom homok keveredett aszerint,

hogy mennyire növekedett idnként a légáramlatok sebessége.

Agyagos rész rendesen kevés, mert a löszképzdés csak száraz ég-

hajlatban és ott alakul ki típusosán, ahol száraz alapzatra talál-

Ha ugyanis a finom hulló por idszakosan, vagy állandóan víz-

borított területre esik, akkor u. n. agyagos vagy mocsári lösz kelet-

kezik. Nem foglalkozhatom részletesebben a löszképzdéssel, csak

azt akarom kidomborítani, hogy már ezen alapanyag képzdésében
is az elmállás mikéntje és mértéke lényegesen változik a vidék

éghajlati és domborzati, továbbá vízrajzi viszonyai szerint. Maga
az eredeti hullópor kémiailag alig mállóit el, ha száraz körül-

mények közé jutott. Ezért kevés benne az agyagos rész. Ugyancsak
a száraz éghajlat, illetleg helyi vízrajzi viszonyok következtében

a finom hulló por csak szárazságot tr, gyér növényzetet nevelhet,

melynek elhalt maradványa olyan kevés, hogy az adott viszonyok
között nyomtalanul elbomlik. Ezért az eredeti lösz nem is tartal-

maz meghatározható húmuszmennyiséget. Ezen az alapkzeten ala-

kult ki azután a televényes fekete föld Mezhegyesen, Békésgyulán,

Békéscsabán és Alföldünk legtöbb helyén. Az orosz fekete föld, a

„csernozjom“ is nagyrészt löszön épült fel. Ámde Koszovi cs
tanulmánya értelmében (1) a csernozjom más alapkzeten is (ú- rrn.

morenalerakódások, júraagyag és mész, olivinbazalt stb.) elfordul

és nálunk is pl. a kecskeméti fekete televényes homok nem egyéb,

mint homokon felépült csernozjom. Ha most kutatjuk annak okát,

hogy miként alakulhatott ki ennyire különböz kzeteklkil ugyanaz
a talajtípus, akkor mindjárt másik két fontos tálajképzdési tényezt
ismerünk fel: az éghajlatul és növényzetet. A fekete mezségi talaj,

vagy csernozjom kialakulásához mérsékelten száraz éghajlat szük-

séges, mely elég nedves ahhoz, hogy a talajt, a téli hideg idszakot

nem tekintve, állandó fnövényzet borítsa; de nem elég nedves

ahhoz, hogy azon bvebb nedvességet igényl fák, vagy erdségek

foglaljanak teret.

Kezdetben ezek az éghajlati jellemzések nagyon határozat

hurok voltak, ma már Koppén (20) után a különb. éghajlati zóná-

kat és ezek válfajait határozott képletekkel fejezhetjük ki, akár

csak a vegyi képletekkel a vegyidet alkotórészeit. Az orosz csernoz-

jom-zóna Koppén éghajlati világtérképe szerint BSk képlettel

van jelölve, melyben B a száraz zónát, S ennek Steppe-területét,

k pedig azt jelenti, hogy a tél hideg, az évi hmérséklet átlag

-J-
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több. A Láng-féle estényezk az európai csernozjom-övekben 40—70,

az Északamerikai Egyesült Államokban 41—152 között változnak-

A Mayer-tele nedvességi értékek (N—S quotiensek) pedig Európá-
ban 125—350, Amerikában 1 12—323 között változnak.

Ez tehát egy állandó és gazdag mezségi növényzet birodal-

mává lesz, függetlenül most már attól, hogy milyen volt az alap-

kzet, lösz, homok stb., mert a növényzetre ilt dönt az éghajlat,

illetleg a helyi vízrajzi viszonyok. Így pl. az orosz szárazabb
mezségi zónákban, ahol már nem a fekete föld, de a világos-barna,

vagy gesztenyeszín talajok zónája van, a nedvesebb, de még nem
vizenys mélyedésekben mezségi fekete földet találunk. Mert itt

az altalaj vízviszonyai, a száraz éghajlat ellenére is nedvesebb
viszonyokat hoznak létre a talajon, mint amin a magasabb fekvés
száraz steppéken uralkodik. Ilyen viszonyok között tehát a barna
mezségi talajok zónájában foltomként fekete mezségi talajokat

találunk. Ezzel pedig a helyi domborzati és vízrajzi viszonyoknak
tulajalkotó szerepét látjuk a mezségi talajok kialakításában- A
mezségi talajok kialakításába, mint ötödik tényez, az állatvilág

is beleszól. Ismerjük a, mi alföldi pusztáinkról az ürgét, mezei egeret,

továbbá a nedves televényes földjeink lakóját, a vakondot. Ezek
a talajlakók a rr.ezségi talajok jellegzetes állatvilágához tartoznak,

mert élelmük a füvek magvai, lakásuk és búvóhelyük a talaj-

Ebben azután a tekervényes utakon át a mélyebb szintekben készí-

tik el lakásukat, ezzel pedig a. fels, televényes szint talaját a mélyebb
szintek anyagával egyre jobban összekeverik. Egyben típust jelz
tényezk is, mert a fekete mezségi talajok szelve íyében gyakran
látunk a fels fekete szintben világosabb foltokat,, a világos altalaj-

ban pedig fekete földdel kitöltött foltokat. Az oroszok ezeket

„krotovmák“-n,ak nevezik, utalván ezzel azokra a rágcsáló álla-

tokra, amelyek ezeket az üregeket létrehozzák, és amelyeknek
csontváza is gyakran feltalálható ezekben az utólag kitöltött üre-

gekben. Ahol tehát ilyen krotovinákat, illetleg kitöltött üregeket

találunk, ott kétségtelenül a talaj képzdésében legalább is egy
ideig olyan száraz éghajlat uralkodott, mely a mezségi növényzet-

nek kedvezett. Ezek a rágcsálók ugyanis csak ilyen körülmények
között tudnak megélni- Így a krotovinák útján még a régen elte-

metett mezségi talajokat is felismerhetjük.

Ámde a mezségi talajokra nemcsak a krotovinák jellemzk,
hanem a talaj humuszának az ásványi résszel való teljesen egy
nemit összeolvadása. Ebben nemcsak a rágcsálók, hanem a földi

giliszták és valószínleg még más talajlakó állatkák is közre-

mködnek. Az évenként elhalt füvek földfeletti és földalatti részein

ugyanis a különféle állatkák egész serege táplálkozik, s így az

elhalt növény rostszervezetét szétbontja, megemészti, és az el nem
használt szerves anyagot kiválasztja és a talaj ásványi részével

tökéletesen összekeveri. Az ilyen humuszt nevezik a német szak-

emberek „Mull“-nak (2), mely erdtalajokban csak ritkán fordul

el, a fekete mezségi talajokban azonban általános. Iía igaz is
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az, hogy a földigiliszták „Mull“-ja nemcsak mezségi feketeföldiek-

ben, de jó erdtalajokban is képzdhet, mégis nagy különbség van
a kétféle húmusz tartóssága szempontjából. Ez megint a két talaj-

típus ellentétes dinamikai és kémiai jelenségeivel függ össze,

melyet itt csak röviden akként jellemzk, hogy az erdk humusza
telítettet) .s ezért mobil is , a mezség) talajoké mésszel telített , ezért

stabil és lassan bomlik meg
Itt ugyanis egy érdekes látszólagos ellentmondással találko

zunk- Ismeretes ugyanis, hogy a húmuszt megbontó baktérium-
világnak a mezségi talajok gyengén lúgos, és tápanyagokban
gazdag közege sokkal megfelelbb, mint az erdtalajok savanyú, és

rendesen tápanyagok hiánya miatt szegényebb közege. Tisztán
talajbakteriológiai szemszögbl tekintve, azt kellene tehát gondol-
nunk, hogy az erdtalajokban inkább felhalmozódik a húmusz,
mint a mezségi talajokban. A valóság pedig az ellenkezt bizo-

nyítja. Ez az ellenmondás azonban csak látszólagos és csak azt

bizonyítja, hogy a talajbakteriológiai kérdéseket általános talaj

tani ismeretek híján nem lehet a valóságnak megfelelen meg-
oldani. Itt ugyanis elssorban nem szabad felednünk, hogy a

baktériumok mködéséhez nemcsak táplálóanyagok és kedvez h-
mérséklet, de elegend nedvesség is szükséges. Tudjuk ma már,
hogy az erdtalajok baktériumflórája a meleg nyári hónapokban
a legtevékenyebb, mert a meleg kedvez a baktériumok szaporodásá-
nak, az erdtalaj pedig elég nedves még nyáron is. De már a
mezségek talajában ilyenkor nedvesség hiánya miatt a baktériu-

mok száma ersen visszaesik. Amikor tehát legélénkebb lehetne a

húmuszbontás, a szárazság ezt megakasztja- Ehhez hozzájárul, mint
már említettem azt is, hogy a telítetlen erdhúmusz felülrl lefelé

vándorol, és így a húmusztakaró alatt sokszor egészen megfakult

szürke, vagy fakó szint, az ú. n. „podzol“ képzdik. A mezségi
feketeföld húmusza kalciummal telített; ezért nem vándorol, mert
nem diszpergál ví,z hatására, hanem helyben marad, és mint old-

hatatlan ragasztóanyag, hozzájárul a feketeföldek állandó morzsn-
lékos szerkezeiének biztosításához. Arra nézve pedig, hogy a mara-
dandó televény képzdésében mennyire dönt szere]) jut a kalcium-

nak, legjobb bizonyítók a rendzinák fekete húmusza.

A rendzinák tulajdonképen erd talajok, mégis a televényük

nem mobilis és nem is bomlik gyorsan, mert a rendzinák alapkzete
szénsavas mész, vagy a gipsz. Mindkét esetben a kalciumkation
közömbösíti az erdtalaj savanyúságra hajló közegét és koagulálja

az esetleg átmenetileg és helyileg képzdött telítetlen humuszt is-

Ezért a rendzinák, az erdségek fekete földjei is, talajtani tekin-

tetben közelebb állnak a esernozjomokhoz, mint a podzolokhoz. Ma
még ugyan nem ismerjük eléggé a humuszanyagokat, hogy kellleg
megmagyarázhatnék azt, hogy a kalciummal telített humusz a

szerves bontások kisebb mértékét képviseli, mint a savanyú, vagyis

telítetlen erdhúmusz. Minden jel arra vall azonban, hogy kalcium-

mal telített humusz lassabban bomlik, mint a telítetlen, és hogy
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utóbbiból, még ha mesterségesen telítjük is kalciummal, ez a hu-

musz gyorsan eltnik- Jó példa erre a lecsapolt és meszezéssel

közömbösített, savanyít láptalajok humuszának gyors eltnése. Az
is érdekes, hogy ha a mezségi fekete told erd alatt degradálódik,

akkor a kalciummal telített humusz hamarosan telítetlenné lesz

és hamarosan elbomlik. Ezekbl jogosan kövekeztethetiink S te-

lj utt-tal (3) arra, hogy a savanyú erdhúmusz valahogyan mesz-

szibbre menleg elbomlott humusz, mint a csernozjom húmusza.
mert amabból nem lehet emezt helyreállítani, holott a csernozjom
húmusza, ha degradálódik, hamarább bomlik. A mezségi talajok

húmusza az elhalt szerves anyagokból közvetlenül képzdik, való-

s ínleg a kabátunkat ionnak véd hatása alatt és ezen közeg gyenge
lúgossága következtében. Az újabb idevonatkozó tapasztalatokból

ugyanis feltételezhetjük, hogy lúgos közegben a növényi szerves

anyagok legellentállóbb maradéka, a lignin, a fehérjékkel tartósaid)

komplexumokat ad, melyek már nem is bomlási termékek, de szin-

tézis útján, felépült új anyagok. Savanyú közegben ez a szintézis

nem mehet végbe. A lignin ugyan itt is humifikálódik és részben

megvédi a fehérjék nitrogénjét az ammonifikálással szemben, de

korántsem olyan mértékben, mint az elbbi esetben. Ezeket a jelen-

ségeket tanulságosan világítja meg Kovásza a y dr-nak megye-
temi laboratóriumomban nemrég készült mszaki doktori érte-

kezése (4).

Ámde lúgos közegben nemcsak ilyen szerves szintézisek, de

zeolitszer vegvületek is képzdhetnek, melyek savanyú közegben
egyáltalán nem keletkeznek, miként ezt a mesterséges zeolitdkra

vonatkozó régebbi kísérleteim bizonyítják (5). Mindezzel csak azt

kívántam bizonyítani, hogy a mezségi talajok képzdési jelenségei

talajt épít, vagyis konstruktív jellegek. Ezzel ellenkezleg a

savanyú erdtalajok jelenségei talajt romboló, vagyis destruktív

jellegek.

Látjuk tehát, hogy a talaj mikrokozmosza ugyan lényegesen
közremködik a talaj húmuszának képzésében, de ez sem független

attól a közegtl, a talajtól, melyben a többi talajképzdési ténye-

zvel együtt a talajbaktériumok és egyéb mikroszkópos szervezetek

harmonikusan közremködnek. A talaj mikrokozmosza, vagy a

sokat hangoztatott edaphon, csak egyik fontos, de a többi ténye-

zvel összhangban mköd talajképzdési tényez.

Az eddig megismert hat képzdési tényez harmonikus együtt-

mködésének eredménye a természetes, vagy stalaj. A képzdéshez
azonban bizonyos idre is szükség van, azért jogosan számíthatjuk
a képzdési tényezk közé a talaj korát is. Igaz, hogy ma még nem
tudjuk, hogy mennyi id szükséges ahhoz, hogy pl. a löszbl
fekete mezségi föld alakuljon ki. Koszovi cs szerint az orosz

csernozjom kialakulásához igen hosszú idre volt szükség (6).

Egyébként némi fogalmat alkothatunk magunknak errl, ha mér-
legeljük, hogy milyen lassan megy egy húmuszszegény alföldi

talajban istálló-, vagy zöldtrágyával a talaj húmusztartalmát
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növelni. Ámde, lia ezek alapján jogosan mondjuk is, hogy a mez-
ségi fekete föld kialakulásához sok id kell, ezzel még csak nagyon
határozatlan mértéket adtunk a kifejldés idejérl, illetleg korá-
ról. Ha a talaj koráról, mint talajképzdési tényezrl beszélünk,

akkor nem azt számítjuk, hogy hány évtized, évszázad, illetleg

évezred telt el, amíg az anyakzetbl az illet talajtípus kialakult,

hanem az a lényeges, hogy bizonyos id szükséges ahhoz, hogy vala-

mely típus kialakuljon, és a kialakulás mértéke és mikéntje az,

ami a talaj jellegéhez tartozik.

Vannak, akik a talajok kialakulásában bizonyos fejldési

fokozatokat különböztetnek meg (7). Kétségtelen, hogy ilyen fejl-

dési fokozatok vannak, mert a talaj egy állandóan változó, fejld
valami, egy dinamikai rendszer, melynek tényezi a képzdési
fényezk. Ebben rejlik a genetikai tényezk megismerésének nagy
hordereje. Ha a talajok állandóan mköd dinamikai rendszerek,
akkor nem elegend a talajok jelenlegi fizikai, kémiai és biológiai

állapotának megismerése, mert ez legfennebb csak egy keresztmet-

szet a dinamikai rendszer mködésébl, mely talán már rövid id
múlva megváltozhat. Azt, hogy ez a változás milyen irányú és

milyen gyors, megint a talajképzdés típusából ismerhetjük meg,
amelyekrl Glinka ismert szakkönyve nyújt b felvilágosítást ( 8) •

Az s csernozjom talajokban ez a változás lassú és konstruktív

jelleg, a podzol talajokban ellenkezleg, gyors és destruktív

jelleg.

Lényegesen megváltozhat a talajalakulás vagy képzdés
iránya és sebessége, ha az ember munkája is beleavatkozik a talaj

dinamikájában. Ezért az ember munkája szintén a talajképzdési

tényezkhöz számítandó. Nem tekintve azokat a nagyobbszabású
átalakításokat, amelyeket pl. a tzegek lecsapolása, meszezése és

egyéb megjavítása elidéz, itt csak a mezségi fekete földek szántó-

földi hasznosításáról kívánok megemlékezni.
Az si mezségi talajban ugyanis a képzdési tényezk dina-

mikai irányát akként jellemezhetjük, hogy az ásványi anyagok
kilúgozása és felhalmozódása bizonyos mértékben egyensúlyban

van, csak a húmuszkópzdós és ezzel kapcsolatban a növényi táp-

anyagfelhalmozódás a fels talajszintek felé irányul. Stebutt
szerint (9) a esernozjomok természetes viszonyok között állandóan

gazdagabbak lesznek növényi tápanyagokban, mert a fels szintek-

bl nem lúgozódik ki semmi, ellenben a füvek mély gyökérzete a

mélyebb rétegek tápanyagait is a fels szintekbe gyjti össze.

Ebbe a dinamikai rendszerbe most beleavatkozik az ember;

felszántja a földet, több nedvesség, de több leveg is jut a talajba,

tevékenyebb lesz a szerves anyag bomlása, nagyobb lesz a termés,

de a tápanyagfelvétel is. a learatott termést ki visszük a talajból

és vagy nem adunk vissza belle semmit, vagy a kivitt tápanyagok-

nak csak törtrészét. Ennek természetes folyománya az lesz, hogy az

eredetileg gazdag mezségi fekete föld is elbb-utóbb elszegényedik,

a termések visszaesnek, vagy mesterséges pótlásra szorulnak. Még
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hamarább bekövetkezhet ez a szükséglet, ha mesterséges öntözéssel

az év? terméseket jelentékenyen növeljük.

Mindez csak azt bizonyítja, hogy ha az emberi beavatkozást
kikapcsoljuk a talajképzdési, illetleg dinamikai tényezk közül,

akkor nem is kaphatunk a talaj dinamikai rendszerérl helyes
képet. Az ember tehát mint talajképz tényez, méltán sorozható
nyolcadiknak az elz héthez, melyek mindenike, miként láttuk,

tevékenyen közremködnek a mezségi fekete föld kialakulásában
és állandó változásaiban- Azt is láttuk, hogy ez az együttmködés
bizonyos mértékben kiegyensúlyozott, vagyis harmonikus. Még a

független tata j képzdési tényezk is. mint pl. az éghajlat, a talaj-

képzdés viszonylatában elbb-ntóbb mintegy egyensúlyba jut a

többi tényezvel. Ez az egyensúlyi állapot azonban nem valami
állandó nyugvópontot jelez, hanem mozgó egyensúly, amelyben az

elhasznált anyag újra pótlódik és jellegzetes talajreakciók folyto-

nosain és állandó irányba tartanak. Ennek felismerésében rejlik az

orosz genetikai típusoknak nagy talajtani, de gyakorlati értéke is.

Mert ha megismertük a talajképzdésben szerepl dinamikai ténye-

zket, és ezeknek mködése nem változott meg a jelenben sem,
akkor ismerjük egyszersmind az illet talajban jelenleg is tevé-

keny dinamikai erk irányát és várható eredményét is. Ha a talaj

múltjából következtethetünk a jelenre, éppoly jogosultsággal a

múlt és jelenbl következtethetünk a talaj jövjére, is.

A talaj tehát nem a különféle tényezk véletlen játékának

elre nem látható eredménye, hanem a különböz talajképzdési

tényezknek többé-kevésbbé kiegyensúlyozott és jellegzetes dina-

mikai rendszere- És ha a talajképzdési tényezkbl következtet-

hetünk a dinamikai rendszerre, a talajra, úgy a talaj típusából

észszeren visszakövetkeztethetünk az uralkodó dinamikai ténye-

zkre is.

így azután, ha az uralkodó éghajlatból vagy növényzetbl stb.

megállapíthatjuk, hogy abban a klímazónában min talajtípusok

képzdhetnek és milyen természetes növényzet terjedhet el, akkor
megfordítva, a talajtípusból az éghajlat típusára és a talajon ter-

melhet kultúrnövényekre is következtethetünk. Ezért oly becses

gyakorlati szempontból is a talajok dinamikai, vagy genetikai

megismerése, mert ebbl bizonyos mértékben a talaj termelési

lehetségeire is következtethetünk.

Mindezek alapján tehát a legtermészetesebb, és úgy tudomá-
nyos, mint gyakorlati szempontból legészszerbbnck kínálkozott a

talajokat dinamikai alapon rendszerbe foglalni. Ámde ezt a dina-

mikai alapelvet következetesen végig kellett vezetni az ismert

talajtípusokon, és úgy felfelé az általánosabb, lefelé pedig a spéci

álisabb elfordulásoknak és jelenségeknek megfelelleg kiépíteni. Az
ismert és jól leírt talajtípusokat nem volt nehéz egy általános

talajdinamikai rendszerbe foglalni, csak függetleníteni kellett

magamat az eddigi, nagyrészt egyoldalú osztályozási rendszerektl,

melyek rendesen egy vagy két küls tényez, mint pl- éghajlat,
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növényzet, stb. alapján csoportosították a talajtípusokat. Az éghaj-
lat ugyanis hatalmas talajképz. tényez, ezt bizonyítják pl. az
orosz klímazónák, vagy a magyar klímarégiók talajtípusai, de egy-
maga nem elegend és nem is mindig dönt tényez, pl. a rendzinák
esetében. Az si növényzet is ott. ahol megvan, igen jellemz, de
még ez esetben sem ad egymaga felvilágosítást a talaj múltjáról és

jövjérl. Legnagyobb hibája az, hogy éppen az emberiséget lég

közelebbrl érdekl talajokon, mink a mezgazdasági mvelés
alatt álló talajok, az si növényzet már hiányzik. Általában szakí-

tanom kellett minden olyan rendszerrel, amely a talajon kívülálló

tényezk alapján csoportosítja a talajokat, és a talajokon felismer-
het kémiai, fizikai és biológiai ismérvekre kellett felépítenem talaj-

dinamikai rendszeremet. Különösen a talajkémiái ismérvek bizo-

nyultak igen értékeseknek, mert ezekben játszódnak le és jutnak

legjobban kifejezésre a. talajok dinamikai változásai, és mert
ezeknek felismerése meghatározása független az egyéni invenciók-

tól és kombinatív feltevésektl. Igaz. hogy én csak a savanyú,
közömbös és lúgos kilúgozás kémiai szabályait ismertem meg köze

lebbrl (10); de a legtöbb kultúrtalajunk, illetleg a megjavítás
szempontjából érdekl terméketlen talajunk idetartozik, a többi

talajtípusokat pedig a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján

igyekeztem mind objektív tapasztalati adatok alapján jellemezni

és rendszerbe foglalni.

Hogy rendszeremnek nemcsak általános alapelveit és beosztá-

sát, de gyakorlati alkalmazását is megismerjük, legcélszerbb azt

is néhány példán megvilágítani.

Kezdjük megint a fekete mezségi talajokkal, a csernozjom-

mal, melyeknek képzdési dinamikáját már az elzkben vázoltam.

Az alábbi 1. sz. táblázatban lát juk, hogy a csernozjem, mint ftípus
szerepel, vagyis talajrendszeremnek 4- fokozatát alkotja.

Vele egysorban találjuk a fekete mezségi talajtípussal rokon,

de nem azonos típusokat, ú. m. a rendzinákat, prairie talajokat,

szubtrópusi és trópusi feketeföldeket, mezségi barna és szürke

talajokat, másod- és harmadlagos kalciumtalajokat és Calvero-

talajokat. Ezeknek dinamikáját közösen az jellemzi, hogy legalább

is a talaj fels szintjeiben a kalciumion uralkodik és ez szabja

meg az egész talajdinamikát. Mit jelent ez, vagy más szóval mink
ennek az objektív ismérvei?

Mindenekeltt a humusz, a sesquioxidok és oldható kovasav

stabil, vagyis nem vándorol sem le, sem fel- Az abszorpciós komple

xum gyakorlatilag kalciummal telített, ami kolloidikai szempont

ból annyit jelent, hogy a kolloidkomplexum összessége polárosán

telített és a kicserélhet kationoknak legalább 75—80% a kalcium,

azután következik a magnézium, majd a kálium, a nátrium pedig

a fels szintekben elenyész. A talaj vizes oldatában is az ilkali-

kationök még a fels szintekben nem nyomulnak eltérbe, legfel-

jebb az alsóbb szintekben (Cj- és Cb-ben). Ebbl az következik, hogy

a vízben legkönnyebben oldható sókat az a mérsékelt nedvesség
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legalább bizonyos mÜységig kilúgozta. St a C'aCO... is, ahol az

eredeti kzet meszes volt, bizonyos mértékig letel lúgoztatik. ha

pedig az eredeti kzet nem is tartalmazott CaCO
;
-ot, a szerves

anyag bomlása és a kaleiumkation bsége folytán keletkezett

Ca.C()
:1
bizonyos mélységig lejut, hogy azután ott kiválva, karboná-

tos szintet alkosson.

Ez a dinamikai irányzat a fent említett talajfíipusokon

kisebb-nagyobb mérteikben feltalálható és ezekre jellemz is. Ezek-

nek a közös vonásoknak fforrása arra vezethet vissza, hogy ezek-

ben a talajtípusokban az abszorpciós komplexum, mely itt húmusz-
zeolitkomplexumból áll, polárosán telített, és a kalciumkation szabja

meg a talajban uralkodó reakciók irányát és természetét. Az
újabb idkben volt alkalmam kísérletileg is meggyzdni arról,

hogy ezek a talajok úgy viselkednek, mint azok a talajok, melyeket

kalciumkationokkal mesterségesen telítettünk. Igaz, hogy az ame-
rikai prairie-talajok és a trópusi feketeföldek vizsgálati anyagai
még nem elégségesek ahhoz, hogy ezek alapján ebbe a talajnembe
sorozzuk- De tekintve azt, hotgy az eddigi megfigyelések szerint leg-

közelebb állanak az orosz csernozjomokhoz, ezekrl pedig számtalan

adat bizonyítja azt, hogy ezek igazi kalciumtalajok, azért egyelre
a prairie-talajokat és trópusi feketeföldeket is ide osztottam be.

Gedroiz mindezeket a kalciu.mtalajokat a csernozjomok fcsoport
iába osztotta (11). Ez azonban nem helyes, mert ezek a típusok dina-

mikáikig a fenti általános dinamikán belül egymástól lényegese i

különböznek. Nem kívánom a prairie-talajok meg sok tekintetbe 1

kétes dinamikai rendszerét, vagy éppen a szubtrópusi feketeföldeket

a csemozjommal szembeállítani. Csak néhány jobban ismert más
talajtípussal fogom a esernozjom dinamikáját összehasonlítani.

Igen .jó példának ajánlkozik a rendzina talajtípus. A remizi

-

nákról tudjuk, hogy ezek ott fordulnak el, ahol az éghajlat nedves-

sége és a természetes növényzet (erdség) hatására savanyú kilúgo-

záséi erdtalaj volna várható- Mégis jellegzetes kalciumtalaj képz-
dött. mert az anyakzet aktív kalciumja a savanyú kilúgozást meg-
hiúsítja. így tehát a húnvusz és sesquioxidok itt is stabilok, mint
a csernozjomban, az abszorpciós komplexum pedig még sokkal

tökéletesebben uralja az egész tála jd inan 1ik á t ,
mint a csernozjomok -

lián. Kétségtelen tehát, hogy a rendzinák tipikus kalciumtalajok.
Mégis ezen alapsajátságaikon belül a csernozjomoktól lényegesén

különböznek. Mindenekeltt itt a nagyobb nedvesség következtében

az alkalikationok, különösen a nátrium kilúgozása sokkal tökélete-

sebb, mint a csernozjomok esetében, ahol az alsóbb szintekben már
már jelentkezik a nátrium, nemcsak a vizes oldatban, de az ab-

szorpciós komplexumban, is. A rendzinák húmuszrétege élesen

elválik és sokkal sekélyebb, mint a csernozjomok esetében. Ez azzal

függ össze, hogy a rendzinák természetes növényzete nem a füves

mezség növéinytá rsasá ga, hanem az erdségeké. A humusz tehát

nem keveredik olyan mélyen az eredeti kzetbe bele és nem is

olyan egynemen elosztott, mint a csernozjomok esetében- A rend
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zinák eredeti hazájában, Lengyelországban, a rendzinák gyakran
nem is feketék, hanem szürkék, mert a fekete lnímusz a nyers mész-
kvel csak durvái! keveredik, vagyis még a nyers anyakzet 1 a fels
humuszos szintben is feltalálható. Nem így van ez a csernozjom
televényes, egynem A-szintjében, ahol az eredeti kzet nem ismer-
het fel, csak annak talajjá alakult változata.

Az a körülmény, hogy a rendzinák nemcsak mészköveken,
márgákon, dolomitban, de gipszeken, vagy gipszdús kzeteken is

elfordulnak, azt bizonyítja, hogy a rendzinák képzdésében nem
a karbonátok, hanem a kalciumkation játszó a fszerepet. Mert
hiszen a gipszben a szulfát-ion inkább a hígosság csökkenését idézi

el, hiszen tudjuk, hogy szódás szikeseink lúgosságát szulfát-ionok-
kal csökkenthetjük, de itt is végeredményben a szódás talaj meg-
javítása azon fordul meg, hogy az abszorpciós komplexumban a

kalciumkation jusson uralomra.

A spanyol Calvero-talajok dél Villar leírása (12) értelmé-

ben denudált rendzináknak minsíthetk, melyekrl a denudáció
folytán a fels televényes szint hiányzik. A mi elemzéseink értel-

mében is ezek a talajok kalciumtalajoknak minsülnek, tehát ebbe
a talajnembe tartoznak.

A barna mezségi talajok szintén kalciumtalajok, mint a

csernozjom ok, és füves növényzet alatt képzdtek ugyan, de sokkal
szárazabb viszonyok között. Ezért a növényzet is sokkal szegénye-

sebb a humusz sokkal kevesebb, a sók kilúgozásának mélysége sok-

kal közelebb jut a felszínhez, mint a csernozjomok esetében. Látszó-

lag tehát itt csak fokozatbeli különbség vau a fekete és a barna
mezségi talajok között. Az éghajlati tényezket tekintve, tényleg

a különbség csak fokozatbeli, mert a rendelkezésre álló eddigi meg-
figyelések értelmében a barna mezségi talajokra nézve Je n n y (19)

szerint a Mayer-féle N—S quotiensek: a gesztenyebarna talajok

esetében Európában 140—170, Amerikában 100—180; világosbarna

talajok esetében Amerikában 60—120 között változnak. Szóval az

évi csapadék kevesebb, a párolgás ersebb, mint a esernozjom-zóna

esetében. De hiszen a mérsékelt égöv rendes erdzóna-éghajlata is

csak fokozatbelileg különbözik a csernozjómétól, mégis senki sem
minsíti csak fokozatbeli különbségnek. Már nvén yfenológiailag

lényeges a különbség nemcsak a növénytársaság más összetétele, de

különösen azért, mert itt nemcsak a téli hideg, de a nyári aszályos

idszakban is szünetel a növényi élet. Ilyenkor ezek a félsivatagok

teljesen kisülnek úgy, hogy csak a koratavaszi és késszi nedve-

sebb idszak alkalmas a xerofita növényzet fejldésére.

Ennek a nyári száraz idszaknak azonban nemcsak a növény-

zetre, de a talajkilugozási jelenségekre is jellegzetes hatása van.

mert azok a sók, melyek a nedvesebb idszakokban lefelé mosattak,

a száraz szakaszokba ismét felszivárognak és a nehezebben oldhatók

(Ca.C0 3 és gipsz) a fels szintek felé koncentrálódnak, csak a leg-

könnyebben oldható nátriumsók tagoztainak ismét a mélyebb szin-
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tekbe. Ezért it* a felfelé irányuló sókoncentrálódás csak a kalcium-

sókra szorítkozik-

A szürke mezségi talajokat még nem ismerjük eléggé, külö-

nösen pedig több ellentmondó leírást találunk, melyek némelyike
értelmében ezeket a talajokat már a sóstalajokhoz lehetne sorozni

(13). Glinka szerint azonban vannak olyan szürke mezségi tala-

jok is, melyek még egyáltalán nem minsíthetk sósaknak. Ezért

addig, míg ehhen a vitatott kérdésben tisztábban nem látunk, a

szürke mezségi talajokat is a kalciumtalajok közé kellett soroznom.

Végre a 2- od és 3.-lagos kalciumtalajok az emberi beavatkozás

folytán erd-, láp-, vagy szikes talajokból alakult talajok, melyek
emberi behatások következtében, kalciumtalajjá alakultak át. Itl

természettl nagyon különböz eredet talajok kalciumtalajjá átala

kult típusáról van szó* melyekrl az altípusokkal kapcsolatban lesz

alkalmam szólni- Itt csak azt akartam kiemelni, hogy eredetileg

nagyon eltér dinamikával bíró talajok is az ember céltudatos köz-

remködésével olyan dinamikai átalakuláson (metamorfoziso.i)

mehetnek át, hogy fokozatosan a kalciumtalajnem dinamikájú
válik uralkodóvá. Ez természetesen nem következik be egyszerre,

de ha egyébként a természetes tényezk nem hiúsítják meg a mester-

séges talajátalakítás dinamikai hatását, akkor idvel már fel sem
ismerhet az eredeti talajtípus.

Miként a közömbös kilúgozásé talajtípusokat sikerült igy a

kalciumtalajnemben, mint magasabb rendszertani fokozatba egye-

síteni, éppúgy a sava íyú kilúgozásé talajtípusokat mind a hidro

géntalajok nemébe foglaltam össze. Ezekrl számol be a 2. sz-

táblázatom.

Nemkülönben az összes szikes talajokat egy közös magasabb
fokozatban a nátrium talajnemben sikerült összefoglalnom. Ezeknek
dinamikáját közösen az jellemzi, hogy abban a natriumkat ionok
dnt súllyal mködnek- Messze vezetne, ha ezeket közelebbrl
ismertetném. Az összes ratriumtalajokat a 3. sz. táblázat mutatja be.

Körülbelül hasonló talajdinamikai megfontolások alapján
sikerült a világirodalomból ismert összes talajtípusokat 25 külön-
böz talajnembe csoportosítani, melyeknek felsorolását alábbi 4. sz.

t á blá za t ta rt al mázzá

Bvebb felvilágosítást Általános Talajtan c. szakkönyvem
nyújt (14). Itt csak azt szeretném kiemelni, hogy a hidrogén-, kal-

cium- és nátriumtalajnem típusai nemcsak a legelterjedtebb tala-

jokat ölelik fel. de egyszersmind talaj tanilag a legismertebbek úgy,
hogy nem volt nehéz jelenlegi ismereteink alapján ezeknek dina-
mikai sajátságait jellemezni.

A többi talajnem dinamikája korántsem ilyen áttekinthet.
Még a különben nagy szakirodalommal rendelkez vörösföldek és

lateritok dinamikai jelenségei sem eléggé ismertek ahhoz, hogy
ezek dinamikai rendszerét minden kétséget kizáróan jellemezhetnék.
Hasonlókép a tzeg- és láptalajok különböz nemei eddig inkább
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I. Fcsoportok

1- Szerves talajok

2- Szerves és ásványi

eredet talajok

3. Tisztán ásványi

eredet talajok

4. táblázat.

II. Alcsoportok

1. Nyers szerves talajok

,

2. Humifikalt szerves

talajok

3. Nyers vegyes talajok

4. Humo-siallit- talajok

,

5- Ferri-siadit - talajok

6. Aliit- talajok

7- Nyers ásványi talajok

8. Elmallásban lév '

ásványi talajok

9. Elmállási végterméket

tartalmazó talajok

III. Talajnemek

1- Bázis szegény tzeg-

talajok

2 Bázisban gazdag, de

nem sós tzegtalajok

3. Sós tzegtalajok

4. Savanyú láptalajok

5. Közömbös láptalajok

6. Sós láptalajok

7. Endoadinamos talajok

8. Ektoadinamos talajok

9. Pszeudoadinemos

talajok

10. Hidrogén talajok

1 1 . Kalcium talajok

12. Nátrium talajok

13- Barna földek

14. Vörös földek

15. Sárga földek

16. Tiszta allittalajok

17. Siallitos allittalajok

18- Fe^Og -szegény allit-

talajok

/ 19- Vegyes durva törmelék-

1 talajok

20. Daraszer talajok

21. Porszer talajok

22. Ca-sók mobilizálása

által jellemzett ásványi

talajok

23. Si0
2
mobilizálása által

jellemzett ásvány

talajok

/ 24- Könnyen oldható sós

)
kérgek

25. Nehezen oldható sós

kérgek
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botanikai szempontból, vagy gazdasági hasznosítás szempontjából
tanulmányoztattak- így nem könny feladat volt ezekbl az isme-

retekbl a talaj dinamikáját megszerkeszteni. Ugyancsak a külön-

böz nyers talajokat sem volt könny dinamikai talajnemekbe
összefoglalni. Mert hiszen ezeknek éppen az a közös jellemzje, hogy
dinamikájuk fejletlen, vagy határozatlan. Gyakorlatilag még leg-

ismertebbek folyóink n. n. öntéstalajai. Mégis ezeket dinamikailag
alig ismerjük, nem is igen tanulmányoztuk, mert az orosz iskola

követit ezek a határozat lan jelleg talajok nem érdekelték, mert
hiszen azokra éppen az a jellemz, hogy nincs típusos kifejldésük.
A régebbi agronómiái talajfelvételek esetében pedig beérték a

helyi fizikai, kémiai és biológiai, többé-kevésbbé hézagos leírással,

anélkül azonban, hogy törekedtek volna az itt jelentkez változáso-

kat valamin általános dinamikai rendszerbe beilleszteni- Igaz

ugyan, hogy ezekben, a sajátos helyi elfordulás, az uralkodó viszo-

nyok és a talajnak még fiatal kora nem engedte meg valami hatá-

rozott dinamikai irányzat kialakulását. De éppen ezért ezeket a

különböz öntéstalajok típusait a látszólag adinamos, vagyis a

pseudoadinamos talajnembe osztottam. Ezek így észszerleg csat-

lakoznak a többi vegyes eredet nyers talajnemekhez, az endo- és

okto-adinamós talajokhoz. Ezek az elnevezések Stebutt-tól ered-

nek (15) és igen jól kifejezésre juttatják azt a körülményt, hogy
az endo-adinamos talajok azért adinamosak, vagyis nyers talajok,

mert alapanyaguk olyan, hogy a változások bennük legfeljebb csak
igen lassúak, mint pl. a sziklás magaslati váztalajok, vagy a tiszta

kvarchomok. Az ektoadinamos talajok pedig azok, amelyek azért

maradtak nyersen, mert a szélsséges küls tényezk, különösen az

éghajlat, megakadályozták úgy a szilikátok elmállását, mint a szer-

ves anyag bomlását. Végre az éghajlati szélsségek miatt élettelen,

kopár, forró égövi, vagy sarki sivatagok tisztán ásványi talajait

is bele kellett foglalnom a talajnem fokozatába. Mert ezek is

talajok, st ha sikerül mesterségesen az éghajlati szélsségek életet

kizáró hatását kiküszöbölni, akkor az élettelen talaj egyszerre
eleven élet színhelye lesz- Példa erre az afrikai sivatagokban mes-
terséges öntözéssel elvarázsolt termékeny talajok. Természetes,
hogy az öntözés bevezetésével itt új irányban fog fejldni a talaj

dinamikája, és idvel egy új talajtípus fog 'kialakulni, sajátos

dinamikával, de az a tény, hogy ez az új dinamika egyszerre meg-
indu Ihatott, azt bizonyítja, hogy bizonyos talajképzdés már elz-
leg is volt, csak az élethez szükséges nedvesség hiányzott. Meg-
engedem, hogy itt már nagyon közel érintkezik a talajtan területe

a kzettannal vagy geológiával, és nehéz lenne itt éles határt vonni

a két tudományiszak között. De igaza van Stebuttnak, midn a

kzetek fizikai elaprózódását már a talajképzdés kezdetleges foko-

zatának minsíti, melynek eredménye azután az, hogy ha kedvez
viszonyok közé kerül, hamar átalakulhat tevékeny dinamikai szer-

vezetté. Ámde nemcsak a nyers, vagy fiatal talajok oldalán érint-

kezik a talajtan birodalma .1 kzettannal, hanem a talajdinamika
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kiélt, vagy elhalt termékei is, mint a tiszta aluminiumoxidhidrát
(bauxit), a vaskzetté összeragasztott laterit stb. már nem mköd
dinamikai rendszerek, hanem stabil kzetek. Itt is nehéz az él
talaj és a holt kzet között megvonni a határt- De ha a talajok

birodalmát a kzetekkel szemben röviden jellemezni akarjuk, azt

mondhatjuk, hogy a szilikátok elmállásával kezddik, és az elmállás
végtermékeinek (agyag, laterit, bauxit) egy tömeggé tömörülésével
fejezdik be a talajok birodalma. Ilyen szempontból mindkét hatá-

rán a kzetek birodalmával érintkezik és mindkét oldalon a határ
megvonása épp olyan nehéz, mint általában a természet egyéb biro-

dalmai közt is. Itt is sok az átmenet és sokszor jutunk nehéz hely-

zetbe, ha el kell döntenünk azt, hogy a határon mi tartozik az egyik
vagy a másik birodalom tárgykörébe.

Ha most ezek után a talajra jellemz átalakulásokat általá-

nosabb szempontból mérlegeljük, két párhuzamosan haladó bom-
lási folyamatot különböztethetünk meg: az egyik az eredeti

aluminiumszilikátoknak a kémiai elmállás útján való fokozatos szét-

bontása, a másik az elhalt szerves anyagnak a huinifikáción keresz-

tül a tökéletes oxidációig való felbontása.

A szilikátok megbontásában talajtani szempontokból két foko-

zatot különböztetünk meg. Az egyiknek végs állomását az agyag,
a másikét a tiszta aluminiumhidroxid alkotja. Ezeket a határokat

úgy jellemezhetjük, hogy az agyagos elmálláskor a SiO, : A1,0 3

arány nem száll 2 : 1 alá, míg a lateritesedés esetében a SiO, kilú-

gozása miatt ez az arány 2 : 1 alá száll. A szerves anyag esetében

csak egy közbees átmeneti állapotot ismerünk, nevezetesen a
húmuszképzdés állapotát- Vannak azonban talajnemek, melyekben
a szerves anyag oly hamar megbomlik tökéletesen, hogy azok

húmuszmentesek és azokban csak a szerves bomlás végs termékei.

C0 2 és HA) formájában jelentkezik a szerves anyag. A szerves

anyag és az aluminiumszilikátok párhuzamos bomlását alábbi beosz-

tás tünteti fel.

Nyers szerves anyag *• Humusz *• CO2 >• CO2

Vegyes eredet

nyers

talajok

Humo-siallit-

talajok

Ferri-siallit-

talajok
Allit-talajok

Nyers ásványi törmelék Siallitok Aliitok

A kett kombinációjából az idetartozó talajnemeket 4 alcso-

portba osztottam, miként a 4. sz. táblázatból kitnik- Minthogy
pedig vannak talajok, melyeik jellegét csakis szerves eredetük

szabja meg, itt két fokozatot találunk; ú. m. a nyers és humifikált

szerves talajok alcsoportját. Már a tisztán ásványi eredet talajok

közt három fokozat különböztethet meg, ú. m. nyers talajok, majd
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a kezdd szilikátelmállást magában hordozó tala.iok és a szilikát-

elmállás egyes termékeit felhalmozó talajok. Ilyen módon összesen

9 alcsoportba lehetett megint talajdinamikai alapon az összes talaj

nemeket csoportosítani. Hangsúlyozni kívánom, hogy ez a csopor-

tosítás nem egyszeren kémiai, hanem talajdinamikai, akárcsak a

talajnemeké- Az a körülmény, hogy az alcsoportok dinamikai határ-

felületéti legtöbb esetben kémiai ismérvekkel állapíthatjuk meg,

csak azt bizonyítja, hogy éppen a talajban lejátszódó kémiai válto-

zások hagynak olyan meghatározható és biztos ismérveket, melyek
alkalmasak a határfelületek jellemzésére. Ott, ahol kémiai ismere-

teink e tekintetben cserben hagynak — miként a szerves talajok

esetében — ott kénytelenek vagyunk egyelre durva fizikai elhatá-

rolást alkalmazni. így nyers szerves talajoknak azokat nevezzük,

amelyekben a szerves anyag több 20—30%-nál és a növényi szer-

kezet szabadszemmel látható. Ezeket nevezem tzegtalajoknak. Ezzel

ellentétben az olyan szerves talajokat, amelyek szervesanyag-

tartalma ugyancsak 20—30%-nál több, de amelyen a növényi szer-

kezet már szabadszemmel nem látható, humifikált szerves talajnak

minsítjük, és én megkülönböztetésül ezeket szkébb értelemben
értett láptalajoknak neveztem el rendszeremben. Az elnevezésen

lehet változtatni, mert hiszen úgy a tzeg, mint a láptalaj a tágabb
értelemben értelmezett láposodásnak eredménye. A talajrendszertati

szempontjából azonban a humifikáció határának megvonása volt a

fontos, és e tekintetben a fenti fizikai elhatárolás látszott leg-

természetesebbnek.

így jött létre a talajnemekbl a 2- rendszertani fokozat, a

kilenc alcsoport. Ezekbl azután már önként adódott a legfels

fokozat, mely a talaj eredeti anyagának neme szerint három f-
csoportba sorozza az összes talajokat, ú. m. szerves talajok, vegyes
eredet talajok és tisztán ásványi eredet talajok. Itt is ez az elhatá-

rolás nem tisztán kémiai, hanem abból indul ki, hogy a talajok

anyagváltozásaiban min nyersanyagok viszik a fszerepet.

Az eddigi orosz talajosztályozásoknak nemcsak az volt a hiá-

nyuk, hogy felfelé hiányzott a fokozatos csoportosítás, de a másik
oldalon hiányzott a talajtípusoknak lefelé való rendszeres szét-

tagolása. Másszóval a típusok és ezeknek különböz változatai
között is rendet kellett teremteni, továbbá a talajok fizikai és fizio-

lógiai állapotváltozásait is bele kellett kapcsolni a talajtípusok
dinamikai rendszerébe. Ezért talajrendszerein megkülönböztet f
típusokat, altípusokat és helyi változásokat. Majd pedig ezeken
belül jellemzi a talajok fizikai, illetleg tápanyagállapotát- Az
1-, 2. és 3. táblázat a három legfontosabb talajnemre nézve ezt a
tökéletes széttagozódását mutatja be, melynek részleteivel id- és

helyszke miatt nem foglalkozhatom, hanem fent idézett szak-

könyvemre utalok. Ebben igyekeztem minden fontosabb körül-
ményt röviden ismertetni és jellemezni, amely talajrendszerem
gyakorlati alkalmazásához és megértéséhez szükséges.

A ftípusok alsóbb fokozatait megint legjobban a közvetlen
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példákon magyarázhatom meg. A ftípusok, miként láttuk, a talaj-

képzdési és kialakulási jelenségeknek egy-egy típusát jelképezik.

Ámde egy-egy ilye 1 dinamikai rendszerben a fejldésnek és kiala-

kulásnak különböz fokozatait különböztethetjük me<í- Legismer-
tebbek e tekintetben a hidrogénfalajók nemébe tartozó mérsékelt-

égövi erdtalajok különböz kifejldési fokozatai. Ezek a fejldési

fokozatok azonban nem jelentik azt. amit más fejld szervezetek-

nél ezen érteni szoktunk. Így pl. a búzanövény fejldésében meg-
különböztetjük a következ fejldési fokozatokat: csírázás, bokro-

sodén, szárbaindulás, kalászképzdés és kalászérés. Itt a fejldés egy
természetes és szükségképen bekövetkez folyamat, amely a mag-
éréssel befejezéshez jut. A talajtípusok kialakulásában is vannak
fejldési fokozatok, melyek egymást követik ugyan, de nem szükség-

képen, és nehéz volna megállapodni abban, hogy milyen fejldési

állapotot nevezzük érési állapotnak, vagy e fejldés befejezésének.

Az elzkbl láttuk, hogy a talajok kialakulása ott kezddik, ahol

az ásványi és szerves nyersanyag bomlásnak indul, és ott fejezdik
be, ahol a bomlási végtermékek ismét stabil rendszerré alakultak.

Ezen két határ közé esik valamennyi talaj és talajtípus- Minden
íotípus a fejldésnek bizonyos jellemz irányát képviseli, de egy-

általán nem vezet mindenkor a végs állomáshoz, az elkzetesedés-
hez. Ellenkezleg, azt mondhatjuk, hogy ez a legritkábban követ-

kezik be, és inkább kivétel számba megy. Ezért nem vagyok
barátja, ha a talajok különböz fejldési állapotát érettségi foko-

zatoknak minsítjük, mert vannak ugyan jobban kifejldött és

kevésbbé kifejldött típusok, de azt megállapítani, hogy melyik
kifejldési állapot a tökéletes, befejezett vagy érett állapot, nem
tudjuk. Ellenkezik ez a talajnak dinamikai fogalmával is. Mert a

dinamikai rendszer befejezdése csak azt jelenti, hogy stabil álla-

potba jut, és ez esetben megsznt talaj lenni. Vannak pl., akik a

jól kifejldött podzoltalajt érett podzoltalajnak minsítik, mert
abból az elgondolásból indulnak ki, hogy a podzoltalaj csak foko-

zatosan alakul ki, elbb barna, majd szürke erdtalaj képzdik és

ezeken keresztül a savanyú kilúgozásnak végeredménye a tökéletes

podzoltalaj, amint ezt pl. az orosz cseraozjom-talajok ú- n. degra-

dálási folyamatában meg lehet figyelni. Ámde ennek elfeltétele,

hogy elbb csernozjom képzdjék. Viszont a jól kifejlett csernozjom-

talajokat épúgy nevezhetjük érett csernozjomoknak, noha ezekbl
lehetnek degradálással a podzolok. De továbbmenve, podzol sem
mindig a végs állapot, mert a vaskfok elhatalmasodásával vize-

nyssé, majd lapossá válik, az erd lassan kipusztul, és hanga, vagy
egyéb lápi növényzet jut uralomra, és a talaj dinamikai fejldési

iránya megint megváltozik. Ezért nem célszer a talajfejldés labi-

rintusaiba nagyon belemélyedni, mert a természeti erk sokféle

kombinációja és változása lehetséges, és ha ezekre a képzelt erkre
építjük fel rendszerünket, akkor könnyen tévedhetünk.

Ezért én talajrendszeremben a ftipusok különböz kialaku-

lási fokozatát önálló altípusoknak, vagy regionális típusoknak
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minsítem. Nem vitatkozom azon, hogy milyen fejldési fokozatok

elzték meg, hanem a jelenlegi ki fejldési állapotot magán a

talajszelvényen állapítom meg- Így pl. az erdtalajok ftípusában
a 2- sz. táblázatban feltüntetett altípusokat különböztettem meg
aszerint, hogy a savanyú kilúgozásnak egyes fázisaiban milyen mér-
tékben találhatók fel. Lehet, hogy ismereteink bvültével még több

altípusra is lesz szükség, hogy a természetben jelentkez különböz-
ségeket mind felöleljük.

Végre, ami a helyi változatokat — mondhatnám helyi típu-

sokat — illeti, ezek tulajdonképpen a, helyi elfordulások egységei.

Ha pl. bizonyos vidéken közönséges ABC erdtalajok vannak, va-

gyis az 5. altípusba tartozó talajok, a helyi elfordulások most már
különbözni fognak egymás között az egyes szintek vastagsága, a

helyi domborzati, éghajlati, vízrajzi és geológiai viszonyok szerint-

Ha ezek után pl. egy bizonyos vidéken a helyi elfordulásokat jelle-

mezni akarjuk, akkor meg kell állapítanunk, hogy azon a vidéken,

pl. az egyes szintek vastagsága milyen határok között változik és

átlagosan hány cin nek felel meg, milyen domborzati, vízrajzi, helyi

éghajlati viszonyok között fordul el és min alapkzeten épült fel-

Itt azután önként belekapcsolódik a helyi elfordulások jel-

lemzésébe a talajok fizikai és fiziológiai jellemzése. Ezek alkotják

talajrendszeremnek 7. és 8. fokozatát és egyszersmind azt a részét,

mely legközelebb kapcsolódik be a gazdasági életbe. Ne gondoljuk
azonban, hogy a gyakorlati élet szempontjából az elbbi fokozatok

értéktelenek- Ellenkezleg a talajok fizikai és fiziológiai értékelése

csakis dinamikai alapon lehet helyes. Az a tény, hogy a régebbi fi-

zikai és fiziológiai értékelés nem adott kielégít gyakorlati eredmé-
nyeiket, kétségkívül éppen arra vezethet vissza, hogy a talajt stabil

anyagként kezelték. Már pedig láthattuk már az elzkbl, hogy a

talajok többé-kevésbbé változó anyagok és a változások irányára és

mértékére a helyi talajtípus nyújt felvilágosítást. így pl. ha egy
agyagos talajról van szó a talaj fizikai viselkedése egészen más, ha
az pl. barna mezségi talaj, vagy barna erdtalaj. Mert a barna
mezségi talaj, ha azt megnöveléssel jó fizikai állapotba hoztuk,

meg is tartja ezt az állapotot, mert kalciummal telített talaj lóvén,

szerkezete tartós. A barna erdtalaj ellenkezleg hidrogéntalaj s

így jó szerkezetét könnyen elveszti,mert az es a rögöcskéket köny-
nyebben szétmossa, mint az elbbi esetben • Ezzel azután a két talaj

egyéb gyakorlatilag fontos fizikai sajátságai is megváltoznak, mert
a talaj szerkezettel változik a talaj vízgazdálkodása és további

megmívelése.

Talajrendszeremben nem lehetett egyelre közelebbrl meg-
jelölni, hogy miféle fizikai sajátságok alkalmasak az azonos típusú

talajok további fizikai jellemzésére. Mert nem lehetetlen, hogy a

talajtípusokhoz képest más és más szempontokat és módszereket
kell majd alkalmaznunk.

A talajok tápanyagállapotának megítélése szempontjából nem
kevésbbó fontos a talaj típusának, vagyis dinamikájának ismerete.
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Hiszen láttuk már az elzkben, hogy az si csemozjomok egyre
gazdagabbak, az erdtalajok pedig egyre szegényebbek lesznek. Ha
( sak ezt taitjnk szem eltt, mar akkor is ugyanaz a tápanvagállapot
egészen más jelentség a kétféle talajtípus esetében. Pl. 80 mg
híg salétromsavba 1 oldható foszforsav a természettl gazdag cser-
nozjomokban kevés, a savanyú erdtalajokban esetleg elegend
lehet, hogy az azokon termelt mezgazdasági növények igényeit
kielégítse- Nézzünk egy kissé jobban szemébe ennek az els pilla-
natra talán ellentmondó állításnak. Mindenek eltt meg kell álla-
pítanom, hogy ez nem elméleti feltevés, vagy valószín következ-
tetés. Már 30 évvel ezeltt megállapítottam azt, hogy a talaj lúgos-
sági tokáinak növekedésével növekednek azon határértékek, melyek
azt jelzik, hogy a különböz lúgosságú talajok milyen határig mu-
tattak fcszfortrágyahatást (16). Akkor még a talajtípusokkal nem
foglalkoztam és így nem elméleti megfontolás, de gyakorlati tapasz-
talat vezetett e határértékek felállításában. Most azonban, hogy a
talajok dinamikai jellegét jobban megismertük, az akkori tapasz-
talataim még sokkal érthetbbek, mint annak idején.

A természettl gazdag csemozjomok esetén ugyanis legalább
75—80 mg ‘S i g m o n d-szerint oldható foszforsavat kell a csernoz-
jom-talajoknak tartalmazniok. Vannak tapasztalataim, hogy gazdag
talajokban 120 mg, st még ennél is több a könnyen oldható foszfor-

sav- Ha tehát a csernozjoni-talaj csak 20—30 mg-ot tartalmaz, az
két okra vezethet vissza: vagy már eredetileg szegény volt az
anyakzet foszforsav-hiánya miatt, vagy az évszázados egyoldalú
gabonatermelés a talaj eredeti foszforsavgazdagságát már ersen
lerontotta. Ez természetesen nemcsak a foszforsavra, de elvileg a

káliumra is bekövetkezhet ik. Be ekei* dr vizsgálataiból (17)

kitnt, hogy az alföldi mészdús talajaink között, amelyek nem
lehetnek mások, csak mezségi talajok, tényleg akadnak kálium-
tápanyag híján szegény talajok is, habár sokkal gyakoribb a fsz
forsavszegénység. Ez mindenesetre összefügg azzal, hogy az eredeti

anyakzet, a lösz, kálidús ásványokat tartalmaz és az egyoldalú

gabonatermelés elssorban a könnyen felvehet foszforsavat igényli.

A nitrogénszükségletrl a jelenleg még be nem fejezett állami m-
trágyázás! kísérletek fognak tájékoztatni.

Lássuk azonban, hogy a savanyú erdtalaj esetében miként
változik meg a dinamikai helyzet. A savanyú erdtalaj, mint az

elzkben láttuk, hidrogéntalaj, vagyis egész dinamikáját a magas
hidrogénion-koncentráció uralja- Ez annyit jelent, hogy a talaj ter-

mészetes oldata állandóan savanyú, a pH -érték 4-re süllyedhet. Ez
kb. n/1000 ecetsav savanyúságának felel meg. Gondoljuk el, hogy a

nedves erdavar alatt lefelé haladó talajoldat ilyen híg ecetsav

-

oldat volna. Ez elssorban a könnyebben oldható kalcium és magné-
zium foszfátokat bontja meg és a mélyebb szintekbe mossa, és amit

a fák mélyebb gyökerei fel nem vesznek, az a föld árjával a talajból

teljesen kivitetik. Ha ez évszázadokon át szüntelen így történik,

könnyen érthet, hogy az erdtalaj si, vagyis természetes állapo-
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tában csak a nehezebben bontható, savaknak jobban ellentálló

foszfátokat tartja vissza. Ilyenek különösen a vas- és alumínium-
foszfátok. Kísérleteimbl annak idején meggyzdtem (18) arról,

hogy nemcsak a mezgazdasági növényeink kisebb mértékben
veszik fel ezen vegyületekbl a foszforsavat, de az eljárásomban
használt híg salétromsav is sokkal kevésbbé oldja, mint a kalcium-
és magnéziumfoszfátokat. Ha tehát az ilyen kilúgozott savanyú
talaj mégis még 20,—30 mg könnyen oldható foszforsavat tartalmaz,

akkor ez csak azt jelentheti, hogy az eredeti anyakzet igen gazdag
lehetett nehezen oldható foszfátokban, és hogy az erd kiirtása után
folytatott mezgazdasági mvelés sem tudta ezt a gazdagságot
lerontani. Minthogy pedig az erdtalajok rendesen a többi táp-

anyagból is sokkal kevesebbet tartalmaznak, a talajoldatuk pedig
maga is savanyú és az évi nedvesség jóval több,, mint a csernoz

jomok esetében, úgy érthet, hogy az ilyen erdtalajból a növény
a 2U—30 mg foszforsavat jobban értékesítheti, mint a csernozjoinból,

mely gyengén lúgos, sokszor ersen karbonátos és kevés nedvesség-
gel rendelkezik. így a gyökerek savanyú váladékát is közömbösíti

a mész és oldó hatását lerontja, a könnyen oldható foszfátok tehát

sokkal kisebb mértékben vehetk fel, mint savanyú és nedves talaj

esetében.

Látnivaló, hogy már ezen egy példából is érthet, hogy a

talajtípus ismerete mennyire dönt jelentség lehet a talaj köny-

nyen oldható növényi tápanyagtartalmának kiértékelése esetén. Azt

is beláthatjuk ebbl, hogy az összes tápanyagok meghatározása
ugyan szintén becses lehet, de egymagában korántsem alkalmas a

mezgazdasági növények trágyaszükségletének megítélésére. Az
újabb viszgálatokból úgy látszik, hogy különösen azokban a tala-

jokban, melyekben a felvehet foszforsav fképen szerves anyagok-
ból származik, az 1%-os citromsav megfelelbb oldószer a híg

salétromsavnál. Ebbl megint azt látjuk, hogy minden talajtípus

számára fel kell kutatnunk a legmegfelelbb módszert és a sajátos

határértékeket, hogy a tápanyagállapotból a növény trágyaigényére

biztosabban következtethessünk.

Még csak egy fontos körülményt szeretnék itt megvilágítani-

Vannak, akik azt állítják, hogy a könnyen oldható tápanyagoknak
talajtérképeken nincs helyük, mert hiszen a trágyaszüksóglet a

növényzet és a gazdasági rendszer szerint nagyon változó, és az

intenzív igénybevétellel a talaj könnyen oldható tápanyagkészlete

igen hamar megváltozik. szintén szólva, még évekkel ezeltt

magam is így gondolkoztam. Ámde, ha meggondoljuk, hogy a talaj

nem stabil, hanem dinamikai rendszer, a mindenkor meghatározott

tápanyagállapot pedig csak egy keresztmetszet abból a mozgó
egyensúlyi állapotból, mely adott esetben a talajban uralkodik:

akkor be kell látnunk, hogy a tápanyagállapotra nézve is az adott

körülményeknek megfelel mozgó egyensúlyi állapot az, amit! a

könnyen oldható és növények által értékesíthet tápanyagokkal
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kifejezésre juttatunk. Ezt szeretném néhány közvetlen adattal meg-
világítani.

Az elzkben azt láttuk, hogy 20—30 mg ‘S i g m o n d foszfor

a esernozjom-talajókban tápanyagszegénységre vall. Már pedig, ha
ezt ha.-ra és 30 cm mély talajrétegre átszámítjuk, ez kb. 1350 kg
könnyen oldható foszforsavnak felel meg, holott egy évi átlagos

búzatermés alig von ki 30 kg foszforsavnál többet- Ez azt jelentené,

hogy alig 3% -át veszi fel a búza a fenti foszforsavnak, ha nem is

vesszük tekintetbe azt a tényt, hogy a biíza gyökérzete a mi Al-
földünk mély talajaiban és száraz éghajlatában jóval mélyebbre
boesájtja le gyökérzeíét, mint 30 cm. Hiba volna azonban, ebbl
azt kövekteztetni .hogy a híg salétromsavban oldható foszforsavnak
csak 2—3% -át birja a búza felvenni. Mert nedvesebb viszonyok
között és savanyú talajból ugyanannyi oldható foszforsav esetében

többet is felvehet. De most itt nem ezen van a fsúly, hanem azon,

hogy egy két évi termés olyan kevés foszforsavat vehet ki a talaj-

ból, hogy azt az eljárásom által meghatározott foszforsav mennyi-
sége még akkor sem érzi meg, ha az oldható mennyiség idközben
nem pótlódnék.

Hasonló okokból az egyszer foszforsavtrágyázás foszforsav-

többletét a kémiai viszgálat meg sem érzi, hacsak véletlenül nem
jut az egyenltlen elosztás miatt egy-egy csomó mtrágya a vizsgá-

lati mintába. Azt se feledjük el. hogy az egy évi szuperfoszfát

hatása egy, legfeljebb két évig tart, és a talaj azután ép annyira
szegény felvehet foszforsav hiánya miatt, mint a mtrágyázás
eltt volt. Az egyszeri mtrágyázás tehát nem szünteti meg hosz-

szabb idre a talaj foszforsavhiányát.

Azt kérdezhetnek ezek után, hogy mennyi idre érvényes tehát

a jelenlegi felvétel eredménye? — Ezt évre kiszámítani nem lehet,

de nem is szükséges. Mert ha a vizsgált szántóföld nem friss törés,

hanem már évek hosszú során át mezgazdasági termelés alatt áll

és a gazdaság bizonyos rendszert követ hosszabb id óta, akkor
feltételezhetjük, hogy a tápanyagkivitel és természetes utánpótlás

között bizonyos egyensúlyi állapot alakult ki. Ezt bizonyítják a

híres rothamstedi állandó kezelés parcellák. Ezek közül azoknak,

amelyek kezdet óta minden trágyázás nélkül, évrl-évre ugyanazt

a növényt termelték, az adatok bizonysága szerint eleinte fokoza-

tosan csökkent a termésük, míg hekövetkezett a kiegyenlítdés az

egyoldalú termelés és a természetes tápanyagutánpótlás közt. Ámde
nemcsak a trágyázatlan parcellákon, de az évrl-évre egyformán

trágyázott parcellákon is bizonyos kiegyenlítdést tapasztalunk.

Másszóval, ha pl. a gazdaság talajának jelenlegi tápanyagállapotát

meghatározzuk, ez mindaddig nem fog lényegesen megváltozni,

míg gazdasági rendszerünk lényegesen és hathatósan meg nem vál-

tozik. Ez esetben is csak akkor, ha a változás a talaj tápanyagdina-

mikáját fokozatosan és gyökeresen átalakítja. Ez esetben, de csak

ez esetben, elbb-utóbb a talaj tápanyagállapota is megváltozik és

újabb felvételt igényelhet- De még ekkor is a gazdára nagyon
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becses, ha megállapíthatja, hogy az újonnan követett gazdálkodási

rendszer milyen mértékben változtatta meg a talaj tápanyagállapo-

tát. Mert ebbl lehet majd megítélni, hogy az új gazdálkodási rend-

szer valóban növelte vagy sem, a talaj tápanyaggazdagságát, és ha

növelte, ez olyan mérv volt-e, hogy egyik-másik tápanyag pótlása

egyelre feleslegessé vált.

A fenti példa esetében a ‘S i g m oa d foszfornak a cscrnozjom-

talajban kb. 2-/2-szeresére kell emelkednie, vagyis legalább 1700 kg
híg salétromsavbán oldható foszforsavval kell szaporodnia, hogy a

talaj elérje azt a foszforsavb atárt, melynél foszfortrágya hatása
nem várható. Érthet tehát, hogy milyen nagymérték tartalék

trágyázásra és igen hosszú idre (fenti esetben 1700 évre) volna
szükség, hogy a jelenlegi állapotból ebbe a kedvezbb foszforsav-

á 11a pótba juthasson talajunk.

Ezért tehát, ha a könnyen oldható, illetleg növények által

felvehet tápanyagokat talajtérkópeken feltüntetjük, ez nem múló
érték, hanem éppúgy jellemzi a talaj dinamikai állapotát a táp-
anyagok szempont já hói, mint akár a mészhiány a talajok megjavít
hatóságát. Ez esetben is a meszezéssel megváltozik a talaj dina-

mikai állapota, mégis a talajfelvétel hasznosan mutat rá, hogy hol

kívánatos a meszezós.

Jelen értekezésemben azonban nem kívánok a talajtérképe-
zésre részletesebben kitérni, csak azt kívántam megvilágítani, hogy
a talajnak úgy fizikai, mint fiziológiai jellemzése szempontjából
talajrendszerem magasabb fokozatai nélkülözhetetlenek, ha a talajt

dinamikai mivoltának megfelelleg akarjuk megismerni.
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IV. Petrographische Beschreibung dér Nebengesteine.

Von den Gesteinen bespreehe ieh die bisher noch nicbt unter-

suchten petrographischen Merkmale dér kristallinischen Scliiefer

und dér eruptiven Gesteine des Majdanpeker Bergbaues eingebender,

dann tolgt die Bespreclning dér im Zusainmenhang mit den Andesit

eruptionen, resp. dér Erzibildung erfolgten wiebtigeren Veranderuu-

gen dér Gesteine.

1. KRISTALLIN1SOHE SCHIEFER-

Die Forscher Nordostserbiens bezeiehnen die kristallinischen

Scliiefer dér Umgebung von Majdanpek im allgemeinen nur als

Glimmerschiefer und Gneise, die eiuzelnen Abarten erwabnen sie

jedoch bereits unter recbt verschiedenen Namen-
So schreibt He rder (2), dass in Majdanpek die vorberrschende
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Gesteinsart dér Glimmerschiefer a Is Grundgebirge ist. dér im Sasíka-

Tal in Gneis-Syenit iibergeht. Nacli Cotta (10) ist das Gebiet vor-

wiegend aus Glimmerschiefern aufgebaut, in welchen die gneisar-

tigen Varietáten haulfig sind. Tietze (34) zitiert bei dér Beschrei-

bung des kristallinischen Schiefer,gebietes von Majdanpek einen

Satz Cotta‘s: „dér Talkessel, in welchem Majdanpek liegt, besteht

grösstenteils aus Glimmerschiefern, die liier in Gneis oder Amp’hi-

bolschiefer übergehen und oft von granitischen Adern oder Gangén
durchAvoben sind“. Von dér Strasse Majdanpek—Saska beschreibt er

eine grünliche, stellenweise dunkle Varietát mit feinem Korn, dé-

rén Schichtung nur im frisehen Gestein walirnehmbar ist. Er nemit
sie Kornubianit. Er erwahnt aueh einen „Holzgneiss“, dér mit dem
Kornubianit geologiscli zusammenhangt und den er in dér Niilie

des Jugovic-Schachtes vorfand. Naeh F. Hoffmann (16) herrschen
im Gebiet von Majdanpek dér Gneis und mehrere Varietaten des-

selben vor, wogegen Zujovié (37) diese Gesteine fiir G 1immerschiefér
liiilt- Die obiigen Autorén erwáhnen die kristallinischen Schiefer
in dér Regei nur von einzelnen isolierten Fundorten, oline ihre

ráumliche Verbreitung und Begrenzung anzugeben.
U rosevié (43) ist dér einzige, dér sich mit den kristallini-

schen Schiefern Nordwestserbiens eingehender befasst. Er kürtiért und
beschreibt die beiden Gruppén dér Gneis-Glimmersoliiefer und dér
Phyllite bereits separat, fillírt aber von den Gesteinen dér einzelnen
Gruppén nur diejenigen an, die für grössere Gebiete bezeichnend
sind. Sein Werk enthalt kei ne detailliertere petrograpliische Be-
schreibung, und erwahnt im Ralimén des grossen bearlieiteten Gebie-
tes Majdanpek nur kiz. Wie die iilteren Autoren, führt aucli Uro-
sevic die schieferigen Gesteine hauptsachlich von dem klemen Ab
schnitt des Majdanpeker Gebietes an, dér mit seinen kahlen Felsen

auffallig von dér bewaldeten Umgebung absticht. So erwahnt er

vöm Bergrücken zwisclien dem Kijei Tenka-Bach und dem Tál dér

Pék, aus dér Gegend des Blanchard-Stollens Quarzite und weisse

Granulite mit tufföser Struktur, „die reichlich weissen Glimmer und
verwitterte Feldspate enthalten. Ebenda und weiter S-lieh kommen
Phyllite vor, die in glimmerreiahe, verwitterte Gneise übergehen.“

Dieses Gebiet als isolierter Schieferzug verdient eingehender

besprochen zu werden, umso mehr, da seine Gesteine in den Phasen
dér eruptiven Perieden weitgehende Veránderungen erlitten und
iveil ihnen dér Rergbau an dér Grenze des erzi’ührenden Gesteins

wiederholt begegnet.

a) G l i m m er s c h ie f & r g r u p "p e.

Die Gesteine dieser Gruppé sind durcli Gneise, Glimmerschie-

fer und besonders Amphibolite reprasentiert.

Gránátführender Disthengneis- Alexander-Erbstollen.

Fein- oder mittelkörniges, dunkles Gestein, das an seinen
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Lángsbruchflachen von den vielen hellén und dnnklen Glimmer-
sehnppen silberig glánzt. Unter dem Mikroskop lassen sieh die folgen-
den wesentlichen Bestandteile bestinrmen: Qnarz, Feldspat, Biotit
Alnskovit. peringere Méngén von Gránát und Disthen. Akzessorische
Gemengteile sind: Amphibol, Apátit Kutil, Zirkon Kalzit, Ch lórit,

und wemig Magnetit. Die Textur ist ausgesproehen schieferig in

mehrfacher Ausbildung. Dicse Textur verdankt es hnuptsáeblich
dem Biotit und Muskovit, doch tragen dazu aueli die Feldspat,
Disthen- und Quarzkörner dureh ihre entsprechende Ausbildung und
Anordnung bei. Das Gestein ist porpliyroblastisch.

Dér Qnarz ist xenoblastisch, seine dureh etwas gezahnte, eckige
Kantén begrenzten Körner enthalten hantig Gas- und Flüssig-

keitseinschlüsse. Seine Auslöschung ist undulös.

Die Feldspate bilden rundliche oder langliche Körner. Sie sind
im allgemeinen frisch, doch sind ihre Spaltungsfugen naeh P und
M ott dureh Serizit und Kalzit ausgefüllt. An einem Teil dér
Feldspate ist die Zwillingsstreifung kaurn wahrnehmbar. Die ver-
sohwominenen Zwillinge sind kataklastisch. Dér tr die Feldspate
dér kristallinisehen Schiefer bezeiohnende inverse zonare Bau ist

ziemlich hantig,, doch kemnut auch die gerade zonare Beihenfolge

vor. Dér grösste Teil dér Feldspate wird von den Oligoklasen gebildet

Sie brechen das Licht starker, wie dér Kan adabalsam . Ihr optiseher

Charakter ist negativ. Auslöschung: J_n: 010 = 6". :o— 12°, maxi-

male Auslöschung in dér symmetrischen Zone +6°. Naeh diesen

Werten sind sie Oligoklase von dér Zusarn mensetzuag Ab 7(i An?4
.

Einzelne Dünnschliffe enthalten saurere Feldspate, dérén Licht-

brechung kaurn starker ,als ukb ist und y dem Qnarz nahe steht-

Ihr optiseher Charakter ist z. T. +, z. T. —. Auf Grund ihrer Aus-
löschung 1 a:010 10°, körmén sie als Oligoklas-Álhite betrachtet

werden. Ein Teil dér nicht gestreiften Feldspate ist Orthoklas mit

negativem optischem Charakter. Ilire Lichtbrechung ist schwacher,
wie jene des Kanadabalsams, ihre Extinktion: a: Q r- 0" — 10".

Das Gestein enthált reichliclr Biotil, dessen ott gebogene Blat-

téi' im allgemeinen frisch sind und nur an den Bándern die Spuren
dér Chloritisierung zeigen. Als Einschlüsse figurieren mit pleo-

chroitischem Hot umgebene Zirkone und Rutile. Ihr Achsenwinkel
ist spitz, fást 0". Pleochroismus: c-<-b _ braun, a — hellbraun. Opti-

sclier Charakter negativ. Die farblosen Bláttehen des gleichfalls

haul'igen Muskovils sind ge bogén. Achsenwinkel gross. Die xeno-

morphen rundlichen, von Sprüngen durchsetzten Körner des

Gránát

s

sind blass rosafarbig.) Seine Einschlüsse sind: Qnarz,

Biotit und Kutil. Dér Disthen ist ein bezeichnendes Mineral unseres

Gesteins. Seine farblosen!, oft gehogenen, lángén Prismen Hegen i:i

dér Ebene dér Schieferung, mit einev Muskovithülle umgeben, oder

zwischen Glimmerlamellen eingebettet. Die Ausbildung des Amphi-
bols wechselt zwischen dér prismatischen und dér stengcligen. Er

ist farblos, mit starker Licht- und massiger Doppelbrechung. Haupt-
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schnitt positiv, Auslöschung in allén Schuitten gerade. Er ist wahr-

scheinlich ein rhombischer Amphibol (Antliophyllit). Dér Rutil

ist ein ziemlieh haufiger Gemengteil, z. I . in kleinen, schmutzig

bráunlichen Köraern, z. T. in schlanken braunen Prismen, mit-

nnter in Zwillingen naeh (101)- Die kleinen Körner des Zirkons

sind in den Biotiten als Einschlüsse anzutreffen- Die langlichen,

abgernndeten Körrer des Apátit

s

sind selten. Die Menge tles Kal-

zits, Chlorits nnd Magnetits ist verscbwi nlend gering.

Das Gestein ist nach Grnlien manns Einteilung ein Meso-

Tonerdesilikatgneis, kaim aber mit Rücksicht auf seinen Amphibol-
gehalt als Übergang zn den Plagioklasgneisen dieser Zo.ie betrach-

tet werden.

Disthenfüh rendet' Gl \ ni mersehiefer

oberhalb (les Blanchard-Stollens.

Dunkelgrauesi, feinkörniges, zienilieh verándertesi, scbieferiges

Gestein, das an dér Obei'flache im allgemeinen gelbliebweiss ge-

bleicht ist. Unter seinen Triurmern sind besonders beim Blanchard-
Stollen zahlreiche Stiieke zn finden, die das beinahe übergangslose,

unvermittelte Ausbleicben dér dnnklen Farbe des Gesteins sebr
sebön. beoba eliten lassen.

XT- d. M. bestebt die Hauptmas^e des Gesteins ans Mnskovit,
Serizit, Qnarz und fein verteiltem Magnetit. Neben dem akzesso-

riseben IXistben ist aueb dér Rutil ziemlieh bániig, wogegen dér

Zirkon nur sporadiseb sichtbar ist. Struktur porpbyroblastiseb.

mit lepidoblastischeí Grnndmasse. Textur planparallel.

Von den Gemengteilen bildet dér Qnarz meist grosse eckige

Körner, von (lenen manehe in dér Riohtung dér Sebieferung ge-

streekt sind. Wasserhell. Auslöschung undulös. Dér Mnskovit
,

tritt

in zahlreichen einzelnen Fetzen oder kompaktén Tatéin auf, gleicli-

sam in dér Grnndmasse seliwimmend, durch welclie er korrodiert
wurde. Optiseber Cbarakter negativ, Auslöschung parallel mit dér
Spaltung naeli (0 01). Dér Serizit bildet den grössten Teil dér

Grnndmasse. Er ist gewöhnlich in feinsehuppiiger Ausbildung oder
in wirren Blattom anzntreffen,, kommt aber oft aueb in rundlieben
Ilaufen im Umkreis dér Mu skovittafel n und Erzbander von Das
Erz ist fást aussebliesslieb Magnetit

,
dér aueb Bander oder zusam-

menhang’ende Massen bildet, vorwiegend aber in feiner, stanb-

förmiger Verteilung anzntreffen ist. An dér Grenze des gebleicliten

Teiles verursaebt die bamatitiseh limonitische Umwandlung eine

rote oder gelbliebbranne Farbung. Dér akzessorische Disthen ist in

kleinen, von Serizit umhüllten Fragmenten anzutreffen, Die gelb-

lieb braunen,, grossen Körner des ziemlieh háufigen Rutils sind mil-

liliter schmutzig braun und von Erz umschlossen. Die tropfen-

förmigen farblosen Körner (les Zirkons sind meist im Mnskovit
angehauft.

Das Gestein gehört dem früheren gleich in die Mesozone u- z\v.

ebenfalls in die Tonerdesilikatgneis-Gruppe Gruben m a n n s.
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Gránátfüh tender Epidotamphibol it ,

Alexander Erbstollen.

Pás dunkel grünlicligraue Gestein ist feinköriiigw dioht, konnnt
aber oft auch mit weisser Schielitung vor. Struktur kaurn wahr-
nebmibar porphyroblastiseh. Pie Grundmasse ist grob granoblas-

tiseh oder diablastisch, stellenweise sogar auch poikiloblastiscb.

Textur ausgesprochen geschichtet: amphibolreiche Schichten wecb-

seln sich mit vorwiegend Feldspat- und Zoisit-füh renden ab. Mine-

ralische Zusammensetzung: iiberwiegend Ámphibol, weniger Feld-

spat, Gránát, Zoisit, ausserdem Rutil, Chlorit, Biotih Epidot, Quarz,

Erze und sekundáres Karbonát-

Pie elme terminálé Flachen ausgebildeten, grünen, kurzeri

Prismen oder unregelmassigen Körner des Amphibols sind nacli

bestimmten Richtungen orientiert. Sie umschliessen oft Quarze,

sind demnach poikilitiscli ausgebildet- Zwillinge sellen, nach (10 0).

Optischer Charakter negatív, Acbsenwinkel veit. Pispersioln dér
optisehen Aehsen nicht zu beobachten. Pleochroismus: a =: bell-

braun, t> — grlin mit braunem Stich, c hellgrün, ins Bláuliche
neiigend, c b > a. c:c = 17— 19°. alsó gewöhnliclier griiner Amphi-
bol- Plagioklase wasserklar!, frisch, die langlichen und rundlichen
xenoblastischen Körner sind nur z- T. gestreift. Zwillingslamellen
nach dem Albit- und mitunter auch nach dem Karlsbader Gesetz.

Lichtbrechung stárker, wie jene des Kanadabalsams, Optischer
Charakter positiv. Zonare Ausbildung in geringem Mass. Aus-
löschung 1

ct : 0 1 0 — 28°, : o 37 ,r Maximale Auslöschung in dér
symmetriscben Zone 33". Per Plagioklas gehört demnach in die

Labradorit-Reihe. Zusammensetzung Ab.,- An 5 ,„
— Ab40 An K0 . Es

sind aber auch Körner mit 40—45% An anzutreffen. Per Gránát
ist blassrosa faring', in abgerundeten xenoblastischen Koméra, mit
serizitisch-chloritischer Ausfüllu/ng in den Spriingen. Pie vorhan-

dene Epidotart ist wasserklar und auf Grund ihrer sonstigen

Eigenschaften als Zoisit-, resp. Klinozoisit anzusehen. Er tritt selten

in díinnen Prismen, meist in langlichen unregelmassigen Körnern
oder faserigen trüben Hantén in den feldspatreicben Partién

auf. Er verdrángt den Plagioklas stellenweise fást vollkommen-
Seine Rander sind korrodiert und zerfetzt, hier ist mitunter auch
eine Erzimpregniation sichtbar. Er ist durch schvache Poppel-

brechung charakterisiert. Pispersion stark, v <p, optischer Charak-
ter positiv- Per Rutil tritt in Knoten zusammen, kommt aber z. T-

auch in isolierten unregelmassigen Körnern mit braunem, opakem
Saum vor. Er zeigt liaufig Zwillingslamellen. Pleochroismus

schwach c : schmuzigbrauu, n = gelblichbraun, d > n. Biotit

wenig, in unregelmassigen Fetzen, auch als Einscliluss im Feld-

spat. An den Randern eh lórit isiért, c — grünlichbraun, o = blass

grunlich-braun. Pie ziemlich grossen Blattchen des Ch/orits sind

mit hellem Glimmer vermisebt in den an Ámphibol armen Schicli-

ten anzutreffen. Mit den Spriingen parallel ist er blass blaulich
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grün, senkreclit dazu beli gelblich grün. Dér Quarz kommt in

klemen rundlichen Körnern zusammen mit elein Feldspat, oder

poikilitisch im Amphibol vor- Gas- und Flüssigkeitseinschlüss© sind

selten. Die Erze sind im Gestein durch Magnetit und hauptsaehlich

Pyrit vertreten- Letzterer dringt in die Sprünge des Ampliibols eui

und verdrángt denselben aucli zum Teil.

Granatfüht ender AmphiboUt

Alexander - Erbstollen.

Dunkelgrünes, feinkörniges, di elites Gestein, z. T. mit porphyro

blastischer Struktur. FT- d. M sind Amphibol, Feldspat, Quarz,

Gránát, Biotit, Rutil, Apátit, Titanit, Cbloritl, Epidot, Pyrit, Kalzit

und Serizit zu erkennen.

Dér Amphibol ist vorherrschend. Seine langlichen Forinen

oder Durchschnitte werden vöm Quarz poikilitisch durchwachsen-

Pleochroisnms: a — bhissbraun, 6 = grünlieh braun, c braun-

lichgrün-blaulichgrün, c ^ B > a. Opticher Charakter negatív, Ach-

senwinkel sehr grosst Auslöschung c: c = 18°. Die xenoblastischen

Körner des Plagioklases sind mitunter triib. Die Spaltungsklüfte

sind durch Serizitschuppen ausgefiillt. Kommt mit. oder ohne Zwil

lingsstreifen vor. Die Lamellen sind munchmal deformiert, in solchen

Fallen ist die Auslöschung uudulös. Qptischer Charakter negatív,

Auslöschung 1
a: 010=9°, a =18, I M=ll°, maxinale Auslöschung in

dér symetrischen Zone — +13°- Auf Grund dieser Werte sind sie

basische Oligoklase von dér Zusammensetzung Ab73 An_.
7
— Ab70

Ah'30 . Sie sind demnach saurer, wie die Plagioklase des vorhin he-

schriebenen Zoisitamph i I lolits. Die unregelmassigen Körner des

haufigen Quarzes tieten olt in mosaikartige Haufen zusammen. Dér
Gránát kommt mit seinem grossen, rundén Körnern ohne Kristall

fláchen in Porphyro'bl asten haufig vor. Farbe blassrosa-braunlich.

Einschlüsse: Quarz, Rutil, Titanit, Biotit?, letzterer mit grünlieh-

gelbem chloritischem Materiül in den Klüften. Die grösseren Blatt

-

ohen und Schuppen des Biotits sind schichtenweise oder ganzlich

chloritisiert. Pleochroismus: o hellhraun, B — c braun-rötlicli

braun. Die un regeim arsigen oder z. T. langlichen Körner des Rutils

sind von einern opaken Samu umsehlossen. Audi in Haufen ziemlich

haufig. Meist schmutzig gelblichbrauxi, c grauviolett, n = gelb

lichbraun. Stellenweise von einem Titanitsaum umriiigt. Apátit

kommt in kurzen ahgerundeten Prismen vor. Titanit ziemlich reich-

lieh. Seine unregelmassigen Körner oder dérén Haufen verdraugen
z. T. den Rutil. Farbe zwischen farhlos und hellhraun- Kommt auoh

aIs sekundares Zersetzungsprodukt im Amphibol vor, wo ilm seine

braune Farba sturke Licht-i und Doppelbrechung erkenntlich

machen. Dér Erzgéhult des Gesteins ist durch Pyrit reprasentiert-

Kalzit als Verwitterungsprodukt des Ampliibols stellenweise in.

grossen Körnem mit zahlreichen Zwillingslamellen nacli (0112).
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T)ie übrigen Zersetzungsprodukte : Chlorit. Epidot, Serizit liur in

untergeordneten Mengen.

Plagioklasamph ibol it

Tenka-Zubau.

Dunkelgrünes, mittelkörniges Gestein, liaufig mit aplitischen

Adern. Wenn die aplitische Injektion nicht den Schichtenflachen
lolgt, wird das Gestein grob odor feinfleckig oder sogar gespren-

kelt. Struktur granoblastiscb, etwas poikiloblastiscb, aber auch
gabbroartig. Best elit überwiegend aus Amphibol und Plagioklas.

U. d. M- sind ausserdem Biotit. Apátit, Quarz, Butik Titanit und
Erze. von den sekundaren Produkten Epidot, Chlorit, Serizit und
Kalzit zu erkennen.

Bei’ Amphibol ist in kurzen Pvismen, aber auoh in unregel
massigen Körnern und Fetzen ausgebildet. Er ist im all gemeinén
kompakt und enthalt nur vereinzelt Quarz-, Biotit ), Apátit Ein-
sehlüsse oder unregelmassige Plagioklaspartien, wodurch er poi-

kilitiseli wird. Optiseher Charakter negatív, Achseawinkel gross.

Auslöschunug: c:c = 18—22°, Pleochroismus: a — blassgriinlich

braun, b = braunlichgrün, c ~ griin—braunlichgrün. Bei dér

Zersetzung entfarbt er sich und nimmt eine beli blaulich grüne
oder blassgriine Farbe au. Dicsér blassgrüne Amphibol ist besonders
neben dem Pyrit liaufig. In solchen Fallen Iliidet sieh auch Tit-mit.

dalin bei weiter vorgeschrittener Verwitterung auch Chlorit. Epi-
dot und Kalzit anf Unkosten des Amphibols. Die Plagioklaskörner
sind meist friseb. doch stellenweise auch in Flecken serizitisiert.

Tíáufig sind Albitzwillinge, meist aus vielen Tndividuen, die aber

nicht durchlaufend ausgebildet, sondern gebogen sind und sich

auskeilen (Taf. X, (1). Bei gebcigenen Lamellen ist die Auslöschung
nicht gleichmassig. Lichtbrecbung stcts starker Avie iene des Kana-
dabalsams- Optiseher Charakter negatív. Auslöschung I n : 010 — 13

n
,

a — 19°, 1 M 15°. Dicse Werte entsprecben hasiseben Oligokiaseu

von dér Zusammensetzung Ab7n An..„. Die meist frischen grösseren

Blatter des Biotit.s
1 sírd stellenweise defermiert. Au den gefaltete.i

Stellen zeigt er eine aus ffebleichte F-'rbe und undulöse Auslöschung,
an dér Bandern ist er cbloritisiert. Pleochroismus zwiseben dunkel-

und hellhraun. Die Verh altn i srr- j}c«i rr hünfiírpn, grossen Köruer des

Avatits si ul langlich und ab^erundet. Die Menge des Quarzes ist

sohr verschieden Er ist stellenweise nur in Spuren vorbanden.
Kann aber in rnnden. die Feldsuate durch dián renden Körnern auch
liaufig auftreten. Die übrigen Gémén,gteile: Rutil Epidot, Chlorit ,

Kalzit und Serizit sind ahnlicli ausgebildet und kommen in ahn-

lioher Weise vor, wie im Granatampliiholit.

* * #

Die Beihenfolge dér Ausscheidung dér Gemengteile ist in den

obenbeschriebenen Amphiboliten ziemlich unregelmassig. Die Aus-
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bildung dér einzelnen Gemengteile kann gut oder aueh schlecht

sein, sogar bei jenen Mineralen, bei denen die Ivristallisation im
allgemeinen energisch ist, wie z. 13. beim Ampbibol, Gránát und
Rutil. Demnach ist die nachstehende kristalloblastische Reihenfolge

illír wahrsebei nlieli aber nicht sieher: Rutil, Titanit, Apátit, Gránát,

Ampbibol, Zoisit, Erzev Epidot, Biot i t, Feldspat, Quarz und Kar-
bonát.

Auf ikre Zugehörigkeit kann mán auf Grund ilirer Struktur
und Textur nur in einem gewissen Grad schliessen. Bei einzelnen

gabbroartigen Ampbiboliten bleibt namlich die Struktur trotz

ilirer in den verscbiedenen Tieíenstufen erlittenen mineralischen
Umwandlung unverandert. lm allgemeinen sind aber dennoch die

Varietaten mit paralleléi’ Textur vorwiegend, was auf die Einwir-
kung des Stress verweist, welcher besonders in dér mittleren Zone
dominiert-

Aber aueh die mineralischen Bestandteile spreehen dafiir, dass

diese Ampbibolite uie.bt in grosser Tiefe zr Ausbildung gelange i

konnten. Bie Anwesenheit des Granats und Feldspats ist nieht so

selír von dér chemischen Zusa.mmensetzung des Gesteins, wie viel-

mehr von den pbysikaliscben Umstanden seiner Entstehung abhan-
gig. Dér Granatgebalt unserer Ampbibolite ist neben dem Feldspat-

gelialt verschwindend, was auf den niedrigen hydrostatisehen
Druek des Entstehungssortes hindeutet. Neben dér verlialtn ismassig
geringen Menge des Granats ist aueh die weitgebende Ersetzung
dér Plagiokla.se durcli Zoisit und Epidot auffallig, was gleichfalls

die Folge dér oben erwabnten Bildungsweise ist und nicht aus-

schliesslich durcli den Verwitterungsprozess erklárt werden kann,
weil an den selben Stellen die Amphibole frisch und unversehrt er-

halten sind. Diese Ampbibolite körmén demnach in die Meso-Zone
dér IV. Gruppé G r u b e n m a n n‘s ei'ngeteilt werden.

Die chemische Analyse dér haufigsten Varietat dér durcli die
Grubenarbeiten aufgeschlossenen frischen Ampbibolite, naimentlich
des granatfübrenden Zoisitamphibolits ist die folgende: 1

Gew"/o
SíOl> =48,52 —
TiOi = 1,35

AbOa = 14,24 —
FeíO.i = 8,68

FeO 5,12 —
CaO 9,16 —
Mg O = 6,94 —
KíO = 1,08 —

NaiíO 3,62 —
H^O = 0,16

Glühverlust 1,03

Zusammen 99,90

MoI%
— — — 53,21

— — _ 9,00

— — — 11.58

— — — 10,54

— — — 11,18

0,74

— — — 3,75

100,00

1 Alexander-Erbstollen. Analytiker: K. Glaser — Wien.
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produkte dér veránderten farbigen Gemengteile siehtbar sind. Ilire

Struktur ist mittelkörnig, doch treten stellenweise (z, B. vor dem
Thorez-Erbstollen) auoh gewaltige Kalifeldspattafeln, grosse Quarz-
körner und Glimmerplatten auf, eiíníe Zusammensekzung und
Struktureigenseliaft, die bereits auf die pegmatitische Ausbildung
verweist.

Unter den gebánderten, aplitartigen Amphiboliten sind auch
die oben ausführlich beschriebenen Ampliibolitvarietaten anzu-

treffen, doch meist :iur in unregelmassig eingelagerten kleineren

Flecken oder sehmaleren Bandern, die sich stellenweise mit Über-

gángen dem dominierenden Typus anschliessen.

Mit dem obigen kristallinischen Sehiefergebiet an dér Ober
flaclie nicht zusamimenliángend und demnach als selbstandig

anzuselien ist die schieferige Zone, die vöm 4lusták in N-lieher

Bichtung iiber dús Tol dér Bek unter den Startén zieht. Sie wird
im W grosstenteils vöm Kalkzug begrenzt und tritt im 0 mit den
(Jhloritschiefern dér Pliyllitgruppe in Berührung (Tat'. IX ). Das
langgestreckte Sehiefergebiet wird durch einen aus Gránit und
Andesit bestehenden Auslaufer des eruptiven Zuges in einen W-
liehen, und einen O-lichen Ast gegliedert.

Dér ani linken Ufer dér Pék gelegene Teil des W-lichen
Astes ist von Eruptiven umgebeni, wahrend seine Fortsetzung
zwisehen l’ek—Starica von Kaik und den veránderten Gesteinen

des Granits begleitet wird. Dér erstere Teil ist ca. 280 m breit und
wird vöm Alexander-Erbstollen unter 137", alsó senief zum N—

S

lichen Streichen dureliquert, so dass dér Erbstollen iiber eine

Strecke von 332 m zwisehen kristalliniscben Schiefern verláuft-

In den ersten 1 00 m des Erbstoliens stelien dichte Ainphibolite

an (1. Streifen), dann folgen in dér gleichen Lángé Gneise und
Glimmerschiefer (II. Streifen), wonach bei 130 m a bérmais
Amphibolite a nzu treffen sind (Ili. Streifen), die grosstenteils

eine gebánderte Ausbildung zeigen, wahrend von 332 m an Erup-
tiven durchquert wurden- Das im Erbstollen geniessene Streichen

dér Amphibolite wechselt zwisehen 100"—ISO", jenes dér Gneise
und Glimmerschiefer zwisehen 125"—140", sie fallen sünit licli

unter 40"—00" gégén W ein. Das Streichen dér Grenzlinien dér

einzelnen Gesteinsstreifen ist jedoch N—S, so dass ihre wirkliche

durchschnittliehe Breite 70, 75, resp- 95 m betragt. (Fig. 22 )

lm Streichen lassen sich die Gesteine dicsér Streifen zwisehen
dér Betriebskanzlei und dem Heizliaus an beiden Ufern iler Pék,

sowie auch recihtseitigen Hang des Tenka-Tales zwisehen dem
Zerkleinerungswerk und dem Blanchard-Stollen verfolgen. Wah-
rend dér aus dichten Amphiboliten, resp. Gneisen und Glimmer-
schiefern bestehende Zug dér beiden ersten Streifen unter den Kai-

kén oberhalb des Zerkleinerungswerkes abbrieht, in dér Gegend des

Blanchard-Stollens jedoch wieder zutage tritt, lassen sich die

gebánderten Amphibolite des dritten Streifens in einem zusammen-
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Paraméter aach Osan n: s — 53,211, A = 4,40, C = 4,51, F= 28,79,

T = 0, k =* 0,82, a = 3,,56, c = 3,58, / = 22.86.

IJnser Gesteiu lasst sich im Osann‘schen Dreieck sehr gut
zwiselien den Umhausener Granatamphibolit und den Langenloiser
Zoisitamphibolit einpasisen. Sie Hegen samtlich im Umkreis dér
Puikte dér 0 s a :i n‘schen Gabbrogesteine.

Werte n,ach N i g g 1 i:

si = 111.4, ni = 19,22. fm — 48.63, c = 22.53', alk = 9.62, k
— 0,16,mg = 0,96, qz = — 27, ti = 2,32, c//m = 0.4(5.

Sehnitt TV.

Zum VergJeieh: Typus des norma 1gabbroiden -n or i tisehen Mag
más: si = 108,0, ál — 21,0, fm — 52.0. c = 21.0, alk = 6.0; k— 0,20, mg — 0,55, Sehnitt TTT./TV.

Vou djesein Typus steht si = 111.0, al = 20,5, fm =.50,0 c =
— 20,5, alk — 9,0. k = 0,19, mg 0,38. Schaitt III. (Korit: Elísa-

bethown N. Y.) unserem Gesteiu am náchsten,.

Hinsichtlieh ilires Ursprunnges entsprechen dicse Amphibolite
praknrbornscheu diabas- odér gábbroartigen Eruptiven, mis denei
sie im Wege dér TJralitisierung hervorgingen. Durch den Schichte í-

druck oder die tektonischen Bewegungen wurden die urspriingli

eben basischen Eruptiven untéi* solche Umstande versetzt, wo sie

nur durch veranderte mineralische Gemengteile mit neuer Struk-

tur ebien entsprechenden chemischen und pbyisikáliseben Gleich

gewiehtszustand erlangen konnten. So bi lelete sich aus den Mg- Fe
Silikaten in dér Regei gewöhnlicher grii ier Ampbibol, dér Plagio-

klas ging in Ca- Al-Silikat iiber, wahrend dér Gránát seine Ent-

stehung meist dér Wechselwirkung dér beiden Komponenten ver

dankte- Die Bildung einzelner Amphibolite erfolgte unter bestan-

digem Druek, so eláss bei diesen die ursprüngliche gabbroidale

Struktur erbalten 1 >1 i eb, wogegen dórt, wo die Umkristallisierung

durch Stress begleitet wurde, auch das Gefüge des Eruptivgestekis

verandert wurde und aus den diabas gabbroartigen Gésteinen ge-

banderte, schieferige Amphibolite entstanden.

# # *

Was den petrographischen Aufbau des im vorigen Kapitel

besehriebenen kristallinischen Schiefergebietes anbelangh zeigt

die vöm Kalkzug W -Heh gelegene, zasammenliangende, grosso
Masse sehr wenig Abwechslung und besteht fást ausschtiesslieh
aus Amphiboliten. Vorherrschend ist elei* gebanderte, mit Aplit-
adern injizierte Plagioklasamphibolit. Seine wobl erhaltenen apli

tischen Fórmén sind besonders in den Gruben dicsek* Gebietes zu
beobachten, namentlich bei 40, 90 und 135 m im Tliorez-Erbstollen,

ferner im Tenka-Zubau zwiselien 36—45 un.

Die Aplitadern besteben hauptsachlich aus farblosen oder
blass rosafarbigen Kalifeldspaten und fettglanzendem Quarz,
zwischen delien in grünliehen Flecken oder Streifen die Zersetzungs-
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hángenden Zug zwischen den Alexander- und
Blanchard-Erbstollen auch am Tag verfolgen.

Am rechten Ufer dér Tenka, in dem Dobra
Sreca- und dem Blanehard W-Stollen sind

die im Erbstollen erkannten kristallinischen

Schieferstreifen am besten aufgesclilossen. Die

Gesteine dieser Stollen sind jedocli bei weitem
niclit- so gut erbalten, wie im Alexander-
Erbstollen, da sie im Gebiet dér Stollen bocit

gradige Veránderungen erlitten, so dass síeli

die Grenzen dér Gesteine auc-h in dér Grube
nur durch sorgfáltige Untersucbung fest-

stellen lassen. Am Tag abér sind infoige des

durch die Zersetzung dér reichlichen Pyrit-

impregnation verstarkten Verwitterungspro-
zesses die kaolinisierten und verkieselten Ge-

steine nach dem Verlust ibrer bezeichnenden

Textur niclit nur von einander, sondern sogar

von den benacbbarten Eruptiven kaum zu

unterscbeiden-

Die petrograpbiscben Verbaltnisse des Pro-

fils dér beiden Stollen und des die beiden ver-

bindenden Gebietes sind in Fig. 23- veranschair

licbt.

Dér Dobra Srea-Stollen, dér bei dér End-

station dér Tenka-Drabtseilbahn liegt, durch-

quert in dér Streichrichtung von 2fi5
n

iiber

eine Liinge von 70 m einen stark kaolinisierten

Gránit, und bewegt sicb dann iiber weitere

23 m in den gebanderten Amphiboliten des

dritten Streifens. Das Vortreiben dér Schür-

fung wurde im 93 m eingestellt. Dér Stollen

-batte den Kaik um 140 m erreicht, d. b. er liiitte

noch 40 — 50 m in den Ambpiboliten zurück-

gelegt. Dér oberbalb dér Betriebskanzlei an-

gelegte Schurfstollen bewegte sicb gleicbfalls

in den veranderten und mit Pyrit reichlicb

impregnierten Amphiboliten des ersten Strei-

fens, erreicbte aber den den Kaik begleitenden

Andesitsaum niclit.

Dér Blanehard W -Schurfstollen durch-

sebneidet den bauptsáchlicb aus distbenfübren-

den Glimmerscliiefern bestehenden zweiten

Streifen in einer Lángé von etwa 50 m. Hier-

nacli bewegte er sicb nocli 15 m in den Amphi-
boliten des ersten Streifens und erreicbte
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bei 65 m den Kaik, elessen gut messbare Grenzfláchen ein unter

45° gégén NO geriehtetes Einfallén, zeigten. Die Gesteine dér

beiden letzteren Streifen wurden am linken ITí'er des Tenka-Baclies

vöm Blanehard-'Erbstollen in einer Lángé von 220 m verfolgt.

Weiter N-wárts zieheii diese Streifen innner sclimaler werdend
lángs dér Saumlinie des Kalkes unter den Starica hinab.

Dér dureh die dazwischengekeilte eruptive Zunge abgetrenjnte

O-liche Ast des zwischen MastaJk—Starica geleigenen Schieferzuges

bestelit aus Gneis und hauptsachlich aus Glimmevschiefern, dérén
petrographiseher Charakter mit dem bei den áhnlichen Gesteinen
des W-lichen Astes beobaehteten übereinstimmt. Dér Ivuez Mihajlo-

Stollen, dér die Gruben des Tenka aus dem Tál dér Pék zu unter-

fahren bernien gewesen wáre, durchquerte unter dem Ostbang des
Starica die kristallinpchen Scbiefer des obigen Zuges und die an-

grenzenden Gesteine dér phyllitiscben Schieferserie in einer Lángé
von ungpfáhr 200 m. Dei' verschmálerte Fortsatz dieser Scbiefer
wurde auch noch vöm Starica-Stollen durchquert, dér in einer Hbe
von 194 m iiber dem Niveau dér Pék angelegt wurde.

Fig. 23. ábra. Kristályos pala sávok a Dobra Sreca és Blanchard W.
tárók között — Ivristallinische Schieferstreifen zwischen den Dobra

—

Sreca- und Blanchard W-Stollen, 1 : 5000. I

1. I. amfibolitsáv — I. Amphibolitstreifen, 2. II. csdllámpalasáv — II.

Glimmersehieferstreifen. 3. III. szalagos amfibolitsáv — gebánderter
Amphibolitstreifen, 4. bomlott gránit — zersetzter Gránit, 5. méötzk— Kalkstein.

b) Phyllit gr u p p e.

Obzwar zwischen den Gesteinen dieser schieferigen Serie
dnrch allmáhlige Übergánge ein gewisser Zusammenhang naeli
gewiesen werden kann, lassen sich dennoeh auf Grund dér vor-
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herrschenden Gemengteile hauptsáchlich die felgenden Typen
unterseheijden: serizitischer Phyllit, serizitischer CnloritphyHit,
serizitischer ( hloritquarzit und Chloritschiefer. In den vorherr-

schend verbreiteten, zu verschiedenen Typen gehörigen PhyUiten
ist Albit fást immer vorzufinden, sowie aueh Serizit, Chlorit und
mehr-weniger Quarz.

Serizitischer Phyllit und serizitischer Chloritphyllit

Von dér obigen Gruppé erfreuen sich diese beiden Gesteins

arten in dér unmittelbaren Xáhe des Bergreviers dér weitesten

Verbreitung. Gute Aufscblüsse derselben sind untéi - elem Starica

iiui rechten Ufer dér Pék, ferner in den Einschnitten dér Wege
auf dér Wasserscheide zwischen den Pék- und Saska-B eben sicht-

bar. Beide Gesteine sind feinkörnig, diinnschieferig und zeigen lo-

kálé Faltungen. Ilire Farbe ist gelblichj, hellgrau, grülichgrau und
grauliehgrüa, ;je nach dem verschiedenen Chloritgehalt. Die Menge
des Chlorits im Verhaltnis zum vorherrschenden Quarz und Serizit

ermöglicht oft solion makroskopisch die Untersebeidung dér beiden

Gesteinsarten.

Detaillierte mikroskopische Untersuchung eines serizitischen

Chloritphyllits aus dem Einsehnitt des Saska-Weges (von dér Maj-
dan peker Seite, neben dér Quelle):

Das graulichgrüne und etwas gefaltete, íeinscliieferige Gesteiu

zeigt eine porphyroblastisehe Struktur- Gemengteile: Quarz, Seri

ziti Chlorit, Plagioklas, Epidot, Magnetit, Apátit, Zirkon, Kalzit

und Limonit. Die kleineren Körner des Quarzes sind rundlich, die

grösseren sind ausgewalzt und Hegen in dér Ebene dér Schiefe-

rung. Sie sind unregelmássig begrenzt und greifen mit gezahnten
Randern ineinander. Auslöschung undulös. Die farblosen oder

griinlich getönten Serizitsehuppen bilden eine scheinbar zusammen-
banger.de, hautartige Schicht. An denselben Stellen sind aueh
die Chloritbláttchen eingelagert, die im Verhaltnis zu den Serizit-

sehuppen das Übergewicht erlangen und mit denselben zusammen
zr Ausbildung dér blátterigen Textur des Gesteins beitragen-

Ilire Farbe ist blassgrün, manche zeigen als Zeiehen dér limoni-

tischen Zersetzung eine gelblichbraune Farbe. Optisch positiv,

einachsig- Pleochroismus schwacb, parallel mit den Sprüngen hell-

griin, senkenreeht dazu bráunlichgrün. Die frisehen, wasserklaren

Körner des Plngioklases sind rundlich, doch kommen aueh in dér

Ebene dér Sehieferung gestreckte vor. Als Einschliisse sind Serizit

und Quarz zu beobachten. Zvillinge nach dem Albit-Gesetz. maach-
mal mit gebogenen schmalen Lamellen. Optisch positiv, Liclit-

brechung schwacber wie die des Kanadabalsams, In
||

Stellung

zum Quarz a)>cc‘
f
e>y, in -f- Stellung a>>y

t
s>a

'

alsó Álhit. Aus-
löschungen: I

Q : 010 —.
.10° — 7% An; : o = 11° = 6% An; | M =

= 15° = 6% An. Nach den obigen Wértén ein Albit von dér Zu-

sammensetzung Abs, 4 An u . Neben den unregelmássig verstreuten
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Epidotkörnern ist Magnetit, Apafit, Zirkon nur in geringen Mengen
sichtbar- Dér Kalzit und Limouit bildeten síeli sekundar aus den

iibrigen Geraengteilen.

Serizit- Chloritquarzit

Innerhalb dér im vorigen Kapitel umgrenzten phyllitischen

Schieferzone t rétén stellenwei.se quarzreiche Gesteine auf, die nben
dem vorherrsehenden Quarz hauptsachlieh Clilorit und Serizit ent-

lialten, aber als akzessorische Gemengteile auch Albit und Epidot

führen. U. d. M. konnten in einem solehen grauliebgrünen Gestein

aus dem Einschnitt dér an dér Fiánké des Bergrückens zwischen

dem Saéka-Tal und dem Orvén i potok gefübrten altén Waldbahn
die folgenden Gemengteile bestimmt werden: Quarz, Ohlorit, Serizit,

Albit, Epidoti. Magnetit, Rutil, Zirkon, Titanit, Limouit und Kalzit.

Seine sehieferige Textur verdankt es hauptsachlieh dem Chlorit

und Serizit, obzwar in geringerean Mass auch die übrigen Gemeng-

teile, besonders dér Quarz beitragen. Das Gestein ist lein gefaltet,

die Struktur lepidoblastisch-

Die Menge des Quarzes dominiert iiher den übrigen Gemeng-
teilen. Er bildet eckige, unregelmassige Körner, die oft in Plattén

oder quarzreiche Schichten zusammentreten. Von den grösseren

Körnern sind einzelne in dér Richtung dér Schieferung gestreckt,

ihre Begrenzung ist buchtig, sie greifen mit gezahnten Kantén
ineinander. Die Auslöschung verweist auf kataklastische Erschei-

nungen. Flüssigkeitseinsch lüsse verzweigt, doch kommen auch
rundliche vor!, unter denen auch solche mit bewegliohen Libellen zu

beobachten sind. Die kleinen Blattéi* und S'chuppen des Chlorits

kommen überwiegend zwischen den einzelnen Schichten vor, sind

aber auch in den Schichten selbst, im Umkreis dér einzelnen Qur»rz-

körner sichtbar. Seine Blattchen liegen isoliert und bilden nur stel-

lenweise zusanimenhangendere Háute, in welchem Fali ihnen auch
Serizit beigemischt ist. Farbe grünl, Pleochroismus: a 6 = blau-

lichgrün, c = griinlioh gelb. Optisch positiv, einachsig. Einschluss:
Magnetit in feiner, staubförmiger Verteilung. Dér Serizit tritt in

kleinen Schuppen gewöhnlich in den hautarti.gen Schichten des
Chlorits auf, kommt aber auch verstreut vor. in grösseren Blatte'rn,

zusammenhangend sehr selten ausgebildet. Er bildet auch im Pla-

gioklas Einschliisse. Dér Plagioklas ist zwischen den Quarzkörnern
ungleichmassig verteilt, seine Dimensionen wechseln zwischen
ziemlieh weiten Grenzen. Seine unregelmassigen oder gestreckten
lndividuen treten stellenweise in kleinere Ilaufen zusammen. El-

láidét Albitzwillinge mit oft verschwommenen Zwillingsgrenzen,
und enthalt oft Serizitsehuppen. Optisch positiv, Lichtbrechung
schwacher als die des Kanadabalsams. Auslöschungen: 1

cu 010 = 4
n

:o — 8°,J_3,I =; 12". Dicse Werte entsprechen einem Albit von dér
Zusammensetzung Ab00 An 10 . Als akzessorische Gemengteile kom-
men Epidot, Magnetit, Rutil, Zirkon, Titanit, Limouit und Kalzit
in untergeordneten Mengen vor.
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Chloritschiefer.

Bildet innerhalb des phyllitischen Gebietes Fleeken von ver-

haltnismassig geringer Ausdehnung. Er taucht im SO-lichen Ab-
schnitt miseres Gebietes zwisehen den Saska- und Gréka-Báchen
an melireren Stellen auf, einer dér inst.ruktivsten Aufschlüsse des

typischen Chloritschiefers ist aber im Tál dér Kleinen Pék, zwi-

sohen Pemska Mala und Zaton anzutreffen.

Dieses ausgezeichnet schieferige, ja sogar oft blatterige Ge-

stein ist graulioh und dunkel grüni, seidenglánzend und fiihlt sich

etwas tett an. Alit blossen Augen ist keines dér Gemengteile
zu erkennen. Die Struktur ist lepidoblastisch. U. d. M. kann mán
beobachteii, dass das Gestein vorwiegend aus rundliche oder un-

regelmássige Fetzen bildenden Chloritblattchen bestebt, dérén paral-

lelé Anordnung in dér charakteristischen Textur des Gesteins zmn
Ausdruck gelangt. Die Grenzen dér zwisehen den Chloritblattern

sichtbaren, perlmutterglánzenden Talkschuppen sind gleichfalls im-

regelmássig, ikre Farbe ist oft grünlich, doch lassen sie sich auf

Grund ihrer bedeutend stárkeren Lichtbrechung vöm Chlorit leielit

unterseheiden. Dér Mucjnetit ist gewöhnlich an die Chloritschichten

gebunden und nur selten in unregelmassig zerstreuten Körnern
anzutreffen. Er erscheint in verschiedenen Formen: in regelmassi-

gen Oktaedern oder kleineren-grösseren, unregelmassigen löcheri-

gen Körnern; an anderen Stellen durclnveben seine unge-

inein feinen Ivörnchen die Blatteben des Clilorits- Dér Serpentw ist

in geringeren Méngén anzutreffen und meist blátterig ausgebildet.

Untergeordnet konmien nocb Amphibol, Quard, Rabit, Turmalin,

Épült und kleine Albitfetzen vor.

Die Chloritschiefer dér Umgebung des Saéka-Tales zeigen

grösstenteils einen abweiebenden Habitus. Híre Farbe ist gelblich

graugriin, ihre Textur nicht ausgesproeben sebieferig, ja die we-

niger Chlorit entbaltenden Varietaten kimen sogar ebei* als diebt

bezeiebnet werden. An Stelle des vorherrschenden Clilorits ist aueb

makroskopiseh wahrnehimbarer Álhit, Epidot, eventuell Kalzit in

soleben Mengen anzutreffen, dass die beiden zuerst erwahnten sogar

das Übergewieht erlangen können. Diese Abart des Chloritschiefers

kann bereits in die Gruppé dér Epidotchloritschiefer eingeteilt

werden.

Kristallbnscher Kaik und Quarz.

Zwisehen den phyllitischen Gesteinstypen sind stellenweise

Einlagerungen von kristallviischem Kalkstein zu beobachteii. Ein

charakteristisehes Vorkommnis desselben ist im Cesma-Tal dér

Bergwerkskolonie sichtbar- Die aus dem Gelande schroff emporra-

genden, aus mehrere m 3 messenden Blöeken und diókén Bankén be-

stehenden Kalkfelsen streiehen zwisehen dem oben erwábnten Tál

und dem rechtseitigen Hang des Pek-Tales gégén 145". Dér Kaik-
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stein besteht hauptsacklich aus Kalsitkristalleii und enthált unter-

geordnet Quarz- ui d Magnetit-Körner.

Ausser dcm kristalliniséhen Kaik sind auoh quarzitische Ein-

lageruugen vorhauden. Dió letzterenierreiohen olt ciné Máchtigkeit von

©inigen dm und sind auch in dér Streichrichtuujg ausdauernd. Ein-

zelne sind mit Erzen impregniert oder enl haltén die aus Pyrit, Gale-

nit und Shpalerit bestehende Vererzung in kleineren Nestern. Eine

solehe gangartige quarzitische Einlagerung ist unterhalb dér zwei

ten Biegung dós in das Saska-Tal führenden altén Weges zu be-

obachten, von wo sie gégén 110° streichend iiber das Quellgebiet des

Saska-Baehes bei Velika Livada ziebt- Lánigs dieses Zuges sind an

mehreren Stellen die Spuren altér Schürfungen sichtbar, die liaupt-

saehlich die silberhaltigen Galenite und die höheren Zonen dér gold-

haltigen Pyrite verfolgten.

2. KALKSTE1N.

Die Farbe und Struktur des ausgedehnte Ziige bildenden Kaik-

steius ist sehr versebieden: gelblichv/eiss, liell- und dunkelgrau oder

rötlicb, didit, poros, oder auch kristallinisch. Die zuletzt erwah ite

Varietat ist in dér Nalie dér Andesite anzutreffen.

Fig. 24. ábra. A Starica mészk csiszolata — Dünnschliff des Starica-
Kalkas. (70X)

Von den untersuchten normálén, d. h. nnveranderten Kalk-

steinen stammt dér nachstehend zu beseh reibende vöm Fixpunkt
dér Landestriangulierung am Gipfel des Starica her. Das hellgraue

Gestein zeigt u. d. M- ei:ie dichte Textur und oolitische Struktur.

Die Oolite sind manchmal zertrümmert, in dér Regei jedocli voll

kommen rundlich, seltener elliptiscb, ,je nach dér Gestalt des in

ihrem Inneren sichtbaren Kerns. Die die einzelnen Zonen aufbau
enden Kalkkörnchen sind radial geordnet und zeigen bei gekreutzen
Nicols gewöhnlich Interfernzkreuze. lm Dünnschliff sind ausser

den konzentrisch gebauten, umkristallisierten Ooliten auch orga-

nisehe Beste: Korallengerüsteí, unsichere Nodosarienspuren und
Durchschnitte von Brachiopoden zu beóbaehten (Fig 24.). Die Oolite

sind durcli feinkörnigen Kalzit verkittet, dér dünnere Adern und
kleinere, unregelmassige Hohlraume ausfüllt. Dieser Kalzitkitt b-
det oít Spharolite, die ausserlich vollkommen unregelmassig sind
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jedoch sohöne Kreuze zeigen und aus reinem Kalkspat bestehen.

Seine Analyse* ergab die folgenden Resultate: CaO=55,üO, MgO=
0-15, FeA = 0.74, A1 203 007, SiO, — 2-58.

Trotz dér versebiedenen Farben und Strukturen sind die übrigen,

von dér Vererzung Aveiter entfernten Kaiké ábnlicb beschaffen. Ilire

Zusammensetzung zeigt sogar in Proben von den binsichtlich ih-

rer Lagerung abwecbslungsreichsten Stellen nur geringe Abweichun-
gen. Avas auch aus den nachstehenden Analysen ersichtlicb ist:

CaO MgO FeoOs AI0O3 Si02

Ende des O-lichen Kalkzuges 54,90 0,35 0,62 0 58 1,73

Beli Káinén 57.50 0,14 0,78 0,10 0,84

Konjska 58,50 01.12 0,22 0,08 0,64

MÉRGÉT, UND SANDSTEIN.
Die schönsten Aufsdiliisse dieser Avechsellagernden Senonbil-

dungen sind im Zaton-Talkessel, in einzelnen JCinscbn itten des

nach Postanska Livada führenden Wegés, ferner in den miAveit die-

ses Weges eröffneten Steinbrücben sichtbar. Wie bereits erwahnt
Avurde, ist die Lagerung dér Scbicbten gestört. In den beobaehteten
Aufschlüssen herrsebt dér Mergel A^or, in welcben einzelne Sand-
steinschiehten resp. Banké von A'ersehiedener Maclitigkeit eingela-

gert sind. Die Grenze zAviscben den beiden Gesteinen ist nicbt imraer

scharf, stellenweise, besonders gégén die diinneren Sandsteinsohich-

ten zeigt dér Mergel mit zunehmendem Sandgehalt Übergange.

Dér Mergel ist in frischen Zustand bláulicbgrau, an dér Ober-

tlache verAvitternd Avird er grau, spater gelb und löst sicb

Blatter oder polygonale kleine Stiicke auf. Seine blaue Farbe riihrt

vöm feinverteilten Pyrit bér, dér durch die Einwirkung dér

Atbmosphárilien limonitisiert Avird und die ausgebleichte, gelbliehe

Farbung verursaclit. Seine Zusammensetzung ist nicht gleicbmassig,

es sind tonige und kalkige Abarten Arorbanden), Aveleh letztere stel-

lemveise biirtere Mergelbanke bildet. lm Dünnscbliff des kalkigen

Mergels sind kleinere Konkretionen und in diesen eiue náher nicht

bestimmtbare Mikroíauna, namentlicb Fragmente von Globigerina,

Cristellaria, Cuenos'phaera zu beobachten- Mineralische Gemeng-
teile: Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit, Feldspat, Amphibol, Magne-
tit, Pyrit, Gránát, Zirkon, Iiutil, Disthen, Apátit, Glaukonit. Auf
Grund dieser Zusammensetzung, besonders dér Amvesenbeit des Dir-

thens kann mán als Avahrscheinlicb annebmen, dass das Matériái
des Mergels aus den das kretazeisehe Meer umgebenden kristallini-

sohen Scbiefergebieten herstammt.
Dér Snndstein ist gelblicbgrau- Er bestebt im Avesentlicben aus

Quarzkörnerni, die durch Kalzit verkittet sind, docb enthált dieser

kalzitische Kitt auch serizitisch-kaolinische Fasern und Fetzen, aus-

serdem manchmal Limonit. Die Körner des Quarzes sind grau, oder

* Die Kalksteinanalysen wurden von T. Spissák Szomolnok
durchgeführt.
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Aveiss, im allgemeinen kiéin, obzwar einzelne die Grösse einer Erbse

erreichen. Sie enthalten liáufig Flüssigkeitseinschlüsse. Auslösehung

in dér Regei undulösi, eine Eigenschaft, die mit ziemlicher Wahr-
scheinlíchkeit auf ikre Herkunft ans kristallinischen Schiefern ver

Aveist. Von den iibrigen Gemengteilen dominiert dér Serizit , Aváhrend

dér Magnetit, Feldspai, íiiotit , Chlorit, Amphibol, Rutil, Gránát
und Glaukonit in nntergeordneter Menge vorkommen.

Die Textur des Sandsteins ist versebieden. Sei.ie dünneren,

auskeilenden Schicbten sírni locker, wogegen des Porenvolunien dér

dickeren Banké ziemlicb gering ist. Dem Anscheiae nach dürften

in den seich térén Bucbten des kretazeiscben Meeres Perieden mit

stárkeren Strömungen oder Zu fiiissen die im ruhigeren Wasser
stattfindende Sedimentation unterbrochen babén.

4. GRÁNIT.

Im vorigen Kapitel Avurde bereits erwáhnt, dass dér Gránit
nicht nur am Tag, sondern aiieli in den Grubenaul'schlüssen lioeh

gradig verándert ist. Am besten ist er im Alexander-Erbstollen
erhalten, pbzwar er auch. dórt verschiedentliche Veranderungen
zeigt. Im Erbstollen sind námlich nach den kristallinischen Schie-

fern seine chloritisierten Abarten anzu treffen, vor dem Alexander-

Schacht a bei* ist er vollstándig serizit isiért und verkieselt, so dass

im grauen, homogén erseheinenden Gestein nicht einmal mehr die

Spuren dér einstigen Feldsipate Avahrzunehmen sind. Im mutteren

Abschnitt des Erbstollens sind jedocli stellenweise auch solche

Exemplare vorzufinden, dérén besser er'baltene Gemengteile eine

detailliertere Untersucbung ermöglielien.

Im graulichen, feinkörnigen. schwach scbieferigen Gestein

— ans 449 m des Alexander- Erbstollens — sind mákroskopiseh

Quarz, flachigedriiökter Feldspat, Biotit und Pyrit zu erkennen

U. d. M. konnten Quarz, Orthoklas, Plagioklas, Biotit Pyrit, Chlorit,

Apátit, Zirkon, Rutil, Serizit, Kalzit und Kaolin bestimmt Averde.i-

Von den xenomorphen Körnern des vorherrschenden Qnarze s

sind die grösseren ziemlicb gleicli und aucli gleichmássig verteilt,

sie sind zerkliiftet und zeigen eine nndnlierende Auslösehung. Die
kleineren Hegen z. T. \Terstreut, z. T. bilden sie grosse Haufen im
Umkreis dér grösseren Gemengteile. Die Kantén dér gezabnten Kör-
nél* sind manchmal mit einer Serizithaut iiberzogen. Sie enthalten

auch Gas- und Flüssigkeitseinschlüsse. Dér Háufige Orthoklas ist

íafelig oder nach dér M/P-Kante gestreckt. Perthitisclie VerAvaoh-
suiiig mit Álhit und Mikroklinbildung infoige von Druck sind zu
beobachten. Dic Spaltungsklüfte nach P und M sind durch Serizit

und Kaolin ausgefiillt. Die Menge dér Plagioklase ist erheblich ge-

ringer, auch ilire Erhaltung ist nicht giinstig, sie sind z. T. zersetzt.

z. T. zertrünmiert- Neben den aus zahlreichen schmalen Lamellen
zusammengesetzten Albit-ZAvillingen komnien auch Karlsbader- und
Periklin-ZAvillinge a*oi*. Die nach dem Albitgesetz ausgebildeten
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Zwillingslamellen sind z- T. gerade, doéh sind aueh verborgene
Lamellensysteme zu beobacliten. Bei den letzteren isi au eh die Aus-
lscliung niclit gleichmassig, was offenbar auf die Ei av.'irkung des

Druckes hiuweis't. Auslösehungen I ct : 010 11°,: a — 13°, _|_ (010)

und (001):(010)=11"; in den konjugierten Albit-Karlsbader Zwillin-

gen 1 und l‘= 5°, 2 und 2'=12°. Beim Vergleich mit den Quarzen
cc'^cd', y'<s

;
a < y> iá. Diese Werte verweisen auf basischen Oli-

goklas von dér Zusammensetzuiig Ab72 An, 8 . Dér Biotit komn t i í

schwarzen Tüfelchen mit starkem Glanz und in winzigen Schuppen
vor, die oft in mit einander parallelé grössere Blattchen eder Bari-

déi- zusammentreten. Pleochroismus stark: a hellgelb, c = dunkel-
braun. Einschlüsse: Magnetit, Apátit, und mit schraalem pleochroi-

tisehem Hof versehener Zirkon. Manche Biotite zeigen eine elilori-

tische T Tmwandlung, wobei aucli Limonit und Quarz gebildet wur-
den. Dér Chlorit ist durch blaulichgrünen Pennin reprasentiert, dér
sieli z. T. in Epidot ümwandelte. Dér Erzgehalt bestehf neben dem
Magnetit hauptsáchlieh aus Pyrit, dessen Körner in dér Regei kor-

rodiert sind. Die an den beiden Enden abgerundeten Prismen des

Apatits lassen die Spaltbarkeit nach (0001) deutlich beobacliten.

Dér Zirkon kommt in gleichfalls abgerundeten Körnern als Ein-

schluss im Biotit vor. Dér Rutil erscheint in kleineren Körnern, in

Haufen, eder ist in rötlich-gelblich braunen idiomorphen Prismen
sidhtbar. Von den sekundaren Produkten entstanden dér Serizit

,

Kalzit und Kaolin durch die Zersetzung dér Feklspate.

Die Struktur des Gesteines ist hypidiomorph kömig, seire Tex-

tur massig, schwach schieferig- Seine wesentliohen Gemengteile

sind im nachstehenden Verbíiltnis anwesend: Quarz 45%, Ortlioklas

39%, Plágioldás 4%, Biotit 9%. Erz 2%, Chlorit 1%. Das unter-

suehte Gestein ist ein Bioi ilgránit.

In dem nach den kristallinischen Schiefern folgenden Ab-

sohnitt des Erbstellens ist die schieferige Textur des Gesteins stel-

lenweise ziemlich auffallend. Dér Biotitgehalt ist ganzlich chloriti-

siert, so dass die auch mit unbewaffneten Augen erkennbaren Kör-

ner des zersetzten Feldspates und des Quarzes in dér eine Grund-

másse vortauschenden chloritischen-serizitisehen Masse eingelagert

liegen. Eine Gesteinsprobe aus 385 ni ctes Erbstollens zeigte im
Dünmschliff u. d. M. vorwiegend Quarz, Feldspat (Ortlioklas und
Plagioklas), Chlorit und Serizit, untergeordnet Rutil, Zirkon (mi+-

unter in 0,12X0,2 mm messenden Körnern), Titanit, Pyrit und

Kalzit.

Die Textur dér im Umkreis des Alexa nder-Schachtes auftre-

tenden Varietat ist massig, das Gestein grau, feinkörnig und enthalt

viele kleine Pyrilkristalle. Es besteht vorherrschend aus Quarz und
Serizit.

Aus den obigen Ausführungen ist es ersichtlich, dass neben

dér stellemveise in die Augen fallenden schieferigen Textur bei

einzelnen Gemengteilen auch die mikroskopische Untersuchung sol-
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cKe Erscheinungen konstatierte, die auf dynamische Einwirkungen
hinweisen. Dér vöm normálén Gránit abweichende Habitus unserer

Gesteine erinnert an die für die zentralen Gránité bezeichnende

Aiisbildung.

5. ANDESIT.

Das erzführende Gestein des Majdanpeker Bergbaues figuriert

in den Werken dér álteren Forscher den damaligen Keim tn issen

entsprechemd untéi* mehreren verschiedenen Namén. Dér erste ist

bei Herder (2) zu lesen, dér es Syenitporphyr nannte. Breit-
lia u pt (6) beschrieb es als einen aus Labrador- oder Oligoklas Féld
spaten fcestehenden Porplij r. Audi Hantken (8) erwáhnt es untéi*

(lem Namen Porphyr. Cotta (10), dér es mit den Gesteinen dér
benachbarten Gebiete zusammenfassend eingehender behandelt, stell-

le es auf Grund seiner mit den Eruptiven des Banats übereinstim-

menden petrographischen, hauptsáchlich aber geologischen Merk-
ni'ile ziii den Banatiten- Tietze (34) erkannte in ihm eirem Trachyt,
dér nádi ihm zu den Ri e h t h o f 6 ntsdiem Grünstei ítradiyten,

oder den Zirkel‘schen Ampbibolandesiten gehört. Er erwahnt
aueh einen Quarztracbyt aus dem Tenka-Tal, dér dem lithoiden

Quarztrachyt, Zirkel's entschprechen wiirde. In dér Budapestéi*
Sammlung S z a b ó‘s wurde ein Gestein des Tenka-Erbstollen durch
L. Ers (36) als Biotit-Ortlioklas Quarztraehyt bestimmt. Dasselbe
Gestein wurde durch Z u. j ovié (37, 57) spater als Dazit bezeichnet-

Die beiden letzten Forscher bemerken, dass das untersuchte Gestein

stark zersetzt und auch sein Fddspat vérár dert ist, so dass es, als

wahrscheinlich angemomiren werden kaim, dass auch die Körner
des Quarzes sekundáren Ursprunges sind. Zujovh: erwahnt aus-

ser diesem auch noch andere Andesite von Majdanpek, dérén náhe-

re Fnndorte er jedoch nleht bekannt maciit. Er hált die Trachyte
Tietzcs und im algemeiren den grössten Tcil dér Majdanpeker
„Trachyte*

1

für Propylite, bemerkt aber, dass in Majdanpek auch
eclite Andesite anzutreffen sind. Die neuere Literatur gebraucht
im allgemeinen die Benennung Trachyt, spater Andesit-

Die genaue Untersuchung dér Majdanpeker Andesite wurde
durch den Umstand erschwert, dass petrographisch bestimmbare
Gesteinsproben infoige dér hochgradigen postvulkanischen Verán

-

derungen auch in den Aufschlüssen dér Gruben nur selten und zu fal-

iig vorzufinden waren. Auch B r e i th a u p t (6) uhd C* o 1 1 a (10) hát-

ién aufgezeichnet, dass es nur durch sorgfáltiges Nachforschen und
Suchen gelang, ein-zwei unversehrte und auch zr Untersuchung
geeignete Prcben zu sammeln. Nach Hant ken (8) sind infolge dér

hochgradigen Verándérungén die Grenzen dér Gesteine gégén die

kristallinischen Schiefer kaum zu erkennen. Dieser oft erwáhnte und
auch vöm bergmánnischen Gesichtspunkt wichtige Umstand mach-
te z. T. auch die eingehendere Untersuchung dér unmittelbaren Ne-
ben gesteine notwendig.
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Normaier, nvvercinderter Andesit ist in Majdan pék zurzeit (1931'

nur an einer Stelle zu fiúdén, u. zw- im nördliclisten Teil des Abschnit

les, dér als die gemeinsanoe Fortsetzung des frülier béréits erwahnten
II- und III. Andesitzuges betrachtet werde.i kann, gegeniiber dem

Starica Nos. arn linken Ufer des Baehes. Hier ist dér ain frischesten

erhaltene Andesit unseres unmittelbaren Gebietes sichtbar. Wáh-
rend in den übrigen Teilen des II. und III. Zuges hauptsachlieh
grünsteinartige Varietaten anzutreffen sind, zeigen die Andesite
des mit dér Vererzung zusammenhangenden I. Zuges bereits aucli

verschiedene hydrothermale Veranderungen in grösserem oder ge-

ringerem Masse. Aber auch in den Gebietea mit. den am meisten
zersetzten Andesiten komimén (z. B. bei den Schurfen in dér Umge-
buag des Dusan-Stollens) weniger ja sogar kamu veranderte Ab-
schnitte vor, dérén Gesteine vont Vovkommnis vor dér Starica Nos
nicht wesentlich abweichen, so dass das frische normale Gestein des

zuletzt genannten Fundortes als dér Typ des in den drei Zügea und
somit im ganzen Bergrevier dominiereuden Andesits angesehen
werden kann-

Auf Grund dér mikroskopischen FTntersuchungen und chemi-
sclien Analvse dreier von diesem Aufschluss genommener Gesteins
proben lassen sich die petrographischen Merkmale des Majdanpeker
normalen Andesits im folgenden feststellen: Das frische Gestein ist

dunkelgrau, mit nnebenem Brucli. In dér dunkel graubraunen, dich-

ten Grivndmasse sind perlmutterglanzender Feldspat, schwarzer,

glánzender Amphibol und '.vénig Biotit anzutreffen. Die Grund
masse dominiert, nnter den Einsprenglingen lierrscht dér Plagioklas

und dér Amphibol vor. U. d. M. sind folgende mineralische Ge-

mengteile zu bestimmen:

Feldspate. Die eingebetteten frischen Feldspate sind maximai
3—5 mm messende, leisten- oder tafelförmige Plagioklase. Vöm
grössten Kristall bis zum Mikrolith herab sind allé Übergange ver-

treten- Sie sind meist klar mid glasartig, enthalten aber oft auch

Einschlüsse. Ilire Ausbildung ist idiomorph, sie sind vorherrschend

tafelig nach (010), sie werden hauptsachlieh durch die Fliichen (010)

(001), (110), (110), (101) begrenzt. Zwillingsibildung haufig (Taf. XI,

Fig. 3) nach dem Albitgesetz, docli sind auch Karlsbader- und
Periklin-Zwillinge zu beobachten. Sie treten meist als schmale Leis-

ten in grossen Kristallindividuen auf. Haufig bilden sich kombi-

íPerte Zwillinge nach dem Albit-Karlsbader, seltener nach dem A1

bit-Periklin Gesetz- Neben den Zwillingen kom inén auch solche Pla-

gioklasgruppen vor, die von nicht zwillingsartigen \
r
erwaclisunge:i

herstammen. Zwischen den parallel oder radial verwachsenen Indi-

viduen sind fremde Mineralkörnchen zu beobachten. I'ie iMehrzahl

dér Feldspate zeigt eine sehr schön ausgebildete rekurrente zonare

Struktur. docli kömmén auch scheinbar homogene Sohnitte

vor. Die Grenzen dér Zonen sind gewöhnlich parallel mit den iiusse-

ren Fláchen. die inneren basischen Teile sind jedoch flachenreicher-
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Ilire Zusammemsetzu ng ist ziemlich unregelmassig und dér An-Ge-
h a lt nirnmt naeh aussen nur selten allmáhlich alt- Dér Übergang
von einer Zone in die andere ist veranderlich: basische rekurreuzen
wechseln sich mit saureren ab. Letzten Endes werden die áusseren

Zenen immer saurer, wie die inneren. Dér Kern ist olt inhomogén
und zeigt die Spuren dér Resorption mit verschiedenen Feldspatres-

ten. Es waren dies ineiner früheren Phase gebildete Plagioklase,

dérén grösster Teil vöm Magma, dessen Zusammensetzung sich ver-

andert hatte, resorbiert wurde, so dass von den altén Individuen
nur die Korrosionsfláchen übrig blieben. Auch ausserhalb des

Kerns, zwischen den Zonen sind solche sichtbar.

Die zr Bestimmung dér Feldspate durebgeführten Messungen
ergaben folgende Resultate. Die den scbönen zóna ren Bau besonders
gut znm Ausdruek bringendcti Sehnitte parallel mit dér Flácbe M
(010) ergaben die folgenden Werte:

Zonenreihe von

aussen nach
1- Zone 2. Zone 3. Zone 4. Zone 5. Zone

innen Rand Kern Rand Kern Rand Kern Rand Kern Rand Kern

Winkel dér

Auslöschung
6° 16" 9

n 30' 20° 11" 22" 30' 9° 17° 13° 24"

Zusammensetzung

An °/o
38 50 42 56 44 60 41 52 46 63

lm Sehnitt dér :iaóh dem Albit-Karlsbader tíeselz gebildeten

Zwillinge wurden in dér symmetrischen Zone die folgenden Aus
lösclningen gemessen: 1 und 1‘ 23", 27"; 2 und 2‘ 8°, 12". Die in zwei

scheinbar homogénen Sehn itten senkrecht zu M und P gemesse
nen Winkel waren 23° und 26° Die an den eingebetteten Plagioklasen

festgestellten, obiigen Werte verweisen, auf Andesin Lalbradorit

von dér Zusammensetzung Ab
r, 5 An 15 — Ab45 An, 5

-

Die Feldspate dér Grundmasse sind selten xenomorph, meist

bilden sie scharfe idiomorphe kleine Tafeln und Leistem die eine

Zwillingsstreifung zeigen und mit ilirer Langsriebtu;ig vollkommen
oder nahezu parallel auslöschen- Auslösehungswerte: _j_ a: 010
~ 24°', : ex 21°, J_ c : 001 _ 0"; senkrecht zu P und M 18". All dies

verweist eindeutig auf Andesin, An = 30*—35%. Dér Plagioklas

dér Grundmasse ist demnach nocb saurer, als die aussere Randzone
dér eingebetteten. Die Doppelbreehung dér xenomorphen, uiige-

streiften Feldspate ist bedeutend schwáeher, diese dürften Orthokla-
se sein. Die Feldspate des untersuchten frischen Gesteins zeigen

auch sekundáre Veránderungen. Besonders die inneren basischen
Zonen und die Stellen mit Glaseinschlüssen verwandeln sich leiolit

unter Kalzit- und Serizitbildung.

Dér Amphibol tritt in idiomorphen, durch die Fláchen (110),

(010), (001) und (101) begrenzten Prismen auf. Infolge dér Spaltbar-
keit nach (110) und (010)) sind nach dér c-Achse gestreckte stenge-
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1 i^e und faserige Formen haufig. Querschnitt seeliseckig, manchmal
auch flach rhombenförmig. Die hantig beobaclitbaren Zwillinge

naeh (100) schliessen schmale Zwillingslamellen ein. Er ist z. T.

zonar. Die zonare Struktur offenbart sich nicht so sehr in den Au
derungen dér Auslöschung oder des Achsenwiikels, Avie vielmehr

in dér zonar gefleckten Farbenverteilung und Doppelbreehung, wo
bei die Interferenzfarben gégén den Rand hin ausgesprochen höher
werden. U. d. KL sird die Amphibole braunj, dunkelgrün, an den et-

was zersetzten ist dér Rand dér Schnitte und dér Saum dér Sual-

tungsklüfte hellgrün- Pleochroismus: a hell braunlichgriin , b

braun, c - grünlichbraun. Optischer Gharakter negatív. Aehsen-
winkel gross. Ebene dér optisehen Achsen parallel mit dér Symrret-

rieebene, b — b, Extinktionswinkel zr Trace von (100) gemessen
e:c - 14.—18°, abo gewöhnlicher Amphibol. Auch magmatische Re-

sorption ist zu beobachten Dér dunkle, aus schwarzen Eisen k!örn-

ehen bestehende, von Angit durchsetzte Ralimén zeigt ausgespro-

chen den sechseekigen basalen Sclmitt des Amphibols. Innerhalb

des Saumes ist frischer, unveránderter Amphibol siehtbar. Ein-

schlüsse: Apátit, Magnetit, Zirkon, seltener mit ihren Lángsachsen

parallel geordnete Feldspatleistehen.

Dér Biotit kommt in schwarzen, stark gliinzenden, kleinerei:-

grösseren Táfelchen vor. V. d. Ki. in durclifallendem Lidit braun.

Pleochroismus: a hell braunlichgelb, c -- dunkelbraun. Ebene
dér optisclien Achsen parallel mit dér Symimetrieebene, 1) - b, Aus-

löschung auf dér (010) Fláclie beinahe 0". Achsenwinkel sehr

Idein, haufig beinahe einachsig. Optisch negatív. Er hat auch eire

magmatische Resorption erlitten, zeigt aber nur an den Randern
cinen opazitischen Ralimén, das Innere ist frisch. Ist in dér Grund-
masse nicht zu beobachten. Einsclilüsse: Apátit, Eisenerzi, ausserdem
Kleinere Plagioklasindividuen, die ott mit dér (OOl)-Fláche des Bio-

tits parallel geordnet sind.

Die Plagioklaseinschlüsse des Amphibols und Biotits beweisen,

dass die Ausscheidung des Plagioklases am Schluss dér Kristallisn-

tion dér faringen Gemengteile bereits einsetzte.

Magnetit. Erscheint in grösseren unregelmassigen Körnern,
vier- oder sechseekigen Schnitten zivischen den porphyrisch aus-

geschiedenen Gemengteilen. In dér Grundmasse ist er in kleineren

Kristallen und verstreuten Körnern siehtbar. Ist im refiektierten

Lidit auch in Kristallskeletten mit charakteristischer stahll)lauer

Farbe anzutreffen. Er ist ziemlich haufig, trittt grösstenteils selb

standig auf, figuriert aber auch als Produkt dér magmatischen Re-

sorption und als Einscliluss im Biotit und Amphibol. Die Kontúrén
dér Maguetitkörner sind gewöhnlich unversehrt und scharf, docli

sind auch Körner mit Leukoxensaum zu beobachten, eine Erschei-

nung, die auf den Titanitgehalt des Magnetits verweist-

Dér Apátit ist in rundlichen Körnern, kurzen oder lánglicheii

kleinen Prismen und Nadeln mit abgerundeten Kantén zu beobach-
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ten. Seine meist farblosen, wasserklaren Prismen sind meist durch

die Flachen (1010), 1011) und (0001) begrenzt. Infolge dér Spalt

bürkeit naeh dér letzten Flache zeigt er Querspriinge.

Quarz. Vereinzelt ist selten aueh gprphyrisaher Quarz in un-

regelmássig begrenzten rundén und korrodierten Körnern anzutref-

fen. Er ist besonders in dér Grundmasse ausgeschieden, aus kleinen

Körnern und Splittern besteliende Haufen bildend.

Die Grundmasse ist nnkroholokristallinisch und herrseht über

den porphyrisch ausgeschiedenen Gemengteilen vor- Zwiscben den
Feldspat-, Quarz-, Magnetit- und wenigen Ampáiból Mikrolithen
koinmt eine Glasmasse nur selten vor. Das Gesteia ist demnacb ein

fí iotitführender-Amph ibolandesit mit holokristalliniseh-porphyri

sclier Struktur. Wegen seines höheren Si0 2-Gebaltes kann es als

iinarzfiihrender Andesit betrachtet werden.
Über die Andesite von Majdanpek waren bisher keine Analy-

sen béka unt. Die auch zwecks Bestimmung dér systematiseben Stel-

imig dér biotitführenden Amphibolandesite von Majdanpek durch-

gefübrte cbemische Analyse 1 dós gegeniiber des Starica Nos anste

lienden frischesten Gesteins ergab die folgenden líesultate:

Gewichts % Mól % Ideale inineralische

Si02 — — — 64,80 \ Zusammensetzung naeh
Ti02 — — — 0,41 - — 71.70 den amerikaaisehen
P205 — — — 0,14 ) Petrographen.
FeO — — — 2,13

j
Quarz Si2 — — — — 29.76

Fe23 — - - 2.66 — - 4,31 Orthoklas SbOsAIK — — 7,74

MnO — — — 0,14 ) Albit SiaOsAlNa 22,53

AI2O3 — — — 16,15 — — 10,50 Anortit SkOsAbCa — — 24.27

CaO — — — 5,18 — - 6,13 Korund AI 2O3 — — — 1,22

MgO — — _ 2,16 — — 3,56 Hypersthen (Si03)2MgFe — 6,72

K2O — — —
1 .34 — — 0,94 Magnetit Fe30x — — — 3,71

NexO — — — 2,67 — — 2,86 llmenit FeTi03 — — — 0,76

CO2 - 0,40 — —
Apátit (PObiCaA'l — — 0,33

H 2O — — — 1.16 — — 97,55

99,34 100,00 CO 2+HO 2 1,56

Zusammen 99,11

Naeh den aus dér Analyse berechneten Parametern steht das

Gestein im System O s a n 11 ‘s dem Mt. Pelée-Typus am naebsten-

s A C F a c f n Reihe k

Majdanpek 1. 7170 380 613 7'87 6'4 103 13’3 7-53 a 1'62

Mt. Pelée 66 '20 4‘42 715 1055 6’0 95 14-3 7'8 a —
Eine ahnliche cbemische Zusammensetzung zeigt auch die

nachstehend beschriebene grünsteinartige Andesitfazies, dérén

Osann-Werte jenen des Mt. Fnrrn-Gesteinstypus am naebsten ste-

hen. Zwiscben die Osann-Werte dér Mt. Pelée- und Mt, Furru-Ge-

Analytiker: dr. M. Samee Ljubjana.
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steinstypen stellt aber Daly clie Mittehverte dér Anrphibolandesite,
dérén Verhaltniszahlen.:

s = 67,62, A .-= 5,28, C = 6,15, F = 9.45, a = 7,5, c = 9;

f = 13.5; n — 7,7- Reihe «;
mit unseren errechneten Werten in bohém Masse übereinstimmen.

Werte nach N i g g 1 i

:

si al fm c alk k mg qz ti cjfm SeImit t

25 3 37,08 27,82 21,7 13,4 0,25 0,45 +99 1,19 0,78 V
Ein Vergleieh dér Nigglischen Werte zeigt, dass die Daten un-

seres Gesteins mit jenen des granodioritischen Magmas am besten

übereinstimmen. Vöm Vaskéi- Typ untersebeidet es síeli nur dureb
die niedrigen fc-Werte, dceh gerade auf Grund dieses niedrigen k-

Wertes ist unser Gestein zum quarzdioritischen Magma zu stellen.

Stellung des Gesteins im C- I. P. W.-System. Berechriete Para-

méter:

Q F P M A Sál Gruppé Fém Gruppé
29,76 55,05, 6,72, 4.47, 0,33 86,03 11,52

Systematisehe Stellung: Clansis I (TI). Orda (3) 4. Hong 3 (4).

Subrang 4.

V. Veránderungen des Nebengesteins.

í. endogene und exogene kontaktersoheinungen.

Dér beide Gruppén dér kristallinischen Schiefer durcbbreeben-
de Gránit verursaehte zweifelsobne anch in unserem Gebiet kon-

taktmetamorpbe Veránderungen. In dér Umgebung von Ravna Ré-
ka sind diese Erseheinungen an mebreren Stellen sichtbar, in Máj-

danpek aber ist — wegen den stark zersetzten Nebengesteinen —
die Kontakhvirkung dér Gránité zr Zeit niergends zu beobaebten.

Dem gegeniiber sind im II., besonders aber im III. Zug am
Rund dér den Senonmergel durchbrechenden Andesite sou-obl in

dér mineraliscben Zusammensetzung, wie aueh in dér Ausbildung

dér Textur auffállige Veránderungen im Vergleich zum normalen

Gestein zu beobaebten. Sebn mit un hewaffneten Augen ist das

Verscbwinden dér porpbyriseben Struktur zu beobaebten. I 7
. d. M.

sieht mán, dass dér Idiomorphisnms dér Gemengteile verloren ging

und in verdrückten, zertrümmerten Formen Platz maebte. Diese

Veranderung ist nur an einem 1—2 dm breiten Samu dér zwischen

den Mérgein in einer Breite von kaum einigen m und nur in

Flecken auftauchenden Andesitzüge zu beobaebten.

Bei dér mikroskopiseben Untersuebung des Gesteins falit ein

Gemengteil auf, dér im normalen Andesit niclit vorkommt, nament-
lich eine Pyroxenabart, die als Kontaktmineral dureb Vermittlung

des im IMergel entbaltenen CaO auf Unkosten dér Biotite und Am-
phibole des Gesteins zustandekam. Die Durchsehnitte seiner kurz
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prismatischen Farmén sind im allgemeinen quadratisch, mit den
vorherrschenden Fláchen (100) und (010). In den Durchsehnitten

sind neben den charakteristisehen Spaltungslinien nach (110) auch
die Spuren einer Absonderung nach (100) sichtbar. Farblos óder in

verschiedenen Nuancen grünlich, mit kaum merklichern Pleochro-

ismus. Bildet háuf'ig Eischliisse im Ajnphibol- Auslöschung auf

dér (OlO)-Flache c: c — 36’ • E'bene dér optischen Acbsen parallel mit

(010). Dispersion dér Achsen o > v. Optischer Charakter positiv-

Seine morphologische Erscbeinung, sowie auch seine optischen

Eigenschaften verweisen auf Diopsid.'

Dér Plagioklas ist sehr reich an Einschlüssen, seine Zwillings-

streifung ist verschwommen. Auslöschungswerte veránderlieh, als

Folge dér Einschlíisse von verschiedener Zusammensetzung. Er
scheint im allgemeinen basischer .zn sein, wie dér Plagioklas dér

normalen Andesite. Er ist an vielen Stellen vollkommen in Zeolithe

oder in Kaolin verwandelt. Die unregelmiássig begrenzten, und brüchi-

gen Individuen des Amphibols zeigen stellenweise unferkennbarc
Zeichen dér Umwandlung in Pyroxen. Biotit ist in kleineren Fetzen
und nur vereinzelt sichtbar, wogegen dér Magnetit in ziemlich gros

ser Menge vorkommt. besonders an dér Stelle dér Biotite, aber auch
im Umkreis dér Amphibole- Ausser den obigen Geinengteilen sind

noch Kalzit, Zeolithe, Ch lórit, Epidot und Quarz zu beobachten, die

z. T. als sekundare Produkte einen grossen Teil dér ursprünglichen
mikroholokristallinischen Grundmasse verdrangten.

Im Zusammenhang mit dér Eruption dér Andesite erlitten in

vielen Fallen auch die Nebengesteine eine Veranderung. Im ersten

Andesitzug sind besonders am unmittelbaren schmalen Iiand dér

Kalksteine, im II. und III. Zug an den Gesteinen dér pbyllitischen

Schieferserie, resp. am Mergel und ám Sandstein die Erscheinungen
des Exogenen Kontakté g zu beobachten.

An dér Grenze dér im Saáka-Tal auftauchenden Andesitflecke

beobachtete bereits ein anderer Forscher: Tietze (34) die Veránde-
rung dér Phyüilschiefer • Er erwahnt von hier eine Gesteinsvariati-

on, dérén mineralische Gemengteile sehr kiéin und kompakt gefiigt

sind, so dass die frischen Bruchfláchen keine schieferige Textnr
zeigen. Er nannte es Cornubianit. Urosevi (43) bezeiclmet drei

Stellen náber, \vo er unter eruptiver Einwirkung veránderte Phyl-

litgesteine: „T i e t z e ‘sebe Cornubianite“ vorfand.

lm vorigen Kapitel wurde vöm Andesitzug II erwáhnti, dass

sein auf das Saska-Tal entfallender Abschnitt an dér Oberfláche

nicht zusammenhángt und demnach nur dórt zu beobachten ist, wo
er von dér Erosion entblösst wurde. Offenibar gelangte hier dér

Andesit zwar in dér Náhe dér Oberfláche, aber doch unter dér aus

pbyllitischen Gesteinen bestehenden Decke zr Erstarrung. Diesel -

Emstand war zugleich eine dér Hauptbedingungen für die Entste-
limig dér Kontaktwirkungen.

Wenn mán sicli im Tál dér Saska einem solehen Andesitfleck
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náhert, bemerkt inán, dass dér Habitus des hauptsáchlich aus seri-

zitischen, chloritischen Phylliten bestehenden, ausgezeichnet ge-

schieferten, ja sogar blátterigen Gesteins sich plötzlich ándert und
in ein griinliehgrauesi, sehr hartes, dichtes Gestein verwandelt, das

beim Draufschlagen nicht in flache Stüeke zerbricht, sondern einen

muscheligen und splitterigen Brucb zeigt. U- d. M. ist es zu beobaeh-

ten, dass dér Cbloritgehalt des hauptsáchlich aus Chlorit, Serizit,

Quarz und Albit bestehenden Phyllits allmáhlich schwindet und
vöm braunen Glimmer ersetzt wird, desse-n Bláttchen fetzenartig

sind und unregelmássig verstreut Hegen. Die Körner des Qnarzes
kristallisieren sich in grössere Individuen um und umschliessen

manchmal den Biotit. Die Körner des Qnarzes, sowie auch des Pla-

gioklases greifen mit zackigen oder welligen Rándern ineinander.

Die Gemengteile sind in Schiehten gelagert und aueh die geschich-

tete Beschaffenheit des Gesteins bleibt trotz des unregelmássig. auf-

tretenden Biotits erhalten.

Dér Kfilksteiv, dér die erzfiihrende Andesitzone in einer Lángé
von mehreran km begleitet, trágt gleichfalls Kontakterscheinun
gén zr Schau. Die Kontaktwirkung ist im breiten eruptiven Zug
im allgemeinen gering, sogar auch bei jenen Kalksteinschollen, die

in den Andesiten so zu sagen schwimmen. Die Wirkung ist hier

rein kaustisch, dér ursprünglieh dichte Kalkstein geht durch stetige

Zunalnne seiner Korngrösse in grobkörnigen Marmor über (Taf. XI,

Fig- 4), (lessen Farbe selten weiss, in dér Regei je nacli dem Magne-
tit- oder Hámatit-Gehalt graulich oder rtlich ist. Charakteristisclie

Kontaktminerale, namentlich Gránát, Vesuvian und Epidot konnten
nur in den Ivalksteinen dér Lujza -Grube beobachtet werden. Hier

wurde dér Abzug dér mit dér Eruption zusammenhángenden Gase
und Dámpfe durch die flaeh gelagerte Kalksteinmasse verhindert

und zugleich auch die Erhaltung des ursprünglichen Wassergehal-

tes im überhitzen Zustand ermöglicht, wcdurch auch die kontakt

-

metamorplien Einwirkungen in höherem Grad zr Geltung gelan-

gen konnten. Die erwáhnte Lagerung dér Kalksteine spielte iibri-

gens auch den ,.Erzbringern“ gegeniiber eine akkumulierende Rolle

und leistete dér Entstehung eines ausgedehnteren Erzstockes

Vorschub.

Die augeníálligsten Kontaktwirkungen zeigt dér Senonmergel

lángs des III. Andesitzuges. Zwisehen Valea Grcka und dem Starica

Xos ist die Kontaktmetamorphose des Hergels au mehreren Stellen

in einer Máchtigkeit \
-on 1—

2

m sichtbar. Die ursprüngliche gelb-

lichgraue Farbe des Gesteins wird gégén den Andesit zu allmahlieh

röter und es treten Kalzit, sowie lángliche, unregelmássige dunkle

Körner einer organischen Substanz auf. Náher zum Kontakt wird

dér Mergél imnier hárten seine Farbe geht in dunkles Rt iiber- Dér

unmittelbare Kontaktsaum ist durch hellere Farbe und das Auftre-

ten charakteristischer Minerale: Wollastonit, Epidot und Quarz
gekennzeichnet. Auch die mit den Mergelschicliten wechsellagern-
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den Sandsteinbanke sind verklidért, besonders in dér Niilie des Kon-
taktéi, wo sie in ein granliches, an cinen feinkörnigen Quarzit erin-

i erndes Gestein iibergéhen.

2. DlE GRÜNSTEINBILDUNG.

Es wurde bereits erwáhnt, dass die Nebengesteine dureh die

Einwirkung gewisser Vorgange versehiedene Veranderungen erlit-

ten. Die bezeichnendsten Ersoheinnngen sind an den Andesiten zu

beobachten. Die eingehendere Untersuohnng wies bei den Majdan-
peker Andesiten zwei von einander aliweichende Hauptumwand-
lungsprozesse r.ach, von denen dér eine im Zusammenhang mit dem
Erstarruugszustand des Magmas das Gestein in seiner ganzen Masse
unter Bildung von „Grünsteiii“ veránderte, wáhrend dér a:ulere„

vöm ersten ganz unabhángige und spátere Prozess dureh die Einwir-
kung dér langs dér Spalten empordringenden Lösungen, Gase und
Dampfe von Pyritimpregnation begleitete Umwandlungen: Kaoli-

nisierung, Serizitisierung und Silifikation, d. h- postvulkan isehe

Verandernngen im engeren Sinne verursachte. Wenn mán auf die

Zersetzungs- und Neubildungs-Ersoheinungen beider Vorgange im
allgemeinen den Nanien Porpylitisierung anwendet, so kann mán
die reine Grünsteinbildung im allgemeinen unter naherer Ángabe
des Resultates dér Veránderung als chloritische Propylithisierung

bezeichnen.

Die spateren hochgradigen Veranderungen besebrankten síeli

ausschliesslieb auf den erzfiihrenden und zugleich grössten Andesit
zug, wo sie aueh die Spuren dér Grünsteinbildung beinahe vollstan-

dig verwisehten. Doeh sind ebarakteristische Griinsteinabarten

aueh an jenen Stellen nieht anzutreffen, wo die naehtráglichen
Veranderungen verháltnismassig geringfügig warení, wie z. B.

im Umkreis des Dusan-Stollens. Die Folgen dér Grünsteinbildung
sind am bestén im 11. und 1IL Andesitzug zu studieren. Wie er-

wahnt .werden diese Züge durcb eine Serie aus dem Nebengestein
auftauchender Flecke gebildet, die dureh die Erosion z. T. blossge-

legt wurden, so dass das Gestein zwar in dér Niihe dér Oberflaohe,

aber doeh unter einer Decke aus Phyllitschiefern, und Senongestei-

nen zr Erstarrung gelangen konnte. Es liegt auf dér Hand, dass

dér zuletzt erwahnte Umstand bei iler Grünsteinbildung eine gewisse
Hol le spielte. Bezüglieh dér Erseheinung und dér Lagerungsverhalt-
nisse dér in diesen Ziigen beobaehteten grünsteinartigen Andesite
konnte festgestellt werden, dass:

1.

) die Farbe des Gesteine in verschiedener Internáltát griin.

2.

) sein Vorkommen von dér Vererzung unabliangig,

3.

) die Verbreitung régiónál,

4-1 seine Veránderung gleiehmassig ist
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1) i e ff t ü n st e iit art ige A n d e s i t f a z i.e s.

Seine am besten erhaltenen und typischen Exemplare sind im
Tál des G rcka-Baches, dann weiíers in den Aufschlüssen dér Was-
serseheide zwischen dér Saska und Pék anzutreffen. Die Farbe
dér liier vorherrschenden harten, zahen, muschelig brechenden
griinsteinartigen Adesite ist heller oder dunkler grün, doch konmien
auch Abarten mit einem grauliehen Stich vor. Neben dér Verfár-
l)img offenbart sich ilne Veranderung am auffalligsten in de
Trübung dér Amphiboleinsprenglinge und i:,i allu.alilichen Yer-
schwinden derselben in dér Grundmasse. lm Zusainmenhang hiermit
.mdert sich auch dér ursprüngliche Habitus des Gesteins, so dass
seine porphyrische Struktur nur mehr dureh die Feldspat- und
Biotit-Einsprenglinge eharaktérisiért wird, die im Gegensatz zum
Amphibol auffallend frisch sind .Taf. XL, Fig. 6.)

Unter den Einsprengl ingen herrschen die oft iiber V2 cm gros-

sen, frischen. glasigen Feldspate vor, die sich nur i:i den stark

veranderten Gesteinen trühen- Die meist kanin zu entziffernden Um-
risse des Amphibols lassen prisniatische Kristalle von verscliiede-

ner grüner Farbe und sec-hseckige Schnitte vermutén. Ausser den

frischen Blattchen des Biotits sind makroskopisch keine weiteren

Gemengteile sichtbar. Dér Pyrit ist selten und fehlt oft ganzlich.

Die eingehende Fntersuchung des ans dem altén Schurf in dér

Gégéiül dér oberhalb des Konjska-Baches gelegenen Baumschule
herstammenden griinsteinartigen Andesits ergab die nachstehenden

Besultate:

U. d. M. fallen neben den Plagioklasen in erster Linie die

Ar pliibole auf, die übrigen Minerale, wie Biotit, Quarz, Apátit,

Zirkon, Magnetit, Kalzit, Chlorit, Epidot, Leukoxen, Limonit sind

als seltenere Gemengteile zu betrachten.

Die Pl(iffiokl<i!<einspieitgillírje übertreffen die übrigen Geineng-

teile sowolil in dér Zahl wie auch in dér Grösse. Seine auffallend

frischen idiomorphen Kristalle sind leisten- oder tafelförmig,

mit Durchmessern von 5— li mm. Am haufigsten sind die polysinthe-

tischen Zwillinge rach dem Albit-Gesetz, doch sind auch die Karls-

bader- und Periki in-Zwillinge nicht selten. Es kommen auch kombi
nierte Albit-Periklin und Albit-Karlsbader Zwillinge vor. Ilire all-

geimein verbreitete zonare Struktur ist bereits iin gewöhnlichen

Lidit wahrnehmbar. Von den aufeinander folgenden Zonen zeigen

die inneren oft einen gleichen An-GehalF die mittleren zahlreiche

Einschlüsse und korrodierte Rander, wáhrend die ausseren bereits

klar sind und ihr An-Gehalt gégén aussen ziemlich abnimmt. Dem
entsprechend ist auch ihre chemische Zusamrnensetzung ziemlich

verschieden. Ilire Lichtbrcchung ist stark, starker wie jene des

Kanadabalsams. Auslöschungen: an dér (OlOnFlache 12° —20°,
I

n:

010 31°; ~ 45°. c : 001 — 20"; in den Durchsehnitten dér kom-
binierten Albit-Karlsbader Zwillinge in dér symmetrischen Zone

zr (OlO)-Spur gemessen 1 und 3‘=30", 2=15°. Diesen Werten ént-
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sprechend sind die Plagioklase AndesiálLaíbradore mit zíwisehen
Ab60An 40—Ab40An 80 sehwankender ZasammensetzÉng. Auí'fallig ist

die glasige Kláriiéit dér Plagioklase. In einzelnen Falion énthaltén
sie aueh Einsehlüsse n. sind dann triib- Die Einsehlüsse sind nnre-
gelmássig oder zonar verteilt n. besteben aus Glas oder Plagioklas,
die letztercn zeigen — mit den Plagioklasen dér Grundmasse iiber-

einstimmend — einen niedrigen An-Gehalt. Die Zersetzung
dér Feldspate beschrankt síeli auf die Bildung geringer Mengen von
Kalzit oder serizitisch-kaolinischer Substanz, die in den Schnitten
zwischen dem Kern und dér t'rischen ausseren Zone unregelmassige
Fleeke bilden. Stellenweise zielit sicli Kalzit und cliloritisches Male-
i'ial in feinen Adern langs dér Sprünge in die sonst frisehen Kris-
talle hinein, diese sind jedoch ans fremden Geimengteilen einge-
wandert.

Die Feldspate dér Grundmasse sind z- T. idiomorpb, z. T. xeno-
morph- Die langlichen, leistenförmigen Mikrolithe zeigen eine dent-
liebe Zwillingsstreifung nacli dem Albit-Gesetz. Anslöschuiig: I

a

010= 24°, : a= 20°, auf dér (OlO)-Flache nabezu gerade; die Feld-

spatmikrolithe sind demnach Oligoldas-Andesine, alsó bedeutend
sanrer, wie die porphyrisch ausgeschiedenen grossen Plagioklase-

Die veranderten prismatischen Kristalle des Amphibols sind

z. T. parallel, z. T. unregelmassig und einander durcbkrenzend ver-

teilt und neben dem Feldspat als Hanptgeinengteil ausgebildet. Sei-

ne Einsprenglinge sind kleiner 1

, wie jene des Feldspats, einzelne

Individuen lásson noc-h die Zwillingsbildnng naeh (100) und den
Auslöschwii kel c : c = 20" bestimmen. Pleoobroismus: c _ bráun-

liehgrün, a =? Iiell gelbliehbrann. Er ist i ni allgemeinen ganzlicli

verandert und in blassgrünen Chlorit mit bláulieher Tnterferenz-

farbe verwandelt, dem sich Haufen durcli Resorption gebildeter

scliwarzer Körner und Kalzit anschliessen. Die Resorption ist olt

so weit vorgeschritten, dass das Amphiliolmaterial in grösserem
oder geringerem Mass durch eine körnige Anhaufung von Magnetit
und von Augitkrist allén ersetzt ist, die den sechseckigen basalen

Seb n itt des Ampbibols áusgezeiebnet ei’kennen lasst (Taf. XI, Fig-

6). In mailében Fallen ist dér ursprüngliche Ampbibol nicht ganz-

lich zersetzt, sondern entbalt im Inneren noeb einen frisehen Kern,
dér durch einen dunklen Resorptionsrabmen, umseblossen ist. Mitun-

ter ist dér Schnitt des Ampbibols durch ein gelblichgrünes, mit

Kalzit stark durebsetztes Matériái ausgefiillt, in welcbem ein den

Spaltungslii.ien entspreebendes, aus Kalzit bestehendes Rabmensy-
stem entstand. Ist die Grünsteinbildung vollstandig, so sind als letzte

Reste des Ampbibols Kalzit, griiues ebloritisebes Matériái und Li-

monit zuriiekgeblieben. Je nach dem Grad dér Veranderung sind

aucli die Kontúrén des Minerals in versebiedener Scbárfe erbalteai

und in solcben Fiillen, wo die Zersetzungsprodukte iiber den ein-

stigen Raiul des Ampbibols binausreicben, ganzlicb verscliwommen-

Dér Biotit ist im Verhaítniss zu den beiden oben erwab.nten Gemeng-
teileu bedeutend seltener. Er ist in frisehen, sebwarzlicb glanzenden
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oder dunkelbraunen idiomorphen Kristallen oder Blüttern anzu-
treffea. und mitunter von einem aus feinen Magnotitkörnchen beste-

liendea Saum umgeben.Pleochroismus c- b — braun, a= hell bráun-
lich. Seine klemen Sohüppchen sind stellenweise aueh in dér Grund-
n asse sichtbar. Dér Quarz kommt ausschliesslich in dér Grund-
masse vor, in kiéinen Körnem und aus solchen bestehenden Haufea.
l)ie wohlausgebildeten kurz prismatischen Kristalle des Apatits
sind ziemlich haufig;, die kleinen rundén Körner des Zlrkons seltener

zu beobaehten. Magnetit ist immer reichlich vorhaaden, in kleine-

rea-grösseren viereckigen Durehschnitten. Dér Kalzit, Chlorit und
IAmonit sind Zersetzuagsprodukte des Aniphibols-

Die Grundmasse ist im allgemeinen kristalliniseh. Zu den

Feldspat-, Quarz-, Magnetit- und Biotit-Mikrolithen gesellen sich

weaig Glas, und die Grundmasse in verschiedenem Grad dureh-

setzende, aus Chlorit und Kalzit bestebeade Zersetsungsprodukte

des Aniphibols- Struktur liolokristallinisch porphyrisoh. Das Gestein

ist ein grünsteiriarüger, biotitführender Amphibolundesit.

Die chemische Zusammensetzung 1 des beschriebenea Gesteins

als Representanten dér Majdanpeker grünsteinartigen Andesit-

fazies ist folgeade:

Gewicht Mól % Ideale mineralische Zusammensetzung

SiO. ... 62-96] nach den amerikanischen Petrographen

TiOo - 037
[

- 7017 Quarz SiÜ 2 ... — . 21 90

P.,0- — — 0 201 Urlhokias Si3(J«AlK - 1 168

FeO 1 96 1
Albit SiaOsAlNa ... ... 28-30

Fe.O.i ... ... ... 2'88 4 29 Anorthit SisOsAhCa 23‘63

MnO — — 006' Diopsid (SiO'bCaMgFe 5’58

A1.,03 ... 1631 - IU'68
Hypersthen (SiOs)-MgFe •66

CaO - .. 626 7'47 Magnetit Fe3Ü4 418

MgO 1 *40 - 23'2 llmenit Fe'liU3 0'76

k 2o — 2-01 1
'43 Apátit (PU4)3(JaöL'l — — . 034

Na.,0 ... ... ... 337 ... 364 9803

C02 ... 090 H 2O + CO2 . 258

HoO - Pö8
100-61

100-36 ÍOO'OO
Nach den Osann' schen Parametern

gehört das Gestein zum Mt. Furru-Typus

s A C F a c f n Reihe k

Majdanpek II. 70,17 5,07 5,61 8,47 8,0 8,5 13.5 7,17 p 1,4

Mt. Furru 69.55 5,14 6,08 7,96 8,0 9,5 12,5 7,5 « —

Aus obigen Angaben ist es ersielitlieh, dass neben den Qsann-
sehen Paraméter des normálén Andesits auch die Werte dér grün-

steinartigen Andesitfazies mit dea dureh Daly für die Anvphibol-

andesite berechneten Mittehverten übereinstimmen.

Analytiker: dr. M. Samee, Ljubjana.
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Die N i g g 1 i‘sohen Werte:
si ál fm c alk m </ k ti qz c/fm Schuitt

233 35,81 22,17 25,04 16,98 0,35 0,28 1,03 +65 1.18 VI.

Piaí z des Gesteins im C. 1. P. W.-System- Berechnet© Paraméter
Q F P M A Sal-Gruppe Fem-Gruppe

21,90 63,61 7.24 4,18 0.34 85,51 12,52

Systematische Stellung: Classis (I) II. Ordo 4, Rang 3, Subrang 4-

B c i r a c h t u n g e n ü b e r d i e G r ü n s t ei n b i 1 d .u h g
dér A u des i t e.

Wenn mán die Ursachen und Faktorén dér Griinsteihbildnng
nach dér Auffássung von Szabó, In key, Weinscbenk, R

o

senbns'oh. Böcíkh, Laza r évié u. a. durch postvulkanische
Prozesse erklárt, wonach die Grünsteinbildnng eine mit dér Erz
bildmig H,and in Hand erfolgte und mit derselben kausal zusam-
menhangende Verandernng i st,, miisste die Grünsteinbildnng als

eine die erzführenden Spalten überall begleitende Erscheinung kon-
statiert werden kimen. lm hier beschriebenen Gebiet ist dies nicht

dér Fali. Bezüglich dér geologiseben Verhaltnisse und dér Erscdiei-

nnng dér Majdanpeker grünsteinartigen Andesitfazies wurde er-

wahnt, dass die letztere von den Erzvorkommen unabbangig, ihre

Verbreitung régiónál u. die Verandernng in dér ganzen Masse des

Gesteins gleichmassig ist. Die Grünsteinbildnng zeigt veder in ver-

tikaler, noeh in borizontaler Richtung Ánderurigen dér Intensitat,

die Agenten, die den Prozess verursaehen, kimen demnach veder
von untén korúmén, noeh von den Spalten ausgeliend umsichgreifen,

sondern sind im Magma selbst zu suchen. Dass die grimstei mart ige

Andesitfazies nicht aus einein vöm normalen abveieheiulen Magmá-
iéi 1 berstammt, ist in erster Linie aus den Daten dér Analysen er-

sichtlich-

Wenn maii die aus den Analysen des normalen (I) und grün-

steinartigen (II) Andesits von Majdanpek berechneten Niggli'sehen

Werte in dér nachstehenden Tabelle vergleicht, findet maii, dass

von massigen Schwankungen dér einzelnen Molekiilgruppen abge-

selien — die innerhalb jenen Magmas möglich sind — zrwischen den
beiden kein vesentlicher Uterschied vorhanden ist.

Majdanpeker si dl fm C (dk k mg c/fm h ti CO., S
Andesit

Normál I. 253 37 08 2T82 217 13 4 0'25 0’45 0 78 15 07 119 242
Griinstein-

arligll. 233 3581 2247 25 04 16'980-28 035 1 13 20'82 1 03 4 48

Nur COo zeigt eine merklichere Zunahme, vas aueh im Anf-

treten dér Karbonáté zum Ausdruek gelangt. Die Ahnahme des frn-

Wertes verveist auf die Verandernng dér Ampbibole- Seb ve fel

konnte nicht nachgewiesen werden, ein Umstand, dér beveist, dass

die Pyritbildung kein Kritérium dér Vergrünsteinung dér Andesite
darstellt.

Es ist auffallendl, dass dér Wassergelialt des in Grünstein um
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gewandelten Andesits dem normálén gegenüber kauin liöher ist, was
auf die wasserhaltigen Silikate zurückgeführt werden kaim. Nach
den nenesten Untersuchungen ist dér primré Wassergehalt des
Ma.gmas wicihtig, dieser, sowie die Verhaltnlisse dér Abkühlung
spielen bei dér Griinsteinbildung eine Iiolle.

Móric v. P á 1 1' y war dér erste, dér darauf kain, dass die Ur-
sachen dér Griinsteinbildung im Magma zu suchen sind. Tu sei.ien

klassischen Stadion i'iber das Siebenbíirgische Erzgebirge (47, 4S)

ausserte er dér friiheren und gleichzeitigen Auffassung gegenüber
als erster die Ansicht, dass die Griinsteinbildung nicht durcb die

Einwirkung dér durch die Gangspalten empordringenden postvub
kanischen Gase und Dampfe anf die andesitisch-dazitischen Gesteiue
verursacht wurde, sondern dass dieser Prozea s d u r c li d.i.e

E i n w i r k u n g des Wassei d a m p f es b e r e i t s in d e u

eruptiven S c h 1 ö ti e n o dér in n ö eh g r ö s s ° r e n T

i

e f e

n

stattgefunden Ina ben d ii r f t e. Er wies darauf hin, dass im
Falle des postvulkanischen Ursprunges dér Griinsteinbildung die

Nebengesteine aueh bei den gegenwartig tatigen Vulkánén
áhnliche Veranderungen erleiden miissten, was jcdocli durch die

Beöbachtungen nicht bestatigt wird.

Pá lfy stand mit seiner Auffassung lángé Zeit hindurch alléin

in dér urnfangreichen Literatnr dér Griinsteinbildung.

Die neueren Forscher, besonders N i g g 1 i, S eh u in a e h e r,

S öli n e i d e r h ö h n (59) und Biirg (61) seben — den Gedanken
Pálfy's akzeptierend — die Frsacbe dér Griinsteinbildung in den

besonderen Abkühlungsverhaltnissen des Magmas. Sie erbringen auf

Grund bekannter physikalischer und chemischer Gesetze den
Nachweiss, dass die Griinsteinbildung — chloritische Propylitisie-

rung oder Propylit is ieru ng im engeren Sinne — nichts underes, als

eine Autóméinniorphose ist, die durch die gelegentlieh dér Abkiihlung

des sonst normálén Magmas ubgespaltetev Wasserdampfmoleküle
verursacht wird. Die grünsteinartige Veranderung dér Andesite ist

demnacb eine Autohydr at.ation, die auf die Ansammlung des

bei dér Kristallisation dér einzelnen mineralischén Gemengteile

frei werdenden Wasserdainpfes zurückzufiihren ist.

Von den beiden cbarakteristischen Merkmalen dér Vergrün-
steinung spricht die reichliche Chloritbildung tatsachlicb fiir die

dominierende Fíolle des \V, issei dampfes, die frisohen Feldspáte aber

lassen darauf schllessen, dass C0 2 nur in geringerer Menge anwe-

send sein konnte. Naoh den Untersuchungen I. R. MülleFs ist dér

Amphibol in CCh-haltigem Wasser dreimal rascher löslich, wie

dér Feldspat, und es liegt somit auf dér Hand, dass die Menge und
die Konzentration des CO_, nicht ausreichte, um neben dér Bikiniig

des Kalzits ausser dem Amphibol auch noch den Feldspat anzu-

greifen- Die im Laufe des Autohyd ratationsp rozesses erfolgtev fást

gleichmassige Durchtrankung des Magmas mit Kohlensaure maciit

die homogene Ausbildnng und regionale Verbreitung dér Grün-
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steinfazies leioht begreiflich. Dass die Erstarrung des j\I agiuas un-

téi' einem gewissen Druck erfolgte, niüss nicht nur auf Grnnd dér

gelegentlich dér Abkiihlung síeli abspielenden physiko-cheniisclien

Pi'ozesse notwendigerweise angenommen werden, sondevn wii'd aucli

dxirch die geologische Erscheinung dér in Griinstein umgewandelten

Andesite bcwiesen Wie erwáhnt, sind im breiten I. Zug kauin die

Spuren dieser Erscheinung wahrzunehmen, in den unweit' dér Ober

fláche, unter Druck erstarrten Ardesiten des TI. und III- Zuges tritt

liingegen dér Charakter dér chloritischeli Propylitisierung

bereits in solchem Mass auf, wie dics bei den Ampliibolandesiten

nur selten sichtbar ist.

Die Natúr dér Autohydratation als Zersetzungs- und Bildungs-

Erscheinung verweist darauf . dass dieser Prozess als ein tlbergang

zwischen den pneumatolitisehen- und hydrcthermaleii Phasen síeli

abspielte, wobei die Temperatur dementsprecliend über dér kriti

seben Temperatur des Wassers f374 C°) stand. Eland in Hátiul mit

dér weiteren Abkiihlung des Magmas melden sich solebe Erscbei-

nuugen, die nur mebr auf die bydrolitische Wirkung des Wassers,

ferner auf die Tatigkeit dér CO_, und des H L
.S binweisen und zu den

durch bydrotbermale Prozesse bewirkten Veranderungen, nainent

lieli zr Pyritisierung und Kaolinisierung fiihrten.

3. DAS KAOLIN ISI EPTE NEBENGESTEIN.

Von dér Grünsteinbildung ganz unabhangig, von derselben

aucli binsiebtlieb ihres Ursprunges und ilirer Wirkung versebieden
ist dér Prozess, dér die Kaolinisierung des Nebengesteins verur-
saebte. lm Gegensatz zr regionalen Verbreitung dér Vergriinstei-

nung beschrankt síeli dicse Veranderung auf die Gesteine dér die

Erze, resp. die hydrothernialen Agenten fübrenden Klüfte und be-

traf nicht nur die Andesite, sondern griff aucli auf die Nébengesteine
über. Die von Pyritbildung begleitete, mit dér Kaolinisierung dér
Eeldspate, sowie mit Serizit- mid Kaizitbildung verburdene Ersebei

miiig produziert nur selten reinen Kaolin, die i:i Rede stebende Ver
aiiderung des Gesteins ist somit niclit als Kaolinisierung, sondern
als eine Tendenz zr Kaolinbildung anzusehen.

lm Majdanpeker erzfiili renden Zug ist das kaolinisierte Neben-
gesteín in sebr ausgedehntem Gebiet zu beobaebten. Ausser bei

den Andesiten lasst síeli diese Veranderung aucli bei den angren-
zeiulen feldspatbaltigen Gesteinen — Gneis, Gránit. Amphibolite -

in ziemlicb breitem Streifen z. B. im Tenka und Dolova-Tal iTer-

folgen. Ilire Ausdelmung liangt niclit von dem Mass dér Vererzung
abl sie tritt in grösserer Verbreitung an jenen Stellen auf, wo das

Gestein durch zahlreiche Brüelie, Sprünge durebzogen wird und
somit die emporsteigenden Tliermen ausgedeliínte Angriffsflaeben

vorfanden. So bilden diese Gesteine besonders in den Tenka-Stollen

gewaltige Massen,, dérén iveiebe, plastisehe Partién von den Schurf-

strecken stellemveise in einer Lángé von ?C — 30 m durcliquert
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wurden. Ilivé ráumliche Anordnung folgt nieht den einzelnen Pyrit

stöeken da aucli unabhángig von denselben kaolinische Absclmitte

ven grosser Ausdehnnng anzutrefíen sind, die oft ohne Übergang
mit dem weniger verai derten Gestein in Berührung treten. lm
südlichen Bergrevier, besonders in den Brankovié-, Maria- und St.

Andre-Stollen beschranken sie sicb auf die Nalie dér Pyritstöcke-

lm zuletztgenannten — dér den Andesitzug in seiner Breite darab-

onért — liisst sieli die bis zr Kaolinisierung fortschreitende all-

máhliclie Veranderung des Andesits sehr gut studieren.

Die auch mit unbewaffneten Augen wahrnehmbai’e Kaolin isié

rang setzt mit dér Bleichung des Gesteins und dér Zersetzung dér

Feldspate ein. Das dunklere Gestein nimmt eine beli scbmutzig-

grüne Farbe an, die sicli allmalilich oder ohne Übergang bis in;

Weisse ausbleicbt. Die stellemveise auffallend starke Pyritimpreg-

iiation erstreckt sich niebt nur auf die ausgebleicbten Gesteine,

sondern über die Grenzen dér eigentlichen kaolinisierten Zone hin-

aus bis auf die kaum, oder überhaupt niebt veránderten Gesteine

und ist in den Andesiten), im Gránit, in den kristallinischen Sehie-

fern gleicbfalls zu beobachten. Dér Pyrit tritt zwar oft in den
veránderten faringen Silikaten auf und Iliidet sogar Pseudomorpho-
sen nacb Ampbibol, kommt aber im Grunde genommen docli ver-

streut im Gestein vor- Dieser letztere Umstand spriebt dafür, dass

die aus H 2S und dem Eisengebalt dér farbigen Silikate entstandenen
Eisenbisulpbidlösungen das Gestein ganzlicb durcbtránkten. Die

somit auf eine grössere Gesteinsmasse ansgedebnte Wirkung des

H.S stellt jedoeb kelne Bedingung dér Kaolinbildung dar. Auch dér

Grad dér Kaolinisierung dér Feldspate ist nieht vöm Mass dér

Pyrítbildung abhangig, da die Zusammensetzung dér durch d : e

Klüfte emporsteigenden und in die Nebengesteine diffundierenden,

CCü- und H 2S-haltigen Tbérmén an den verschiedenen Stellen nie

genau dieselbe sein konnte. Es konc te hald CO., bald H 2S das Über-

gewicht erlangen, da im Streichen dér ehemaligen Klüfte neben
stark zersetzten Feldspaten ganz selnvacbe Pyritimpregnation
beobachtet werden kaim.

Senkreclit zuni Streichen konnte durch die Untersuehung des-

Gesteins u. d. M- ein gewisser Übergang zwischen dem vollkommen
kaolinisierten und dem unveranderten Gestein naehgewiesen wer-

den, dér auf die von den Spalten auswarts schwacher werdende
Wirkung dér Thermen hindeutet. Nach dem normálén oder propy-

litisierten Nebengestein tritt im Gestein Pyritimpregnation auf.

Die Feldspate werden trüb, die chloritischen Zersetzungsprodukte
des Amphibols sind iiocli nieht angegriffen und das Gestein bleibt

griin. Dér Biotit ist stellenweise nocli ziemlich gut erhalten, nur
von seiner Fai'be und seinem Pleoehroismus büsste er viel ein,

seine starke Doppelbreehung hat er jedoch bewahrt. Die Trübung
und Zersetzung des Feldspats sehreitet fórt imnier grössere Mengen
von Serizit und Kalzit treten im Gestein auf- Besonders dér Kalzit
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aeichnet sich tlurcdi seinen Reichtum aus. dér síeli bereits gelegent

I ieli dér chloritischen Propylitisierung bildete, (lesben Menge aber

durch die Zersetzung dér Feldspate und Amphibole betrachtlich

zunabni (Taf. XI, Fig- 5). Er bibiét oft Pseudomorphosen nacb den

Amphibolen oder nach dérén chloritischen Zersetaungsprodukten.

lm weiteren Verlauf des Prozesses wird das chloritische Matériái

allmáhlich bleicher, seine Umrisse werden versclnvommen, nm dann
in eine kaolinische serizitische Substanz verwandelt, mit seinen letz-

ten Fetzen im vollstandig kaolinischen Matéria! zu verschwinden.

Von den ursprünglichen Gemengteilen des Gesteins Ideiben nur
dér Z,Irkon und Apátit erhalten. Manchmal sind die Stellen dér

Amphibole durch graue oder braune, isotrope Zersetzungsrüek

standé ausgefiillt. lm Endstadium dér Kaolinisierung versehwindet

auch die (Struktur dér Andesite und die serizitisch und lcaolinisch

\'cranderten Einsprenglinge beben sich aus dér Grundmasse nur
zwischen gekreutzten Nikols liervor. Bei dér Amvendung von Quarz-
oder Gipslumellen falit die faserige, scliuppige Struktur dér serizitr

seben Teile besonders in die Augen. Die einzelnen Fasern lösehen

parallel mit ihren Lángsachsen aus. Die Lichtbreohung des kaolini-

seben Materials ist schwácher, wie die des Serizits, seine Doppel-
brechung ist sehr sehwach., sein Tnterferenzbild deutet auf ei.ien

grossen Achsenwinkel Ilin.

Wenn mán sicli von den thermalen Kliiften entfernt, kann
mán beobachten, dass die rjanzliche Kaolinisierung durch Karbonuti
sierung, dann durch Serizitisieru ng abgélöst wird, n'onuch sich die

Pgritisierung des Gesteins bis zu den rein propylitisierten Ande-
siten, resp. bis zum unveranderten Nebengestein fortsetzt

•

Die all

mahliche Serie dér Veranderungen ist jedccli selten lückenlos, Wie
erwáhnt komimén auch Veranderungen ohne Übergange vor, wobei
die vollkommen kaolinisierte Masse nur durch einen dünnen. Besteg
vöm kamu veránderten Gestein getren it isi.

Nach den neueren üntersuchungen von Btirg UiD sind die

Pgritisierung, Serizitisierung
,
Karbona tisierung, Kaolinisierung als

koordinierte Vorgange zu betrachten 1

, von (le ien die drei letzten

bloss Stadien ein und desselben Prozesses darstellen und im wesent-

lichen auf die Diffusion dér CQ, in die Nebengestein

e

zurück-

zuführen sind.

4. VERKIESELUNG — SILIFIKATION.

Die Erkennung dér Grenzen dér Nebengesteine wird ausser
dér Kaolinisierung durch nocli einen Prozess erschwert, dér sich

nicht auf de í ITmkreis dér Vererzung alléin beschrankt, sondern
unabhángig von dér letzteren sowohl in den erp tiven Gesteinen,
wie auch an dem an die Eruptiven stossenden Samu dér kristallini

seben Schiefer auftritt- Es ist namlich oft zu beobachten, dass die
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Gesteine in grösserem odor geringerem Mass und mehr-minder
grosser Ausdehnung verkieselt sind-

Zwischen Mastak-Starica, ferner in dón Dolova- und Tenka-
Tálern zieht sjeh langs dér Grenzen dér Gesteine oft ein breiter

Streifen eines verkieselten Trümmergesteins dahin, das infoige dér
Auslaugung dér Pyritkörner oder des Verselnvi idens dér kaolini

seben Feldspatreste in dér Regei eine löcherige-poröse Struktur

zeigt. Betrachtlich weiter verbreitet und auch bergmannisch wich-

lig ist die verkieselte Zone. die unmittelbar in dér Aclise des Haupt-
andesitzuges liegt und im Streiehen über mehrere km verfolgt wer-
den kann. Sie ist auch aus bergmannischen Aufschliissen bekannt.
in den durch das Tál dér Pék getrennten nördliehen und südlichen
Grubenrevieren, ikre Fortsetzung ist aber von Májdánpék siidwarts
über den Longmaid-Sehurf hinaus, über Valea Fundata und Poste-

nac in dér Riclitung auf Leskovo, nordAvarts gégén Dobra zu, auch
am Tag nachweishai*. Dér auf das südliche Bergrevier entfallende

Abschnitt dieses gewaltigen A
rerkieselten Zuges Avurde im Streiehen

über etAva 500 m, und vöm Tag bis zu eirier Tiefe A’on ca. 100 m
in verschiedenen Horizontén durch die JugoAc-, Brankovic- und
St. Andre Stollen aufgeschlossen. Auch dér Alexander-Erbstollen

durchquerte dieses Gestein unterhalb des südlichen Bergreviers, so

dass seine Tiefenausbildung bis nahezu 200 m bekannt ist. In neue-

rer Zeit Avurde die nördliche Fortsetzung dér durch Chalkopyrit

stark impregnierten Aixlesite im nördliehen Bergrevier durch den

Neuen Dusan-Stollen zwischen 141—161 m durchquert.

Die Lage dieser silifizierten Masse im Andesitzug, ihre Ent-

Avicklung in streichender Riclitung und senkrecht dazu. soavíc

gégén die Tiefe zu ist in den erAvahnten Grubenaufsehlüssen gut zu

studieren. Wenn mán sie im Streiehen verfolgt, kann mán beobach-

ten, dass dér Grad dér Verkieselung sehr versehieden ist und dass

30—40 m lángé, quarzreiche und breitere Abschnitte mit schAvacher

silifizierten Stellen abAveehselid vorkommen. Erstere Ausbildung
ist langs dér Spuren dér von dér einstigen Hauptspalte abzweigen-

den kürzeren Querspriinge zu beobachten. Hier Avar die Verkiese-

lung intensiver und betraf grössere Gesteinmassen. Wenn mán sieh

im 8t. Andre und im Neuen Dusán Stollen dér verkieselten Zone

nahert, kann mán die allmáhlicli iíesteigerte Wirkung des Prozesses

in dér Querriehtung beobachten. In dér Grundmasse des Andesits

erscheint immer niehr Quarz, doch ist die urspriingliche Struktur

des Gesteins auch dalin nocli zu erkennen, Avenn seine Hauptmasse

bereits aus Quarz besteht. Aus diesem bei 360 m gelegenen Ab-

schnitt des St. Andre-Stollens in Abstanden von je m entnommene
Proben zeigten einen SiO^-Gehalt a*ou 66,03; 74.12; 78,94 und 82,85%.

In dér Folge durchsetzen diinne Quarzsclmüre und Adern das Ge-

stein, gleichzeitig verandert sieh und verscliAvindet dér grösste Teil

dér Einsprenglinge, so dass nur mehr die Kontúrén dér zersetzten

Feldspate zu erkennen sind. Letzten Endes ist das Gestein in einen
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graulichen, kleinkörnigen, sich rauh anfühlenden, scheinbar ganz
dichten „Quarzit“ verwandelt- Von diesem Typ abweichend, aueh

in Farbe und Struktur merklicli verschieden ist jener Quarz, dér

in dér Aehse dér 30—40 ni breiten verkieselteai Zone oft in einer

Machtigkeit von kaum einigen Fingern, doeh mit dem Charakter
einer Gangausfiillung vorkommt, in streichender Richtung aus-

dauert und oft eine Chalkopyritader führt (Taf. XII, Fig. 5). Diesel*

Quarz hat einen Gangquarzeharakter. Gégén clie Teufe zu ,
in einem

Abschnitt dér silifizierten Zone, wo die Einsprenglinge noch nicht

versehwnnden sind, ist dér sekundar ausgebildete IJntersehied dér

Struktur dér verkieselten Andesite das auffalligste Merkmal. lm
sog. Quarzittaigbau, in den Jugovie- und Brankovic-Stollen ist das

Gestein löcherig, poros. lm Zusammenhang hiermit steigt dér Si(L-

Gelialt bis 90—95%. Gégén die tiferen Horizonté verschwindet das

porosé Get'iige allmahlich, die Porén des Gesteins sind durch die

Zersetzungsprodukte (Serizit,, Kaolin) dér einstigen Einsprenglinge

und sulphidische Erze (Chalkopyrit, Pyrit) ausgefüllt und dér
SiCb-Gehalt des Gesteins ist niedriger.

Was die Entstehung dér verkieselten Gesteine betrifft, hiilt

Wendeborn (32) die silifizierten Andesite — nach dér lokálén

Bezeichnung Quarzandesite oder Quarzite -- von Majdanpek nioht

fiir Resultate eires Verkieselungsprozesses, sondern für eine ..Kiesel

saure—Lávám asse“. welche die Andesite schlotartig durchquert. Es
ware dics eine saure Fazies des ursprünglichen Andesitmagmas,
die von erzh altigen Lösungen durehdrungen wurde- Nach Laza re
vic (51) ist dér Kieselsaurereichtum dér Ma.idanpeker Andesite nur
scheinbar, weil er auf Unkosten des Si0 2-Gehaltes zustande kain.

Er schliesst aus seinen Beobachtungen darauf, „dass dér Kiesel

saurereichtum dieser quarzreiehen Zonen nur alléin aus dem friiher-

vorhandenen Nebengestein herstammt“ (pag. 359)', so dass sich

letzten Endes auch dér Kieseisauregehalt des Gesteins nicht anderte.

L a zár e vic führt den.nach die Verkieselung dér Majdan peker
Andesite rein auf die lokálé Anreicherung dér bei dér Zersetzung,

Kaolinisierung dér Gesteine frei werdenden Si0 2 zurück. Zweifels-

ohne spielt dieser Prozess auch in Majdanpek bei dér Verkieselung
dér Andesite und dér angrenzenden Partién dér Nebengesteine

eine grosse Rolle, doch weist dér Si0 2-Gehalt des vererzten sog.

Quarzitzuges, dér von Wendeborn beschrieben und auch von
Lazarevi behandelt wird, grösstenteils auf einem anderen

Ursprung Ilin.

Wie erwáhnt, lasst sich in den Gesteinsproben und Diinnschlif-

fen dér durch den St. Andre- und den Neuen Dusan-Stollen ver-

querten silifizierten Zone dér Vorgang dér Verkieselung durch allé

Phasen verfolgen. Durch die mikroskopisehe Untersuchung wurden
in diesem Gesteinen drei verschiedene Quarze nachgewiesen, dérén
von einander abweichender Habitus zugieich auf verschiedenen
Ursprung hinweist.
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Per primáre mugmatische Qunrz des Andesits erseheint in

klemen Körnern und Splitterni. besitzt glanzende Oberfláclien und
entlialt ausser Gas- und Fliissigkeits-Einschliissen kein freirdes
Matériák Die gelegentlich dér Kaol in islerung frei gewordene SiO ,

bildet gleichfalls kleine Quarzkörner i ni Gestein. Piese nach dér
Art von Lateíalsekretionen gebildeten seknndáren Quarzkörner
sind ráüli., greifen mit gezahnten Rándern ineinander und enthal-

ten aus Biotit- und Serizit-Schuppen, soAvie aus kaolinisierten Res-

ten besteliende Einschliisse. Sie umschliessen anfanglich den prima-
ren Quarz, erlangen dann beim Fortschreiten des Prozesses das

Übergewicht, so dass die Hauptmasse des Gesteins von dieser aus

feinen Körnern entstandenen Qüarzmasse gebildet wird. Pás Ge-

stein nimmt inimer mehr SiO. auf, zuletzt versohwinden auch die

letzten Beste (lesselben und es verwandelt síeli in eine feinkörnige

Qüarzmasse, die aplit- cder quarzitartig ist. Per in einem spateren

Stádium dér Verkieselung durch Einwirkung von untén aufsleigen-

der Si02-reicher Lösungen gebildete Quarz beschránkt sieli auf

eine schmalere, gangartige Kluft und derén unmittelbare Nachbar-
sebaft. Er füllt die Spalten aus, ist weiss, fettglá.izend, grob tenge'i t

mit Pflasterstruktur und dringt langs dér Spalten wolkenarti/í

auch in das Nebengestein ein. Pás im letztere i Fali entstandene

quarzreicbe Gestein verrát auch im Dünnscbliff nur durch die An-
Avesenheit des Gangquarzes seine Identitát mit einem durch zweier-

lei Verkieselung veránderten. Nebengestein. Per Gangquarz kann
als letztes Stádium dér durch SiO. erfolgten metasomatischen Ver-

drángung des Gesteins aufgefasst aa érdén, mit Avelcher gleichzeitig

und z. T. spater das Aufsteigen dér hydrothermalen. erfzöhrenden

Lösungen einsetzte.

Die drei Abarten des Quarzes dér Majdanpcker silifizierteu

Andesite kaim mán — ihren TJrsprung zum Ausdruck bringend -

<ds primaren, laterolsekretiöns — und asiendenten Quarz bezeicHnen.

5. BIOT1TISIERUNG.

Per Biotitgehalt des Majdanpeker normalen Andesits ist ziem-

1 i eh niedrig und übersteigt kaum 1

—

2% dér gesamten Gemengteile.

Pem gegenüber falit jene Andesitvarietát auf die langs dér silifi-

zierten Zone vorkommt und dérén Biotitgehalt sogar die 20% er-

reicht. Piese Anreicherung des Biotitgehaltes — Biotitisierung —
ist das Resultat eines gewissen Prozesses, elessen einzelne Stadieu

bei dér Annaherung an die verkieselten Andesite genau verfolgt

Averden könnem Es ist auch makroskopisch Avahrnehmbar, dass die

Amphiboleinsprenglinge seltener Averden, die Biotitschuppen in

iramer grösserer Menge auftreten, Avodurch das Gestein eine charak-

teristische dunkelgraue Farbe gewinnt. Letzten Endes venvandelt

sich das Gestein in eine scheinbar dichte Quarz—Biotit-Masse, die
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1

eingestreut und in dünnen A der Erze, liauptsáchlich Chalkopyrit

und Pyrit enthalt.

Die mikroskopische Untersuchung eines ans (lem Alexa ndér

-

Erbslollen, rom 424. m herstammenden dunkelgrauen Gesteins (Taf.

XII, Fig. 2) zeigte zahlreiehe 2— ?> n,m messende Feldspateinspreng-

linge, die in dér ans auffalend viel Quarz, Feldspat und Biotit

bestehenden, ziemliéh groben Grundmasse sitzen. Mineralische

Geraengteile: vorherrsehend Feldspat, Quarz und Biotit, unterge-

ordnet Titanit, Erz Kalzit. Ohlorit und eine tal'kartige Substanz.

Die in dér Riclitung dér Hauptachse gestreckten oder isometrischen

Individuen dér Plagioklase bilden zahlreiehe Einsprenglinge. Sie

zeigen oft eine zonare Struktur, doeh wird ibr Inneres bis auf eine

scbmale aussere Zone dureb ein aus Serizit, Kalzit bestebendes Zer-

setzungsprodukt ausgefühlt- Auslöschung in dér ausseren Zone_l_ P
und M 18°, optischer Cbarakter regativ, welehe Angaben einem
basiscben Oligoklas von dér Zusammensetzung Ab,, 5

AnJ5 entspre-

cben. Dér Quarz ist- xenomörpb, seine gezahnten Körner nebmen
einen grossen Teil dér Grundmasse ein und eníhalten z. T. Biotit-

einscbliisse. Es ist aueh primárer Quarz anzutreffen, dér Habitus
dér vorbérrsebenden Körnchen verweist jedocli auf den Lateral-

sekretionsquarz des Verk ieselu ngsprozesses und ist somit sekundaren
Ursprunges.

Dér Biotit ist in kleinen Plattén und Fetzen, stellenweise wirre

Haufen bildend z, T- in dér Grundmasse, z. T. im Uipkreis dér

Amphiboleinsprenglinge siehtbar. Letztere werden nahmlich bis zu

einem gewissen M.ass oder attch ganzlich dureb die aus Biotitscbup

pen bestehenden Anbaufungen verdrangt. Es sitid zahlreiehe Blotit-

pseudomorphosen naeh Amphibol anzutreffen (Taf. XII, Fig. 3),

welehe die charakteristischen Querscbnitte oder die langlicbe,

leistenförmige Gestalt des Ampbibols zeigen- In dér Hegel friseh,

Pleochroismus: c — b = braun, a hellbráunlich. Kommt in Haufen
mit Kalzit, Titanit und talkartiger Substanz vor, und ist z. T.

ehloritisiert- Die wenigen unregelmássigen Körner des Titanüs
sind gewöhnlieh in dér Gesellsehaft des Biotits siehtbar. Die Menge
des Chlorita und Kalzit

s

ist versebwindend- Die tálkortigc Substanz
bildete sieb aus den ebemaligen Ampbiboleinsprenglingen. Das Erz
ist Chalkopyrit z T, Pyrit.

Eine aus dem ersten Meter des „Quarzit“-Sehlages vöm St.

Andre-Stollen herstammende Gestei' sprobe zeigt ein vorgesehrittenes
Stádium des Biotitisierungsprozesses. Die porphyrisebe Struktur
des Andesits ist vollstandig verseli wunden, das dunkelgraue Ge
stein ist feinkörnig, sieht beinahe dicht aus und enthalt Quarzadern
und Erzimpregnationen (Taf. XII, Fig. 4). Dominierende Gemeng-
teile: Quarz, Biotit und Erz. Die kleineren Körner des Quarzes He-

gen zerstreut, wogegen die schwaeh gezahnten, loekeren Anháufungen
dér grösseren Körner lagenartig eingefiigt sind. In ahnlieher Wei-
se treten aueh die Biotitblcittchen zusammen, nieist wirre, seltener.
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annahernd parallel geordnete kuvze Lagen oder Nester bildend. Das
Erz ist überwiegend Chalkopyrit.

Ans dér Untersuchung dér biotitisierten Andesitfazies liisst

es sióh feststellen, das 1. diese Gesteinsvarietat im Streichen l-angs

dér verquarzten Andesiie verfolgt werden kann, 2. dér Biotit auf Un-
kosten des Anvphibols evtstand, 3. dós biotitisierte Gestein nach-
traglich silifiziert wurde (Biotiteinschlüsse im eekundáren Quarz!).

Iu dér Literatur erwáhnen die einzelnen Autoren von ver-
sehiedenen Stellen biotitisierte Gesteine. Aus einer von unserem
Gebiet etwa 80 km nordwestwarts gelegenen Gégéiül: aus dem
Bánátéi* Granodioritzug bescbrieb Rozlozsnik (44) Biotitpseu
domorphosetn entbaltende, quarzige Dioritporphyrite, die er zum
Ganggefolge des Quarzdiorits stel lt. In ihren Endprodukten ist die

von Lindgren (40) im Erzgebiet von Rossland (Britiseh Colum-
bia) untersuchte Biotitisierung dérjen igen von Majdanpek sehr

iibnlicli. Dér Ampliibol verwandelte sicli in Biotit und letzten

Endes das Gestein auch dórt vollstandig in eine aus Quarz und
Biotit bestehende Masse, die Chalkopyrit und Magnetkies um-
sehliesst.

Naeh Vogt (38) wurde in den Erzgangen von Telemark das

Gestein zuerst biotitisiert, dann serizitisiert. Die Biotitisierung halt

er für eine heissthermale Analogie dér Serizitisierung- Lindgren
zahlt den beschriebenen Prozess dér Biotitisierung zu den aponiag-

matisohen, mesothermalen Metasomatosen.

6. DOLOMXTISIERUNG

.

Die Analysen dér Kalksteine, welche die beschriebenen Ziige

aufbauen, zeigen — wie wir sálién — trotz ihrer verschiedenen Aus-
bildung kaum Unterschiede. Ilire chemische Zusammensetzung ist

— nur die wichtigeren. Bestandteile veranschaulichend — dureh-

sehnittlieh die folgende: CaO 56,25, MgO 0,19, Fe^Ck, = 0,59,

AL.O.j — 0,20, Si0 2
=i 1,45. Dem dominierenden Kalksteintyp gegen-

über gingen die in dér Ncihe dér Minerolisatfon gelegenen Kaiké
ikre ursprünglicihe Struktur verandernd in feinkörnigen dolonii

tischen, Kalkstein über- Zwisehen dér Betriebskanzlei und üoi.

Dolva-Gruben, sowie im Cmkreis des St. Andre-Stollens sind die

dolomitisohen Kaiké am eiiarakteristischesten ausgebildet. Die

partielle Analyse einer vöm letzteren rt genonnnenen Probe ergab

die folgenden Werte: CaO — 40,05, MgO — 24,00, Fe L,0 :!
— 2,37; A1 203=

- 6,93, Si0 2
— 3,81. Neben dér Struktur des Gesteines wurde somit

auch seine chemische Zusammensetzung verandert.

Dér mit dér Vererzung zusammenhangende Prozess dér Dolo-

mitisierng liisst sicli niclit jaussohliesslich auf die Auslaugung

des leichter löslichen CaCO
:i

durcli die mit den erzh altigen

Lösungen aufsteigenden CO, -haltigen Wasser zuriickführen, da in
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unserem Fali die hochgradige Zunahme des Mg-Gehaltes auch
auf die Einwirkung Mg- reicher Lösungen hindeutet. Auch eine

gering fiiigigere Silifikation und Anreioherung des Eisengehaltes

erfolgte Hand in Hand mit dem Dolomit isierugsprozess, dér durch
das Empordringen dér z. T. die Kalksteine, z. T. die grossen Massen
des Andesits verdrangenden erzfnhrenden Lösungen gefolgt wurde.

# # *

Ausser den oben besohriebenen veranderten Nebengesteinen
kommen in Majdanpek auch nocb gewisse nichtmctallische Fiestáiul

massen vor, die zwar von Nebengesteinen, herstammen, jedoch

ihrem Ursprung entsprechend zweckmassiger im Zusammenhang
mit dér Vererzung zu untersucben sind, da nur ihre gemeinsame
Erörterung ein vollstandiges Bibi iiber die Gesamtbeit dér Genese

des Erzbildungsprozesses liefern kann.
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TAFELERKLÁRUNG — TÁBLAMAGYARÁZAT.

Tafel X. tábla.

Fig. 1. ábra. Gránátos diszténgnánsz — Alexander altáró — Granatfiih-

render Distbengneis. — Alexander Erbstollen.

g — gránát — Gránát, b = biotit — Biotit, k = kvarc — Quarz,

f — toldpát — Feldspat, ni = muszkovit — Muskovit.
Fig. 2. ábra. Diszténgnájsz — Alexander altáró. — Distbengneis -

Alexander-Erbstollen. — 48X
d = disztén — Disthen, g — gránát — Gránát, b = biotit

Biotit, fk = földpát és kvarc — Feldspat und Quarz.
Fig. 3. ábra. Disztén csillámpala. Blanchard táró. — Distbengliminer-

schiefer. Blanchard-Stollen.
k kvarc — Quarz, ni — muszkovit — Muskovit, é = érc

— Erz.
Fig. 4 ábra. Gránátos zoizit anifibolit (tömött) Alexander altáró —

Granatfiibrender Zoisitamphibolit (didit). Alexander-Erbstollen.
48X

a amfibol — Amphibol, f = földpát — Feldspat, g = gránát

Gránát, z — zoizit — Zoisit.
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Fig. 5. ábra. Gránátos zoizitamfibolit (szalagos) Alexander altáró —
Granatführender Zoisitamphibolit (gebándert). — Alexander-
Erbstollen. 96X
a = amfibol — Amphibol, f = földpát — Feldspat, p = pirít

— Pyrit.
Pig. 6. ábra. Plagicklász amfibolit — Plagioklasamphibolit. Tenka

Zubau 48X
a = amfibol — Amphibol. f — földpát —Feldspat.

Tafel XI. tábla.

Fig. 1. ábra. Biotitgránit, Alexander altáró. 449 m. — Biotitgranit,
Alexander-Erbstollen, 449 m. 96X
k —- kvarc — QuarZv, o = ortoklász — Orthoklas. b = biotit

Biotit.
Fig. 2. ábra. Szericitesedésnek és szilifikálódásnak indult gránit.

Alexander altáró. 385 m. — In Serizitisierung und Verkieselung
begriffener Gránit. Alexander-Erbstollen. 385 m. 96X
k = kvarc — Quarz, s = sericit — Serizit. p = plagioklász
Plagioklas.

Fig. 3. ábra. Normális andezit. Zaton. — Normaler Andesit. Zaton. 96X
Fig. 4. ábra. Kristályosodott mészk. Gusztáv táró — Kristallinisierter

Kalkstein. Gustav-Stollen. 48X
Fig. 5. ábra. Piritesedett és kaolinosodásnak indult andesit. Dusán táró.

— Pyritisierter und in Kaolinisierung begriffener Andesit.

Düsan-Stollen. 44X
a — bomlott amfibol — zersetzter Amphibol. k — kaiéit — Kai-

éit, c = klorit — Chlorit. f = földpátt — Feldspat.

Fig. 6. ábra. Zöldkvesedett andezit. Faiskola feletti régi kutatás —
In Giainstein umgewandelter Andesit. Alté Schurfe oberhalb dér

Baumschule. 48X
a = amfibol — Amphibol. b §p biotit — Biotit, f — földpát

Feldspat.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

70 nt — Verkieselter
48X

anyag — seriziti-

Tafel XII. tábla.

]. ábra. Szilifikáit andezit. Alexander-akna.

Andesit. Alexander-Sehacht. 70 m.

k = kvarc — Quarz. s = serieites kaolinos

sebes kaolinisches Matéria!.

2. ábra. Biotitosodott andezit. Alexander altáró. 424 m — Biotiti-

sierter Andesit. Alexander-Erbstollen. 424 ni
,

f — földpát — Feldspat, bfk = biotit, foldpat es kvarcból allo

alapanyag — aus Biotit. Feldspat und Quarz bestehende ti rund-

niasse

3. ábra. Biotitosodott andezit. St. Amire + 1< — Biotitisiertm

Andesit. St. Andre + 17. . ..

a = bomlott amfibol - zersetzter Amphibol ba = biotit psaeu

domorfóza amfibol után - Biotitpseudomorphose xmch Amphibol

b = biotit — Biotit, fk = bomlott foldpat es k^uc — zersetzt

Feldspat und Quarz. .

4. ábra. Biotit- és kvarctömegge változott andezit, St. Xndre.

kvarcit vágat - In ciné Biotit- und Quarzmasse verwandeltei

Andesit. St, Andre. Quarzit-Schlag. ' <S

5 ábra. Kovásodott és biotitosodott andezit telerk\ aiccal. tJ

Dusán táró — Verkieselter und biotitisierter Andesit mit Gang-

r=Wé?tv£rc

.

= szekundér kvarc - sekundarcr

Quarz, é = kalkopirit ér — Chalcopyntader.



EINE AMM0N1TENEAUNA AUS DEN \l ITTELÍJASSCH IGE
TEN DES KÁVÁS BERGES IM BAKONY GEBIRGE.

Von L. Kovács **

AMMON ITESZFAUNA A BAKONYI KÁVÁSHEGY KÖZÉPS
LIÁSZKÖKÜ ÜLEDÉKEIBL.

Irta: Kovács Lajos dr*

In dér Ammoniteníauna dér Mittellias-Ablagerungen des

Kávás Berges ini Bakonygcbirge sind folgende neue Arten und
Varietáten enthalten (siolie Tafel XV I ) : fíhacophyHites Telegdi,

Rothi nov. sp., Phylloceras tenuistriatum Mgh. var. intermedia,

nov- var., Ph. dubium)
F n c. var. medioliasica, nov. sp. Lytoceras

angusloumbüicatum nov. sp., L. kávásense nov. sp., Amblycoceras
planicostatum, Sow., var. Sziládyi, nov. var- Mit dieser Fauna
gehören die genannten Bikhmgen in die Amaltheus margaritutus
Zone des Lias. (Die Aufzáhlung dér Fauna, siehe S, 262.)

# # #

Az, alább következ néhány sorban a bakonyi Káváshegy ama
pontjainak topográfiai helyét kívánom vázolni, amely pontokról az

e dolgozat keretében ismertetett aramoniteszfauna származik. Nem
célom a szóbanforgó terület sztratigráfiai viszonyaival e helyen
foglalkozni ;azokra egy másik értekezés keretében szándékozom rész-

letesebben kitérni.

A begyjtött fauna két lelhelyrl származik. Az egyik a

Zirctl délre emelked, nagyjából DK—ÉNy-i irányban húzódó
Káváshegy ÉNy-i harmadában, a tetn van,, ahol egy kis réteg-

teknben tömör vörös liászmeszek jönnek felszínre. A Káváshegy
ÉNy-i végén harántirányú törésvonal húzódik, mely mentén a hegy
folytatása levetdött. E nagy, legelnek használt, kopasz domb alatt

húzódó völgy ÉNy-i végében fekszik Lókét község, melyrl a
Káváshegy e lesüllyedt folytatását Lókúti domb néven említem- A
Lókúti domb DK-i kezdetén, egy kisebb arányú tektonikai vonal
hosszában az elbb említett mészkövekkel kzettani fáciesben

azonos kifejldésé mészkövek rétegfejei bukkannak felszínre. Ezek-
bl származik az ammoniteszfaima másik része. Célom a faunát
szolgáltató liászképzdmények helyzetének pontos megjelölése a fel

dolgozott kis ammoniteszfaima alapján.

E területen dr. Telegdi Roitli Károly egyetemi tanár
úrral jártaim az 1931. év nyarán, történt geológiai fölvételek alkal

mával. 1932. nyarán ismét e területen jártam az ottani liászképzd-
mények geológiai viszonyainak pontosabb tanulmányozása céljából.

Ez alkalommal a Kávásbegy északi részén egy kis területnek, vala-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi április 4-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 4. April 1934.
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mint a Lókúti domb említett pontjának, a képzdmények sztrati

gráfiai viszonyainak szempontjából, részletes térképet külön is el-

készítettem-

E liászképzdmónyek faunisztikai és sztratigráfiai viszonyai

nak tanulmányozását lehetvé tette a „Széchenyi Tudományos
Társaság" dr. Telegdi Roth Károly egyetemi tanár úrnak
nyújtott anyagi támogatása.

A fajok leírású.

Rhacophyllites Stella Sow.
1931. Rhacophyllites Stella Sow. Kovács: Adatok az É-Bakony júra-

képz. p. 25.

A Káváshegy liászfaunájában egy töredék példány, valamint
néhány kanyarulat töredék sorolható e fajhoz a kiélesed köldök-

perem, jellemz befzdései s a varratvonal elemeinek kifejldése
alapján. Csupán a kanyarulatok szélességében mutatkozik eltérés

a típustól: példányom valamivel szélesebb alak.

Rhacophyllites cfr. planispera Reyn.
1893. Rhacophyllites planispira Reyn. Geyer: Schafberg . , . p. 47.

U. a. kisebb átmérnél:
2R = 24 mm 2R = 20 mm
R = 11 „ = 45% R = 10 „ = 50%
Sz = 6 5 „ =27% Sz = 5.5., =27%
Kb = 7 „ = 32% Kb =6 „ =30%

Két megkopott, hiányos példány került el e fajból a kávás-

hegyi 1 iászkópzdménvekbl- E példányok sajátságai legközelebb
állanak a szóbanforgó fajhoz, azonban a méretarányokat tekintve,

nem mutatnak mindenben megegyezést azzal. Különösen a köldök-

átmér feltn nagysága tér el a típustól. A varratvonal elemeinek

kifejldése típusos.

Rhucophyll ites Frech i M e i s t.

1913. Rhacophyllites Frcchi Meiste
1929. Rhacophyllites Frcchi Meist.
1931. Rhacophyllites Frcchi Meist.

képz . , . p. 31.

2R = 24 mm
R = 10 „ = 42%
M = 9 „ = 37%
Sz = 7 „ = 29%
Kb = 7.6 ,. = 32%

Két, többé kevésbbé jó

melyek közül a nagyobbik utolsó

Mindkét példány jól mutatja a faj

dések megvannak, a köldök pereme
hárounlevelü. Azonban két levélben

észlelhet, amire már egyszer

tapasztaltam csak a köldökbséget
típusnál tágabb köldöknek,

illetve a Meist e r féle

r: Nordanatolien . . . p. 529.

Gugenberger: Anatol. Lias . . p. 246.

Kovács: Északi-Bakony júra-

U. a. kisebb átmérnél:
2R = 19 mm
R = 8 = 42%
M = 7 „ = 37%
Sz = 6 „ = 31%
Kb = 6.6 „ = 35%

megtartású példány került el e fajból,

kanyarulata ersen megkopott,

jellemz sajátságait: a befz-
lekerekített, az els oldalnyereg

végzd els oldalnyereg is

utaltam (10. 31. 1-). Egy eltérést

illetleg, példányaim ugyanis a

Egyebekben sajátságaik a W ii h n e r-,

eosztás harmadik csoportjába utalják ket
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(13. 529 1, 10 31. 1 ,), s így a csoport képviseljével, a Rh, Frechi
M e i s t.-rcl kétségkívül azonosí tható.

Rhacophyllites Telegdi-Rolhi nov.
T. XVI. Fia-. 1-2. á.

U. a. kisebb
=; 29 mm= 13 „ - 45%

11 „ = 38%
27%

„ = 27%

2R
R
M
Sz
Kb

A Lókúti

= 8= 8

domb

sp.

átmérnél:
2R = 22 mm
R = 10 „ = 45%
M = 8.5 „ = 38%
Sz = 6 „ = 27%
Kb = fi ,. = 27%

középs-liáiszfaunájában két példány képviseli

e fajt elég jó megtartással, bár a nagyobbik példány kanyarulatai-
ból egyes részletek hiányzanak. E két példány a Káváshegy Lókút
község felé es nyúlványának arról a, pontjáról származik, ahol a

középs és fels liászrétegek érintkeznek egymással.

Különösen a nagyobbik példány küls megjelenésébl meg-
állapítható, hogy a Rh. stella Sow. alakkörébe tartozik. Az oldalak

a köldökpereinti kiindulva alig. vagy csak nagyon gyengén íveltek,

meglehetsen laposak, a siphonális oldal felé összetartanak.

Nagyobbik példányom oldalainak íveltsége valamivel ersebb, mint
a kisebbiké; a siphonális oldal keskenyen lekerekített, a köldökperem
hasonlóképen. A kanyarulat legnagyobb szélessége alig valamivel

a köldökperem fölé esik. A kanyarulatokon befzdéseknek semmi
nyoma sincs. A bújjon érdekes, jellemz díszítés észlelhet. A köl-

dökperemtl kiindulva hordáik haladnak majdnem az oldalak köze-

péig- E bordák közvetlenül a köldökperem felett a legersebbek,
feljebb mindinkább elmosódnak. A köldökperem felett kissé elre-
hajolnak, majd egyenesen tartanak felfelé. E jellemz bordakifej-

ldés úgy tnik fel, mintha bütyökképzdmények helyezkednének
el sorban a köldökperem felett. Kisebbik példányomon 22 mm
átmérnél 17—18 ilyen borda látható Nagyobbik példányom bordá-

zata meglehetsen elmosódott, de határozottan megállapítható. Az
oldalak fels része teljesen síma. Mindkét példányon a lakókamrá
nak 1/4 kanyarulatnyi része maradt meg.

A varratvonal lefutása nem követhet mindenütt; amennyire
felismei’hetk egyes elemei: a siphonális lobus az els oldallobusnak

kb. 1/3-áig ér, a küls nyereg kétlevel, míg az els oldalnyereg

három levelnek látszik-

E fajt a Rh. stella S o w.-tól elkülöníti befzdéseinek hiánya,

héjjdíszítése, varatvonal-elemeinek kifejldése, köldökperemének
lekerekítettsége, bár a méretarányok eléggé közel állanak egymáshoz
különösen Gugenberge r adatait tekintve (8. 251 h).

A küls megjelenést, a befzdések hiányát, s a varratvonal

kifejldését tekintve a Rh planispira Reyn, tnik szembe, de

ettl is elkülöníti a héjdíszítés, valamint a méretarányokban mutat-

kozó eltérés,, ugyanis a Rh. planispira Reyn- jóval keskenyebb
kanyarulaté és szkébb köldök alak.

A Wáhnerféle beosztásban a Rh. stella Sow. mellett

második helyen szerepl/?/*, ürrn.ösensis H e r h.-el már több meg-
egyezés található (23. 298 1.), de a héjdíszítés itt is feltn különbség,
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azonkívül a Rh- ürmösensis Herb. valamivel alacsonyabb, laposabb
kanyarulatéi és evolútabb alak.

A Rh. Frechi Meist.-rel való összehasonlítás folyamán az
említett eltérésekhez még hozzájárul a befzelések jelenléte.

Az elmondottak alapján példányaimat Rh. Telegdi-Rothi nov.

sp. néven különítem el.

Rhacophyllites Ilmát us Rosenb.
1909. Rh. Hmatiis Rosenb erg: Kratzalpe . p 227.

2R = 28 mm Sz = 7.5 = 27

%

R = 12.6 = 45% Kb =8 „ =28%
M = 10.5 ., = 37%

E fajt csak egy, eléggé jó megtartásának mondható, héjjas

példány s egy kanyarulattöredék képviseli. Küls megjelenésre

hasonlít a Rh

.

.s telia Sow.-hez, azonban fajjellegeit tekintve, szembe
tn eltérések mutatkoznak. Bár a méretarányok megközelítik az

említett fajéit, a legfontosabb faji sajátságokban való eltérés: a Rh.

Stella Sow—rei jellemz befzdések hiánya, valamint a köldök-

perem lekerekítettsége, elkülöníti attól- Az említett sajátságokat

figyelembevéve, jól megegyezik azzal az alakkal, amelyet Geyer
(6. 46. 1.) Phylloceras Stella S o \y. néven írt le. Csupán a köldök-

átmért tekintve mutatkozik különbség, amennyiben Geyer pél-

dánya jóval szkébb köldökéi. Ez utóbbit Rosenberg leírt új

fajával azonosította. Példányom méretarányai jól megegyeznek
Rosenberg adataival, csak a kanyarulat szélességében mutat-
kozik némi eltérés, amennyiben példányom valamivel keskenyebb
kanyarulatéi alak. A kanyarulat keresztmetszetének alakja egyéb-

ként jól összeegyeztethet.

Rosenberg a Rh. Urnát us R o s e n b -rl megemlít i, hogy
befzdései nincsenek, a köldökperem lekerekített, valamint az

oldalak díszítésnélküliek, teljesen sírnák. Ez utóbbit tekintve némi

eltérés észlelhet, ugyanis a példányon megmaradt héj nagyon
gyengén fodrozott. A bordáknak minsíthet gyenge kiemelkedések

a köldökperem felett elre, az oldalak közepén hátrahajlanak, a

siphonális oldal felé pedig elreíveldve, azon áthaladnak. Példá-

nyomon a varratvonal nem figyelhet meg, az úgyszólván hiány-

talanul megmaradt héj j miatt.

Példányom tehát a fentemlített kevésbbé jelents eltérések

mellett, legfbb sajátságaiban jól azonosítható a Rh. limatus

R o s e n b.-el-

Rhacophyllites libertás Gemm.
1931. Rh. libertus Gemm. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júra-

képz . , . p. 27.

Egy töredékpéldány képviseli e fajt a Lókúti domb liász

faunájában, melynek jól felismerhet sajátságai az azonosítást

indokolttá teszik.

Rhacophyllites eximius H a u.

1931. Rh. eximius H a ü. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júra-

képz . . . p. 27.
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A Káváshegy tetején kibúvó liászképzdméinyekhl egy, meg-
lehetsen megkopott példányban került el e faj, amelyen azonban
a típus jellemz bélyegei nagyrészt felismerhetk.

Phylloceras tenuistriatum Mgh.
1893. Ph. tenuistriatum Mgh. Geyer: Schafberg. p. 43.

1901. Ph. tenuistriatum Mgh. Fucini: Ceph. Hass d. Monté di
Cetona, p. 31.

1909. Ph. tenuistriatum Mgh. Rosenberg: Kratzalne. p. 203
1931. PA tenuistriatum Mgh. Kovácsi: Adatok az É-Bakony júra-

képz . , . p. 37.

2U — 38 mm M = 14.7 „ = 39%
E = 21 ., = 55% Sz r= 10.3 „ = 27%

Kb = 3 „ = 8%

A feldolgozott faunában egy, meglehetsen hiányos,, de a

típusra jellemz sajátságokat jól mutató példány képviseli e fajt.

A kanyarulat keresztmetszetének alakja a siphonális oldalon lát-

ható sr harántbordázottság, a varratvomal elemeinek kifejldése

mindenben a típusra utal. Csupán a kanyarulat magassága marad
valamivel a típusé mögött, azonban Fucini (4- 32. 1.) IV-es szám-
mal jelzett példányával teljesen megegyez, a többi méretadatokkal
együtt. A hamuházai középs 1 iá szrétegekbl származó példányaim
(10. 37. 1.), valamint Geyer és Rósenberg példányai általában

tágabb köldökek a most ismertetett alaknál.

Phylloceras tenuistriatum Mgh. var. intermedia nov. var-

T. XVI. Fig. 3—4. á.

2R = 57 mm 2R = 41 mm
R = 35 „ = 61% R = 25 „ =; 61%
M = 25 „ = 44% - M =
Sz = 16 „ = 28% Sz = 12 „ = 29%
Kb =3 „ =5% Kb = 2.5 „ = 6%

Példányom, mely a Lókúti domb rétegeibl került el, faj

bélyegei alapján a Ph Partschi Stur. alakkörébe tartozik, azonban
vonatkozásba hozható a Ph. heteroph yllum S o v. alakkörének tag-

jaival is. Az elbbibe utalja kanyarulatkeresztmetszetének; alakja,

a varratvonal kifejldésének általános képe, a megkopottság miatt

csak a siphonális oldalon, de ott is csak kis helyen észlelhet, a

Ph- tenuistriatum Mgh.-re jellemz haránt bordázat nyoma. Az
utóbbihoz mutat átmenetet kanyarulatainak gyorsabb növekedése,

a varratvonal egyes elemeinek tagoltabb kifejldése folytán. Pél

dányom meglehetsen megkopott, azonban a faji sajátságok jól

felismerhetk rajta.

Példányom magas szájnyíláséi alak, a kanyarulat magassága
meglehetsen nagyobb, mint általában a Ph tenuistriatum Mgh.-é.
Az oldalak gyenge íveltséget mutatnak a lekerekített siphonális

oldal felé, a feltnen szk köldök felé pedig elég meredek fallal

esnek le. Befzdéseknek nyoma sem mutatható ki. A varratvonal
általános kifejldése a Ph. tenuistriatum M g h-vel azonos. Az 1-

és 2. oldallóbus messze túllép a siphonális lóbus végéhez, radiális

irányban húzott vonalon, a segédlóbusok pedig e vonalig nyúlnak le

(4. 33. 1., Fig. 16.). A segódlóbusoknak az oldalon felismerhet száma
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5, az ötödik már a köldökperemre esik- A küls nyerget széles

másodlagos lóbus osztja ketté, hasonlóan kétlevel a 2. oldalnyereg
és az 1. segédnyereg is, a'

-

többiek egylevelek. A tenuistriatum-
típuson az 1. oldalnyereg is kifejezetten kétlevel. példányom azon-
ban itt eltérést matat attól. Ugyanis a 2. oldallólms legfels levele

oly magasra nyomni fel, hogy úgy látszik, mintha az az 1. oldal-

nyereg köldökfelli karélyát osztaná ketté', minek következtében ez

hároimlevel jelleget nyer.

A Ph • heterophyllum Sow, alakkörének tagjaitól való leg-

n,agyobbfokú eltérést a varratvonal kifejldésének különbözsége
adja. Feltnen tagolt a Ph. Zetes d‘Orb. kamravarrata (4. 37. 1.),

hol a küls nyereg mélyen négyosztatú. A Ph. Bonarellii )B e 1 1

-

fajon 'a varratvonal szintén ersen tagolt, de már mögötte marad
az elbbiének. Pia (17. 36-1. 1.) közöl egy fajt, melynek kamravarrata
bonyolultságával megközelíti a Ph. Zetes d‘0 r b.-iét (T- XIII-
Fig. 4.). A Ph. oenotrium Fuc. (4. 34- 1.) kamravarrata még szintén

tagolt, a küls- és oldalnyereg kifejezetten négylevel. E fajtól pél-

dányom kanyarulatkeresztmetszetének alakjában s méretadataiban
is eltér.

A mondottak alapján példányom a Ph- tenuistriotum M g h--

hez áll legközelebb legfbb faji sajátságaiban. Tle azonban elvá-

lasztja kanyarulatainak nagyobb magassága, jóval szkebb köldök-

átmérje, s az 1. oldalnyereg említett háromlevelsége. Minthogy
azonban példányom fajra jellemz bélyegeiben a típussal azonosít-

ható, az említett eltéréseket csak variábilis sajátságoknak tekint-

hetem s azok alapján Ph. tenuistriotum Mgh. var. intermedia nov.

var. néven jelölöm meg- Az elmondottak alapján a Ph
s

tenuistri-

otum Mgh. var. intermedia nov. var. fejldéstani szempontból
hidat képez a Ph. Partschi Stnr. és a Ph heteroph.jllum Sow.
alakköre között.

Vadász egy olyan fejld alaksorra mutat rá (24. 56 1., 23.

319. 1), amelynek kiinduló pontját az alsó-liászban a Ph tenu-

istriatum Mgh., utolsó tagját pedig a Ph. Zetes d‘0 r b. képezi.

A fejldés a kanyarulatok fceskenyedésében s a kamravarrat
komplikálódásában nyilvánul meg. E fejld alaksor a megvizsgált

példány beiktatásával, a következ:
Ph. tenuistriotum Mgh. — Ph- tenuistriotum Mgh. var.

intermedia nov. var. — Ph. oenotrium Fuc. — Ph. oenotrium Fuc.
var. complanata Vad. — Ph. Bonarellii Bet t. (= Ph Zetes d’O r b:

var. BonareHii Bett, 24. 56. 1,) — Ph, Zetes d‘0 r b,

Phylloceras Bonarellii Bett. var. anatolica Meist. em- G u g.

1928. Ph. Bdnarellii Bett, var. anatolica Meist. em Gusjenber-
ger: Beitr. zr Geol. Kleinasiens, p. 268.

1929. Ph. Bonarellii Bett. var. anatolica Meist. em. Gusrenber-
ger: Palaont. Stratigr. Stud. über d. anatol. Lias, p. 268.

1931. Ph. sp. ind. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júraképz . . .

p. 34.

1932. Ph. Bonarellii Bett. var. anatolica Meist. em. G u g. Kovács:
Néhány köz. liászkorú amin, az ÉK-i Bakonyból, p. 4.
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2R = 31 mm M 13 = 42%
R = 18 „ = 58% Sz — 10 ,. = 32%

Kb == 2 7 „ = 8%
Megvizsgált példányom elég jó megtartásúnak mondható.

Kanyarulatkeresztmetszetének alakja típusos, bár magassága némi-

leg kisebb. Ez azonban nem tekinthet a típustól való eltérésnek,

mert az egyéni növekedéssel párhuzamosan a kanyarulat magas-
sága is növekedési tendenciát mutat, s így az a fejlettség bizonyos

állapotaiban mutathat némi ingadozást megengedett határokon
belül. Meister példányán a kanyarulat magasságának értéke

62%, de átmérje is mégegyszer akkora, mint példányomé, azaz

62 mm. A kamravarrat kifejldése egészen típusos, úgyhogy cgész-

benvéve példányom, faji s íjátságai félre rém ismerhetk.
Ugyancsak a káváshegyi elfordulásból egy másik, ersen meg-

kopott példány is idesorolható teljes biztossággal-

PhyUoceras dubivnn F u c, var. medioliasica nov. var.

T. XVI. Fííí.

2R = 49 mm
R = 23.5 ,. = 48%
M ^ 15.5 ., = 32%
Sz = 19 „ = 39%
Kb = 7 „ = 14%

5. á
U. a. kisebb átmérnél:
2R = 36 mm
R = 17.8 ,. =49%

Sz = 15 „ = 41%
Kb = 6.5 „ =19%

A begyjtött anyagban csak egy példány szerepel, mely
kanyarulatainak nagyrészben való megkopottsága ellenére is jól

mutatja a faji sajátságokat. Az oldalak laposak, alig mutatnak
íveltséget, a siphomális oldal felé szinte hirtelen kanyarodnak be

s a küls oldal így szelesen lekerekített. A tág köldök felé az
oldalak meredek fallal esnek le, a köldökperemnek éle nincs. E
fenteml'ített sajátságoknál fogva a kanyarulat keresztmetszetének
alakja lekerekített négyszöghöz hasonló, minthogy azonban az
oldalak a küls oldal felé csekély mértékben szttén ek, a leg-

nagyobb szélesség a középvonal fölé esik. E jelleg fként az idsebb
kanyarulatokon megállapítható, a legfiatalabb kanyarulatokon az

oldalak a köldök felé térnék szét, s így azokon a legnagyobb széles-

ség a középvonal alá, esik- A növekedés* elrehaladottságával pár-

huzamosan, ugyanazon alakon különböz átmérnél mért adatok
szerint, a kanyarulat magassága csökken, hasonlóan a szélesség is.

ez utóbbi azonban nagyobb mértékben, úgyhogy a kanyarulat rela-

tív magassága végeredményben növekszik a szélesség rovására.

Példányomon héjdíszítés nincs, a befzdések nyoma, bár a meg-
kopottságtól gyengén, felismerhet. A varratvonal elemeinek kifej-

ldése a megkopott ság miatt nem észlelhet hiánytalanul. Az b
oldallóbus a siphomális lábasnál Vs ával hosszabb, a 3. segédlóbus
a köldök peremére esik. Az 1. oldalnyereg a kétosztatú küls-
nyereghez viszonyítva háromosztatúnak látszik.

Példányom külsleg nagyon hasonlít a Ph permanense Herb.-
hez (23. 308: 1.), de a faji sajátságok tüzetesebb összehasonlításának
eredményei alapján vele nem azonosítható. Példányom jóval tágabb
köldök és alacsonyabb kanyarulatai. A köldökbségét tekintve.
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G e y e r leírásában (6. 39. 1.) szerepl Ph- cf. persanensc H e r b.-t

kell megemlítenem, amely azonban Uh 1 i g megokolása szerint
(22. 16. 1.) a típussal nem azonosítható. Példányom sem egyezik
meg vele a varratvonal kifejldésében, mert Geyer alakján a
siphonalis lóbus oly mélyre nyúlik le, mint az 1. oldallóbus, vala-
mint a küls nyereg három-, az 1. oldalnyereg négyosztató. Ez ala
kot Rosenberg (20. 218 1.) Ph. sulcocassum llos. néven új fajként
különítette el a típustól, amely fajjal tehát példányom a fentemlí-

tett eltérések miatt nem azonosítható.

A Ph. persanevse Herb.-hez sajátságaiban közelálló Ph. lepto-

phyllum Hau.-t (23- 309 1., 17. 364 1.) példányom egy két sajátságban
megközelíti, azonban több fontos faji sajátság eltérése a faji azono-
sítást nem engedi meg. Példányom kanyarulatainak magassága
meglehetsen, szélessége pedig sokkal kisebb azérál, valamint a

kanyarulatok növekedése is egészen más természet, mint azt

Vadász leírja. A Ph. convexurn De Stef.-tól (4. 21 b, 23- 310 1.)

példányom nemcsak méretadataiban, hanem varratvonalának kifej

ldésében is eltér.

Példányom a Ph. Capitanei C a t. alakkörébe tartozó Ph- álon

tinum Gem.-val a kanyarulatok méretadatait, köldökbséget, a

varratvonal kifejldését tekintve némileg vonatkozásba hozható.

Azonban kanyarulat-keresztmetszetének alakja nem egyezik meg
vele: míg példányomé kifejezetten lekerekített négyszög alakú széles

küls oldallal, az említett alaké inkább oválisba hajló (13. 520 21

b). Geyer (6. 35 1-) Ph. Capitanei Chat. néven ír le egy fajt, mely
többek közt Rosenberg (20. 213 b). Me isler leírásában is a Ph.

(ilontinum Gém. synomimái közt szerepel. E fajról Gever sok

ábrát közöl, melyeken a kanyarulat keresztmetszete nem egyeztet-

het össze példányoméval- De a csak gyengén észlelhet b iráz la-

lefutás is. más, mint a szóbanforgó fajon.

A Ph Calais Mgh.-tól példányom kanyarulatának jóval kes-

kenyebb voltában (24. 56. 1., 12. 76- b), varratvonalának eltér kifej-

ldésében különbözik, a kanyarulat keresztmetszetének alakja sem
egyezik meg teljesen .Vadász (23. 320. b) a Ph. Lipoldi Ha. u., Ph.

Calais Mgh. és Ph. dubiurn F u c. fajok közt fennálló szorosabb

rokonsági kapcsolatot tételez fel. A Ph- Lipoldi Hau.-rel többek

közt a kanyarulat keresztmetszetének alakjában sem egyezik meg.

A méretadatokat, kanyarulatkeresztmetszetet tekintve, a Ph. du-

bium F u c.-hoz áll legközelebb, különösen feltn példányom hason-

lósága ahhoz az alakhoz, melyet F u c i n i leábrázolt (4- 27. b, Táv.

V. Fig. 5.) Igaz hogy, mint fentebb említettem,, példányom bef-
zdései nem észlelhetk oly határozottan, de ezeknek kivehet le-

futási iránya megegyezik a szóbanforgó fajjal, st a barázdáknak
a siphonális oldalon való áthaladása is konstatálható, mint az

Fucini ábráján is látszik. Vadász is említést tesz az alsó-

rákosi faunában szerepl példányával kapcsolatban annak gyengéb-

ben feltn befzdéseirl (23. 320. 1-), ami azonban a faji azonosí-

tásnak akadálya nem lehet más, jelentsebb faji sajátságok meg-
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egyezése mellett. Példányom Vadászéhoz hasonlóan, meglehet-
sen szkébb köldök a típusnál nagyobb átmérn mérve, kisebb

átmérn eltérés itt nem mutatkozik (19%). A varratvonal elemei

nek kifejldése általános jellegeiben megegyezést mutat Fueini
fajával, bár a részletekben is mutatkoznak eltérések. Példányomon
a siphonális lóbus rém fejldik ki oly szélesen, mint Fueini ábrá-

ján látható, azonkívül az 1. oldallóbus viszonya is némileg más-

Míg ott az 1- oldallóbus küls ága legfeljebb a siphonális lóbus végé

liez radiális irányban meghúzott vonalig nyúlik le, példányomon

ezen alól ér, úgyhogy az 1. oldallóbus ersebb fejlettsége állapít-

ható meg.
A mondottak alapján példányomnak a Ph. dubium F u c.-val

való faji azonosítását indokoltnak látom, mert az említett, csak a

részletekre kiterjed eltérések nem fajelhatároló erejek. Ezek a

fejldés folyamán is elállhattak, különösen figyelem bevéve azt,

hogy példányom fiatalabb liászrétegekbl került el. De minthogy
e változások figyelmen kívül nem hagyhatók, példányomat a típus

egy változatának kell tekintenem, s e meggondolás alapján Ph
dubium F u c- var. medioliasica aov. var. néven jelölöm meg.

Phyllnceras Emery B e 1 1.

1931. Ph. Emcryi Bett. Kovács: Adatok az Északi-Bakony júra-
képz . . . p. 39,

Egy eléggé megkopott példány képviseli e fajt a Lókúti domb
liászképzdményeiben, mely a rajta felismerhet fajbélyegek alap-

ján a típussal jól megegyezik.

Phylloceras olontinum Gemm.
1893. Ph. Capitanei C a t. G e y e r: Schafberg . . . p. 35,

1909. Ph. olontinum Gemm. Rosenberg: Kratzalpe . , . p. 213.

1909. Ph. olontinum Gemm. V adász: A déli Bakony júra rétegei, p 61.

1913. Ph. olontinum Gemm. Meister: Über d. Lias in Nordanato-
_ lien. p. 519.

1914. Ph. olontinum Gemm. Kulcsár: A Gerecse hg. köz. liász

képz . , . p. 76.

1929. Ph. olontinum Gemm. Gugenberger: Anatol Lias . . p. 275.

2R = 22.6 mm M = 7 ., =31%
R = 11 6 „ = 51% Sz = 9 „ = 40%

Kb — 4 „ = 18%

Három példány került el e fajból nem teljesen jó megtartás-

sal. azonban a rajta meglev fajbélyegek nem ismerhetk félre.

Példányom méretadataiban, egyéb sajátságok mellett, külalakra is

kétséget kizáróan megegyezik azokkal az alakokkal, melyeket
Meister (13. T. XX- Fig. 3.) és Rosenberg (20. T. X, Fig,

17a—b.) ábrái feltüntetnek. Példányom kanyarulatának oldalai

gyengén íveltek, a siphonális oldal lekerekített. A kanyarulat
keresztmetszetének alakja kissé oválisba hajló, megközelítve Meis-
ter leírását. Példányomon a kanyarulat egy részletének hiányos
megtartása négy jól szembetn befzdést enged felismerni, ame-
lyeknek jellege, lefutása a típuséval teljesen megegyezik. A varrat-

vonal elemeinek kifejldése is teljesen megegyezik a Ph- alontinum



252 Kovács Lajos

Gemm.-éval, azzal a lényegtelen eltéréssel, hogy az 1. oldaluyereg
háromosztat ósága bár felismerhet, nem tnik oly határozottan
szembe, mint a típuson. A mondottak alapján példányom a Ph.
alontinum Gemm.-val kétségtelenül azonosítható. Példányaim,
mint rajtuk látszik, mangántartalmú Hámrétegekbl kerültek el,
kett a Káváshegy, egy pedig a Lókúti domb liászképzdményeiböl.

1909.

Lytoceras postfimbriatum Prinz,
Lyt. postfimbriatum Prinz. Vadász: A déli Bakony júra-
rétegei, p. 67.

2R :

R
SZ :

Kb :

E fajból ej

51 mm
19.4 „ =38%
16 „ = 31%
21 ,. =41%
példány kerül

Megtartása nem mondható jónak,

teljesen hiányzanak, egyik oldala

azonban a Lyt. fimbriatum Sow.
kanyarulatainak szélességi és

amely különbség a kanyarulat

TI. a. kisebb átmérnél:
2R = 44 mm
R = 16.3 ., = 37%
Sz = 14 „ = 32%
Kb = 18 ,. = 41%

el a káváshegyi liászrétegekbl.

,
kanyarulatainak egyes részletei

egészen megkopott. Felismerhet,
legfontosabb faji sajátságai alapján a Lyt. fimbriatum Sow., alak-

körébe tartozik. Küls megjelenése, a héj díszítése, a varratvonal
elemeinek kifejldése, tagoltsága közel áll a Lyt. fimbriatum Sow--
hoz- A nyergek egymagasságban való végzdése azonban nem talál-

ható meg, mint annál, valamint az 1. oldallóbus küls ága sem
kerül oly közel a sipkához.

Fontos különbség mutatkozik

és példányom között, ez utóbbi

magassági arányszámát illetleg,

keresztmetszetének alakját is meváltoztatja az említett fajjal szem-
ben. Példányom kanyarulatainak magassága, fiatalabb korban is,

határozottan nagyobb, ennek következtében a kanyarulat kereszt-

metszete elliptikus alakú. Ez a tény példányomat a Lyt. postfimbri-

atum P r i n z-eel azonosítja, minthogy egyéb fontos faji saját

ságaiban is megegyezést mutat azzal. Azonban példányom kanya-
rulatainak egymáshoz való viszonyában a borítkozás kis mérték-
ben sem ismerhet fel, a kanyarulatok csak érintkeznek, amely
körülmény viszont a Lyt. fimbriatum S o w.-ra emlékeztet. Példá-

nyom méretadatainak arányszámai a Lyt. postfimbriatum Prinz-
éivel jól megegyeznek- Példányom kanyarulatainak növekedése

nem feltnen ers, közepes, a kanyarulat magassága egy kanya-

rulaton belül kb. kétszeresére n, a magasság és szélesség közti

különbség azonban az idsebb kanyarulatokon mindinkább foko-

zódik a szélesség rovására.

Példányomon a héj finom, egymás mellett srn álló, radiális

irányban futó bordái megtalálhatók, melyek a syphonális oldalon

irányváltoztatás nélkül áthaladnak. Ersebb bordák közbeiktató-

dása nem észlelhet. A befzdések példányomon teljesen hiány-

zanak, holott ezek a Lyt. postfimbriatum Prinz faji sajátságaihoz

hozzátartoznak. Vadász is közöl (24. 67—6S- 1.) egy szépen fejlett

példányt e fajból, mely a típus faji sajátságaival mindenben meg-
egyezik, csak befzdések nem láthatók rajta. Példányomnak a
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típustól való fecitemlí|tett eltérései ellenére sem találom célszernek

és kellen megindokoltnak attól való elkülönítését, még fajválto-

zatként sem.

A Lyt. Sut uéri Gey. magasabb és szélesebb kanyarulatéi alak,

mint példányom (6. 52. b), de a kanyarulatok növekedési módjában
is külömbség mutatkozik, mert a Lyt. Sutneri Gey. kanyarulatai

a növekedés folyamán szélesed tendenciát mutatnak (12. 78. 1.),

míg példányomra a fentebb említett ellenkez eset áll. Lényeges
eltérés észlelhet a héjdíszítés tekintetében is.

A Lyt. impexum Eosenb. (20. 238. 1.) különbözik példányom-

tól a kanyarulatok növekedésmódjának ellentétes, voltában, az

elbbi kanyarulatkeresztmetszete a növekedés folyamán mindinkább
koraiakéivá válik. De különbözik példányomtól egészen más jelleg
héjdíszítése és befzdése folytán is.

A Lyt
.
ponticum G u g. (8. 287. 1.) méretadatai meglehetsen

közel állanak példányoméihoz s még az a körülmény is hozzájárul,

hogy az említett faj kanyarulatai csak érintkeznek. Kanyarulatá-
nak keresztmetszete azonban nem oly kifejezetten elliptikus, azon

kívül eltér példányómtól számos befzdése és varratvonalának
más jelleg kifejldése miatt.

Lyloceras angustoumbUicatum nov. sp.

T. XVI. Fig. 6. á.

U. a. kisebb átmérnél:
2R = 81 mm 2R = 56 mm
R = 30 „ = 37% R = 21 „ = 37%
Sz — 27 „ = 33% Sz = 18 „ = 32%
Kb = 31 „ = 26% Kb = 10.5 * = 34%

E fajból csak egy, a korróziónak nagymértékben áldozatul

esett példány áll rendelkezésemre, azonban helyenként olyan meg-
tartással, hogy faji beosztása különösebb nehézségekbe nem ütközik-

E példány küls megjelenését tekintve, a Lyt fimbriatum S o w.-re

emlékeztet s az általános faji sajátságok az ernlí|tett faj alakkörébe
utalják. Példányomon a lakókamra hiányzik- A kanyarulatok növe-

kedése nem feltnen ers, a kanyarulat magassága ugyanazon
kanyarulaton belül 2-5-szer nagyobbodik (24. 66. ].). A legtöbb Lyto-

ceras faj kanyarulatainak növekedésével párhuzamosan rendesen
a köldökátmér is növekedik, ami gyakran az idsebb kanyarulatok
lapnltabb alakját eredményezi. Példányom köldökátmérjének nagy-
sága a növekedés folyamán csökken, s ez a tény nagy vonásokban
kapcsolatba hozható a Lyt. fimbriatum S o w. kanyarulatainak
növekedésimódjával (6. 53. L). A kanyarulatok csak érintkeznek egy-
mással, vagy csak a fiatalabb kanyarulatok fedik egymást kis
mértékben (21. 149- 1-). A varratvonal elemei is megfelelnek nagyjá-
ból a Lyt. fimbriatum Sow.-ének, a nyergek és lóbusok végzdései
kb. egymagasságban feküszrek, azonban kis harmadrend lóbusok
még tagolják, úgyhogy négytagúnak látszik. A küls lóbus rövi
debb, mint az 1. oldallóbus, s ez utóbbi küls ágának magasságáig
sem nyúlik le. Az 1- oldallóbus háromágú, küls ága a hátoldalon
közeljut a siphó vonalához (17. 350. b).

A fentemlített sajátságokon kívül azonban vannak oly tulaj-
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donságok, amelyek példányomat élesei elkülönítik a Lyt. fimbri-

atum S o w.-tl. A kanyarulatokon díszítésnek semmi nyoma sincs,

még ott sem, ahol a korrózió inkább megkímélte. Egy kis helyen
láthatók csak oly jelek, melyek esetleg finom héjbordázatra valla-

nak. A beízdések teljesen hiányzanak, amelyek pedig a Lyt.

fimbriatum Sow.-n megvannak.
Példányom kanyarulatának magassága nagyobb, mint széles-

sége, s ez a körülmény még a fiatalabb kanyarulatokon is határo-

zottan megállapítható. A kanyarulat keresztmetszetének alakja

tehát kifejezetten elliptikus, melytiek legnagyobb szélessége csak

kissé esik a középvonal alá. Ennek következtében a domború oldalak

kissé gyorsabban íveldnek a bels, mint a küls oldal felé. A leg-

nagyobb eltérés azonban a köldökátmér nagyságában mutatkozik,
amely már 56 mm átmérnél sem üti meg a Lytocerasokva általá-

ban jellemz rendes mértéket; 81 mm-nél pedig már feltnen
kicsiny: 26%. Schrödcr megemlíti (21. 150. 1.) S u t ni e r-o/ek a

Lyt. lineatum Sehoth.-re vonatkozó megjegyzését, amely szerint

a. befzdóseket nem mutató, involútabh, tehát szkebb köldök,
magas szájnyílású és összenyomott, laposabb alak, mint a Lyt.

fimbriátum Sow. Példányomtól azonban a két utóbbi sajátságban

lényegesen különbözik. Hsembe r g két Lytoceras sp. ind-t sorol

fel (20. 233-, 247. 1.), mindkett szkköldök alak (29%, 32%), azon-

ban egyéb méretarányaik lényegesen eltérnek példányoméitól.

Egyes általánosabb tulajdonságaikban hasonlóság mutatkozik

példányom és a Lyt. fimbriatum Sow. var. alta Vad. (24. 66- 1.)

közt. Ez utóbbi is szkköldök alak. csak érintkez kanyarulatok-

kal, héjdíszítés és beízdések nélkül. A kanyarulatnövekedés mód-

jában azonban nagy különbségek mutatkoznak, a szóbanforgó faj

kanyarulatmagassága ugyanazon kanyarulaton belül meghárom-

szorozódik, így nagyon magas szájnyílású- Példányom köldök-

átmérjének szkebb volta még az említett fajjal szemben is fel-

tn. Ugyancsak ez a tény konstatálható a Lyt. Francisci 0 p p.

var. baconica Kov. fajjal szemben is, amelynek köldökatmérje,

különösen a legnagyobb átmérk mentén véve, szembetnen
kicsiny (11. 7. 1-). Az említett faj kanyarulatai azonban roppant

gyorsan növekedk, aminek következtében a kanyarulatmagasság

jelentékeny. Még a kanyarulat keresztmetszetének alakjában és

más faj bélyegeiben is fontos különbségek ismerhetk lel. Példá-

nyom kanyarulatai, mint fentebb említettem, fiatalabb stádiumban

is határozottan elliptikusak, az idevonatkozó százaléka ranyszám

csak az egyéni fejldés során változik némileg, de nem lényegesen.

A Lyt. fimbriatum Sow. var. alta Vad., valamint a Lyt. Francisci

Opp. var baconica Kov. kanyarulatkeresztmetszetének alakja

ellenben fiatal állapotban a körhöz áll közel, ez alakok kanyaru-

latai csak a fejldéssel párhuzamosan válnak magas szájnyílásává-

E körülmények arra kényszerítenek, hogy a szóbanforgó pél-

dányt új fajként különítsem el a típustól Lyt. angustoumbilicatum

nov. sp. néven-



Ammoniteszfanna a Bakonyban 255

Lyloceras kávásense nov. sp.

T. XVI. Fia-. 7 . á.

2R --- 39 rum
IX. a. kisebb átmérnél:
2R = 31 mm

R = 13.5 „ = 35%
Sz = 13.4 „ =34%
Kb = 15.6 = 40%

R = 11 „ = 35%
Sz = 10.4 „ = 34%
Kb = 12 „ = 39%

E példány meglehetsen hiányos kbél, kanyarulatainak egyes
részei a siphonális oldalon egészen az oldalak közepéig lekoptak.
Egyébként lényeges sajátságai jól felismerhetk. Kanyarulatainak
alakja alig tér el a körtl, különösen az idsebb kanyarulatokon,
azonban a magasság alig észreveheten nagyobb a szélességnél. A
kanyarulatok növekedése meglehetsen ers, egymást nem borítják,

csak érintkeznek- A héj díszítése, mint a fiatalabb kanyarulatokon
felismerhet, meglehetsen srn álló, finom, a köldöktl a sipho-

nális oldalon át radiális irányban haladó bordázatból áll. Az id-
sebb kanyarulatokon e díszítés nem ismerhet fel, ellenben a lakó-

kamrán egyenltlen közökben ersebben megvastagodott bordák
észlelhetk; a bordák közt mellékbordák közbeiktatódása sehol sem
konstatálható. Befzdések jelenléte sehol sem figyelhet meg
határozottan, csak a kainrázott rész vége felé észlelhet a kanyaru-
lat kismérték benyomottsága, amely talán befzdésre vall. E
példányon majdnem X4 kanyarulat hosszúságú lakókamra is meg-
maradt. A varratvonal csak a. lakókamrához közelebbes kanya-

rulatdarabon ismerhet fel egyes részleteiben, azonban éppen itt

történt a. kanyarulat nagymérték lekopása is, úgyhogy emiatt

hézagos. A siphonális lóbus és nyereg nem ismerhet fel, az 1-

oldallóbus is csak hiányosan. Az 1- oldalnyerget kettéosztó másod-

rend lóbus ersen fejlett, s a másodrend nyergeket harmadrend
lóbusok tagolják, ami miatt az egész ötosztatúnak látszik. A 2.

oldallóbus megjelenésben kétosztatúság jellege dominál s így szim-

metrikusnak tnik fel. A köldökvonal az 1. oldalnyerget szeli át-

A nyergek és lóbusok végzdései nincsenek egy magasságban.

Példányom néhány sajátságban közeledést mutat Gugea-
berger anatóliai fajához mely Lyi spec. aff. fimbriatoides

Gemni, néven szerepel (S. 295. 1.). Méretarányai nagyvonásokban
megegyeznek azéival, st még a nyergek és lóbusok is jelentsen
kettéosztott jellegek. Azonban eltér attól az azon észlelhet szabá-

lyos közökben fellép befzdések határozott kifejldésében, vala-

mint héjdíszítésének a befzdések lefutásából következtethet
jellegében. Gugenberger megjegyzi, hogy az anatóliai alak

táigabb köldökül, mint a típus. Példányom valamivel kisebb átmérnél
ugyanazt a köldökbséget mutatja, mint Gugenberge;ré, még
kisebb átmért véve, a százalékarányszám, is csökkeni. Guge n-

berger példányához hasonló átmért véve tehát, a köldökbség
arányszáma is növekednék, ami e tekintetben is, méginkább távo

lodást jelent a típustól. Ez azt jelenti, hogy példányom a Lyt.

fimbriatoides Gemm.-n észlelhet befzdések, héjdíszítés jellegé-

ben, köldökhségének eltér voltában még kevésbbé hozható vonat-
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kozásba a Lyt. fhnbrintoidéé Gemm-val, mint Gu gén be r g-e ró
(18. 296. 1.).

A Rosen berg leírásában (20. 231. 1) szerepl Lyt. sp. nov.
indet. ex aff. fimbriatoides Gemra.-val szemben is, mely csak
töredékben került el, feltn a különbség annak egészen más
jelleg héjdíszítését tekintve, mely az ábrán is jól látható.

A Gugenberger által leírt Lyt. ef- aequistriatum Q u e n t.-

el (8. 291. 1.) is mutat példányom rngy vonásokban hasonlóságot a
kanyarulat keresztmetszetének alakját, a kanyarulatok növekedé-
sét, a, héjdíszítés jellegét tekintve. Azonban Gugenberger pél-

dánya jóval nagyobb átmér mellett is lényegesen szkébb köldök
azonkívül magasabb és szélesebb kanyarulatéi alak, mint példá-

nyom. Bár ez utóbbi kanyarulatainak növekedése ers, mégsem ér el

olyan mértéket, mint Gugenbergeré, melynek szélessége ugyan-
azon kanyarulaton belül csaknem háromszorosára növekszik. A héj

díszítés kifejldésében az a különbség, hogy Gugenberger pél-

dányán a finom bordák közt ersebb bordák észlelhetk, míg példá-

nyomon ez nincs meg; ezen a finom bordázat elmarad ott, ahol a
vastag bordák megjelennek- A bordák lefutási módja is eltér. A
varratvonal elemeinek kifejldése pedig lényegesen más. A II sem-
ber g által megemlített alak (20. 239. 1.) kanyarulatkeresztmetsze-

tének alakjában is eltér.

Mint példányommal egyes sajátságokban némileg hasonlóságot

mutató alakot, megemlítem a Gugenberger által a Lyt. celti-

cum Gey.-hez legközelebb állónak ismert faj (8. 233. 1-). Példá
nyom méretarányai azonban nem egyeznek meg teljesen G u g em-

ber g e révei, mert az kissé szkébb köldök. kanyarulatának ma-
gassága jóval nagyobb, mint szélessége. Ezek tekintetében tehát kö-

zelebb áll azokhoz az alakokhoz. melyeket Lyt. cf. celticum Gey. néven

Fu cini (4. 80. 1-) és Rolsenber‘g (.20. 240. 1.) írt le. Azonban ezek-

rl megjegyzik, hogy éppen azáltal távolodnak el a típustól, hogy
kanyarulatuk mindkét mérete megközelítleg ugyanaz, tehát alakja

majdnem kör. Minthogy példá',nyom kanyarulat keresztmetszetének

alakja alig tér el a körtl, e sajátsága nem egyeztethet össze a Lyt.

celticum Gey.-rel. Különben a keresztmetszetalak a Gugen-
berger ábráján láthatótól is eltér, kinek példánya pedig e tekin-

tetben is megközelíti a típust. A varratvonal kifejldéséinek különb-

ségére jellemz, hogy Gugenberger példányán, mely a tekintet-

ben is egyezik a típussal, a 2- oldallóbus háromosztatúságánál fogva,

míg példányomon ugyanaz kétosztatúságánál fogva tnik fel szim-

metrikusnak. A héjdíszítés, melyrl Rosen berg az általa leágt

példányra vonatkozóan megemlíti, hogy a típuséval teljesen egye-

zik, példányométól lényegesem eltér.

A kanyarulatok keresztmetszetének alakját, beesavarodási

módját, növekedését, héjdíszítését tekintve, inkább a Lyt. fimbri-

atum Sow.-liez közeledik. A befnzdések jelenléte azon bah, rém
állapítható meg oly határozottam, mint azon. A varratvonal elemei-

nek fentemlített jellege pedig jelentsen eltér a Lyt. fimbrwtum
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Sow-ótóL Ez utóbbi fontos körülmény, valamint a héjdíszítés fent-

em lített kifejldésében mutatkozó eltérések alapján példányomat
Lyt. kávásense nov. sp. néven különítem el.

Lytoceras Francisci 0 p p. var. haconico Kov.

1932. Lyt. Francisci Opp. var. bacon ica Kovács: Néhány köz -liász-

korú ammonit . , . p. 7.

LT. a. kisebb átmérnél:
2R = 215 mm 2R = 15 mm
R =9 „ = 42% R = 5.4 „ = 36%
Sz = 8 „ = 37% Sz = 5.6 „ =37%
Kb = 8 „ =37% Kb = 5 8 „ =38%

E fajt anyagunkban csak bels kanyarulatok képviselik, azon-

ban a varratvonalnak a csekély mérték felületi korrózió hatására

bekövetkezett hiányától eltekintve, oly kedvez megtartással, hogy
a faj jellemz tulajdonságainak határozott felismerése alapján faji

azonosítása nem nehéz. Az alak küls megjelenése, kanyarulatainak
egymáshoz viszonyított helyzete, alakja, növekedése, bocsavarodási
módja már els pillanatra a Lyt. Francisci 0 p p. var. baconica Ko v--

ra emlékeztet. Fiatal kanyarulatokról lévén szó, azok keresztmetsze

tépek alakja a körhöz még nagyon közel áll (11.), különösen kisebb

átmérnél, ahol a. szélesség a magasságot is meghaladja valamivel
(15 mm átmérn), a kanyarulat alakmutatója itt 96'%. Idsebi)
kanyarulatokon az alak két méretaránya közti eltérés mindinkább
fokozódik, a legnagyobb: 21.5 mm átmérn a kanyarulat magassága
már határozottan felülmúlja a szélességet. Ennek következtében
a keresztmetszet alakja ír ár kissé eltér a körtl, gyengén elyptikus,

inkább a syphonális oldal felé szélesed tendenciát mutatva.
Megemlítend ez alak kanyarulatainak feltnen gyors növe-

kedése, a kanyarulat magassága ugyanazon kanyarulaton belül

háromszorosára növekszik, vagyis a megfelel helyzet fiatalabb
kanyarulat úgy aránylik az idsebbhez, mint 3:9. A kanyarulat
alakmutatója itt 89%. A kanyarulatok egymáshoz való viszonyában
a legkisebb mérték borítkozás sem állapítható meg, azok éppen
csak érintkeznek. Azonban a köldökátmér arányszámának válto-

zása a kanyarulatok növekedésével fordítottan arányos. A szóban-

forgó alak azonosíthatóságának egyedül köldökátmérjének, az

azonosítás alapjául vett fajétól eltér, jóval tágabb volta mond-
hatna. ellent, mely 21.5 mm átmérn 37%-ot tesz ki. Azonban
figyelembe véve a kanyarulatok említett nagymérték növekedését,

amely nemcsak abszolút, de relatív értelemben, is nagyobb idsebb,
mint fiatalabb kanyarulatokon, könnyen kiszámítható, hogy a

köldökátmér nagysága 37 mm átmérn 29.7%-ot, 64 mm átmérin
pedig 32%-ot tenne ki.

Példányomon befzdések nincsenek, a varratvonal sem ismer-

het fel a kismérték felületi megkopottság miatt. A kanyarula-
toknak azon a részén, ahol a héj megmaradt, a héjdíszít bordázat
is felismerhet- A finom bordák a köldöktl kiindulva radiális

irányban haladnak a domború oldalakon, a. siphonális oldal felé

azonban irányukból kitérve, kissé hátrahajla iák. A siphonális
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oldalon lefutásuk már nem követhet, lehet, hogy csak a meg-
kopottság miatt.

Más hasonló fajoktól való eltérések megadása végett hivat-

kozom a szóba nforgó variétás leírására, azonban azzal a megjegy-
zés -el, hogy tz esetleg felmerül, fajmeghatározó szempontból azon-

ban nem lényeges eltérések megbírálásánál figyelembe kell vén-
üljünk azt a, körülményt, hogy jelen esetben egészen kicsiny bels
kanyarulatokról van szió.

Amblíjcoceras planicostatum Sow. var. Sziládyi nov. var.

T. XVI. Fig. 8-9. á.

U. a. kisebb átmérnél

:

2R = 51 mm
R = 16 „ = 31%
Sz = 14.5 „ — 28%
Kb = 25 „ =49%

2R
R -
Sz -

Kb =
Megvizsgált

= 64 mm64

20

18

31.4

Öl/O

28%
49%

példányom elég jó megtartásúnak mondható;
egyik oldala ugyan teljesen lekopott, épem maradt oldalán azonban
a fajbélyegek, eltekintve a kamravarrattól, hiánytalanul felismer-

hetk- Példányom meglehetsen tagköldökn alak, a kanyarulatok
keresztmetszetének alakja lekerekített négyszög, az idsebb kanya-

rulatokon a kissé ívelt oldalak a siphonális oldal felé némileg össze-

tartanak, s így a keresztmetszet alakja trapézszerüen módosul. A
kanyarulat magassága nagyobb a szélességnél, de csak az idsebb
kanyarulatokon, a fiatalabbakon ez fordítva va:i. A fejldéssel

kapcsolatban a kanyarulatok magassági növekedésének tendenciája

határozottan észlelhet, s ezzel párhuzamosan a fiatalabb kanyaru-

latokon még párhuzamosan haladó oldalak az idsebbeken a sipho-

nális oldal felé összetérnek. Az egyéni fejldés során a kanyarulatok

méreteiben beálló változás néhány adata a következ:

20 mm átmérnél M = 6 mm
,
Sz = 7 mm (Különbség = -1);

33 M = 9 „ Sz = 9 ,. (K = 0);

46 M = 13 , Sz = 12 ,. (K = ÍR
51 M = 16 „ Sz = 14.5 „ (K = 1.5);

64 M = 20 ,. Sz = 18 „ (K = 2).

A. kanyarulatok magassága a;/., elzkéhez viszonyítva nagyjából

megkétszerezdik. Az egyéni fejldés analógiájára a törzsfejldésben

is valószínleg laposabb, szélesebb kanyarulata alak képezte a

kiinduló pontot a liász idsebb szakaiban.

Példányom bordázata radiálisán futó, a bordák az oldalakon

nem hajolnak elre. A bordák némi elreíveldése a széles sipho-

nális oldalon csak a fiatalabb kanyarulatokon észlelhet, az idsebb

kanyarulatokon csak megvastagodva, de iráinyváltoztatás nélkül

haladnak át. A bordák srsége sem egyforma: fiatalabb kanya-

rulatokon alig valamivel nagyobb, idsebbeken kisebb:

20 mm átmérnél 28

26 „ 29

30 „ 28

35 ,.
29

44 .. 28

51 „ 27

64 „ 26
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Mint látható, az egyes kanyarulatok bordaszáma közt nagy különb
ség nincs, úgj-hogy nagyjából állandónak vehet, de a fejldéssel
párhuzamosan mégis észreveheten csökken tendenciát mutat-

Példányom az Amblycoceros subgenusba tartozó két fajjal

mutat rokonvonásokat, mégpedig az A. planicostatum Sow.-vel és

az A. capricornum S c li 1 o| t hírnél. E két fajra vonatkozólag
Schröder (21. 200. b) megjegyzi, hogy faji elhatárolásuk alak-
tani sajátságok alapján bizonytalan, s egyetlen biztos különbség
köztük csak a kor. Megemlíti, hogy az elbbi a kozépeurópai júra-
proviacia fiatalabb liászképzdményeisnek jellegzetes alakja (Ob-
tums-zónn : /?,), az utóbbi pedig az idsebb középs-liász üledékeiben
fordul el (Dacod- zóna: y.H ). A két alak valóban nagyon közel áll

egymáshoz és bizonyos mértékben közös sajátság észlelhet rajtuk
(a bordák rombus-szer kiszélesedése az A. capricornum Schloth-
siphonális oldalán), de egyes faji sajátságokban mutatkozó lényeges
eltérések mégis indokolttá teszik a faji elkülönítést. Viszont ha a

két alakot faji sajátságaik alapján azonosnak tekintenk, külön-
böz idszakok üledékeiben való elfordulásuk semmiképei sem
indokolhatná meg faji elkülönítésüket, különösen, ha azt a körül-

ményt is tekintetbe vesszük, hogy elfordulásuk ideje aránylag
nem is esik távol egymástól-

Példányom több sajátságban közelebb áll az A. planicostatum
Sow.-hez, mint ez A capricornum S chl o t b.-hoz. A részletekben
mutatkozó eltérések azonban nem engedik meg a teljes faji azonosí-

tást. Az A. planicostatum Sow- kanyarulatkeresztmetszetének

alakja lekerekített derékszög négyszög (21. 198. 1.), míg példá-

nyomon csak a fiatalabb, az sibb stádiumhoz közelebb álló kanya-
rulatoké ilyen. A kanyarulatok növekedése ott lassú, példányomon
csak a fiatal korban, a fejldés folyamán fokozódik Ott a srnálló,
radiális irányban futó bordák a küls oldalon rombus-alakban
szélesednek ki, példányomon csak a fiatal kanyarulatok küls olda-

lán észlelhet az elreíveld bordák feltn rombus-szer kiszé-

lesedése. Seb rö d érnék különösen a fiatal példányain észlelhet

feltnen magas bordaszáma, mint miaga is említi, eltér a Qnen-
s t e t t-féle típustól (A. capricornum nudus Quenst-), s e tekintet-

ben inkább az A. subplanicosta Opp.-lel mutat megegyezést. Azon-

ban itt is vannak csekélyebb bordaszámú alakok. A bordaszám
az A planicostatum Sow- kanyarulatain meglehetsen tág határok

közt ingadozik, míg példányomon az eltérés jelentéktelen. De a

hordaszám mind az A. planicostatum Sow., mind az A subplani-

costa 0 p p. esetében csökken a fejldéssel párhuzamosan; e sajátság

példányommal jól megegyezik. Az A- subplanicosta 0 p p. kanya-

rulatainak növekedése még lassúbb, mint az A. planicostatum So w.-é.

Az elmondottak alapján példányomat az A. planicostatum

S Oi w. továbbfejldött ala kjárjak kell tekintenem, melynek saját-

ságai a fejldés során nem változtak meg annyira, hogy benne a

típust fel ne ismerhetnénk. St a fiatalabb kanyarulatokon a típus

változatlannak mondható sajátságai észlelhetk- A fejldés folya
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mán történt módosulások alapján mint fajváltozatot különítem el

a típustól A. plunicoslatum Sow. var. Sziládyi nov. var. néven
Az A capricornum Schloth-tól példányom eltér a kanyaru-

latok növekedésmódjában, alakjában s a bordázat kifejldésében, a
bordák számának a fejldéssel beálló ellentétes irányú változásában

Az A. Telegdi-Rothi Kov.-tól, mint az A. capricornum
Seb lót h. -hoz közelálló fajtól, az elbb említetteken kívül éltéi

a kanyarulat méreteiben, s a köldökátmér nagyságában (10. 42. 1 ).

Hnrpoceras (Lioceras) pectinatum Mgh.
1905. HUdoceras pectinatum Mgh. Fucini: Monté di Oetona . . .

P. V. p. 105,

1909. Harpoceras (Lioceras) pectinatum Mgh. Vadász: A D.-Bakony,
p. 77.

2R = 23.G mm M = 8.8 „ = 37%
R = 9.5 „ = 40% Sz = 6 .. = 25%

Kb = 7.3 „ =31%
Jó megtartásúnak mondható példányom sajátságai mindenben

e fajra vallanak. Sr, finom bordázata, a kanyarulat alakja, méret-

arányai alapján a H. pectinatum Mgh.-vei azonosítható.

V adász (24. 77- 1.) szói Ilaug említésérl, amely szerint a

H. pectinatum Mgh. sajátságainak kifejldésében a H. boscense
Reyn. Menegbini által megkülönböztetett harmadik varietásá-

hez csatlakozik közvetlenül, amely szkeid) köldöke és kanyarulat-

alakja alapján a H. pectinatum M g h.-vel azonos, vagy legfeljebb

ennek fajváltozataként tekinthet- Bizonyos tekintetben példányom
is vonatkozásba hozható a H. boscense Reyn.-nel, azonban jóval

kisebb köldökátmérje, meglehetsen magasabb kanyarulata, ennél-

fogva eltér kanyarulatalakja — amely ezen karcsúbbnak, nyúlán-
kabbnak tnik fel, bár a kanyarulatszélesség arányszámában alig

van eltérés — elválasztja attól. Azonkívül példányom bordázatának
jellege is egészen más, bár, mint Vadász említi, Geyer szól a

H. boscense Reyn. bordázatának kifejldésében tapasztalható

nagyfokú ingadozásról. A káváshegyi liászfaunából még egy hiá-

nyos példány sorozható e fajhoz.

Harpoceras (Hildoceras) Bonarellii Fnc-
1900. Grammoceras Bonarellii Fucini: Appennino centrale, p. 45.

1905. Hildoceras Bonarellii Fucini: Monté di Cetona, P. V. p. 102.

2R = 42 mm M = 13 „ = 31%
R = 16 „ = 38% Sz = 11 „ = 26%

Kb = 14.5 „ =35%
Példányom küls megjelenésében sok rckonvonást mutat a H.

boscense Reyn. sajátságaival. A kanyarulatok alakja közeláll

azéhoz, a bordázat jellege megegyez, a méretarányok adataiban

azonban csak részben mutat azzal megegyezést. Köldökátmérje
feltnen kisebb, minti a H. boscense Rey m-é, a kanyarulat magas-
sága pedig ugyanazon átmérn véve nagyobb. E lényegesnek látszó

eltérés miatt példányom az említett fajjal nem azonosítható-

Vadász IL. boscense Reyn. var. tenuis Vad. (24. 77. 1.)

néven különíti el a típustól urkúti példányait, valamint egyet a
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Geyer leírásában szerepl alakok közül is- A fajváltozat szkébb
köldökével, keskenyebb, lekerekitettebb kanyaróin t kereszt 'metszeté-

vel tnik ki a típussal szemben. Példányom kanyarulatkereszt-

metszetének alakja Vadász megjelölésével és ábrájával nem
egyezik meg.

A Geyer leírásában H. boscense Rey n.-ként szerepl alakok
kivétel nélkül jóval szkébb köldöknek a típusnál. Nem tudom,
ezen az alapon teljes mértékben indokolt-e a szóbanforgó alakok-
nak a típussal való azonosítása? Bár Geyer, mint V adász is,

megemlíti, a sajátságok kifejldésével kapcsolatban utal az e faj-

nál tapasztalható nagyfokú ingadozásokra, e sajátságok azonban
akkor sem léphetik át a faj határait,

A H. pectinatum M (j h -ti, mint a H. boscenss R e y n. -el

kapcsolatban álló alaktól, melyrl fentebb szóltam, példányomat
elválasztja ritkább bordázata és kanya ru 1atkeresztmetszetének
eltér alakja.

A II Ruthenénse Rey n. em. M g h.-vel szemben a kanyarulat-
alakban mutatkozó kisebb eltérés mellett (6. 9. 1-) ugyancsak a
köldökátmér jóval kisebb volta a fkülönbség.

A H. crassiplicatum Fuc- tói (4. 26. 1-) példányo n fként a
kanyarulat alakjában tér el, de a bordázat kifejldése is más jel

légii, amennyiben az elbbié jóval ersebben emelkedik ki s ritkább-

nak látszik.

Példányom sa játságai alapján a H. Bomtrellii F u c.-val azo-

nosítható- Lényegtelen eltérés csak a kanyarulat szélességében

mutatkozik, au ennyiben az utóbbi kanyarulata valamivel keske
nyebb. A varratvonal kifejldése is a típusnak felel meg.

Gramtnoceras Portisi Fuc.
]90h. Grammoc. Portisi Fu cini: Appennino centrale , , . p. 33.

2R = 71 mm 2R = 55.5 mm
R = 25 „ =35% R = 20 „ == 36%
Sz = 17 „ = 24% Sz = 12 ,. = 22%
Ivb = 30 „ = 42% Kb = 20.5 = 37%

Példányom kissé megkopott, azonban egyik oldalán a faji

sajátságok meglehetsen jól felismerhetk. Küls megjelenése

egészben a Gr. Normannianum d‘0 r b.-ra emlékeztet, de a faji

sajátságok pontosabb megvizsgálásának eredménye alapján e faj-

jal nem azonosítható. A meglehetsen nagy eltérés a kanyarulat

méreteiben mutatkozik többek közt, ugyanis példányom kanya-
rulata magasabb és szélesebb- A bordázat kifejldése közeláll ahhoz,

azonban a kanyarulat keresztmetszetének alakja, a méretarányok
adatai elválasztják tle. Eltérés mutatkozik a tarajképzdmény
kifejldésében, illetve a siphonális oldal jellegében is. Az említett

sajátságok, valamint a varratvomd elemeinek kifejldése minden
kétséget kizáróan a Gr. Port isi F u c--val hozzák kapcsolatba,

melyek alapján példányom a megnevezett fajjal azonosítható.

Arieticeras sp. ind.

Csak egy megkopott kanyarulattöredék áll rendelkezésemre a



262 Kovács Lajos

káváshegyi liászképzdményekbl, melynek faji meghatározása
keresztülvihetetlen- A rajta felismerhet általános bélyegek Arieti-

ceras sp.-re vallanak*

A vörös cephalopodás meszek sztraitigráfiai helyzete.

Mint már rövidem szó volt róla, a fent ismertetett amrnonitesz-

fauna két lelhelyrl származik. Az ammoniteszeket tartalmazó

tömör, vörös, cephalopodás, helyenként mangános mészkövek a

Káváshegy tetején jönnek felszínre, de lejjebb is találunk ilyen

kibúvásokat. A fauna egy része azonban a tetn található nagyobb
törmelékekbl került el. Közvetlenül itt fiatalabb korú üledékek

jelenléte .nem konstatálható.

E lelhelyrl származnak a következ fajok:

Rhacophyllites Stella S o w.
Rhacophyllites ef. planispira Tteyn.
Rhacophyllites Frcchi Meist.
Rhacophyllites eximius Ham
Phylloceras tenuistriatum Mgh.
Phylloceras Bonarelhi Bett var. anatolica Meist. éra, G u g.

Phylloceras alontinum Gemm.
Lytoceras postfimhriatum Prin z.

Lytoceras kávásense nov. sp.

Lytoceras Francisci Opp. var. baconica Kot.
Arieticeras sp. ind.

Harpoceras pectinatum Mgh.
A Lókúti domb ammonitesz faunája a törésvonal mentén fel

színrejöv, szálbanálló, az elbbiekkel kzettani fáciesben azonos

kifejldés, vörös cephalopodás mészkövekbl származik- E mész-

kövek felett a fels liász szürke kovás mészköveinek konkordáns

települése észlelhet. E lelhelyrl a következ fajokat határoz-

tam meg:

Rhacophyllites stclla S o w.
Rhacophyllites Telejjdi-Rothi nov. sp.

Rhacophyllites limatus Rosenb.
Rhacophyllites libertás Gemm.
Phylloceras tenuistriatum Mgli. var. intermcdia nov. var.

Phylloceras dubium F u c. var. medioliasica nov. var.

Phylloceras Erneryi Bett.
Phylloceras alontinum G e m m.
Lytoceras angustoumbilicatum uov. sp.

Ámblycoeeras planicostatum S o w. var. Szilódyi nov. var.

Harpoceras Bonarell i

i

Fuc.
Grammoceras Portisi Fuc.

Az említett lelhelyrl származó fauna összjellege alapján

határozottan megállapítható a faunát tartalmazó üledékeknek a

középs-liász idtartama alatt történt egykori lerakódása. De. a

faunában a középs- liászra jellemz fajok túlnyomó számban való

fellépése mellett, a szóbanforgó üledékek máshonnan származó

középsd iászkorú képzdményekkel azonos kzettani kifejldése is

középs-liászkorú üledékek jelenlétére vall. E tömör, agyagot nem

tartalmazó vörös cephalopodás mészkövek kzettani íaciese azonos-
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nak tekinthet a Ha moházai hegy vörös cephalopodás mészköveivel,

mely kifejldést a W.áhne r-féle tarka cephalopodás fáciessei

azonosítottam (10. 19. h). Ezekre a mészkövekre is jellemzek a

gumós szerkezet, a mangán-beszivárgások, bekérgezdósek, azon-

ban az elkerül ammoniteszfajok közt a héjas példányok itt is

alárendelt szerepet játszanak-

Eme üledékek pontosabb sztratigráfiai helyzetének meghatá-
rozásában tekintettel kell lennünk a bellük származó faunában
szerepl, más. hasonló korú képzdmények faunájában', is meg-
található közös fajok számára. Bár a megnevezett két lelhelyrl
származó faunában szerepelnek olyan fajok, melyek csak az egyik-

ben, vagy másikban fordulnak el a gyjtés alapján, nincs okunk
ebbl még az üledékek egymástól eltér korára következtetni. A
mondottak ellenére, jellegük annyira egységes, hogy nem is foglal-

kozom velük külön-külön.

E faunában túlnyomóan azok a fajok szerepelnek, amelyeket
más szerzk munkáiból is a középs-] iász fiatalabbkorú üledékeibl
— Quen stett beosztása szerint — a liász d -emelet képzdményei-
bl ismerünk. Olyan faj is elfordul alárendelt mennyiségben,
amely a kór pontosabb meghatározása szempontjából nem jöhet

számításba:, mert a. liász mélyebb rétegeiben is megtaláljuk. (Rh.

slella K o \v., Rh- Frechi Meist., Ph. te'miistriatum Mgh.)
Meister a Rh. Frechi Meist.-t a liász « Bucklandi övében tn
tét i fel (13. 548. 1.),. Viszont Pia az említett faj középs-liász-kapcso-

latait emeli ki (17- 385. 1.) s a Merzifonn melletti alsó-liász képzd
menyeknek a létezését két ség bevonja, elvetve Meister bizonyíté-

kait. A fau)n(a többi tagja általában a liász d -ból ismeretes, alig

számhajöv mértékben a liász y ból.

A Geyer által ismertetett schafbevgi fauna a liász d Margóéi
latus övének alsó részét jelöli meg ((>). A faunánkban szerepl
közös fajok száma az említettel szemben 28.5%-ot teszi ki. Ez az

arányszám elég nagy ahhoz, hogy — egyelre más fajokra tekintet

nélkül i— az üledékeknek a liász d szintbe való tartozását meg-
állapítsuk. De ez alapon még nem állítható mészköveinknek csak

az általa, megjelölt idpontban való keletkezése, különösen, ha
figyelembevesszük, hogy a többi fajok jórészt a liász y fiatalabb

ii ledékei ben szerepelnek-

Vadász a déli Bakony területén lev Szentgáli Tíízköves

hegy középs-liászkorú vörös cephalopodás mészköveit a fauna
alapján a Marg<rritatus-öv alsó részébe helyezi (24. 20. L). Az e mész-

kövek faunájához viszonyított közös fajok száma 14.2 %-ot tesz ki.

Az urkúti rétegek faunájához viszonyítva pedig, amely rétegek

sztratigráfiai helyét Vadász a Margaritatus-öv fels részében

jelöli meg (24. 20—22. 1-), a közös fajok arányszáma 28.5 %-ra emel-

kedik. Viszont a Hamuházai hegy vörös cephalopodás mészköveinek
faunájával összevetve, szintén 28.5% a közös fajok száma. E mész-

kövek a Margaritatus-öw alsó részébe tartoznak (10. 20 b).

Két új fajváltozatról a Ph. dubium F u c. var. medioliasica
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:iov. var. és az A- phmicostatum S o w. var. Sziládyi nov var.-ról

említem meg, hogy azok alsó-liásztípust mutatnak a középs-liászra

jellemz fajokkal szemben. F'ucini típusa a Monté di Cetona alsó-

imsz képzdményeiben szerepel (calcari rossi inferiori : liász/? ), az

A. planicostatum Sow. pedig az Obtusus-öv (liász /?,) jellegzetes

alakja.. Azonban példányaim a megfelel típussal nem azonosít-

hatók, mert .a meglehetsen bosszú idt igényl fejldési folyamat
jellemz sajátságaikat feltnen módosította. A Hamuházai hegy
legfiatalabb középs-liász üledékeivel {Spinatus-öv) közös fajok is

szerepelnek a káváshegyi faunában (11.): Ph Bonarellü Bett. var.

anatóliai Meist.-em. G u g. és Lyt. Francisci Opp. var. baconica
Kov.

A liásztenger batbymetrikus viszonyai mélyül tendenciát

mutattak az üledékek kifejldésébl következtetheten itt is (10.). A
feltn az, hogy a fauna jórészt fejletlen alakokból tevdik össze.

Az elmondottakból kitnik, hogy az ismertetett faunában a
liász d fiatalabb képzdményeiben szerepl fajok vannak többség-

ben. Ez alapon a mészkövek keletkezésének idejét a Maryaritatus-
öv fels részében kellene megjelölni. Azonban mar a liászy -bán

fellép fajok s az említett alsó-liásztípusokkal rokon alakok jelen-

léte ezt módosítja. Általában a vörös cephalopodás mész-
köveket a bell Li k s z á r m a z ó f a u, n a jellege a 1 a p j á n
a z Antaliheus margaritatns ö vé be tart o zóknak kell t e k i n-
t énünk. Az Amaltheus spinaius övébe tartozó üledékek terüle-

tünkön kövületek, vagy kzettani kifejldés alapján nem mutat-
hatók ki- . ;
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK — KURZE MITTEILUNGEN.

BAUXIT A ZUGLIGETBÖL.
Irta: Papp Ferenc dr.

BATJXITE AUS DEM ZLGLIGET.
Ven F. Papp.

A Hunyadi orom északi oldalában (Zugligeti-út 35. számmal
átellenben), az Angol-kisasszonyok tulajdonát képez dolomit
.,sóder“-bánya kis bauxit fészkeket tárt fel.

,1928. tavaszán ós ez év szén ott járván, a kfejt déli falán,

közvetlen a dolomit felett, annak mélyedéseiben bauxitot találtam.

A fekv dolomit az fi n. szarukmentes dolomit, melybl
azonban elvétve szarukdarabok is elkerülnek. A feltárt dolomit

vastagsága 18—20 m.

Rétegzettségéit jelenleg nem lehetett határozottan felismerni,

a litoklázisok közül a legszembetnbbek csapás-iránya 11—2ch 5h

irányába lejtenek, ca. 32° alatt. E litoklázisok 1—4 m széles közök-

ben váltakoznak egymás felett. A dolomit szétes szerkezet, sárgás,

helyenként rózsaszín, vöröses, a fels szegélyén helyenként sejtes,

kovásodott. A sejtek között hófehér dolomit-liszt és kovás-opálos

Fig. 29. ábra. 1. dolomit — Dolomit, 2. bauxit — Bauxit, 3. eocén kon-

glomerát — eozánes Kong'lomerat, 4. lösz — Löss.

kitöltések figyelhetk meg. Messzirl tekintve, a dolomit felszíne

egyenetlen, tölcséralakú mélyedések láthatók benne. E mélyedések-

ben (mintegy 1.40 m szélesek, 0.8 m vastagok) ott, ahol konglomerát

réteg települ föléjük, bauxit fordul el. Túlnyomólag vörös bauxit

található, e vörös szín a fekv dolomitot is megfesti, ez utóbbi

érdes, kemény.. A bauxit 5—3 cm hosszú, 3—5 cm széles dara-

bokra esik szét, a vörös színezdésn kívül van barna, kénsárga,

ibolyás és fehér szín.
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Ahol a konglomerát hiányzik, ott a mélyedéseket lejttörmelé-
kes lösz tölti ki, amely egyébként a kongloimerátra is rátelepül-

A bauxit fedjében eruptív kavicsokat tartalmazó konglo-
merát van, amely a Budakeszi i katonai szanatórium mellett látható

konglomeráttal megegyez.
Ez az elfordulás gyakorlati szempontból jelentéktelen, a

dunántúli nagy elfordulások kicsinyített mása; ehhez hasonló leg-

közelebbi feltárás Budakeszirl ismeretes.*

* S c b a f a r z i k—Vendl A: Geológiai kirándulások Budapest
környékén, p. 192.

ZUGLIGETI BAUXTTOK ELEMZÉSE.
Irta: Gedeon Tihamér.

ANALYSEN VON BAUXITEN AUS DEM ZUGLIGET.
Von T. Gedeon.

A mintáik típusos bauxitck. V'jjaben fzéssel sem változnak,

tehát nem képlékenyek. 1 Elemzésük:

Al.,0, SiO

,

Fe.,0

,

TiC, CaO MnO, 1,0, Izz. veszt

Fehér 35.30 49.32 0.88 0-95 0.22 0.02 0.20 13.06

Sárga 34.03 48.18 3.82 1.05 016 0.00 022 12.64

Vörös 29.68 39.58 18.45 1.15 0.24 0 02 0.22 11.90

Kovasavtavtalmuk igen magas, ezért csak a dunántúli bauxit-

telepek fedrétegében elforduló bauxitokkal hasonlíthatók össze.

A fehér és sárga darabok csekély vasoxidtartalmuk következtében

iparilag, mint igen magas tzállósági! anyagok jöhetnének számí-

tásba (maximálisan 4.—% Fe
3
0.,-ig}, ha nagyobb mennyiségben

fordulnának el.

Fizikailag vizsgálva, keménységük 1 és 2 között van. Pórus-

térfogatuk:

Fehér Sárga Vörös

18.10% 14.75% 10.44%

Ezen magas pórustérfogat-százalék is az anyag bauxit mivol
tát igazolja.

1 Földt. Közi. LXII. 203. old. 1932,
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Kadió O.: A magyar barlangkutatás állása az 1932 évben. — Stand

dér ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1932. Barlangvilág. III.

K. 2. f„ 18—21. old, 1932.

Ivadió O.: A szemlhegyi barlang kutatásának eredményei. — Ergeb-
nisse dér Erforschung dér Szemlhegyer Höhle. Barlangvilág. III-

K., 3—4. f., 1—6. old. 1933.
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Kocli S.: Ifjabb elfordulású baritkristályok Óbudáról és Kapnik-
bányáról. — Neueres Vorkommen v. Barytkristallen bei Óbuda und
Kapnikbánya. 6. T. XXVII. 1930. p. 247-251.

1 .

4 .

-

6 . =
8a.=
8b.=
9. =

10 . =
11 .

12a. :

—

121 ). -

13. =
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Földtani Közlöny, Bánd LXIV. kötet. 1934. Heft 7-9. füzet.

Tafel X. tábla.

Kzet-földtani adatok az ÉK szerbiai Majdanpek
ércölfo'rdulásá nak ismeretéhez.

KÁPOSZTÁS P.: Petrographische und geo logisebe Beitrage zr
Kenntnis des Erzvorkommens von Majdanpek
in Serbien.





Földtani Közlöny, Bánd LXIV. kötet. 1934, Heft 7—9. füzet.

Tafel XI. tábla.

Kzet-földtani adatok az ÉK szerbiai Majdanpek
ércelfordulásának ismeretéhe z>.

KÁPOSZTÁS P. : Petrographisclie und g’eologise'he Beitrapre zr
Kenntuis des Erzvorkommens von Majdanpek
in Serbien.
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Tafel XII. tábla.

Kzet-földtani adatok az ÉK szerbiai Majdanpek
ércelfordulásának ismeretéhez.

KÁPOSZTÁS P.: Petrogriaphische und geologische Beitrage zr
Kenntnis des Erzvorkommens von Majdanpek
in Serbien.





Földtani Közlöny, Bánd LXIV. kötet. Heft 7—9. füzet.

Tafel XIII. tábla

‘SIGMOND E :

Általános t alaprendszerem vezetdve és gyakorlati alkalmazása.

Praktisc.be Anwendung; des allgemdnen Bodensystems des Autors.

1.

Fcsoport

II.

Alcsoport

III.

Talajnem

IV-

Ftipus

V.

Altípus 1.

Csernozjom talajok

v. fekete (sötétbarna)

mezségi talajok

A_
C

Ai—A2Ce
C

Ai—AeCa
Ci-GNa
Ai

—

A^Ca

CNa
Ai-ACa

CCa
A
CCa
ACa

CiCa—CaCaNa
ACa

CCaNa

Csernozjomok ho-

mok anyakzeten

Csernozjomok

tömör sziklákon

Szerve

2. „Praire" talajok 3. Rendzina talajok

A) Karbonátos

rendzinés

Kell adatok hi- 1. Márga altalaj

ányában a meg- 2 . Anyakzet mész-

felel altípusok k
nem jellemezhe- 3. Anyakzet már-

tok vany

4. Anyakzet dolo-

mit

B) Szulfátos

rendzinák

1. Gipszes

rendzina

1. táblázat.

ásványi eredet talajok

4- Humosiallit talajok

i 1. Kalcium talajok

Trópusi és szub- 5. Barna mezségi

trópusi fekete

talajok

Kell adatok hi-

ányában a meg-

felel altípusok

nem jellemezhe

tk

talajok

Gesztenyszín

mezségi talajok

Világosbarna

mezségi talajok

Szürke mezségi
talajok

Kell adatok hi-

ányában a meg-

felel altípusok

nem jellemezhe-

tk

7. Másod- és har- 8-

madiagos képz-
dési Ca-talajok

1. Harmadlagos Ca-

talajok

2. Tzeg vagy láp-

talajokból mes-

terségesen készí-

tett kalciumtalo-

jon

3- Megjavított sava-

nyú talajok me-

szezéssel

3. Meszezéssel meg-

javított szikesek

Calvero talajok

Kell adatok hi-

ányában megle-

lel altípusok

nem jellemezhe-

tk

VI.

Helyi változatok 1. Domborzati viszonyok. 2. Éghajlati viszonyok, 3. Hidrogrófiai viszonyok, 4. Az eredeti kzet. 5 A talajszelvény kialakulásának mértéke.

VII.

A helyi talajti- 1. A fizikai sajátságok. 2- A mechanikai összetétel. 3. A talaj vízgazdálkodása alapján,

pusok fizikai osz-

tályozása

Vili.

Növényfiziologiei Az egyes telajelöfcrdúlások csoportosítása növényi tápanyaggazdaság, azaz összes és felvehet, ill könnyen oldható foszfor-, kálium és nitrogéntartalom szerint

osztályozás
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Földtani Közlöny, Bánd LXIV. kötet. Heft 7—9. füzet.

Tafel XIV. tábla.

‘STGMOND E- Általános t alaprendszerem vezetelve és gyakorlati alkalmazása.

Praktisehe Anwenduns' des allgemeinen Bodensystems des Autors.

2. táblázat.

I.

Fcsoport

II.

Alcsoport

III .

Talajnem

IV.

Ftipus

V.

Altípus

Szerves és ásványi eredet talajok

4. Humo- siallittalajok

10. Hidrogéntelajok

1. Tzeges, vagy lápos 2. Nedves vagy 3. Mérsékelt égövi rendes 4. Csonka 5. Degradált kalcium

-

ásványi talajok vizenys rétek

talajai
erdótala ok erdt lajok talajok

1. Tzeges fels szint, 1. A,A
2
BCG 1. Ersen podzolos A

2
- Kell adatok híján 1- Gyengén degradált-

gleyaltoloj szinttel a megfe'el altipu- 2. Sötétszürke, vagy barna

2. Lápos humiíikált fels 2. A,A
2
B-GCG 2. U- az vaskfokkal sok nem jellemez- degradált talaj, határo-

síint. gleyaltaiaj 3. U. az. mint 1., de B
(

hetk zottan podzolos

3. Beiszepolt fels szint. 3. A,A
2
G humuszos és vaskófok 4. Felszaporodott altalaj-

gleyaltaiaj hiányzik viz által degradált

4. Tzeges fels szint. 4 U az. mint 3 . de vas- talajok

podzolos altalaj gley- ktökkel 5. Degradált rendzina

szinttel. vagy anélkül 5. Határozott A? nincs, de talajok

5. U az. mint 4.. de lápos a kilugzási szint jól

feltalaj felismerhet

6. U. az. mint 4.. de be- 6. Az A és B szintek el-

iszapolt feltalaj határolása csak ehemiai

7. Tzeges felsszint, de vizsgálat útján lehetsé-

gley, ill. podzol nélkül ges

8 U. az. mint 7.. de lápos

fels szint

9. U. a/, mint 7., de be-

iszapolt fels szint

VI.

Helyi

változatok

VII.

A helyi

talajtípusok

fizikai

osztályozása

Vili.

Növény-

fiziologiai

osztályozás

1 A domborzati viszonyok. 2. A helyi éghajlativiszonyok. 3. Hidrcgráíiai viszonyok. 4 Az eredeti kzet.

5. A talajszelvény kialakulásának mértéke .

1 Fizikai sajátságok. 2 A mechanikai összetétel. 3. A talaj vízgazdálkodása alapján.

Az egyes talajelfordulások csoportosítása növényi tápanyag, gazdagság, azaz összes és felvehet, ill- könnyen

oldható foszfor-, kálium- és nitrogéntartalom szerint.





Földtani Közlöny, Báp|l LXIV. kötet. Heft 7—í). füzet.

Tafel XV. tábla.’

‘SIGMOND E- általános tál ajrendszerem vezetelve és gyakorlati alkalmazása.

Praktisclie Anwendims; des allgemeiiieii Bodensystems (les Antors.

3. táblázat.

I.

Fcsoport

II .

Alcsoport

III.

Talajnem

IV.

Ftipus

V.

Altípus

1. Alkálisós talajok

1- Szulfátos talajok

2. Chloridos talajok

3. Szulfátos és chloridos pusnál

talajok

4. Szulfátos és karbonátos

talajok

5. Chloridos és karbonátos

talajok

6. Szulfátus, c' loridos és

karbonátos talajok

7. Szódás talajok

2. Szerves és ásványieredetü talajok

4. Humosiallit-talajok

12. Nátrium- talajok

2. Sós alkálilalajok 3. Kilúgozott alkáli- 4. Degradált alkáli- 5. Regradált alkálitalajok

talajok talajok

Ugyanazok az al- 1 Szolonec talajok Kell adatok hiá- 1. Kilúgozott szikesbl

típusok az 1 fti- 2. Szolonecs/erü ta- nyában a megfelel regradált talajok

lajok altípusok nem jelle- 2. Degradált szikesekbl

mezhetk regradált talajok

VI.

Helyi

változások

1. További osztályozás a sótartalom menyi- 1. A CeS0
4
CaC0

3
és Na-sók felhal-

sége és minsége szerint. mozódási szintjének mélysége szerint

2. Domborzati viszonyok. 3 Helyi éghajlati viszonyok. 4. Hidrográfiai viszonyok. 5. Az
eredeti kzet. ö. A talajszelvény kialakulásának mértéke.

VII.

A heli talaj-

típusok fizi-
' A ‘ izi *ai sajátságok. 2. A mechanikai összetétel. 3. A talaj v./gazdálkodása alapján.

kai osztályo-

zása

1. A sótartalom menyisége

és minsége szerint.

Növény fizio-
Az egyes lala ielöforclu,ósok csoportosítása növényi tápanyaggazdaság. azaz összes és felvehet, ill. könnyen old-

logiai osztá-
foszfor-, kálium és nitrogéntartalom szerint,

lyozás





Földtani Közlöny, Bánd LXIV. kötet. Heft 7—9 tüzet
Tafel XVI. tábla.'

Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshesry középsi iászkori

KOVÁCS L.: üledékébl.
Eine Ammonitenfauna aus dem Mittelliasschichten des
Kávás-Bergos im Bakony-Gebirge.




