
FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LX VI II. kötet. 1938. április - június. Heft 4— 6. füzet.

BENTÓNIT (KALLÓFÖLD) A FERTÖRÁKOSI
LAJTAMÉSZKÖBÖL.

Irta : Vendl Miklós.
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\

rON FERTRÁKOS U.NWEIT SOPRONS*.

Von M. Vendl.

A Sopron városától légvonalban mintegy öt kilométerre es
Fertrákos község északi kijáratánál található nagy (püspöki) lajta-

mészkfejt mészkövébe betelepült bentonit települési és genetikai

viszonyainak ismertetését adja a német szöveg. A dolgozat magya-
rul a Mathematikai és Természettudományi Értesítben jelenik

meg.

Die (lemeinde Fertrákos liegt, in dér Luftlinie gemessen,
ungefáhr 5 km weit von dér Stadt Sopron. Neben dem Nordaus-
gange des Dorfes, beim Höhepunkt 11)3,0, l'indet mán die schönste
und sozusagen allbekannte geologische Sehenswürdigkeit dér Um-
gebung Soprons. den im Besitze des Gyrer Bistums befindlichen,
berühmten Leithakalksteinbruch. Dér Bergbau brachte im
Laufe dér Zeiten nicht nur cinen offen zutage liegenden Ein-
sehnitt, sondern auch unter dér Oberfláche tief und ziemlich weit
eindringende Hallen zustande. Das hier vor Augen tretende Bild
erinnert an die máehtigen Sáulenhallen aegyptischer Felsentem-
pel. Schon bisher lieferte dieser máchtige Aufsehluss viele geolo-
gische und paláontologische Merkwiirdigkeiten und ich möehte zr
Reihe_ derselben eine neue, in den folgenden Zeilen geschilder-
ten Beobachtung beitragen.

Ungefáhr in dér Mitte des nördlichen (unter freiem Hímmel
liegenden) Teiles des Steinbruóihes erscheint in dem nnteren Teile
dér im Wesen ganz einheitlich erseheinenden gelblichen oder et-

was graid ichweissen Ivalksteinwand, in den Kalkstein eingeschal-
tet eine auffallend scharfe Diskontinuitátsfláche, welche auf dem
Lichtbikle 1 gut zu seben is t. In dem Leithakalkstein erscheint

* Vorgelegt in dér Sitzung dér III. KI. dér ung. Akademie dér
Wiss. am 7. Juni 1937.
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hier eine ungefáhr 10—11 cm miichtige und sowohl nach dér Ham
gendserie, wie auch nach dér Liegendserie mit scharfen Schicht-

fláchen abgegrenzte, losere und weichere Lage. Diese érreicht

heute sclion — offenbar infoige dieser Eigenschaft — nicht mehr
die senkrecht abgeschnittene Kalksteinwand, sie tritt nur in einer

kerbenartigen Vertiefung derselben an die Oberfláche. Diese ker-
benartige Vertiefung ist besonders im Lichtbild 2 gut sichtbar.

Da ich befiirchte, dass dieser Teil etwa abgebaut oder mit Schutt
bedeckt wird, schildere ich die Lagerungsverháltnisse dieser merk-
wiirdigen Schicht etwas ausfiihrlicher.

íni Mai 193G konnte ich auf dér nördlichen, 19 1/3
h streich-

cnden Wand von untén nach oben das folgende Profil beobaehten:

a) Ganz untén lágert Lithothcimnien- und Austern-fiihren-

der, gelblichweisser Kalkstein, dér nach oben mit scharfer Schicht-

fláche begrenzt ist. Dieser Kalkstein ragt aus dem den Grund des

Grubenraumes bedeckenden Schutte etwa 80 cm heraus. Die Haupt-
versteinerungen des Kalksteines sind das Lithothamnium ramo-
sissimum Reuss und die Ostrea digitalina Dub. (Bezüglich dér

öfters vorkommenden übrigen Versteinerungen des Steinbruches

und seiner unmittelbaren Umgebung kaim ich im allgemeinen auf

die Arbeit von A. Boda (1.), und auf meine Arbeit aus dem
Jahre 1930 (2.) hinweisen.)

b) Reine, grünlichgelbe Bentonitschicht. Sowohl nach oben
wie. nach untén ist sie mit aussérordentlich scharf ausgebildeten

Schicht flaehen abgegrenzt. Beidé Flacben habén allerdings eine

schwache, gelblichbraune Limonit-Farbung. Die Machtigkeit dieser

Bentonitschicht betragt nahezu 2 cm.

c) Eine losere, graulichweisse, bie und da c-twas rötliche

Kalksteineinlagerung. Nach untén ist die Schichtgrenzfláche

sehr scharf und als sehr gute Trennungsfláche ausgebildet. Nacli

oben ist die Trennungsfláche auch auffallend, aber nicht trennend
scharf. Diese Schicht ist sozusagen fást frei von Makroversteine-

rungen. Ilire Machtigkeit beláuft sich auf 5 cm.

(I) Eine blassgrünlichgelbe, kalkige Bentonitschicht. Sowohl

nach untén, wie nach oben ist die Schichtflache auffallend, aber

nicht als Trennungsfláche ausgebildet. Die Machtigkeit dieses

Schichtchens ist 1 cm.

e) Loser, löcheriger, gelbliidiweisser, in seinem tieferen Tei-

le etwas braunlichgelber oder rötlichbraunlicher Kalkstein. Erent-

halt sparliche- Ostrea digltalina D u b. -Scherben und Lithotham-

nium ramosissimum Reuss-Knollen. Diese Schicht ist ungefáhr

3 cm dick.

Die Schichten h), c), d) und e) nehmen in dér erwahnten ker-

benartigen Vertiefung Platz.

f) Loserer, gelblichweisser Kalkstein, sparliche Austern-

Scherben fiihrend. Seine Machtigkeit ist 20 cm.

g) Von dér b) Bentonitschicht berechnet bis zr Abbauter-
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rasse, die in dér Zeit dér Feststellung des schilderten Proí'ils zu

beobaehten war, lágert in einer ungefáhren Máchtigkeit von 12 m
graulichweisser und gelblichweisser, von trennenden Síchichtflá-

chen freier und (lem Kalksteine dér Schieht a) ahnlicher Kalkstein.

Das Auftreten austernreicher Banké ist in dicsem Kalkstein eine

ganz gewöhnliche Erseheinnng. Ausserdem sind aueh die Knollen
des Lithothamnium ramosissimum Re üss stellenweise keine Sel-

tenheit. Aus den in diesem Kalksteine vorkommenden übrigen
Makroversteinerungen kann ich noch die reichlicher vorkommen-
den Pectines erwahnen (siehe die zitierte Arbeiten von A. Boda
und m i r). Die Austern bánke erscheinen in dem Lichtbilde 1 in dér

Forni von auffallend dunklen Streifen

Die Schichten a), c), d), e), f) und g) führen aueh Foramini-

feren. In dér Bentonitschicht b) fand ich nur ganz ausnahmsweise
eine Foraminifere, die kalkige Bentonitschicht <1

)

führt solcheaber

verháltnissmassig reichlich.

Lichtbild 1.

Fin die Mitte dieser nördlichen Wand ist dér westliche Teil
dér Kalksteinwand neben einer Verwerfung ungefahr 5—6 cm
v/eit herabgesunken. Mán kann diese Bewegung besonders in dér
sieh vertiefenden bentonil isehen Schichtenserie gut beobaehten.
lm Lichtbilde 1 zeigt die stehende Mannerfigur auf diese Stelle.
Die Verwerfungsspalte ist aber nach oben zusammengeschweisst
und verschwindet m einiger Hbe. Dér Bruch ist alsó schon in dér
Zeit dér Bikiniig des Leithakalksteins, alsó noch im Törtön ent-
standen. Die Verwerfungsflache ist allerdings uieht eben, sondern
etwas wellig ausgebildet. Ihr Fallwinkel betragt im Durchschnitt
etwa 60° und im allgemeinen wirft sie nach W. An dicsem Teile
dér Kalksteinwand ist allerdings aueh eine ungefahr senkrechte
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und klaffende Spalte zu seben, neben weleher aber keine radiale
Bewegung gesichah. Diese Spalte können wir als eiue rezente Bil-

dung auffassen, welche infoige dér Frostwirkung entstand. Solche
rezente Spalten, die endlich Gesteinssturz verursacben, können
wir auch an anderen Stellen des Steinbruches beobaebten. Beide
erwahnte Strungen sind in dem Lichtbi 1 de 1 gut zu beobaebten.

Wenn wir in südlicher Riehtung die Lagerung dér zwei

Bentonitschichtchen weiter verfolgen, so finden wir, dúsa sicli

sowohl i h re Maehtigkeit wie auch ihre Entfernung schon binnen
einiger Meter auffallend verandern.

Das Profil dér Wand, welche von dér in dem Lichtbilde 1

sichtbaren Ecke nacb Síiden ausgeht, genauer nach lö h streicht

stimmt etwa 1 m weit von dér Ecke im Wesen mit dem soeben

gescbilderten noch iiberein. Eine Ábweichung zeigt sicb nur in dér

Maehtigkeit dér einzelnen Schichten. Das Profil dieses Teiles ist

das folgende :

Ganz untén seben wir denselben Kalkstein, weleher in dem
vorher angefiihrten Profil mit a) bezeiehnet wurde. Ober diesem

folgt auch hier die gelblichgrünlicbe (gelblichbraunliche) untere

Bentonitschicht in einer Maehtigkeit von 2 cm. Auch hier ist

die untere und obere Schichtflache sebarf ajusgebildet und beide

babén einen sebr feinen, unter einem Milliméter bleibenden gelb

lichtbraunen Uberzug. Dér lose, porse graulichweisse Kalkstein

c) ist hier schon diinn geworden, seine Maehtigkeit erreicht kamu
2 x

/-2 cm. Nach untén hat er eine .scharfe Trennungsflache als

Schichtflache, nach oben aber isi die Schichtflache schon unseharf

ausgebildet, obwohl in dér Farbe eine auffallende und scharfe

Verschiedenheit zwischen dieser und dér darauf folgenden kalki-

gen Bénionitschicht <l) zu beobaebten ist. Die letztei’e finden wir

allerdings hier schon etwas verdiinnt. Ilire Maehtigkeit erreicht

nur ePva 1
•_» cm. Dieses bentonitische Gestein ist grünlichgelb,

und staubartig zerfallend. In dér Farbe ist die Grenze sowohl

nach oben wie nach untén auffallend scharf, in dér Absonderung

aber nicht. An den Randern derselben erscheint gleichfalls eine

sehr schwache Limoni t-Farbung. Dér etwasgelblich gefárbte weisse

Kalkstein e) ist hier harter als dér entsprechende Kalkstein des

vorigen Profils. LUhothamnien erscheinen auch in dieser Sehichi

Die Schichten f) und g) erscheinen auch hier unverándert. Die

letztere aber ist infoige des Abbaus des Kalksteinesi bereits diinner

als auf dér ersteren Stelle. Über diese zwei Schichten kann ich

nichts neues sagen.

Weiter in südlicher Riehtung auf dieser Wand, von dér

erwahnten Ecke ungefahr 250-—255 cm weit, kommt die Schicht

a) noch ein wenig aus dem die Wandsohle bedeckenden Kalkstein-

schutt zum Vorschein. Diese Schicht findet mán allerdings in

unveranderter Ausbildung bis an das Südende dieser Wand. Das

untere Bentonitlager b) ist hier noch ungefahr 2 cm, das obere
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rl) aber 1
. cm dick und dic zwisehen beiden erscheinende Kalk-

steinschicht c) endlich ungefáhr (i cm dick. Die Kalksteinschich-

ten e) und f) beginnen hier schon zu verschmelzen.

Noch weiter in südlicher Richtung, etwa 4,20 m weit von

dér erwahnten Ecke ist die Bentonitschicht b) noch ungefáhr um
2 cm máchtig. Das un reine Bantonitschichtchen d) erreicht aber

hier nicht mehr die ]/
2 cm. Das Kalksteinzwisichenmittel c) ist

aber dicker als 4 cm. Die Verschmelzung dér Schichten e) und

f) dauert fórt. Von dér Schiebt g) habé ich nichts neues mitzuteilen.

In südlicher Richtung von dér erwahnten Ecke weiterge-

bend köniien wir die allmáhliche Annáherung des Bentonitschicht

chens d) und b) beobachten. Tn dér Entfernung 9.20 cm verschmel

zen dann die beiden Schichten. Infolge dieser Verschmelzung sind

hier auch die kalkigen Schichten c), e) und f) verschmolzen. Die

Máchtigkeit dér letzteren verschmolzenen Schiebt betrágt hier

25—26 cm.

Lichtbild 2.

Noch Aveiter in südlicher Richtung, an dem von dér Nord-
ccke 16.10 cm weit untersuchten Wandteile sieht mán nur nocli

eine Bentoniteinlagerung. Die Máchtigkeit d'as Bentonitla-

ger bedeckender einheitlichen Kalksteinbank a), e) und f) wáchst

aber hier schon bis 41 cm. In ihrem oberen Teile führt sie reich-

licher Lithothamnienknollen und Austern.

In einer Entfernung von 17,70 m naeh Síiden von dér viel

erwáhnten Ecke erscheinen infolge dér plötzliehen 4'rennung des

vereinigten Bejfitonitlagers wieder die Schichten b) und fi). Tn dsr

Farbe dér Bentonite kann mán keine Veránderung wahrnehmen.
Die Bentonitschicht b) charakterisiert auch hier die gewohnte
scharfe Grenzfláche sowohl nach oben wie naeh untén. Ihre Mách-
tigkeit steigt aber an dieser Stelle kanm iiber 1 cm. Ober ilir er-

scheint in einer Máchtigkeit von 5 cm die Kalksteinschicht c)

abermals, dann keilartig ansetzend auch die obere Bentonitschicht

d). Ihre Dicke bleibt aber hier schon unter V2 cm. (2—3 mm). Die
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Lithothamnienkalksteinschicht e), f) ist an diesel* Stelle 37 cm
dick. Die Schicht c) und dér untere Teil dér Schicht e) f) ist pet-

rographisch offensichtlicli ahnlich geartet, das Gestein des oberen
Teiles dér letzteren Schicht ist aber etwas harter als die vorer

wahnten.
Siidlich von dieser Stelle ist die neuerliche Verdickung dér

(oberen) Bentonitschicht rí) und zugleich die Verdünnung dér

(unteren) Bentonitschicht b) zu beobachten. In dér Siidecke ist

endlich das Lagerchen b) schon sehr dünn, nur 1—2 mm máchtig.
wahrend rí) hier % cm erreicht. Die zwischen den zwei Bentonit-

schichten lagernde Kalksteinbank c) aber wird hier schon wesent-

licb machtiger, etwa 22 cm dick. Die zusammenhangende Kalk-

steinbank e)- f) hat weiters hier ciné Machtigkeit von 25 cm. An
einer Stelle dér zwischen dieser Ecke und dér vorherigen Beo-

bachtungsstelle befindlichen AVajndteiles verdickt sich die Ben-
tonitschicht rí) in einer Lángé von ungefahr 10 cm nestartig auf
3—3.5 cm. Die Ursache dieser nestartigen Verdickung ist eine

hier eingebettete Austernhalbschale, die sich schon zr Zeit dér

Ablagerung dér Schicht rí) im Llegendkalkschlamm befand.

Die Lángé dér geschilderten Wand betragt 20,95 cm, wahrend
dieselbe im Zeitpunkt meiner Beobachtungen von dér Bentonit-

schicht b) bis zr Abbauterrasse gerechnet etwa 11 m hoeh war.

Da aber dér Liegendkalkstein a) hier aus dem Schutt nocli etwa
35 cm weit herausragt, ist die Wandhöhe von dem Schutt gerech-

net noch um diese Grsse mehr.

Im Síiden begrenzt dann dicsen Grubenhof eine ungefahr
unter 7 Vs^txeichende Und etwa 7 l/> m hohe Wandpartie, 2,5 m
weit von dér Siidecke tauchen in dér angegehenen Streichrich-

tung endlich beide Bentonitschichtchen unter den die Wandsohle
bedeckenden Kalksteinschutt.

Die im ajlgemeinen schmachtigere Ausbildung des Bento

-

nitschichtchens rí), dann seine Verunreinigung durch Kaik gegenii-

ber dér besser ausgebildeten und ganz reinen unteren Bentonit-

schicht b), ferner das an einer Stelle beobachtbare Ausbleiben des

vorigen, weiters die Verschmelzung desselben mit dem Lagen b)

und endlich sein engere Zusammenhang mit dem Liegendkalk-

stein c) und dem Hangendkalkstein e) zeigen schon auf Grund
dér Beobachtungen an rt und Stelle ganz klar, dass sich das ben-

tonitische Materiül dér Schicht rí) nicht mehr an primarer Ablage-

rungsstelle beíindet. Wir kimen mit Sicherheit behaupten, dass

diese obere Bentonitschicht einfach ríurch ríie Umwaschung ríer

unteren entst\and. Audi dér grosso Gehalt an kalkigem Materiül

organischen Ursprungs, besonders aber dér verhaltnismassig

grosse Beichtum un Foraminiferen beweist klar die sekundáre

Lagerung. Wie erwáhnt, ist die untere Bentonitschicht demgegen-
iiber kalkfrei und enthalt nur ganz ausnahmsweise organische

Beste. Die bröckelige Ausbildung des Leithakalksteines in dem
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Steinbruche, ferner das massenhafte Erscheinen von Ostreö digi-

talina und Lithothamnium ramosissimum zeigen klar, dass dér

Leithakalkstein des Steinbruches als eine Seichte litorale Alda-

gerung zu betrachten ist. Die obere Bentonitschicht d) konnte
somit durch die Umwaschung dér auf den Strand oder auf denzeit-

iveise z. B. bei Ebbe t rockén gewordene Meéresboden gefallenen

Aschen entstehen. Die beobachteten Tatsachen beweisen a,ber

auch, dass eine Wiederholung bentonitischer Láger nicht unbe-
dingt auf eine Wiederholung des Asebenfalles himveist.

Das Einfallen des primaren Bentonitlagers b) konnte ich

ohne Berücksiehtigung dér Deklination (die allerdings in dér

Zeit meiner Beobaehtungen etwa 3" naeh Westen ausmachte) —
auf Grund dér Schnittlinien, die durch das Schneiden dér untereu
Scbiclitflache des Bentonitlagers einerseits mit dér naeh 1!)

1
[''

h

streichenden Nordwand, andererseits aber mit dér 13 h streichen-

den Westwand desi Grubenhofes entstanden wurden, als 8 2

/

s h 12°

berechnen. Ich möchte aber hier mitteilen, dass ich an anderen
Stellen des Steinbruches auch etwas hiervon abweichende Werte
messen konnte.

leli fand ferner noch die Spuren beider Bentonitschichten

im tiefsten Punkte des unter freien Ilimmel liegenden Steinbruch-
hofes. Hier erscheint die untere Schicht b) nur abgerissen, sózu-

sagen nur spurweise, die obere aber etwas zusammenhangender,
aber auch nur sehr schmachtig ausgebildet. Die Abgrenzu ngen
beider Bentonitschichtchcn naeh dem Kalkstein sind gar nicht

scharf.. Dér Kalkstein ist auch hier, wie gewhnlich, Lithotham-
nier- und Austern- führend. Sein Einfallen betragt hier etwa 10"

naeh 9—10 h
.

Wenn mán die im troekenen Zustande grünlichgelben, gelb-

lichgrünen, anderer Stelle aber braunlichgelb erscheinenden Muster
des unteren Bentonitschicht b), welche etwa aus dér Nordecke
des zuerst besprochenen Profils stammen, makroskopisch unter-

sucht, so kann mán schon mit freiem Auge feststellen, dass die

Hauptmasse des Gesteines durch ein dichtes, steinmarkartiges,

Tonmineral góbiidét wird. In frischem Bruche ist es oft auffal-

lend seifig anzufühlen und schwaches Beiben erhöht stark diese

Eigenschaft. Es hat einen ebenen oder flachmuseheligen Bruch
und klebt an dér Zunge. Im Wasser zerfállt es breiartig. Mit Salz-

sáure bra,ust es nicht auf, ausgenommen diejenige Teile dér

Schicht, die sich mit dem Kalksteine berühren. An diesen Stellen

zeigt sich das Gestein sehr schwach kaikig und fiimartig etwas
verrostet.

Enter dem Polarisationsmikroskop habé ich das Gestein

dér Schicht b) in Fliissigkeiten verschiedener Brechung eingebet-

tet untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sein Hauptgemeng-
teil dér Montmór illonit, das charakteristischeste Tonmineral dér

meisten Bentonite, bildet. Zwischen gekreutzten Nikols erscheint

es in ausserordentlicli feinen, schuppig-faserigen Gewebehaufen.
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Die besser ausgebildeten Schiippchen und Pasern scheinen gerade
oder fást gerade Auslöschung zu habén. Eine genauere Méssüng
derselben war aber infoige dér ausserordentlich ungünstigen
Ausbildung nicht möglich. Er ist optisch negatív. Sein Achsen-
winkel öffnet sieh merklich, obgleich derselbe kiéin ist. Die Brech-
ungsexponenten des etwa zehn Monate láng bei Zimmertempera-
tur getrockneten Minerals kommes im Tageslicht gemessen jenen
des Benzols nahe. Über die diesbezüglichen genaueren Messungen.
ferner über die beoba,eh tétén Verschiedenheiten derselben in den
versehiedenen Einbettungsflüssigkeiten und endlich über die aus
diesen Messungen gezogenen Folgerungen möchte ich an anderer
Stelle berichten. W.'ie bekannt, ist die geschilderte Eigensehaft
des Montmórillonits eben jetzt in den Vordergrund des Interresses
getreten. Siehe die Arbeiten von C. W. Corens und M. Mehmel,
F. A. van Baa ren (3, 4) und vergl. hierzu noch die Arbeiten von
M. M e h m e 1, U. H o f in a n n, K. E n deli und D. W i 1 m, G. N a-

gelschmidt (5, 6, 7).

Dér Hauptzoneneharakter dér Montmorillonitfasern ist po-

zitív. Die Interferenzfarbe ist niedrig, sie steigt an Schüppchen,
dérén Dicke jener dér gewohnten Dünnscbliffe etwa gleich kommt,
hchstens bis zum Gelb I. Ordnung. Die Doppelbreebnung kaim.

kaum grösser als 0,010 geschatzt werden. Die Montmorillonit-
sehüppchen erseheinen mit einem Nikol untersucht kaum gefarbt,

mán findet darunter sogar ganz farblose. Die herrschende Farbe
ist allerdings blassgelb. Pleokroismus war nicht zu beobachten. lm
schwereren Rückstand des Gesteines, dér dureh Schlammung
zwecks Vermehrung dér übrigen Mineralen in Wasser gewonnen
wurde, findet mán aueh braunlichgelb gefarbte Montmorillonitteile.

Dicse sind aber mit den blassgefarbten Teilen dureh allmahliche

Übergange verbunden.

In dem Sehlammrüekstand fand ich ziemlich viele Quarz-

körner. Naeh dem Montmorillonit ist im Gesteine dieses Mineral

am meisten verbreitet. Er ist xenomorf mit scharfen Randern aus-

gebildet, im allgemeinen wasserklar. selten aber kommen aueh et-

was trübe Körner vor. Die Grösse dér im allgemeinen mehr oder

minder isometriseh ausgebildeten Körner liegt duehschnittlieh

zwischen 24—80 p.

Viel spárlicher findet mán in dem Gesteine zweierlei Feld-

spate. Dér eine ist gewöhnlich graugelblich gefarbt, triib, seltener

aber aueh ganz wasserklar und farblos. Seine Körner sind immer
xenomorf ausgebildet und die Grösse derselben betragt durch-

schnittlich 80 — 110 p. Er hat einen kleinen, sieh aueh kaum öffen-

den Achsenwinkel und negativen optischen Charakter. Seine

Brechungsverhaltnisse habé ich im Monochlorbenzol bei dér Teni-

peratur 21° C im Tageslicht untersucht. Dér Breehungsexponent

des Monochlorbenzols ergab sieh bei dieser Temperatur mit dem
Totalreflektometer im Na-Licht gemessen als 1,5249. Die Ergebnis-
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se dieser Untersuchungen sind die folgenden (mit n ist dér Breeh-

ungsexponent des Monochlorbenzols bezeichnet)

:

Ein Kom _L a ergab
fi
und y nahezu gleich mit n.

An einem Körnchen nahezu A a. in welchem Falle mán a

annáherungsweise mit fi. y aber mit y gleichsetzen kann, fand ich

fi < n < y

An einem Korn A y

a < n < fi

An einem ahnlich orientierteu anderen Korn ergab

« < n > fi

Dieses Körnchen zeigte auch eine gute Sipaltung (nach

{001}). mit welcher Richtung a cinen Winkel von 4" einschloss.

Ein Körnchen, welche A fi
oder y war (Positives Achsen-

1 > i 1 cl ! ) ergab a<f.n (etwas) < fi
oder y [fi und y sind bekanntlich

bei dem Sanidin nahezu gleich].

An einem Korn A a erwiesen sich
fi

und y etwas starker

lichtbrechend als das Monochlorbenzol.

Ferner untersuchte ich noch die Brechungsverhaltnisse von
Körnern allgemeiner Orientierung. An einem solchen Körnchen
fand icb a << n = y

An einem anderen Kora allgemeiner Orientierung ergab
a’ <C y < n

leli konnte auch die Binormalendispension feststellen. Dicse

ist o > v.

Endlich niuss ich noch die charakteristische feldspatartige

Doppelbrechung des. Minerals hervorheben.

Wie a,us den mitgeteilten optischen Daten klar hervorgeht,
weisen diese eindeutig au f Sanidin Ilin.

Ein sebr sparlicher Gemengteil des Gesteins ist dér andere
Féldspat, ein manchmal wasserklarer, dann aber trüber und im-
mer xenomorph ausgebildeter, manchmal polisyntetisch verzwil-

lingter Plagioklas. Wegen seines ausserordentlicli spárlichen Vor-

kommens konnte ich beziiglich seiner Zusammensetzung, abgese-

hen von seiner feldspatigen Doppelbrechung, nur auf Grund dér

Brechungsverhaltnisse eine Folgerung zielien. Als Einbettungs-
flüssigkeit diente ein Gemisch von Monobromnaftalin und Mono-
chlorbenzol, dessen Brechungsexponent sich bei 21 nC im Na-Licht
mit dem Totalreflektometer gemessen als 1..544 erwies.

An einem Körnchen nahe A a ergab sich

a [= nahezu
fi] <a n <i [= nahezu y 1

An einem anderen Körnchen von allgemeiner Orientierung
fand ich

«’ < n < y'
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Auf Grund dieser Messungen kann ich den Plagioklas als

cinen sauren 01 igokkas ansprechen. Die Korngrössé desselben liegt

um die des Sanidins.

Dann erscheinen ferner noch einige, im auffallenden Liclite

braun erscheinende, im durchfallenden Licbt aber an den Rándern
braunlich durchscheinende, allerdings fást vollstandig opake, lap-

1
>i ge Körner, dérén Grösse zwischen 30—180 p liegt. Dieses Mineral

bildet auch kugelrunde Körnchen im Montmori Honit. Die Grösse

dieser letzteren Körnchen bleibt aber regelmássig weit unter 20 p.

Wir kimen dieses Mineral für als cin hydroxydisches Eisennerz,

am wahrscheinlichsten fiir Limonit haltén.

In scharf idiomorphen, langlichen, farblosen Kristallen er-

scheint in dem Gestein dér Zirkon. Seine einfachen Kristalle zei-

gen die Kombination eines tetragonalen Prismas mit dér Bipyra-
mide. Beziiglich seiner Grössenverhaltnisse teile ich die Dimen-
sionen von drei Kristallchen mit: 121X26 p, 124X25 p, 87X26 p.

Gleichfalls in scharf idiomorphen Kristallen erscheint dér
sparlich vorkommende Apátit. Grössenmessungen: 104X36 [i und

70X34 p.

Oxydisches Erz kommt in dem Gestein auch vor. Es ist ganz
frisch, manchmal idiomorph und erinnert oft an sechseckige Hne-
matit-Ilmenit-tafeln. Mán findet auch xenomorph ausgebildete
Körner. Auf den idiomorphen Kristallchen findet mán hie und da
auch kleine Einbuchtungen (Resorption f ). Im durchfallenden

Lidit erscheint dieses Erz ganz opak, im auffallenden Lidit aber

zeigt es sich stahlblau-stahlgrau-eisenschwarz. Hie und da ist seine

Oberflache auch regenbogenfarbig. Infolge dér ausserordentlichen

Kleinheit (durchschnittlicli nur um 32—97 p) war seine Bestirn-

mung sichwierig. Die Bestimmung erschwerte noch dér Umstand,
• láss es keinesfalls ein reichlich vorkommendes Mineral des Ge-

steins ist. Gerade wegen dieser Umstande musste ich zuerst eine

grössere Menge des Gesteines in Wasser abschlainmen und den so

erhaltenen Rückstand in TliouleVscher Lösung trennen. Die so

• rhaltenen Erzkörner habé ich dann einerseits auf ihr magneti-
sches Verhalten, anderseits aber auf, die Löslichkeit im Salzsaure

untersucht. Die Untersuchung des Magnetismus erfolgte an d('m

auf glatten Papier und auf einem Objektglas ausbreiteten Erz-

pulver unter dem Mikroskop mit Hilfe eines starkeren Hufeisen-

magnetes. Ich habé die Erzkörner als unmagnetisch gefunden. In

konzentrierter Salzsaure waren die Erzkörner unlöslich. Zum Ver-

gleicli habé ich auch Kontrollversuehe sowohl hinsichtlich dess

Magnetismus wie auch dér Löslichkeit in Salzsaure mit Magnetit,

Ilmenit und Haematit, die allé durch Zerkleinern etwa auf die

gleiche Korngrössé des im Gesteins vorkommenden Érzés ge-

bracht wurden, durchgeführt. In Verbindung mit diesen Kontroll-

versuchen muss ich aber bemerken, dass sich im Falle des Mag-
netits nicht jedes Körnchen sich auf die Wirkung des Magnets
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bewegte, Die Ursache diesel - Erscheinung diirfte wahrscheinlicli

in dem grösseren Wiederstand derjeniger Körner zu suchen sein,

die sieh mit dem Papiéi - oder mit dem Objekttráger inniger be-

riihrten und somit anhafteten. Endlich untersuchte - ieh nocb die

Strichfarbe (Staubfarbe) sowohl unseres Érzés, wie auch dér Kon-
trollerze. Die Strichfarbe (Staubfarbe) wurde auf dem Objekttrá-

ger durch Zerreibung bewerkstelligt. Die Farbe des so erhaltenen

ausserordentlich feinen Staubes war schwárzlichbraun. Die Un-
lösilichkeit in konzentrierter Salzsaure spricht fül- Haematit oder

Ilmenit, ich kann aber bemerken, dass sieh bei meinen diesbezüg-

lichen Kontrollversuchen sowohl dér Haematit wie auch dér II-

menit in sehr feiner Korngrösse etwas in Salzsaure löste, dér II

menit anfangs sogar auch noeh in grösseren Körnchen. In be-

sonders feinem Strich zeigte allerdings auch unseres Erz etwas

Löslichkeit. Die schwárzlichbraun durscheinende Strichfarbe

spricht gégén den Haematit und weist auf Magnetit oder Ilmenit

hin. Die Beobachtungen znsammenfassend kimen wir sagen, dass

das Erz Ilmenit oder vielleicht ein Ti-reicher Magnetit sein kann.
Wie bekannt, bildet auch dér Magnetit manchmal — besonders
im Falié dér Verzwillingung nacli dem Spinellgesetz —

- sechs-

eckig tafelige Kristalle, die den tafeligen Ilmenit- oder Haematit-
kristallen áh ni ich sind, somit kann mán aber auf die beobachtcte,

sechseckig tafelige Ausbildung des Érzés kein besonders grosses

Gewicht légén.

Ich darf iio<-h erwáhnen, dass als grosse Seltenheit auch
oinige winzige Kalzitkörnchen in dem Schlámmrückstande er-

schienen. Dieselben stammen offenbar aus dem Kalkschlamm des
ehemaligen Meers, lm Hiickstande einer Sichlámmung fand ich
auch eine Fóramini/erenschale.

Die obere Bentonitschicht <1) ist stark kaikig, auf die Wir
kung von HC1 braust sein Matériái stark und langdauernd. Sehr
oft findet mán darinnen neben dem Montmorillonit auch Fu-
ráin in iferen, Kalkástchen und sehr viele unbestimmbare Kalkfrag-
mentc. Auch einen diinnen Schalenbruehstiick fand ich in dem-
selben. Bei dér mikroskopisehen Untersuchung erwies sieh sein

Montmorillonit mit jenem von dér Bentonitschicht b) überein-

stimmend. Als den einzigen Unterschied kann ich nur erwáhnen,
dass dieser im allgemeinen etwas trüber als dér Montmorillonit
des Lagers b) ist. Ausser den Tuffmineralien kommen in dér óbo-

rén Bentonitschicht grössere Muskovitsöhuppen und oft auch
Kalzitkörner vor. Dér Muskovit ist in dem Leithakalkstein all

géméin verbreitet, maii kann diesen aus den Muskovit enthalten-

den kristallinen Schiefern (Gneissen und Glimmerschiefern) dér

ehemaligen Ufer herleiten. Sein Vorhandensein in diesem bénto-

nitischen Láger weist auf die Mischung des Bentonitsmaterials

mit dem Kalkschlamm des Meeres hin. Sowohl diese Erscheinung
wie die vorher schon angeführten: die - sehr starke Verunreinigung
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mit Kaik und das haufige Vorkommen organischer Beste bewei
snn die Umwaschung des Bentonitmaterials dieses Lagers.

Ich habé in Pyknometer das spezifisehe Gewicht des Bento-

nits dér Schicht b) im Wasser bestimmt. Die Bestimmung er-

folgte an demselben lufttrocknen Matériái, mit welchem aueh die

optischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Das spezifisehe

Gewicht des Gesteines betrug bei 23' C 2,022. Dieser Wert stimmt
mit den spezifischen Gewichten bentonitischer Gesteine, die unter

ahnlicher Umstanden festgestellt wurden, sebr gut ii béréin.

Km die Klarungsfahigkeit des Bentonits dér Schicht b)

feststellen können, ha.be ich durch eine Probe Fuchsinlösung und
durch eine andere Probe aber Rohöl fii Il iért. In beiden Fallen

konnte ich die sehr starke Entfárbungsfáhigkeit (Klarungsfahig-
keit) des Bentonits feststellen. Infolge dieser Fahigkeit können
wir dieses Gestein aueh mit dem industriellen Name Walkerde,
Bleicherde bezeichnen.

Wenn mán die mineralischen Zusammensetzung des Gesteins
ins Auge fasst, so kann mán nls Ursprungsgestein einen sehr fei-

nen Rhyolithiaschentuff angeben. Dicse Asche gelangte durch
Transport in dér Luft iiber das Tortonmeer dér Umgebung von
Sopron, in welches Meer sie dann niederfiel und so die Bentonit-
schicht b) bildete. Die unreine Bentonitschicht rí) entstand aber
durch l mwaschung schon abgelagerter Asche. IDie vorherrschend
unter 100 ji bleibende Korngrösse dér mineralischen Gemeng-
teile dér Asche, ferner die im ’allgemeinen sehr gleichmassige
Korngrösse derjeniger Minerale die bezüglich des spezifischen Ge-
wichtes einander sehi - nahe stchen, sind starke Beweise für den
Transport durch die Luft. Wie erwahnt, kann mán nur die untere
Bentonitschicht als primare Ablagerung betrachten, die obere
aber entstand einfach durch die Umwaschung des schon abgela-
gerten Aschenmaterials.

Das glasige Matéria! dér Asche hat im Meerwasser eine

hydrochemische Diagenese durchgemacht (in Verbindung mit die-

ser Umwandlung devitrifizierte selbstverstandlich die Asche) und
so entstand dér MontmoriUonit.

Das tonige Gestein von Fertrákos ist nach alleríern ein typi-

scher Bentonit. (Vgl. hierzu z. B. die Arbeiten 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19).

Die regionulgeoloyische Beríeutung dieses Bentonit rorkotn-

mens liegt ríarin, ría\ss eine Ablagerung eruptiver Facies aus ríem

Sopron—Kismartonéi• Beeken bisher unbekannt mar. Seine genaue

Fntstehungszeit können wir aueh angeben, denn er lágert in dem

höheren Teile des Leithakalksteins des Beckens und somit können

wir die Entstehungszeit genau als jungtortonisch angeben. Die

Stelle des Vulkans, dem unser Asehentuff entstammen konnte, sind

wir nicht in dér Lage anzugeben.
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Die náchsten vulkaniscben Gesteine beinahe gleichen oder
vielleicht gleichen Alters kennen wir von dem Südrande des Nord-
ostsporns dér Ostalpen, genauer aus dér Umgebung von Hamviasd
(Aschau) und Friedberg. A. Wíi n k 1 e r-H e r m a d e n hat diese

Vorkommen entdeckt (20). Besonders dér Tuff von Friedberg rnuss

ciné grosse Áhnlichkeit mit unserem Bentonit habén, denn nach An-
gaben von A. Seb w a r z und W. P etrasclieek ist er ein Mont-
morillonitton, eine Bleicherde. (21.)

Ob aber unser Bentonit genetisch mit diesen Tuffen etwas

zu tun hat oder nicht, kann ich nicht entseheiden.

In den jungvulkanischen Gebieten Rumpfungarns sind ben-

tonitische Gesteine schon von mehreren Orten bekannt. .Nach Pet-

ra s c h e c k fiúdén sich auch rings um die Grazer Buciit an ver-

schiedenen Orten solche Tone. Das hiesige Erscheinen eines solchen

Gestein.es ist aber als eine Seltenheit zu bezeichnen.

Mán kann erwarten, dass dieses Gestein in dér Zukunft

nocli an anderen Stellen des Rüszt Fertrákoséi' Hügelzuges auf-

gefunden wird, eventuell auch in technisch brauchbarer Máchtig

keit. Ich halté es aber auch nicht fii r ausgeschlossen, dass dieses

merkwürdige Gestein in altersgleichen anderen Ablagerungen dér

nahen und ferneren Umgebung Soprons — auch das Wiener Bek
ken mitinbegriffen — mit dér Zeit nocli zum Vorscbein kommt,
weil die Aschentuffe bekanntlich im allgemeinen eine grössere

Area bedecken.
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JÉGKORSZAKI FARKAS ÉS KÖSZA.LIKECSKE CSONTVÁZA
A M. KIR, FÖLDTANT INTÉZET MÚZEUMÁBAN.

Irta : Mottl Mária.

ZWE1 NEUE PLEISTOZÁNE SAUGÉTIERSKELETTE
MUSEUM DÉR KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.

Von : M. Mottl.

IM

Szerz Haberl V. prepará torral két újabb csontvázat állí-

tott össze. A farkasmaradványok az Igi'ic-barlang, a kszálikecske

leletek a Mussolini-barlang diluviumából kerültek el. Utóbbi fajt

szerz tanulmányai alapján a Cflpra (Aegoceras) severtzowi-ibex

formakörbe helyezte.

lm Laufe tles vergangenen Jahres habé ich mit Hilfe unse-

res Bildhauer-Práparators V. Haberl für das Museum dér Kgl.

Cng. Geol. Anstalt zwei neuere Sáugetierskelette zusammengestellt

u. zw. ein Wolfs- und ein Steinboekskelett. Das Matériái des ersíe-

ren stammt aus dem Spátomusterienhorizont dér Igrichöhle (Kom.
Bihar, gesammelt von Dr. T. Kormos 1913—14), wahrend die Stein

bockreste aus den Hochmousterien-Ablagerungen dér Mussoliai-

höhle (Kom. Borsod, gesammelt von Dr. O. Katiié 1932 ) zum Vor-
schein kamen. Bei dér Zusammenstellung dér Skelette hat uns
die Tatsache iiberrascht, dass wahrend unser pleistozaner Wolf
die heutige Art an Grosso kamu wesentlich übertraf, unser eiszeit-

lieher Steinbock ein auffallehd starkes, kraftiges Tier ivar. Leider,

hat die Zusammenstellung tles Wolfsskelettes unser pleistozánes

Wolfsproblem mit keinem Schritte weitergebracht, da zwischen
den Knochenresten aus dér Igrichöhle kelne wesentlichen Grössen-

untersohiede bestehen. Demgégén i'iber wurden z. B. aus dér Lök-
völgyer-Höhle, aus dér Megyefaer Felsnisehe, von Csobánka, ferner

aus dem Hochmousterien dér Museolínihöhle (Subalyuk) auch
Wolfsknochen zu tagé gefördert, welche wesentlich kleindimensio-

nierter als die, unseres gemcinen Wolfes sind und deshalb aus dér

Schwankungsbreite dieser Art fallen.

lm Verlaufe unserer palaozoologischen Forschungen hat síeli

die Frage, oh dicse kleindimensionierten Knochen kleinen Weib-
ehen oder einer anderen Art oder Varietát angeliören, — öfter

ergeben. Allerdings steht auch die Möglichkeit offen, dass die

plumperen-kráftigeren Skelettreste vielleicht mit dér rezenten

grösseren berg-und waldbewohnenden Varietat, die schlankeren
schwacheren mit dem kleineren sog. Rohrwolf zu identifizieren

sind. Mit dem Stúdium dér ungarisclien rezenten Wölfe und Scha-
kale hat sich neuerdings Gy. É h i k eingehender befasst. Naeh sei-

ner Auffassung muss dér ungarische Rohrwolf als eine Phantasie-
gestalt aufgefasst wertlen, untér welcher eigentlich eine gross-

wiiehsige Schakalform zu versieken sei. Dicse Auffassung wird
aber durch meine Funde kompliziert, da ich im Pleistozan dér



104 M. Mottl.

Mussolinihöhle auch die Reste eines grosswiichsigen Schakals an-

getroffen habé, neben welehen aber auch die Skeletteile des grös-

seren und kleineren Wolfes zum Vorschein gekommen sind. Dem-
nach ist es sicher, dass diese sehwacheren Wolfsknochen für uns
keinen chronologischen Wert besitzen. Ausserdem muss ieh beto-

nén, dass sie auch keine Schakalmerkmale aufweisen. Wir wissen,
dass im Kreise dér rezenten Wölfe betrachtliche Grössenunter-
schiede bestehen, welche Schwankung den Wert von 27 % errei-

chen kann. Eben weil diese kleineren, schlankeren Reste in dér
Gesellschaft dér plumperen-kraftigeren Knochen gefunden wor-
den sind, halté ieh es nicht für ausgeschlossen, dass es sich wie
im Falle des Höhlenbáren, auch hier eigentlich um geschlechtliehe
( 1 rössenunterschiede handelt.

Das Steinbockskelett ist von doppeltem Wert, weil es das
Skeletí einer neuen Art ist und als solches demnach in keinem dér
europaischen Muséen anzutreffen ist.

Wer sich je mit Steinbock — oder Ovisresten bescháftigt hat,

dem sind die Schwierigkeiten dér pünktlichen Bestimmung be-

Kanni. Auch die Literaturangaben sind mit grosser Vorsicht zu

behandeln, da cinesteils die fossilen Reste verschiedenen geolog'i-

schen Alters sind, sie anderesteils aber in vielen Fiillen juvenilen

oder weiblichen Tieren angeh-ören.

Bei meinen Untersuchungen konnte ieh raich auf ein gros-

ses Vergleichsmaterial aus dér Sammlung dér Kgl. Ung. Geol. An-
stalt und des Nationalmuseums stützen. Es standén mir mehrere
Skelette des Aipensteinbocks und eme reiche Serie Capra sibrica

und nubiana — Schádel, sowie zahlreiche eiszeitliche SteinbocK-

reste und nicht zuletzt ilas umfangreiche Matéria! aus dér Musso-

linihöhle zr Verfügung.
Das freundliche Entgegenkommen des Herrn Kustos Dr. Ü.

Roller, Prof. Dr. J. Pia und Frau Sekretarin L. Adametz
habén es mir ermöglicht, auch das wunderschöne rezente Steinhock-

material, — Vollblutexemplare des Aipensteinbocks, Capra sibirica,

Capra caucasica, Capra severtzowi, Capra pyrenaica, Capra hispa-

nica, Capra aegagrus, — sowie die eiszeitliche Steinbockfunde des

Wiener Naturhistorischen Musepms, vor allém das montierte Ske-

lett dér Art ibex priscus Woldr. eingehend zu studieren, wofiir ieh

den Genannten auch an dieser Stel le meinen ÍDank ausspreche.

M. H i 1 z h e i m e r
1 gliederte die Gattung Capra in 3 Grup-

pén: I. Turus Hilzh. Die Tre mit pervertiertem Gehürn und fást

kreisrundem oder birnförmigem Querschnitt an dér W.urzel. Hierher

gehören: Capra cylindricornis Blyth, Capra caucasica Güld., Be-

wohner des östlichen und mittleren Kaukasusv sowie Capra pyre-

naica Scliinz und Capra hispanica Schimp. in Spanien. 11. Aego-

1 Hilzh eimer in BreKm’s Tierleben. Neu bearbeitet von L,

H e c k und M. Hilzh eime r. Leipzig, 1922.
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cerns o. Ibex. Die 'Siteinböcke, zu welcher Gruppé die grössten und
machtigst geliörnten Formen, dérén Gehörn in leichterem oder stíir-

kerem Bogén is dér Langsrichtung gekrümmt und manchmal mit

den Spitzen etwa,s nach Aussen gedreht ist, — gehören. Die kráf-

tigste hierher gehörende Art ist dér sibirische Steinbock, mit star-

ken Querwülsten und vorne abgerundet-eckigen, binten eckig-ova-

len, im Ganzén gerundet-viereckigen Basisquerschnitt. Das Gehörn

des Alpensteinboeks ist weniger gekrümmt, mit den Spitzen etwas

nach Aussen gedreht, mit schwacheren Querwülsten versehen und
mit mehr abgerundetem Hornzapfenquerschnitt. Capra severtzowi

Menzb. ( C. il>ex var. caucasica) bewohnt den W-lichen Teil des

Kaukasus, wahrend die arabische Capra nubiana Cuv. und die

abissinische Capra walie Rüpp. die primitivsten Formen dieser

Gruppé sind. III. Capra L. Feli te Ziegen mit den Typen Prisca,

Aegagrus und Faleoneri.

Obzwar es wahrscheinlieh erscheint, dass dér Kaukasus und
Innerasien noch inehrere uns unbekannte Steinbockformen beher-

bergen, kaim die systematische Gliederung dér rezenten Arten als

gelungen betrachtet werden. Uinso verwirrender sind die Ergeb-
nisse dér Untersuchungen dér fossilen Funde.

Als alteste Funde gelten F. P a w 1 o w’s Ibex ct‘. cebennarum
angeblieh aus dem Unterpliozan von Odessa, H. F a 1 c o n e r’s Ibex-

Hornzapfen aus dem Pliozan von Malaga, Capra sivalensis aus den
Pliozanschichten des Siwalik, Caprovis savini des englischen Fo-
restbed und Capra künnsbergi von Hundsheim, welcbe Art aber
nach einer mündlichen Mitteiiung des Herrn Direktor Dr. G.

Schlesinger einer Hernitragus-Form angehört.

Die übrigen Funde aus Frankreich, England, Deutschland,
aus dér Selnveiz, aus Österreich, Mahren, Spanien, Italien, aus
den Grimaldihöhlen und vöm Libanon gehören sclion dem Pleis-

toziin an, wahrend die Steinboekreste von Greng und Ofenberg in

dér Schweiz schon aus dem Neolithikum stammen. Die meisten
dieser Funden wurden dem Alpensteinblock g'leichgestellt.

Von den Steinbockfunden aus Ungarn sind die ans dér Mus-
solinihöhle die íiltesten (Hochmousterien), etwas jiinger die Reste

aus dér Igrichöhle (Spatmousterien), wahrend die aus den Boliuj,

-Hidegszamoser, -Valisoraer, -Büdöspest, Hermán Ottó und Pilis

szántóéi- Hiden jiingeren Horizontén des Pleistozans angehören.
Das ungarische Steinbockmaterial wurde bisher weder genauer be-

stimmt, noch eingehender bearbeitet.

Wahrend meiner Studien konnte ich mich auf Grund des

grossen rezenten Vergleichmateriales; überzeugen, dass die Fönn
und dér Basisquerschnitt des Hornzapfens, sowie dér Verlauf dér
untexen Randlinie des Unterkiefers und die Gestaltung des oberen
und unteren letzten Backenzahnes (M

;i
) als charakteristische Merk-

male noch am besten zu werten sind. leli habé meine Querschnitt-
skizzen folgendermassen verfertigt: rund um den Umfang an dér
Wurzel des Hornzapfes wurde weicher Kupferdrat eng angelegt.
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Die derart gewonnene Dratform legte ich auf Zeichenpapier und
zeichnete die innere Konturlinie dér Dratform mit Tusche nach.

Bei meinen Vergleichsstudien habé ich streng darauf geachtet,

mögliehst immer gleichaitrige Individuen zu vergleichen. Dér Ba-
sisquerschnitt des Hornzapfens aus dér Mussolinihöhle ist fást

Abb. I. ábra. Basisquerschnitt dér Steinbockart aus dér Mussolinihöhle. Basisumfang : 23 cm
— A subalyuki kszálikecske bázisátmetszete. Kerülete 23 cm.

Abb. 2. ábra. Basisquerschnitt dér Capra severtzowi Menzb. Basisumfang: 19.5 cm. — A cap-

ra severtzowi Menzb. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 19.5 cm.

Abb. 3. ábra. Basisquerschnitt dér Capra sibirica almásyi Lor. Basisumfang 20.3 cm. — A cap-

ra sibirica almásyi Lor. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 20.3 cm.

Abc. 4. ábra. Basisquerschnitt des Alpensteinbocks. Basisumfang: 20.7 cm — Fajtiszta Capra

ibex L. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 20.7 cm.
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langlieh herzförmig. Für ihn sind die gerade, flache Aussenseite,

die spitzovale Rückseite, sowie dic schráge, schwach ausgehöhlte

Vorderseite bezeichnend. Wenn mán die Basisquerschnitte dér re-

zenten Arién beti'achtet, besitzt dér Querschnitt des Capja sever-

tzowi die meiste Ahnlichkeit mit unserer Form. Die zweitahnlichste

Steinbockart ist dér Alpensteinbock mit mehr abgerundetem Quer-

schnitt dér Hornzapfen. Dér Basisiquerschnitt des Ibex priscus aus

dér Vypustekhöhle ist von breiter Form, besonders an dér Innen-

seite stark gewölbt und dér Vorderrand geradlinig. Diese Form
iihnelt am meisten den Basisquerschnitten dér Capra sibirica und
Capra ibex.

Dér Hornzapfen unserer Steinbockart ist kaum gekrümmt,
steil gestellt, wenig divergierend und verhaltnismássig kurz. Seine

Gesamtlange betragt nur 35 cm. Dagegeniiber sind dic Hornzapfen
des Alpensteinbocks und dér sibirischen Art in langem Bogén
ziemlich stark gekrümmt. Ilire Gesamtlange schwankt zwischen
3(1—46 cm. Dier Hornzapfen dér westkaukasischen Capra sever-

tzowi ist gedrungen, wenig gekrümmt, ziemlich kurz (31 cm),

kommt alsó auch in dieser Beziehung unserer Steinbockform am
náehsten.

Die meisten fossilen Hornzapfenfundc sind gut gebogen und
weisen, da sie gut erhalten sind, eine betráchtliche Lángé auf. Auf
Grund dér Form und des Guerschmltes dér Hornzapfen glaube ich

2 Gruppén aufstellen zu können: 1. Die Capra (Aegoceras) sibirica-

ibex Gruppé, dérén beste fossile Vertreter Iliex priscus und die

siebenbürgische Koch‘sebe Art Ibex earpathorum, die rezenten Re-
presentanten dér Alpensteinbock und dér sibirische Slteinbock

sind. 2. Die Capra (Aegoceras) severtzowi-ibex Gruppé, welcher
Formenkreis dureh misért fossile Steinbockart aus dér Mussolini-
höhle und die aus dér Bohujhöhle verfreten wird.

Bér Alpensteinbock spielt die Rolle eiues Bindegliedes zwi-
schen beiden Gruppén. Es ist sehr interessant, dass ein palaolithi-

scher Kiinstler an dér Felswand dér französischen Niaux-Höhle
das Bild einer solchen Steinbockform verewigte, welche machtiges,
stark gebogenes Gehörn mit starkeu Querwülsten besiass, daher ein
eiszeitlicher Vertreter meiner ersten obgenannten C. sibirica-ibex
Gruppé war. Dass ich die Steinbockform aus dér Mussoliuihöhle
nicht kurz als Capra severtzowi foss. bezeichne, geschieht aus dem
Grunde, weil ich nur Schadel diesel- westkaukasischen Art studie-
ren konnte, wahrend mir die übrigen osteologischen Merkmale ihres
Skelettes unbekannt blieben.

Am Unterkiefer dér sibirischen Art ist an dér hinteren-un-
teren Hiilfte dér Aussenseite kein Knochenwulst vorhanden und die
untere Randlinie des Unterkiefers ist stark gebogen. Demgegen-
iiber ist die Mandibel des Alpensteinbocks und dér westkaukasi-
schen Art untén kaum gebogen und an dér Aussenseite mit einem
kraftigen Knochenwulst versehen. Es bestehen alsó nur in dér

Ausbilclung des Angulus Unterschiede zwischen beiden Arten. Dér
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TJnterkiefer unserer fossilen Forin gleicht dem dér westkaukasi-

schen Art.

Höchst interessant ist, dass wáhrend die untere Backenzahn-

reihe dér rezenten Arten a,us P 2
—

M

3 besteht, im TJnterkiefer unse-

rer fossilen Steinbockart P2 in vielen Fallen garnicht zr Ausbil-

dung kam, so dass die untere Backenzahnreihe nur aus P„—M
:i

bestand.

Aueh in dér Gestaltung des unteren und oberen letzten Ba-

ckenzahnes stimmen Capra severtzowi und unsere fossile Fönn gut

iiberein. lm Matériái dér Mussolinihöhle fanden sich auch 5 ju-

gendliche Unterkieferbruchstücke mit dér vollen Milchbezahnung.
D

2
und D3 sind wie bei den rezenten Arten, zweiwurzslig. Dér lezte

Milchbaekenzahn: D 4 des rezenten Alpensteinbocks besitzt 2 gut

entwickelte Wurzeln, zwischen (lenen síeli an dér Aussenseite des

Zahnes ein sehr verkümmerter Rest einer einstmaligen dritten

r~ 7 ‘

Abb. 5. ábra. Skelett des eiszeitlichen Wolfes. (Igrichöhle, Kom. Bihar.)

A jégkorszaki farkas csontváza. (Igric-barlang, Bihar-m.)

Wurzel befindet. Am D4 dér Steinbockart mis dér Mussolinihöhle
ist diese dritte Wurzel in samtlichen Fallen gut entwickelt.

Die Untersuebung dér proximalen Gelenkflaehen des Meta-
carpus und Metatarsus dér rezenten und fossilen Formen bietet uns
kein so kla,rés Bild, wie obige Merkmale. Es kaim jedoeh sein, dass

es sieh in manchen Falién mii schlechte Artbestimmungen han-
delt, die dann störend wirken. Wáhrend námlich dér Metacárpus
unserer fossilen Art von dem des rezenten Alpensteinbocks durch
die sehr breite Emvicklung dér für den Capitatum dienenden Ge-

lenksfazette gut zu unterseheiden ist, stimmt dér Metacarpus des

Ibex priscus aus dér Eichmaierhöhle mit unserer Art gut iiberein.

Am Metatarsus unsierer fossilen Fönn ist dér hintere Rand dér

proximalen Gelenkflache in dér Mitte zu einer kráftig'en Knochen-
spitze ausgezogen, welche schrág die zweite cuboidale Gelenks-
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fazette trágt. Am Cubonaviculare unserer Art isi dementspreehend

diese zweite Gelenksfazette ebenfalls gut entwickelt, wáhrend am
Metatarsus (les rezenten Alpensteinbocks diese caudale Knochen
s])itze nur sehr schwach ausgebildet ist und keine cuboidale Ge-

lenksfazette aufweist, daher auch dér (listaién Flache des Cubona-
viculare die entsprechende Gelenksfazette fehlt.

Es besteben noch mehrere Unterschiede im osteologischen

Bau unserer Fönn und des Alpensteinbocks. An dieser Stele sebe

ich jedoch von dér eingehenden Bearbeitung sámtlicher Skeletteile

ab, da das ganze palaontologische Matériái aus dér Mussolinihöhle

in dér jetzt erscbeinenden grossen spelaeologiscben Monographie
eingehend behandelt wird.

Abb. 6. ábra Skelett des eiszeitlichen Steinbocks. (Mussolinihöhle, Kom.
Borsod.) — A jégkorszaki kszálikecske csontváza. (Miissoli ni -barlang,

Borsod-m.)

Auf Grund mei-ner Untersuchungen konnte ieh alsó feststel-

len, (láss die Steinbockform aus dér Mussolinihöhle keiner bis jetzt

bekannten fossilen europaiscben Art gleichgestellt werden kann,
wahrend sie mit dér rezenten westkaukasischen Capra severtzowi

Menzb. in dér Fönn und Basisquerschnitt des Hornzapfens sowie
im Schádel — und Zahnbau gut übereinstimmt.

Es ist alsó sehr interessant, dass die Steinbockart des unga-
rischen Mousterien die grösste Áhnlichkeit nicht mit dem Alpen-
steinbock, sondern mit einem kaukasischen Vertreter dér Aegoce-
ras-Gruppe aufweist.
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FOLYÓTÉT? RASZ TANULMÁNYOK.
Irta: Láng Sándor.

STUDIEN ÜBÉR FLÜSSTERRASSEN.
Von A. Láng.

A) Bevezetés.

A magyarországi ilyen irányú kutatások még elég rövid múlt-

ra tekintenek vissza, pedig a rájuk vonatkozó ismereteknek a kü-

lönféle tudományágakban is. s a gyakorlati életben is sok hasznát

lehet venni. Folyóterraszokkal foglalkozik nagyon gyakran földtani

felvételezés közben a geológus. A felvételekrl szóló jelentésekben,

értekezésekben, monográfiákban sokszor találkozunk terraszokra

vonatkozó adatokkal. Ezek ugyanis részben már a pliocán kornak,

de a sokszor velük szoros kapcsolatban álló löszökkel együtt legin-

kább a pleisztocén korszak fejldését állítják elénk. A geológusok

eredményei alapján u. i. meg lehet szerkeszteni valamely terület

paleogeografiáját, vagyis érzékeltetni tudjuk a földfelszín és élete

fokozatos fejldésének térbeli és idbeli folyamatait. Ha az sföld-

rajz eredményeit elssorban a földfelszín jelenlegi formáira és a-

zok kialakulására vonatkoztatjuk, a geomorfológia területére lépünk.

Ennek pedig egyik fontos irányzata a folyóterraszok tanulmányé
zása és végeredményben egy-egy vidék felszíni kifejldésének a

vizsgálata. Ezek a kutatások ilyen formában több rokontudomány,
mint a fizikai földrajz, az általános és történeti földtan, a kzettan
és végül az slénytan munkakörébe vágnak, mivel igen gyakran
egészen különleges részletkérdéseket is figyelembe kell venni folyó-

terrasz tanulmányok alkalmával.

Ebbl is látható, hogy hazánkban ezeknek a vizsgálatoknak
elég nagy jelentsége van. S ha most a hazai ilyenirányú kutatá-

sok múltját nézzük, a régebbi földtani felvételekkel kapcsolatban
lezajlott els részletes megfigyelések (P á v a i-V a jna, S c h r é t e r)

után Cholnoky ketts ierraszrendszere jelentette nálunk az els
egységes felfogást jégkori folyóterragzaink számára és keletkezésé-

re nézve. Kialakulásuk szerinte t.-k. a két jégkorszakkal kapcso-

latos, a jégkorok közti idben pedig völgyszélesít és és felkavicso-

lódás volt folyóink völgyében. A völgybevágódások közvetlen

okai szerinte tektonikus eredetek. Ezt a jól megfontolt és álta-

lánosított elméletet a további vizsgálatok alapján újabb
elgondolások követték. Kéz szerint három jégkori terrasz

kiséri végig a Duna völgyét, Gyr és Budapest között. Ezek a ter-

raszok Kéz szerint éghajlati hatásokra keletkeztek, a bevágódás a
jégkorszak közötti, a felkavicsolódás pedig az eljegesedések idejé-

ben történt. Valószín, hogy a Duna, Gyr-budapesti szakaszán a

Magyar medencében végbement tektonikus változások nem okozhat-

ták a terraszok keletkezését, mert teljesen megegyez terraszrend-
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szer fut végig C v i j i c szerint az Aldunán is. (20., és szives szóbeli

közlés.) Bulla pedig a modern |ooliglaciális felfogás alapján és

keretében foglalkozva a magyar pleisztocén kortörténeti és geomor-
fológiai problémáival, lösz- és terraszmorfolágiai kutatásai alapján
bizonyosnak tartja, hogy a Magyar medencében kell klimatikus
eredet folyami terraszokkal számolnunk, de klimatikus ere-

det terraszaink kialakulása a legszorosabban komplikálódik a

tektonikus mozgásokkal és e mozgások eredményezte terraszokkal.

(21. p. 147; 28. p. 300.)

Se a tektonikus hatásokra, se a klimatikus ('kokra alapított

terraszkeletkezési elgondolás nem támaszkodik a történelmi Ma-
gyarország egész területére vonatkozó megfigyelésekre s egyes ki-

vételes tények új helyzet (‘lé állíthatják a kutatót. Ezekután lehet-

séges,— amint Bulla is kifejezi — , hogy mind a két els elmélet-

nek igaza van és alábbi vizsgálataim is általában erre utalnak. Ad-
dig is, míg föl yterraszaink keletkezését már véglegesen ismerni fog-

juk, minél több pontos megfigyelésen alapuló újabb adatra van
szükség.

Azt, hogy e vizsgálatokhoz néhány szerény adattal hozzá-

járulhatok, elssorban dr. Mauritz Bella professzor úrnak kö-

szönhetem, mert 1935-ben az általa vezetett Szepes Gömöri érchegy-

ségi egyetemi kiránduláson láthattam meg a tanulmányozott vidék

nagy részét, ahol azután késbb részletesebb vizsgálatokat folytat-

hattam. Ugyancsak nagy köszönettel tartozom az Országos Ösztön-

díjtanács elnökségének, mert az 1937/38. évre adományozott bel-

földi kutató ösztöndíj jelentsen meggyorsította munkámat. Végül
dr. Szent-Ivány József úr közremködését kell még megkö-
szönnöm; szives segítségével hosszabb idt tölthettem el a már em-
lített felvidéki tanulmányokkal.

B) A felvidéki folyóvölgyekben végzett eddigi vizsgálataim.

I.

A 1 ág legfels völgyében végzett tanulmányaim néhány ada-
tából (26 p. 153—155) a Vág-terraszok keletkezésére nézve még tá-

volabbi következtetéseket nem lehet levonni, de a Magas- és Ala-

csony Tátra jégkori eljegesedésének ingadozásai alapján kézenfék
v volna az itteni ismertetett pleisztocén kori folyóterraszok erede-

tét egyszeren az éghajlati (klimatikus) elmélettel magyarázni.
Ezt az elgondolást támogatja a négy terrasz szabályos, zavar-

taln kifejldése, és fokozatos lejtés esésgörbéje. Ezen a részen fia-

tal tektonikus mozgások valószínleg nem voltak, de mködhettek
nem régi, talán harmadkorvégi törések. Jelenlétükre a Liptói-me-

dence jégkorszakbeli és jelenkori mésztufái utalnak, ezek az egykori
törésvonalakon feljöv hévforrásokból keletkeztek s néhol még ma
is rakódnak le. Sajnos, az igazi löszök területemen hiányoznak, a ter-

raszok pontos kormeghatározását más tényezk fogják eldönteni.
Addig, ezek a nagyon is juvenilis formájú, eléggé üde, jómegtar-
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tásiú, kaviccsal, de a két magasabbikon már kivehetleg nagyon
vékony, löszféle ainyaggal borított terraszok még sok érdekes dol-

got tartogatnak. Ha a régi irodalom (4.) nyomain kiindulva, az

újabb munkálatok után az egész Vágvölgy geomorfológiáját ismer-

jük, fogjuk csak tisztán látni a völgy és terraszainak fejldésme-
netét.

A Hernó.d alsó áttörésében, Margitfalvi és Kassa között csak

két jégkori terrasz nyomozható végig (26, p. 1 55—157.), ezek a Kas-

sa alatti Enyiczkei fennsík keleti szélén át Hidasnémetihez vezet-

hetk le és innen tovább a folyó bal partján, Abaujvár-Gönc-Vi-
zsoly irányában. Itt a magasabbik terrasz szintje kissé emelkedik.

Lehetséges továbbá, hogy a jégkori, vagy régebbi Hennádnak egy
Abaujszántó-Szerencs irányában húzódott kiágazását is sikerül

még pontosabban kinyomozni, ami egy feltételezett pleisztocénkori

vetdéssel sznhetett meg' és a folyó jelenlegi irányának (Gibárt-

Dobsza-Hernádnémeti) végleges kialakulásához vezetett. A folyónak
tehát ez a Margitfalva-Gibárt közti szakasza, már más fejldési),

mint a Vág legfels völgye. Az Alföld felé közeledve a Hernád
középs völgyében feltnnek a fiatal tektonikus mozgások, p. o. a

Kanyapta medence pleisztocénkori besüllyedése (3.p. 218.), ami a

Kassa-Hidasnémeti közötti völgyszakasz ers jégkori felkavicsoló-

dásával járt. A forraszoknak a Kassa feletti völgyrészletrl ismer-

tetett esésgörbéje (26 p. 156.) a, város alatt már elváltozásokat fog

mutatni. Továbbá a folyó pleisztocén terraszain a löszök nagyfokú
elterjedése, különösen a csonkaországi szakaszon, sok érdekes tám-

pontot fog nyújtani a fejldésmenet részletesebb ismeretéhez.

A Sajó völgyébl újabb adataim nincsenek. Bánréve feletti

szakaszának löszei már nagyon is emlékeztetnek — a közép-hernád-

völgyiekkel együtt — az Alföldhez közeli vidékekre; a pleisztocén-

kori mésztufák és a jelenkorban is mköd langyos források csak

a Gömöri medence fiatal törésvonalaira utalhatnak.

/. A völgy kialakulása.

C) A Dera patak völgye.

Budapest közelében, a Pilis hegységben, Pilisszentkereszt és

Pomáz közötti Dera patak völgyét is tanulmányoztam és fleg a

fejldésmenetét kíséreltem meg tisztázni. Mivel itt két eltér felé-

pítés terület, a Dunántúli Magyar középhegység mezozoikus-pale-

ogén rögvidéke s a neogén vulkánosságtól létrehozott Szentendre-

Visegrádi andezithegység határán vagyunk, különösen nehéz a vi-

dék fejldésmenetének kinyomozása. Végeredményként, a Dera pa-

tak völgyét jobbról szegélyez Pilishegy-Hosszúhegy-Kevélyek üle-

dékes, vagyis alapjaiban triászkori fdolomitból és daehsteinmész-

kbl álló rögsora már a kiscelli agyag lerakódása idején nagyjá-

ban a mai tagoltságában, mint teljesen kialakult szárazulat szere-

pelt. Ezután még a felsoligocénben, érte nagyobb tengeri transz-
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gresszió, de ennek elmúltával véglegesen szárazra került és tengeri

elöntés a neogénben se érte. A Dera patak völgye bal oldalán is

megvolt az óharmadkori-másodkori alaphegység, s egészen a felsoli-

gocén idkig, szárazulat volt; csakhogy, az óharmadkor végén siily-

Ivedt, elöntötte a hárshegyi homokk-, majd a kiscelli agyag ten-

gere s azután a fels oligocén ideje alatt már mindenütt tengerfe-

nék volt s hatalmas vastagságú, a vége felé homokos-agyagos ré-

tegsor keletkezett itt. Majd, a paleogén végén a tenger elsekélyiilt.

ellagunásodott, végleg elvonult, az alsó miocén aquitanien szintje

általános szárazulattal kezddik, de ez nem tart soká. A burdigá-

lienben újra transzgresszió jön, keleti irányból s a Holdvilágárok
vonaláig terjeszkedik, de vidékünk nyugati fele, a Peres hegy

—

robogók környéke szárazulat marad, míg egészen keleten már je-

lentékeny vastagságú homokos-kavicsos üledék s efölé, azonos tele

pii léssel a helvetlenben a zöld kvarckavicsokat tartalmazó bryozoás

mészk (24.1 rakódott le. (Mesélhegy.) Ez a tenger is lassan vissza

húzódik az újabb kéregmozgásokkal s a meginduló vulkanikus e-

rupeiók következtében sok helyen 2—300 m vastag andezittufa és

andezit települ a szárazulattá vált vidékre. A vulkánosság azonban
hamarosan elcsendesül, újra süllyedés jön, északról a tortonien laj-

tamészk tengere nyomul elre a vulkáni takaró mélyebb területei

re, egészen a Csi kóváresoport-Kn j ) i tányhegy mögötti Pilisszer. ti ász-

ló vidékéig. Késbb, a szarmata korban már itt sincs tenger, csak

terresztrikus üledékek keletkeznek Szentendre környékén, de az

egész vulkanikus kzetsorozat (andezit, andezit-tufa,) az alatt i

lev alap-üledékkel együtt kiemelkedik s lapos hullámokba gyúró-

dik. Tehát, a, Dera patak völgye területén, a legels, egységesen

szárazföldi idszak, amióta egészen a, mai térszín keretéi is meg-

adó hegyvonulatok is kialakultak, a szarmata korszak idején lehe-

tett, azonban az akkori felszínt már nem nagyon tudjuk elkép-

zelni, ahhoz nincs elég adat. Mivel a tenger nem nagyon régen vo-

nult el, s üledékei, a többi rétegekhez képest eléggé magasan van-

nak, kisebb függleges tagosultságot kell ezen a vidéken feltételez-

ni. Ellenben a völgyek lefutásúit s a vízrajzi viszonyokat semmi-
féle támpontból nem lehet visszaállítani.

Az egykori felszínbl csak a kiemelked hegységek magasabb
darabjai lehetnek az akkori térszín leszármazottjai, mert viszont
az azóta eltelt hosszú id alatt jelents normális lepusztulást s —
csak a küls erk mködését nézve is, a szárma la térszin nagyfokú
viszonylagos alacsonyodását kell figyelembe venni, amit azután az
esetleges kiemelkedések mérsékelhettek, vagy teljesen ellensúlyoz-
lak. így, a sztrátó-vulkánok helyett csak a Csikóvár-Bölcshegy
környéke függleges, kürtket kitölthetett andezitcsonkjai vannak
meg, (14. p. 8— 9.) stb. A Dera patak völgyének még nincs nyoma,
ámbár a már akkor is ugyanolyan csapású Pilis-Kevély rögsor
elre kijelölhette ezt az irányt.
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A pannon-pontusi Idszakban már nyoma van a mai Duna it-

teni eldje eróziós mködésének is (19. p. 7'44.). vidékünk azonban
tovább fejldik, vetdéseket mutattak ki, ezek tektonikus mozgá-
sokkal is járhattak, erre most kiemelkedések lehettek. A Dera patak
völgyének legsibb formája is ebben a korban kezdhetett kialakul-
ni, mivel legfels szakaszán, Pilisszentkereszt környékén ki lehet

jelölni nagyon régi, valamikor egy magasságban volt, ma 100—200
m viszonylagos magasságban lev lepusztulásszinteket a Pilishegy,

Hosszúhegy, valamint a Dobogók és Pereshegy lábánál, illetve ol-

dalain. Ezek még tovább, lefelé is követhetk, mégpedig a Hosszú-
hegy északkeleti, Szentkút környéki elreugró fokain, s szemben,
a csikóváralj i Tólak lapos, lapos felszínén, végül a pomázi Mesél-
hegyen át a Khegy tavacskás platójáig. Ezek a szárazföldi kép-

zdményeket sem tartalmazó, ma már nem egészen egy magasság-
ban meglev lepusztulásszintek tercier felszindarabok, ugyanúgy
az Oszoly és ennek északkeleti lejtsödése is. a pomázi plató nyu-
gati, karsztosodott, de már jóval alacsonyabb felszínével együtt.

Utóbbihoz azután a nem sokkal alacsonyabb levantei térszín csat-

lakozik. Itt tehát, az elbb mondottakkal szemben, mivel a Duna
mentén húzódó nagyjelentség törésvonal közvetlen közelében va-

gyunk, fiafalabbkori Szökkenéseket kellene feltételezni.

A fels pliocénben (levantikum), a harmadkor legvégén, már
a Duna a vidék erózióbázisa, s a már akkor is nagy folyó hatal-

mas vastagságú üledéket rakott le a, jelenkorival azonos lefutású

levantei Dera-völgy torkolatában a Pomázi fennsíkra. A mostani Du-
na-ártér fölött 65—90 m-re lev terraszképzdmény mintegy 8—10

m vastag s nagyrészt kayicsból, csak nagyon alárendelten homok-
ból s agyagból áll. Itt, másfél km körzetben 11 helyen lehet na-

gyobb elfordulásban, esetleg feltárásban is, észlelni egykori hor-

dalékát. Kavicsai kvarcból s kisebb mértékben andezit-, — másod-
kori mészk — , vagy homokk — és kristályospalából vannak. A fo-

lyami üledéknek az alaphegységre való településébl észrevehetjük,

hogy az egész terrasz kelet-délkelet felé kissé megsüllyedt. Nincs

ugyan szó valami nagyarányú elvetdésrl, de egymástól néha csak

száz méterre lev felbukkanások között 10—15 m magasságkülönb-
ség van. Csak kisebb méret vetdés, vagy eltolódásfélék voltak itt,

s az a kérdés, hogy milyen korúak ezek?" A vizsgálatok eredményé-

bl kitnt, hogy a levantei Dera patak legalsó szakasza nem a mai
irányban, Pomáz felé haladt, hanem inkább Budakalásznak s erre

ömlött bele az akkori Dunába is, kavicsai megvannak a dunaka-
vicsok közepette is. Tehát, a levantei kor vége felé alakulhatott ki

a Margitliget—pomázi ers vetdés s a patak mai völgyét kialakí-

totta. A levantei dunaterrász így, eredetileg még talán a kevéssé

zavart felszínen keletkezett, a Duna eróziója csak felhasználhatta

az itteni esetleges süllyedést, különben nem tudjuk megérteni, váj-

jon miért hatolt be, valósággal öbölszeren a Khegy és a Nagy-
kevély csoport már akkor teljesen kiemelked rögei közé. E kis

mozgások a pleisztocénben sznhettek csak itt meg, mert a Pomázi
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fennsík vízszintes településnek vélt nagyon is vastag mésztufaré-

tegeiben 5- 10 fokos, északkeletre és délkeletre, ritkábban, délnyu-

gatra, hajló dlési rányokát is mértek. (22.) Erre utalhat Rozl-o zs-

n i k budakalászi szelvénye is (23. |p. 80.). ahol a fel légvári terrasz

kavicsa mutat a fölé települt lösszel együtt, nagyobb fokú lesüllye-

dést.

A leventéi Dóra patak völgye balparti, Pomáz feletti (Mesél-
hegy oldalán lev) részletének levantei felszíni darabjait nem si-

került megtalálni, úgy látszik nem is egyszer vetmenti lozökke-

nés volt itt, hanem árkos, vagy öbölszer lesüllyedés, ami mélyebb-
re süllyesztette le ezt a szintet, viszont a helyben maradt s az ak-

kori lejtséghez csatlakozó részei utólag lepusztultak, csak, valami-

vel az új elemi iskola felett lehet ennek tulajdonítani egy nagyobb
földlépcst, de ezt is csak az alaphegység burdigádien kavicsa fedi

be. Ez alacsonyabban van, mint a Pomázi fennsík megfelel szint-

je. Ha, a völgyben most már felfelé haladunk, a Szamárhegyig
(212 m) ismét nem hitünk semmiféle magasabb, levanteinek vélhet
felszíndarabot., ellenben innentl kezdve felfelé a Klanacpuszta
(214—255 m) dombja, a Szent Hubertus domb, továbbá a Szurdok-
völgy és a Hosszúhegy között, részben régi, mállóit, kaviccsal is

fedett felszín részletét. Régi törmelékkúpok utólag szétvágott szár-

nyai is csatlakoznak egyesekhez.

A Szamárhegy éls Mesélhegy közötti nagy terraszhiány is-

mét csak tektonikus mozgás miatti süllyedéssíel magyarázható, a-

rnire jó példa, hogy Pomáz felett, a csobánkai országút mellett egy
szénre kutató mélyfúrás (9.) egymás felett két rétegben tárt fel fiatal

andezitkavicsot, ami pleisztocénkor! lehet. Itt tehát a levantei kor-

ban megindult süllyedés tüntette el talán a levantei szintet s a

fellegvári terrasz szintjét. Az alsó, vastagabb kavicsréteg a közbül-

s terraszt jelentheti, a, fels pedig a városi terraszt. Utóbbit már
semmiféle mozgás nem érte.

A szentendrei öböl pedig Koch A. szerint (1.) a jelenkorban
is mocsaras, vizenys terület volt. A legmélyebb pontja kb. 5 m.

magasan vau a Kis Duna (• pontja felett. Az 1937. V. 23-iki felh-
szakadás alkalmával _sok víz szaladt itt össze. A Dera patak árvi-

zének nagy része a HÉV-töltést átszakítva szintén ide folyt le. DNy-
i oldalán, Pomáznál a Dera patak hajóorrszeren elrenyúló városi
terrasza zárja el, a patak kavicsa itt a felsoligocén rétegeken fek-

szik. Terraszunknak ez az északi lejtje aránylag meredek. Itt a

városi terrasz keletkezése óta mködött vetdés zökkenthette le a

szomszédos, északabbra lev mély és eredetileg kissé lefolyástalan

területet.

Ezek G[ fiatalkori, de kismérv tektonikus zavarok éreztették'

hatásukat a patakvölgy fokozatos kialakulásában, ami mégis nagy
vonásokban, a Duna völgyének bevágódásait követte. A völgy fel-

sbb szakaszain, a nevezett változások hatásától eltekintve, csaku-
gyan a szabályos mederben, kell fokozatossággal ment ez a kiala

kulás végbe.
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//. A völgy morfológiája.

A Kétbiikkfanyeregrl Pilisszentkeresztre lejöv Hármasfor-
rás völgy választja el a Pilis (757 m) mészkrögét a Dobogók vul-

káni felhalmozódósától. E konzekvens völgyet alakította magának
a Dera patak egyik forrás-ága, a Pilis patak. Ez jobbról, a Pilis

('szak felé lankásan lejtsöd fennsíkjáról egy idszakos vízfolyású

szubszekvens, vetdés irányában kialakult oldalvölgyet vesz fel.

Ennek, a Pilis-Szépiakhegy közti völgynek kialakításában talán a

barlangi eróziónak is része volt. Közelében barlangok ismeretesek.

(15.). A fvölgy a Pilis mészklejti fell nem sok hordalékot kap.

De, annak ellenére, hogy a mészk tömege jelents mértékben

Fig. 1. ábra. A Pilis és Kanyargós oatakok egyesülésének környéke.

Die Umgebung dér Mündung des Baehes Pilis und Kanyargós. III.,

IV., V. = III., IV., V. sz. terrasz. — Flussterrassen No. Ili, IV, V.

A Pilis, 757 m, — Berg Pilis, 757 m. — Pilisszeutkereszt, 341 m.

pusztul, a hegy meredek lejti mégis szolgáltatnak valami
kevés lejttörmeléket, ez a pusztító záporok vizével, vagy a kifa-

gyással kerül le a lábához s a völgyfenékre.

Annál több durva törmelék kerül azonban le a Dobogók
vulkanikus kzet lejtirl. Itt, a különböz keménység
andezittufákból s andezitbl felépített, juvenilis térszínen kialakult

kis sztratoszubszekvens horpadásokban, völgyecskékben s a köztük

fennmaradt lejtrészleteken lefelé mozgó anyag PNy felé, a Pilis

mészkröge felé szorítja a források vizével eléggé bvült patakot.

Ez a legfels, a Kétbükkfanyeregnél kezdd 2—3 km bosszú völgy-

szakasz nagyesés és felsszakasz jelleg. A Pilis lábát elhagyva
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azonban már kissé kinyílik, szélesülni kezd, a völgyfenéken mozgó
patak kanyarog, a lejtk is lassan normálissá alakulnak, hacsak

nem bukkannának a felszínre azok a különös, terraszszer foldlép-

esk, amik többször megismétldve, fel, a Pilis aljához vezetnek.

Ilyenek csak a jobboldalon vannak. Tetejükön semmiféle fiatalabb

üledék nincs, legfeljebb kevés, magasabbról idemosott mészktör-
melék, ami sokszor sárga, vékony, löszféle anyagba van belekever-

ve. (.Nyirokhoz való átmenet. L. 25. a 2, ábrát.) Valamennyien úgy
látszik, vetdéssel alakultak s így ezek a Pilis rögébl ÉNy—DK
vetkkel mélyre lesüllyesztett darabok. A törések korát se lehet

megállapítani, egy adat van csak a kormeghatározásra: egy he-

lyen, két ilyen mészkrög közti mélyedésben megmaradtak a fels-
oligocén homokk vízszintes rétegei, ezek a vetk kialakulása után

Fig. 2. ábra. A III. sz. terrasz Pilisszentkeresztnél, a Kanyargós pa-

tak völgyében. — Die Flussterrasse. No. III. bei Pil, szentkereszt, im
Tale des Baches Kanyargós, x—x — terraszkavics — Terrassekies.

rakódtak már le. A legalsó sziklalépcsket (kb. 30 m magasan a

patak medre felett), mivel közel egyforma szintre lenyesettek. a

régi, levantei völgyfenék darabjainak lehet venni; túloldalt

a Dobogók alatt is megvannak, mint ersen lekerekített, alig fel-

tn lépcsk.

A Szurdok feletti levantei völgyfenék csak egészen lan-

kás esés völgy lehetett. Az akkori szárazabb idszaknak s a Dunán
is kimutatott jóval nagyobb hidrográdusnak megfelelen a. mel-
lékvölgyek s így az si Oera patak vízjárása is sokkal szeszélye-

sebb volt, talán csak az essebb évszakokban volt benne kevés víz

s legfeljebb az igen nagy felhszakadások alkalmával végezhetett
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pusztító munkát. Ennek megfelelen a benne mozgó törmelékanyag
is aránylag kevesebb lehetett, nem is volt egészen folyami jelle-

g, a rövid ideig tartó vízben való szállítással és koptatással
nem keletkeztek még igazi folyami kavicsok. S ha maradtak is

fenn ezekbl a legrégibb, kevéssé meghordott kavicsokból, mégse kü-
lönböztethetk meg egészen a lejtk törmelékétl. Emiatt is, s a le-

vantei idk szárazvölgy jellege miatt nem lehet még egészen pontos
vélemélnyt mondani a sokszor említett mészk-sziki aterrasz-lépcsk-
lafokokról végleg nem lehet mást mondani, mint régi vetdésekkel
alakult s hosszantartó szárazföldi lepusztulással a napvilágra jutott
keményebb, ellenállóbb lej tréiszl etek. Soha nem is szerepelhettek
völgyfenékként.

Fig. 3. ábra. A Szurdokvölgy fels része. — Dér obere Teil des Tales

Szurdok. III. = III. sz. terrasz. — Die Terrasse No. III. V. = V. sz.

terrasz. — Die Terrasse No. V.

rl. Végül, a még magasabban (1.00 m-en) fennmaradt pilisalji szik-

A terraszképzdmények pontos kijelöléséhez a legjobb adato-

kat nyújtják a fvölgy jobboldalán található andezit- és a bal-

parton fellép mészk-, homokk- stb. kavicsok. Ezek elfordulását

ilyen formában Pilisszentkereszt felett nem sikerült még megfi-

gyelni, ennek alapján feltehet, hogy itt a levantei szintekben felté-

telezett esetleges patakkavicsokat, ha meg is voltak, elpusztította

a késbbi pleisztocén, és jelenkori völgybevágódás. Ez a kavicsmi-

nséget is felhasználó terraszkijelölés azután a szurdokalatti és

a fiatalabb terraszképzdményekre mindenütt és mindig keresztül-

vihet. A Pilisszentkereszt feletti völgyszakaszon az említetten ki-
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vül még fiatalabb szintek nyomaira is lehet találni. így, nagyon
szépen látható egy 8—12 m-es, kaviestalan, igazi löszt nélkülöz, a

Dobogók felé inkább lankásabb, mállóit andezittel fedett, a Pilis

felé nagyobb mértékben alámosott, pleisztocén szint. A kormegálla-

pításhoz ugyan se lösz, se kövület nincs, arról csak hasonló példák
(analógiák) alapján lehet beszélni. így, ez a fellegvári terraszok

szintjéhez, az alatta következ, alacsonyabb, 3—4 m-es, andezit- és

mészkkavicsokkal jelzett, fiatalabb szint viszont, a közbüls tér-

rész szintjéhez tartozhat. (1—3. kép.) De az itteni folyóterraszok ki-

alakulását a Pi I isszentkereszt alatti {Szurdokvölgy kemény triászko-

Fig. 4. ábra. A Szurdokvölgy alsó részének bevágódása. — Die Ein-
sehneidung tles unteren Teiles des Tales Szurdok, x—x = A dachstein
mészk völgybevágódással feltárt réteglapjai. — Die durch Talein-

schneidung aufgeschlossenen Schichtflachen des Dachsteinkalkes.

ri mészkbl álló gátja nagymértékben módosította, hátráltatta, e-

zért láthatunk itt viszonylagosan jóval Idsebb forraszokat, ezek
azonban a szurdokbeli lassú völgymélyít folyamatok mialt már jó-

val alacsonyabban fejldhettek ki.

Feljebb, az említett falu nyugatra lev legszéls házainál
vágja le epigenetikuson a Pilis patak a legels, kis dachsteinmész-
krögöt a közeli Pilishegy hatalmas tömegének lankásan aláeresz-
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ked lejtségébl. Ez a jelenség lefelé folytatódik, egészen a Dobo-
gókrl lejöv Kanyargós patak torkolatáig, ahol azután már a
Szu rdokvö Így kezddik.

De az említett két kis pataktól a Pilis-Hosszúhegy tömegébl
epigenetikusan (13. p. 40.) leválasztott daehsteinmészkrögök már
eredetileg sem voltak összefügg darabok, hanem még az óharmad-
korvégi vetdésekkel különböz magasságba kerültek, ellenben mór
a süllyed alsóoligocén szárazulatra elnyomult hárshegyi homok-
k tengere egy szintre abradálhatta ezeket a magasabbra emelke-

d, kis rögöket. Üledékével be is takarta az egész térszínt, csak-

hogy a késbbi szárazföldi lepusztulás sok helyen eltüntette a

fed homokkrétegeket s különösen az eredetileg magasabbra emel-

kedett rögökrl már hiányzik is ez a takaró, így látható a dach-

Fig. 5. ábra. A Szurdokvölgy alsó része. — Dér untere Teil des Szúr

dok-Tales. III. = 111. sz. terrasz folyóhordálékkal. — Die Terrasse No.

III. mit Flusssehotter. x = A dachsteinmészk rétegeinek alámosása.
— Die Unterwaschung dér Schichten des Dachsteinkalkes durch den

Bach.

steinmészk a felszínen. De, a közbüls, mélyebben maradt darabo-

kon még mindig ott van a homokk s mivel ennek rétegei valamivel
lazábbak a mészkéinél, a fokozatos lepusztulással lassan egyenetlen

térszint fogunk nyerni; már most is látható, hogy a kis mészk-
rögök valamivel jobban kiemelkedettek, mint a mélyebben maradt,

hárshegyi homokkvel fedett részletek. Ez a jelenség különösen ott

látszik, ahol a mélyen bevágódott patakvölgyek peremén, elvégz-
dik a lankás térszin pilisszentkereszti lapály.

Ebbe a lapos felszínbe (fellegvár! terraszok szintje, ezen van
Pilisszentkereszt falu) 15 m mélyre vágódtak bele a Pilis és Ka-
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nyargós patakok völgyéi, ebbl a térszínbl emelkednek ki a Szur-

dok környékének régibb felszín, homokkövei, vagy terra rossáyal

fedett, mészkbl álló magaslatai s a két patak egyesülése után kez-

ddik a festi, szk völgy. Kb. 1 km hosszú, felsbb részén széle-

sebb, nagyesés középszakasz jelleg, majd felsszakasz jellegvé

alakul, s leginkább a. legalsó harmada , nagyon meredek lejtés, zu-

Fig. 6. ábra. A Szurdokvölgy dachsteinmészkrétegeinek fokozatos

völgybevágódással feltárt, karsztosodé réteglapjai. — Die im Szurdok-

éi - Tale befindlichen, karstierenden Schichtfláchen, welebe durch die

gestaífelten Taleinsc-hneidung aufgeschlossen wurden. 1 — Régebben
a felszínen lev, jobban karsztosodott réteglap. — Stárker karstieren-

de Schichtfláchen, die sich schon seit früher Zeit au den Erdoberflá-
elien befinden. 2 = Üjabban felszínre került, keveset karsztosodott
felület. — Die im jiingerer Zeit au die Erdoberfláche geratene, kaum

karstierende Schichten.

batagos részlet. A völgy végig a fels triász mészkbe vágódott be-

le s közel az alsó végéhez, nagyszeren látható a rétegek északi,

45—50°-os dlése. Ezen a helyen, a völgy jobboldali lejtje épen
egy hatalmas réteglap, a bal lejt ellenben nagy mértékben alámo-
sott, aláhajló rétegekbl áll, míg efölött, magasabban, a felszínre

bukkanó rétegfejek láthatók. Keresztmetszetben tekintve, a patak-
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medernél a nagy alámosás miatt a két lejt párhuzamos, míg ma-
gasan, a jobbparti a lejtszögnél meredekeid) dlés, a balparti pe-

dig ellenesés rétegekbl van. (4—5. kép.) A régebben felszínen le-

v mésziklapok szépen karsztosod tak. (6. kép.)

A Szurdok bevágódása, amint már említettük, a levantei kor-

ban kezddhetett el a dayhsteinmészkövet befed vékony hárshegyi

homokktakarón, csak ennek átvágása után kezdett mélyülni a

jóval keményebb mészkbe. Alsó végénél azért a legnagyobb a völgy

esése, mert közvetlen az itteni nehezen pusztuló mészk után a cso-

bánkai medence laza üledékei jönnek sorra, ahol jóval gyorsabb a

völgybevágódás és a völgyszélesítés folyamata. De, a puha kzet
pusztulásával lépést kell tartani a kemény kzetének is, különben
a kemény kzet völgyszakasz függne az elz felett. Ezt a kü-

lönbséget a patak azzal hidalja át, — amennyiben elegend törme-

léket is szállít, — hogy a keményebb kzetbe jobban belevágódik a

kétféle keménység kzet határán. Ez a jelenség úgy látszik, itt. a

Szurdok esetében mindig megvolt, mert általában a szurdokalatti

puha kzet térszín, — mint erózióbázis — , rohamosabb lepusztulás-

ból ered gyorsabb alacsonyodása miatt a patak esése és munkáké
pessége is megnövekedik. Így azután, a Szurdok alsó végén nagyon
ers a bevágódás, míg közvetlen alatta, amint a szk völgy kinyí-

lik, a Csobánkai medence lazább kzet térszínén, nagyesés törme-

lékkúpon a patak hordalékát látjuk lerakva. Ha több törmeléket

mozgatna, könnyebben hidalná át az így felépül hatalmas törme-

lékkúp az óriási eséskülönbséget s a völgy nagyesés része is sok-

kal menedékesebb volna. Ebben az esetben, ha az erózióbázis hosz-

szabb ideig tartó állandó magasságban maradását tételezzük fel. a

törmelékkúp folytonos épülése s a Szurdok vég nélküli mélyülése

nem képzelhet el, hanem az, hogy egy bizonyos ponton a bevágó-
dás megsznik s kezddik ebben is a völgyszélesítés s a középsza-

kasz jelleg. így képzelhet e! felsbb, aránylag régibb eredet ré-

széhek nagyobb méret kiszélesülése s egyben a terraszféle képzd-
mények s a lösz nagyarányú hiánya. A jelenkorban is, a fels vé-

gén a kanyargó patak egy-egy nagyobb lendület kanyarulatával
alámossa s még meredekebbé teszi a mészklejtket.

Ha most már a Duna völgyében, mint erózióbázison a folyó

bevágódik a mellékvölgyei is felszszakasz jellegek lesznek s be

vágódási folyamatok kezddnek. így történik a Dera patak völgyé-
ben is. Megsznik a törmelékkúp építése is, ehelyett inkább kérész

tülfrészeldik s pontosan, amikor az új völgymélyítés a Szurdok
völgy kemény mészkövéhez ér, itt is, a hirtelen megnövekedett esés

újabb felsszakasz jelleggel járó folyamatokat indít meg, de az
igen kemény mószkövön az ríj völgymélyítés nem lesz gyors, na-

gyon lassan fog az végbemenni, de annak ellenére fokozatosan vé-

gig fog benne terjeszkedni. Csakhogy a bemélyítés foka nagyon
különböz lesz. Aránylag leggyorsabban megy mindig a völgyszo-

ros legalsó részletén, mivel itt, az alant elhelyezked lazább kzet
erózióbázis felszínének gyorsabb süllyedését követni iparkodik a
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szomszédos Szurdok-részlet is s e helyen van mindig a legnagyobb

rohanója a völgynek s a pataktól hurcolt törmelék a víz sebesebb

folyása miatt itt végzi a leghatásosabb erodáló munkát. Felfelé

azután, feltételezve mindenütt az azonos kzetminséget, az erózió-

bázis süllyedése* következtében beállott felsszakasz jelleg állandó-

an (hiperbolikus görbével jellemezhet függvény szerint) csökken.

Az így elállott bevágódás eredménye mindenkor még a Szurdo-

kon keresztülfolyó víz s az általa szállított törmelék mennyiségétl

is függ s ha állandó átlagos vízmennyiséget és hordalékot számí-

tunk itt a bevágódás ugyanazon idegységeire, úgy a völgymélyü-

lés mértékére az egymásutáni idegységekre fokozatosan csökken
értéksorozatokat kapnánk, így a kialakuló terrasz esése is (felfelé

haladva) csökken és kevesebb eltérést jelezne, feltéve, hogy az eró-

zióbázis süllyedése egyenletes, vagy zérus.

Csak az a kérdés, vájjon ezek az egyes süllyedések milyen
hosszú életek voltak? Ezektl függ a Szurdok feletti völgyszakasz

felszínalakulása is. A bázisisii Ilyedéseket követ bevágódás ugyanis

terraszképzdést eredményez. Ha a völgybemélyít hatások hosszú

ideig tartanak, a völgy egész hosszúságában, s felette, a szentke-

reszti részén is végigmegy a bevágódás és terrasz keletkezik. Kü-
lönben, ha rövidek ezek a folyamatok, a Szurdok környékén nem
alakulhatnak terraszok. így azután meg lehet indokolni azt, — a-

kár rövid ideig tartó éghajlati hatásokra, akár kisméret tektoni-

kus változásokra, mint erózióbázist mélyít okokra, gondolunk,
hogy szk völgyszorosunk környékén miért nincs meg a Duna völ-

gyének megfelel valamennyi fiatalabb terrasz. Benne a patak, a

környezete lazább üledékekkel borított térszínhez kénest, sokkal las-

sabban vágódik be. Ha a pleisztocén kor sr egymásutáni erózió-

bázis süllyedéseire gondolunk, amelyek nem mind tarthattak hosszú

ideig, tehát a velük kapcsolatos mélyít hatás is leginkább csak a

Szurdok legalsó részét ostromolhatta. Ezért alacsonyodtak le a

völgyszorosban az idsebb terraszok s nem mehettek keresztül raj-

ta a fiatalabbak (I. és II. terrasz. 1. tábla). Ezért van a völgynek
ezen a részén a legnagyobb esése.

A levantikumban megindult Szurdokvölgy keletkezése, ameny-
nyire a nyomok jelzik, (5. kép.), nagyrészt a felszíni erózió mun-
kájával történt. A barlangi eróziónak itt csak kevés szerepe lehet,

erre mindenesetre a sziklafalakon lev kisebb járatok utalnak, ezek

között jelentékeny a Jaskó-tól ismertetett, a völgy fenék felett

pár m-re nyíló Ki m mély barlang.

Mivel a völgy zavartalanabb részein még kisebb-nagyobb ma-
gasságban folyókavicsok is maradtak fenn s föléjük és közéjük
ülepedve kissé sárgás, löszszer porral kevert agyagos lejttörme-

* Nem kell itt okvetlenül tektonikus mozgások miatti erózióbázis

süllyedésre gondolni, hanem általában a Dunának bizonyos okok miatti

bevágódására.
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leket is találunk, a völgy régebbi eredetére kell gondolnunk. E ka-
vicsos képzdmények 3—20 m magasságig, egy a legalacsonyabb,
.jól és egy magasabb, kevéssé kivehet szintben helyezkednek el,

mint valószín terraszok. A fels a fellegvári, az alsó a közbüls
terrasznak felelne meg. Az alacsonyabbik lefelé emelkedik, üledéke
5 m vastag is lehet.

Ezek alapján Szurdok völgyünkben a legfbb lepuszlító er
mégis a felszínt erózió , a felsszakasz jellegit völgyekre jellemz
mélyítiég vájó munka, aminek f eszközei a Dobogók fell ide

kerül andezitgörgetegek is. A völgybevágódás munkáját még a

triászkori kemény mészkben fellép lemezesebb , márgásabb réte-

gek is könnyítik. A terraszféle maradványokból a Szurdok foko-

zatos, s a terraszos Dunavölgy fejldéséhez hasonló kialakulásmód-

jára következtethetünk. A Szurdokot, a csobánkai Dera völgyhöz
hasonlóan szintén az északról lekerül nagymennyiség hordalék
szorította neki a Hosszúhegy északi csücskének. Ezért szalad be,

els látásra alig érthet módon, a két mészkhegy közé. Viszont,

ha északabbra (ott, ahol a Szurdok-Peres hegy közti nyereg van)

történt volna a. bevágódás, akkor is elérte volna — bár jóval ké-

sbb — a; völgymélyülés a mészkövet, apaiak mélyít munkája
azonban jóval gyorsabb lett volna a laza f. oligocén homokkben.
Ezt különben a Peres hegyrl lejöv s a Dera patakba a Szurdok
alsó végénél torkoló Pereshegyi árok mély bevágódása is igazolja.

Utóbbin viszont még könnyebb volt a völgymélyítés, mert — ande-
zites kzetbl ered ugyan — de völgye legfels szakaszán ugyan-
csak a f. oligocén homokkövek szerepelnek. A Dera patak a mai
Szurdok vonalától északabbra talán sohasem folyt, de az ellenkez
esetben is, nagyon régen mozoghatott itt, mert ezen a Hosszú hegy
levágott csücskét a Peresheggyel összeköt nyereg a folyami, ille-

tleg a pataktól lerakott képzdménynek, kavicsnak nyoma sincs,

már lepusztult innen.

A Szurdokból kilépve, patakunk a Csobánkai medence hosz-

szúkás, 100 m-el alacsonyabb térszín ü lapályára ér. Ennek fels ré-

szét a Dera patak 1 km hosszú, 240—260 m magasságban lev, je-

lenleg is épül törmelékkúpja foglalja, el. Medrét itt szabályozták

s a mesterségesen bevágott meder falain jól láthatók a kavicsréte-

gek s a homokosabb sávok váltakozása. Árvizek alkalmával a nagy

víztömegek ellepik az egész törtnelékkúpot, st, még a, szomszédos,

elgátolt, de ma már mélyebben fekv szántóföldeket is, a nagy
vízáradat vastag törmeléket, szikladarabokat, kavicsokat, lazább

anyagokat, homokot hagy bátra. Ezen a környéken a völgy ma-
gasaid) szintjei, terraszai nem láthatók, elmosódtak.

A törmelékkúp elhagyása után alakul ki a völgyben a 2—300

m széles és 5 km hosszú, egyenes, tálalakú jelenkori völgysík, ami

Csobánkáig tart. A patak nem nagyon fejlett kanyarulatokkal fo-

lyik itt vé)gig, de kanyarulatai újabban bevágódnak, mintegy 2.5- 3

méterre a lapos völgyfenékbe s a középszakasz jelleg folyóra jel-
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lemz völgyszélesítése csak nagyon kivételes helyekre szorítkozik,

pl. Csókánkétól felfelé 2 km-re van ilyen hely.

Az alluviális völgyfenék alacsonyabb részeinek vékony ár-

téri képzdményeit, fekete talaját átvágva a jelenlegi bemélyítés

már a hárshegyi homokk kissé északnak dl rétegeit is elérheti

a meder fenekén. A széles, jelenkori völgyfenékbl jobbra is, balra

is, terraszok emelkednek ki. Ezek közül a legalacsonyabb 1 m-es,

csak helyi jelleg. A következ, közel Csókánkéhoz, lösszel takart,

5—8 m-es, kavicsa a Szentkuti völgy torkolatánál van szórványo-
san feltárva. Ugyanez felfelé is megvan, de csak a völgy jobb fe-

lén, nem messze a Szurdoktól. Szemben, a túlsó oldalon, a Salaba-

sina árok torkolata alatt is nyomozható. Kavicsréteg is jelzi aa

elbbit.

A Csobánkai medence harmadkori rétegekkel kitöltött s levan-

tei kori törmelékkúpokkal és andezitkavics- és görgetegekbl álló

takaróval elegyengetett 220—250 m t. sz. f. felszínibe bemélyül
Dera patak völgye az északról dél felé terjeszked törmelék-

kúpok miatt térült el a, pilisszentkereszt-pomázi f vetdésiránytól.
Ezért folyik a patak szorosan a Hosszúhegy-Iviskevély-Oszoly lá-

bánál s így helyenként alá is mossa a keményebb, hárshegyi homok-
kbl, vagy dachsteinmészkbol álló lejtrészeket, pl. Csobánka felett

1.5-—2 km-el, a jobbparton. Egyebütt normális lejtkkel találkozunk.

Nagy oldalvölgyek nincsenek, a Holdvilágárok völgyét kivéve. A
Hosszúhegy fell is csak egy kisebb völgy torkollik, ez a mészk-
hegységnek egy nagyarányú barlangi beszakadásából alakulhatott
ki, kb. 50 m mély berogyás. Egyéb völgy erre nem keletkezett, csak
alankás ÉK oldalát befed hárshegyi homokk s esetleg kisebb ron-

csokban megmaradt (közép) oligoeén agyagon létesültek újabban
a hegység fgerince felé hátraharapózó aszóvölgy-bevágódások.
Ugyanezeket észlelhetjük Csobánka falu területén is

Margitliget környékén a Szent Hubertus domb elreugró, me-

redek röge szorítja össze a, völgyet, mintha csak itt is epigenetikus

völgybevágódás lenne. De más a helyzet. A repedésekkel és

kisebb járatokkal át- és átjárt, kis rögöt a rajta lev nummulinás
mészk- és hárshegyi homokk sapkácskával (8.) együtt az oligocén-

végi-miocéneleji vetdések emelhették ki ugyanakkor, amikor a

Szentendre-visegrádi óharmadkori hegység lesüllyedt. Ezzel a fo-

lyamattal járhatott persze a, Csobánkai medence többi részének az

elsüllyedése is és a f. oligoeén-miocén sekély tengerek ide is benyo-

mulhattak s üledékükkel ki tölthettek az akkori csobánkai öblöt. Az
így keletkezett felsoli gócén üledékek a környéken sok helyen, a

község és az Oszoly között megvannak, még a medence 220—250 ür-

es, nyirokkal, kaviccsal borított levantei, régi felszíne alatt is.

Ugyanezek az üledékek boríthatták be a Szent Hubertus domb ki-

csiny mészkrögét is, csak a levantikumban megindult völgykép-
zdés és a Dera pataknak az északról elnyomuló törmelékkúpok-
kal való délnek szorítása, mint véletlen, szabadította ki az újhar-
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madkori laza üledékek köpenyébl. C h o 1 n o k y ezt a szakaszt is

epigenetikusnak tartja. (27.).

Ezen a részen tehát a Hubertus domb lejtje közel függleges;
domborít, alámosott, tört lejtt találunk. Ez a völgykeresztmetszet
az igazi epigenetikus völgyekre nem jellemz. A patakot itt a

Holdvilág-árok egykori, hatalmas törmelékkúpja szorította délnek
s a levan lei kor óta végbement fokozatos völgybevágódások alatt

is megtartotta ezt a szerepét, nagymennyiség hordalékával még
ma is az Oszoly északnyugati sarkának szorítja a Dera patakot s

vele együtt alámosta az Üszolyon kívül még a Hubertus dombot
is, ezért olyan meredekek itt a lejtk. He jelenleg nem tudja oly

hirtelen követni a fvölgy bevágódását a torkolatában lev kis.

Keményebb homokkögút miatt. így azután, kissé- feljebb, vizenys
kisesés szakasza, van.

A margitiigeti kapun kilépve, elhagyja Dera patakunk a Cso-

bánkai medencét s újra a levantikumban kialakult fontos vetdést

követve, kilép a pomázi völgybe, északról keletre fordul. A fordu-

lóban, baloldalt, több, kisebb laza homokkdomb emelkedik ki a

térszínbl. Ezek is a régebbi vögyfenék-maradványokhoz tartoznak,

különösen a völgyfenék fölé 60—65 m-re emelked alul cattien réte-

gekbl álló Szamárhegy. Rajta is valószínleg levantei kori, folyó-

víztl koptatott, kavicsból és görgetegbl álló takaró van. A tle
SAV-re lev kisebb, 15—20 m viszonylagos magasságú homokk-
dombokon. valamint, a Szent Hubertus dombon nincs már meg a

kavicstakaró. E keményebb kzet részletek, avagy kaviccsal vé-

delmezett, egykori völgyfenékmaradványok a környez lazább üle-

dékek részleges, vagy teljes lehordúsával maraldéMormákká alakul-

tak. A lepusztított erk közül a völgybevágódásokkal meg-megúju-
ló erózió mellett egyes forrnák kialakításában a szél munkája is

nagyobb mértékben szerepelt.

Völgyünk Margitliget alatt is aszimmetrikus. A patak ponto-

san a Pomázi-fennsík lábánál folyik, mert a Csikóvár-csoport an-

dezithegyeirl lekerül sok törmelék szorítja oda s a sok alámosás
miatt vannak itt is egyoldali, domború, va.gy tört lejtk. De a

völgy baloldali, lankásabb részén már nagykiterjedés, 5—8 m ma-
gaSi terraszfelszin van, mészk-, homokk-, andezit- és kvarcból ál-

ló kavicsa, 5—6 m magasan található, fekiije a felsoligocén (catti-

en) rétegsor, felette pedig vékony lösz van, en'e egyes helyeken
még jelenkori kavicstakaró is települ.

Pomáznál a patak mindkét partján végighúzódik egy 4—

6

m-es alacsony terrasz s a- község alatt, félszigetszeren, messze be-

nyúlik a Kis Duna óholocén síkságába. A falu nagyrésze erre é-

pü'lt, a 2.5—3 km hosszú futca is ezen húzódik végig. Egyes ház-

csoportok késbb már nem fértek el a terraszon s lassan a mostani
(óalluviális) völgyfenéket is beépítik, ami azonban az esetleges ár-

vízveszedelem ellen, mint ahogy a közelmúltban is történt, nem
nyújt elég védelmet.

A Kis-Duna óalluviális síkságába benyúló, a városi terraszok-
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na,k megfelel, félszigetszer terraszdarabok magassága a Dera-

patak felett 5—£ m, a Duna ártere felett pedig 14—16 m. Kavicsuk

fekete, kavicsos, humuszos talaj alatt következik, 1 ni vastag s an-

dezit-, mészk- és homokkkavicsokból áll. Ez biztosan a Dera pa-

tak hordaléka, változó, de közepes szemnagyságé, felijében a 10

—

15° északi dlés fels oligocén rétegek települnek. Ezek itt a kör-

nyéken több helyen a felszínre bukkannak. Kövületeket is tartal-

maznak.

III. A völgy terraszai.

Ezek ismertetésekor mindig a Duna jól tanulmányozott ter-

raszrendszerébl (19,20.1 kell kiindulnunk s haladnunk felfelé, a pa-

tak völgyén, a legfiatalabb korútól kezdve. (1 és 2. tábla.)

1.* A Duna Szentendre alatti széles óholocén terraiszából kiin-

dulva, patakunk völgyében csak az óalluviális, 2—3 méterre terjed

bevágódást követhetjük felfelé, a Csobánkai medence közepéig.

(L. 25. p. 90.). Kavics ezt nem nagyon jelzi, sokszor csak a vastag

ártéri agyagot tárja fel a meder fala,. Olykor feitöltés nyomait is

lehet itt észlelni, pl. az 1937. tavaszán elvonult nagy áradás is el-

borította még ezt a szintet s helyenként 1 m vastag újabb hordalék-

kal borította be. Az említett bevágódást csak kevés helyen váltja

fel völgyszélesítés.

rí. A városi terrasz Pomáz alatt kezddik. (Igazi lösz itt nincs

rajta, vagy elmállott, vagy elmeszesedett, mint azt egy kút mé-

lyébl elkerült anyag mutatta.) Nyomon követhet mintegy 4—

5

m átlagos magassággal Pomáz és a Szamárhegy között, Margitliget

felé, nagyon vékony lösztakaróval, továbbá Csobánkán át, különösen

a jobparti részeken, az Itteni kálvária alatt, ahol vastagabb lösz

borítja, kisebb megszakításokkal fel egészen a Szurdokvölgyig, a-

hol eltnik, csak a szk völgy nyílásánál lev s fiatalabb bevágo-

dással kettévágott törmelékkúp csatlakozhatott hozzá. Kavicsa
majdnem végig megvan, andezitbi, kvarcból és a környéken el-
forduló üledékes kzetek anyagából áll.

III. A dunavölgyinek megfelel közbüls terrasz kevés lösszel

fedve megvan Pomázon, a mésztufafennsík északkeleti lábánál,

mintegy 12 m-en, sok kaviccsal jelezve. A falutól nyugatra ellen-

ben, az említett mélyfúrás szerint, elsüllyedtnek kell feltételeznünk,

kavicsa az ' m-el a felszín alatti városi terraszkavies alatt van. 3

m mélyen kezddik s 5 m vastag: ers felkavicsolódást jelent ez.

Ennek a terrasznak felfelé, Margitliget irányában nyoma nincs, itt

is csak néhány kavicsmentes, 15—20 m-es kis felszíndarab (kis

dombok teteje) sejtteti jelenlétét. Csobánkánál s a medencében is

hasonló a helyzet. A Szurdokvölgy kezdetéinél alighanem ez tnik
fel a hegyomlásoktól megkímélt részeken, eleinte vagy 10 m maga-
san s nagy vastagságban (4—5 m), késbb alacsonyodva s véko-

nyodva húzódik fel egészen a Pilis és Kanyargós patakok völgyébe.

A képek és táblák terrasz-sorszámozásával sorrendben is azonos jelzésüek.
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IV. A Duna fellegvári terraszai szépen megvannak Pomáz és

Kalász között, a Verebes dln. Innen felfelé, a Déva patak völgyé-

ljen haladva, a Pomázi fennsík északi szélén láthatunk egyes ma-
gasan lev sziklafok féléket, de igazi, jobbára andezitbl álló pa-

takkavics csak a Pap malom magasságában található, kb. 25—30

m magasan, lösz nincs rajta; szemközt, a Mesél és a Szamárhegy
közt nincs meg ez a terrasz. Csak Csobánkán tudjuk újra kinyo-

mozni, mint sziklaterraszt, a faluban, a jobbparton. Kevés andezit-

kavics jelzi. Szemben, a Klanacpuszta dombjának délkeleti, lösszel

takart, alacsonyabb része is ehhez tartozhat. Megvan még feljebb,

a szentkereszti országút melletti kolostorrom dombján s a Szurdok-
ban is ott van a nyoma, mintegy 13—20 m-el a völgyfenék felett,

andezitkavicsnyom alakjában. Pilisszeníkereszt lapálya is ebbe a

szintbe kerül.

V. A jégkorszak eltti, levantei terrasz a Pomázi fennsíktól s

a Mesélhegy délkeleti, elreugró, kis csücskétl kezdve, a Sza-

márhegyen, a Hubertus kápolna és a Klanacpuszta dombján át kö-

vethet felfelé a Szurdokvölgy magaslataihoz. A legtöbb helyen,

kivéve a második és utolsó helyet, durvább-apróbb kavics jelenik

meg rajta.

VI. A pannon-pontusi, máig is fennmaradt felszíndarabok (K-
hegy, Mesélhegy, Tólak) közelebbi körülhatárolása még sok kíván-

nivalót hagy hátra.

A Dera patak völgyérl közölt adatokat összefoglalva, látható,

hogy még sok jelenséget nem tudunk itt megmagyarázni. Minden-
esetre, a vidék fejldéstörténetének helyes megítélésekor helyet keli

adni a harmadkor után is mködött bels, tektonikus erknek is,

mivel, amint arra a kevés nyomból is következtethetünk, beleszö-

vdtek az általános fejldésmenetbe s kissé módosították a terra-

szok kialkulását. Továbbá, ugyanilyen hatása lehet még a fejldés-

menetben a helyenként fellép keményebb kzetminst pnek is, a-

mint azt a Szurdokvölgy érdekes kialakulásán vizsgáltuk. Azonban
a tektonikus és klimatikus eredet terraszok, vagy terraszrészletek

100% -os szétválasztása eddigi vizsgálataim alapján még nem old

ható meg.

Munkám végeztével hálás köszönetemet kell még kifejeznem

dr. Cholnoky Jen egy. ny. r. tanár úrnak, valamint dr. Kéz
Andor és dr. Bulla Béla egy. m. tanár uraknak, végül dr.

Xoszky Jen múzeumi igazgató úrnak, akik mindenkora leg-

nagyobb figyelemmel kisérték munkámat és értékes tanácsaikkal

sokszor támogattak.
* * *

Allererst spricht Verfasser von dér Vergangenheit dér

Flussterrassenforschungen Ungarns. Er maciit die klimatischen

und tektonischen Terrassteorien bekannt, deutet weiters aus B u 1-

las Feststéllung, nach velcher bei dér Entstehung dér Flusster-

rassen Ungarns — in dér Eiszeit — tektonisclie u. klimatische Grün-
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de mitwirkten. M:an kann zumeist dérén genieinsame Wirkung
feststellen. Audi die durch Verfssel' durchgefuhrten Beobachtun-

gen deuten darauf.

Die im oberen Vág-Tale befindlicben vier Terrassen des Eis-

zeitalters halt er auch für solche klimatischen Ersprunges, aus

dem. im Liptóer Becken vorkommenden Kalktui'f hingegen künn
mán auf tektonische Bewegungen jiingeren Alters folgern, die

wahrscheinlich noch vor dem Pleistozán wirkten.

lm Hernád-Tale oberhalb Kassa fand er bloss zwei Terrassen

dér Eiszeit, bei dérén Entwickelung tektonische Bewegungen des

Pleistozáns mitwirken durften, ebenso wie bei dér schon ausgewie-

senen Einsinkung des Kanyapta-Beckens. Auf <lie jiingeren Bewe-
gungen verweisen das steigende Erhöhen dér oberen Terrassen gé-

gén die grosse ungarische Ebene; wie auch dér eigenartige Ab-
lauf des Szerencs-Baches.

Endlich hat Verfasser diese jiingeren Umánderungen in unmit-
telbarer Nahe Budapests, in dem im Pilisei' Gebirge befindlichen

Dera-Bachlale, erkannt. Eine Senkung des neueren Eiszeit altéi'.-;

und des Holoziins ist das „Szentendreer Moor”; wie auch die Seu-

kung dér allbekannte Zitadelle- und Mittleren-Terrasse oberhalb
Pomáz, was die Verdoppelung des eingesunkenen Elussschotter

,

andeutet. Auf jiingere Bewegungen verweisen auch die in kürze-

rer Entfernung síeli zeigende Kies-Niveauunterschiede auf dem
Pomázer-Plateau dér levantischer Donauterrasse usw. (Tafel 1. u.

2.) Im oberen Abschnitte des Tales kannten solche Bewegungen
nicht vollzogen werden, dieselben zeigen sich bloss in dér Nalie
dér Thermallinie neben dér Donau. Aus dem Szent end re-Visegrá-
der Gebirge hinabstiirzende massenha.ftiger Schutt drangte den
Dera-Ba.eh bis zum Bergfusse dér mesosoischen Kalkschollenreihe
des Pilis-Kevélys, wodurch das epigenetische Szurdok-Tál entstand
G3), in welchem zwar noch Flussterrassen vorhanden sind, die

sich aber im hartem Kalkgebirge gebildeten von Talabschnitte
modifizerten. (Abb. 3. u. 5.).

Verfa,sser wies so mit einigen treffenden Beispielen auf die
Dolle dér jüngeren Bewegungen in dér Ausbildung dér ungarischen
Flussterrassen Ilin.

# * *
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HARMADKORI NÖVÉNYMARADVÁNYOK EGER KÖRNYÉKÉRL
Irta; Udvarházi József.

DATEN ÜBER TERTIÁRE PFLANZENRESTE VON EGER (ERLAU).

Von J. Udvarházi.

Eger város délnyugati határában a Pap-hegy déli ereszén, az

n. n. Fertvölgy nyílásában homokot bányászna,k. Ebben a homok-
bányában tárják fel az egyik közepes magasságú dombot. Itt akad-
tam rá arra a finom szem, fehéres szürke vékony riolittufa réteg-

re, amely nagyszámban tartalmaz növénymaradványokat.
A feltárás szelvénye a következ: A legfelül látható réteg

barnásszin nyirok, melynek vastagsága 3—4 m között változik.

Általában kitn termtalajt szolgáltat és szép szllmvelés fo-

lyik rajta.

Ezen nyirokrétegben Elephas primigenius B 1 b. maradványa-
it találtam. Egy hatalmas agyar, több összetöredezett fog, egy ha-

talmas zápfog és más kisebb csontok kerültek el. 1898-ban buk-

kantak rá elször a fogakra, agyarakra és a csontváz egyéb darab-

jaira. Halaváts Gyula írta le ezeket errl a helyrl (Az egri

mammuth lelet. Földtani Közlöny XXVIII. k. 1898. 39. old.) Úgy
ez a réteg, mint az alatta következ, szürke szinti, homokos riolit-

tufa málladék, mely szintén tartalmazza az elbb említett marad-

ványokat, Seb r éter /. szerint a pleisztocén üledékeihez soro-

zandó. Ebben a rétegben lencsékben települve, a kavics és durváim
szem homok, pleisztocénkori folyóhordalékra mutat. Ez a folyö-

hordalék néha szintén tartalmaz állati maradványokat vagy köve-

sedéit fadarabokat.

Ezalatt pliocénkorú, több vékony, márgaszer réteg követke-

zik, teljesen vízszintesen települve, mely a vasas átivódás követ-

keztében többnyire rozsdavörös színezet. Valószínleg tavi üledék.

Lefelé ez a rétegsor mind tisztább és fehérebb lesz és már növény-
nyomok is láthatók benne Végül átmegy a teljesen tiszta, kréta-

szer fehér, kaolinos riolittufaba, mely könnyen faragható. Rósz
szül hasad így a levél és egyéb növénymaradványok, melyek ben-

ne bségesen találhatók, csak nehezen hozhatók épségben napvilág-
ra. Mivel állati maradványok nem fordulnak benne el, így csak
sztratigrafiai helyzetébl kell következtetni és ebbl ítélve, a réteg
valószínleg a közép vagy esetleg a fels miocénben képzdött.

Ezalatt a, növényeket tartalmazó réteg alatt, melynek vastag-
sága nem több 2ö— 3(1 cm né], durvább és finomabb szem szürke
és sárga szín homokrétegek váltakoznak, melyeket építkezési cé-
lokra hasznosítanak.

A következkben sorbaveszem a jól meghatározható növény-
maradvanyokat és igyekszem azokat a. recens fajok rokonságába
beosztani.

1. Tilia subserratifolia Udvar házi n. sp.

Folium e hasi subeordato, rotundo-obovatum, hasi paullo asy-
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metricum, parum supra médium latissimnm, cca. 5 cm latum. Apex
folii ignotus. Nervi laterales principales 7 jugi, subparalleli mar
ginem attingentes parum prorsiam arcuati, a nervo medio vincuio
20—60" egredientes. Margó folii tenuiter serratus, dentibus cca. i

mm alíis.

In formatione mioceniea média in valle Ferid prope Eger,
Hungáriáé média.

Három levelet sikerült eddig találnom, ez“k közül az egyik
levél olyan ép megtartású, hogy az alak és az erezet is jól megfi-

gyelhet. Szerencsés körülménynek kellett közrejátszania, hogy ez

az egy levél meglehetsen jó megtartásban maradt, mivel tisztán

látható, hogy mocsaras, nedves területre került, valószínleg a szél

fújta oda. Úgy szintén a szél révén kerülhetett ide az a sok más
apró növényi rész, amely a legnagyobb összevisszaságban szennye-
zi a tufát. Egyébként a levelet tartalmazó tufában elég sok durva
szemcsés homok is van.

A levél közepes nagyságú, a 7'. plotyphyllos és a T. cordaia

között helyezhet el.

A levél széles, ellentétben az összes eddig talált fosszilis Ti 1 i-

ákkal, st a jelenkoriakkal is, majdnem ép, csak igen finom fre
szességet lehet rajta megfigyelni. Mind a loér, mind pedig az ol-

dalerek meglehetsen kiemelkednek, de a végzdésük igen finoman
elvékonyodik. A fér mindkét oldalából 20—60° közötti hajlásszög-

gel haladnak az oldalerek. A harmadrend, néha villásan elágazó
erek majdnem merlegesen állanak a feren, illetleg a mellékere-

ken. A harmadrend erek alkotta mezket, úgylátszik sokkal fino-

mabb érhálózat tölti ki.

2. Acer grosse dento.tum H e e r.

Az e név ala,tt leírt levélmaradványok között különösen a kö-

vetkezk hasonlítanak az Eger fertvölgyi töredékes levélhez: 0.

Heer (tért. Helv., vol. III. p. 54, t. CXII, fig. 17—25); R. L u d-

wig (Palaeontographica, vol. VIII. p. 131, t. LI, 1, 2); W. P h.

Schimper, (Traité etc. vol. III. p. 144.)

Egyes szerzk ezt a levelet az Acer trilobatum A 1. B r. fajjal

azonosítják.

Az a levél, amit én találtam meglehetsen fogyatékos. A kö-

zéps karélynak és egy baloldali kárélynak a fele maradt meg. Vé-

letlen folytán ugyanennyi található a R. Ludwig által (20. p.

131.) talált levélen is. Szerinte a levél három nagyobb és két kisebb

karélyból áll. Ennek megfelelen a levél nyelébl rendszerint öt f-
ér indul ki, melyek mind egy-egy karély csúcsában végzdnek. A
TT. rend erek az ers fogakban végzdnek, a fogak között sehol

nincsen másodrend ér. Annyi másodrend ér van, ahány nagy
fog.

Egyébként a hozzá hasonló Acer trilobitum-mai együtt a har-

madkor gyakori fái közé tartozik.
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3. Acer trilobotum A 1. B r.

A harmadkor leggyakoribb fáinak egyike, melyet leveleinek

nagy változatossága miatt már a legkülönbözbb elnevezések alatt

írtak le. Ezeknek legnagyobb része azonban aligha különbözik az

Acer trilobatum-tói.

Két levéllenyomat állott rendelkezésiemre, sajnos azonban

egyik sem maradt meg teljes épségben. Sokáig két külön fajhoz tar-

tozónak véltem ket, de késbb észrevettem, hogy egymást majdnem
teljesen kiegészítik. Az így kiegészített levél leginkább a Staub
Móric által meghatározott jellegzetes alakkal hozható vonatko-

zásba (28. p. 140.).

A levél öt karéi y ú, a karélyok egyenltlenek, a két legalsó

sokkal rövidebb és gyengébb a többinél; a középs a leghosszabb

(kb. 10 cm). Az oldalkarélyok kissé felállók s a középs karéllyal

képezte szögük 50°. A karéi yoknak megfelelen a levél nyelébl öt

fér indul ki, s mindegyik egyenesen fut a, neki megfelel karéi

y

hegyébe.

A levél nem a legjobb megtartású; csupán egyetlen egy má-
sodrend eret lehet rajta megkülönböztetni, mely 40 fok alatt haj-

lik az egyik férhez.

A levél nyele hiányzik Staub szerint (28. p. 144) olyan liosz-

szú lehetett, mint a lemez, vagy még annál is hosszabb.

E faj a harma^dkorban az alsó oligocéntól a fels miocénig

úgyszólván egész Európában honos volt. Grönlandon. Felsitáliában,

Sachalin szigetén, pacifikus Északamerikában az oligocénben és a

miocénben gyakori.

4. Rhus polaeocotinus S a p.

Két jó megtartású levélmaradványt vizsgáltam. Már az els
rá tekintésre könnyen megállapítható volt a hasonlatosság a jelen-

kori Cotinus coggygrlaviü

.

A levél lemeze a fér végzdésénél kissé benyomott, egyéb-

ként a levél épszél. Egy meglehetsen ers egyenes fere van,

mely csupán az utolsó harmadán, a csúcsa felé hajlik el kissé. A
másodrend erek 00—80 fok között hajlanak a férhez. A csúcs

felé a hajlásszögek még kisebbek is, mint 60 fok.

Minden másodrend ér (oldalér) egy, kett, vagy esetleg több

harmadrend eret bocsájt ki magából. Ezek rövidek és majdnem
/ízszintesen futnak a lemez széléig.

A levél alakját és erezetét tekintve majdnem teljesen mege-
gyezik a ma él C. coggygria Scop.-al.

Számtalan jelenkori C. coggygria S c o p-val hasonlítottam

össze és minden esetben ugyanazokat a hasonlatosságokat észlel-

tem. Csupán a levél alak tekintetében volt némi eltérés az egyes
jelenkori levelek és az általam talált levélmaradványok között.

Bár a levél válla hiányzik, könnyen kiegészíthet a levél teljes

alakja; eszerint a levél válla csak lekerekített lehetett.
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Egy Euboea szigetérl gyjtött jelenkori Cot. coggygriá-val
a levél a legapróbb részletekig egyez.

Az irodalom a harmadkorból Rhus paloeocotinus Sáp néven
említi.

Már a fels oligocónben megvolt, s ettl egészen a
(

fels mio-

cénig kiterjedten élt, úgyszólván egész Európában. Délfranciaor-

szágtól (Armissan) egész Kínáig (Peking), st egy alakja Rhus
cotinoides N n 1 1 . Arkansasbán is megvolt. Schenk A. szerint

azonban az Alpokat észak felé nem lépte át. Legészakibb lelhe-
lyei Luga.no és Bolzano.

Tehát a harmadkorban hazánkban is el volt terjedve. Rokon-

ságából még gyakoribbak lehettek azok a fajok, amelyek a Rhus
genushoz volnának sorozandók.

A Cotinus genus nagy elterjedésének hazánkban és általában

egész Középeurópában a harmadkor végén fellép rohamos hmér-
sékletcsökkenés és az utána következ jégkorszak vetett véget. Ek-

kor úgy a Cotinus, mint a többi mérsékel tégvi, melegkedvel nö-

vény délre húzódott, így elssorban a Balkánra. A fosszilis Rhus
paloeocotinus Sáp. továbbá az általam gyjtött levelek a recens

Cot. coggygria leveleivel teljesen megegyezk.
Ragaszkodtam a Sáp rt a által használt régi elenevezéshez,

mivel óvakodtam attól a hibától, hogy csupán levelek alapján és

jelentéktelen különbségek következtében új fajt írjak le.

5. Castaneo Kubinyii Kov.

E fajnak a harmadkori Európában igen nagy lehetett az el

terjedése; nem is szólva Japánról és a Sachalin szigetekrl.

Hazánkban is igen kiterjedten megvolt; ezt bizonyítják a szá-

mos különböz lelhelyekrl leírt levélmaradványok.

Az általam talált példányok azt tanúsítják, hogy kisér nö-

vényeként szerepelt a Cotinus coggygria se. a Rhus paloeocotinus

Sáp. Ugyanazon a darabon, amelyen a Castaneo levél helyet fog-

lal, közvetlen alatta látható a Cotinus levél. Egy kitn megtar-

tású levél teljesen megegyezik a Kováts Gyula által Erdbé-
nyérl leírt levéllel (IS. p. 24.). E levélmaradványt Egertl mint-

egy 10 km-re Noszvaj mellett egy kutásás alkalmával találtam, IS

méter mélységben. Sajnos a, levél hosszából a nyéllel együtt csak

S cin maradt meg. A levél hosszúkás, lándzsás, legnagyobb széles-

sége 3 cm. Ers ferébl 7 pár elsrend mellékér ered, melyeknek
hajlásszöge 50—60 fok között váltakozik. Néhol kivehet a másod-
rend erek futása, ezek az erek egymással párhuzamosan haladva,
az elsrendekre merlegesen állanak. Finomabb érhálózat nem
látható. A levél fogas. A fogak igen ersek, és némelyik elvéko
nyodva, szálkában végzdik. Minden fogban egy-egy elsrend
mellékéi- végzdik, melyek többé-kevésbbé egyenes lefutásúnk. A
fogak között az öblökben sehol sem végzdik ér.

A faj meghatározása minden kétségen kívül áll. A Kováts
G y. Castaneo Kubinyii-alakja annyira jellemz, hogy rövid vizs-
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gálát után is megállapítható az azonosság. így vagyunk egyébként

az összes eddig ismeretes magyarországi példányokkal, amelyek

Figur 1. ábra.

1. Tilia subserratifolia Udvarházi n. sp.

2. Acer grosse dentatum Heer.

4. Ithus palaeocotínus Sáp.

7. Amygdalus Tuzsoni Udvarházi n. sp. (levél)
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között és az eredeti példány között legfeljebb nagyságban vannak
csekély különbségek. A faj egyébként hazánkban az eddigi észlele-

tek alapján a fels oligocéntól a miocén végéig, igen elterjedt volt.

Erdélytl a Kiskorpátokig és valószínleg tovább, dél felé, az Al-

pok nyugati lejtin is nagy kiterjedés erdket alkotott. Délfelé

összefüggésben állt ív nagy balkáni elfordulásokkal (ahol a gesz-

tenye ma is shonos). Adatok hiányában a nyugatmagyarországi
Castanea vulgáris shonosságát bizonyítani igen kétséges dolog és

mindaddig medd kísérlet marad, ameddig biztos maradványok a

jégkorszak utáni idkbl nem állanak rendelkezésünkre.

Tény az, hogy a, jégkorszak alatt a gesztenye leszorult a Bal-

kánra. Az, hogy azután az éghajlat felmelegedésével visszatért

volna észak felé, egyelre nem bizonyítható.

Erdélytl kiindulva eddigelé a Castanea Kubinyii a követke-

z lelhelyekrl ismeretes: Bodos és Bibarczfalva (Háromszék me-

gye), Szakadát és Dolmány (Thalheim), Borszék (Maros Torda m.).

Valea Lazuluj (Kisbányától északra Szatmár m.), Munkács (Bereg

megye), Tokaj (Szabolcsmegye), Tállya (Zemplénmegye), Erdbél
nye, Radács, Noszvaj (Eger mellett), Tepla (Barsmegye). Ezeken a

lelhelyeken a Castanea valószínleg jellemz formációt képezett,

úgy, mint a mai mediterrán flórában. Válószín, hogy nagy, össze-

függ erdket alkotott. A leírt példányt tartalmazó kzet tiszta fe-

hér, igen finom riolittufa, mely kb. 20—22 cm vastag rétegben ta-

lálható. Kora teljesen megegyezik az egri hasonló réteggel.

A Castanea Kubmyii Kov. rendszertani helye alig kétes:

minden bizonnyal a recens Castanea vulg. Lám. sének tekinthet.

fi. Carpinus grandis U n g.

Ez a faj két nem a legjobb állapotban lev barka lenyomat
példányában maradt fenn. Ezek közül az egyik igen laposra ösz-

szenyomott, a másik eléggé megtartotta hengeridomát, és a brac-

teák is elég jól láthatók rajta. A barka hossza nem állapítható

meg, mivel mindkét vége hiányzik; szélessége 0.5—0.0 cm. A brac-

teák a jelenkori Carpinus betulus L.-ra emlékeztetnek, de valami-
vel srbben állanak és kisebbek, mint a jelenleg él gyertyánnál.

Sajnos leveleit eddig nem sikerült megtalálnom. Barkát ez

ideig csak 0. Heer leírásából ismerünk: (FI. tért. Helv. vol. II.

p. 42. t. LXXI1; Eig. 22). E barkának bracteái srén állanak,

srbben, mint az él fajnál. Alakjuk a rajzon pontosan nem is-

merhet fel.

Azt, hogy az általam gyjtött barka a Carpinus grandishoz
tartozik, alátámasztja az a körülmény, hogy ez a faj lígy, mint a

rokonsági körébe tartozó fosszilis fajok: a Carp. pyramulalis G o-

e p p ., Carp. Heer-i Ettgsh., stb. is lelhelyem környékén igen

nagy mennyiségben éltek, mind ebben a korban, mind pedig az ezt

megelz és az utána következ földtani korokban..
Alig akad Európában harmadkori növényeket tartalmazó le-

lhely, melyben ez a kövület el ne fordulna. Bségesen van meg:
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a Spitzbergák alsó pliocén rétegeiben, továbbá Sachalin szigetén,

Alaska szigetén és Amerikában is. Hazánkban a legtöbb a fels

miocén rétegekbl került el; így Eger mellett Nagy-Ostoros, Mis-

kolc mellett Avashegy, Tállya, Erdbénye, Szlls, Dolmány, Cze-

keháza, Szántó. Tepla, Pöstyén, Selmecbánya, Jolsva, Bodos, Ra-
doboj, stb. tájékán.

7. Amygdalus Tuzsoni 11 d v a r házi n. sp.

Diaipa coriacea cca. 3—3.4 cm longa, superficie rugosostriata,

sutura longitudinali valde prominula, putamine cca. 0.5—0.(5 cm
crasso; foliis (indidem leclis, hasi et apice carentibus) probabiliter

10 cm longis, nervis secundariis e nervo primario angulo cca.

40—42°, inter se spatio circiter 0.5 cm exorientibus, rectis. inter se

parallel] is in dentem pariim prominulum desinentibus, marginibus
foliorum parce et leviter dentatis.

In forma,tione miocénica média, in valle Fert prope Eger.

Hungáriáé média.

Több termés közül csak ez a kett maradt meg tökéletesen.

Ezek is lenyomatok s nem kbelek. Az egyik termés húsos burok-

kal együtt; a másik anélkül került bele a bezáró anyagba. Közvet-

len a termések mellett akadtam rá a levelére, annyira jó állapot-

ban, hogy joggal lehet következtetni össztartozóságukra.

Meghatározásánál majdnem kizárólag a jelenlegi alakokra

támaszkodtam, mivel a kövesült alakok változékonyságát nem is

merjük. Minden tekintetben közel áll a jelenlegi Prunus commu-
a/.shoz, de avval mégsem egyezik teljesen. Úgyszintén közel áll az

Unger által leírt egyetlen magyarországi Amygdalushoz, az A-
mygdcdus radobojana U n g. fajhoz.

Ezen új fajt Tuzson J á nos egyetemi nyilv. r. tanár úrról

neveztem el, aki a plaeophytologiai irodalomban méltó nevet visel.

A talált termések gyjtéseim legérdekesebb és legértékesebb

darabjai, melyekkel egy késbbi alkalommal bvebben is szándé-

kozom foglalkozni.

8. Sapindus radobojanus U n g.

Az általam lerajzolt példány minden valószínség szerint e

fajhoz tartozik. Bár a maradvány nem tökéletes megtartású, még-
is a megállapítható sajátságok és az e fajról eddig közölt leírások

és rajzok alapján ide tartozónak vélem; különösen mert az U nger
által leírt Sapindus radobojanussal teljesen megegyezik.

A levelek páratlanul szárnyaltak, ami Unger kitn meg
tartásai példányának rajzán is látható.

A levélke brnem, nyelet len, egyenes, lándzsás, egyetlen ers
középérrel. Semmiféle más ere nincsen.

Sajnos nekem ez ideig csak két különálló levélkét sikerült ta-

lálnom, de remélem, hogy a késbbi kutatások során szerencsém
lesz egy jobb megtartású, összetett levélre is akadni,
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A régebbi palaeophytologusok egybehangzó véleménye sze-

rint, úgy az a faj, mint a hozzá közelállók: (S. undulatus Heer,
S. Morisoni Les q., S. prodromus Heer, S. apiculatus Vele-
novsky, Sapindophyllum pelagicum Vek, S. falcifolius A. B r.

S. marginatus stb.) a harmadkorban a középs oligocéntól a fels
miocénig, st még a pliocénben is Európa akkori növényvilágának
gyakori elemei voltak. Az els nyomait krétakori rétegekben talál-

ták: Heer Grönland, Lesquereux Nebraska, Velenovsky
Csehország krétájából írt le Sapindus fajokat. Lehet, hogy vaia-
mennyien Sapindus fajok, azonban erre vonatkozólag fenntartás-

sal kell élnünk. Heer Sumatra harmadkori rétegeibl is említ

két fajt: Sáp. aemulus és Sáp. auceps- 1 . Ettingshausen Tas-

mániából említi a S. tasmanica-t, Lesquereux az északameri
kai harmadkorból a iSáp. laurifolius L e s q., Sáp. angustifolius

Les q. és Sáp. coriaceus Les q-t írja le.

9. Phragmites Oeningensis A 1. B r.

A levéltöredék hossza 5 cm, szélessége 1.3 cm. Megfigyelve
könnyen észrevehetk rajta az ersebb kiálló erek, melyek között
ismét finomabb erek húzódnak. Ezeknek száma igen változó, míg
az ersebb erek száma 10—20, között ingadozik, addig a finomab-
baké 4—6, vagy 10—12. A jelenlegi Phragmites eommunis-nál ren-

desen 5 finomabb ér esik 2—2 ersebb ér közé, azonkívül a levél-

nek ersebb középere is van, de ez csak a levél középs harmadá-
ig ers, azontúl már ugyanolyan ersség, mint a többi kevésbbé
ers erek. Mivel az általam talált töredék a levél utolsó harmadá-
ból való, nem vehet ki rajta középár. Valószínleg ezen oknál

fogva Heer sem látott a svájci példányokon középeret, de Stur
szerint ez sem hiányzik, a fosszilis fajnál. Hazánk fosszilis növény-
maradványai között nem ritkaság. Szép számban találtak Nagy-
Ostorosnál (Eger mellett) és a miskolci Avashegyen riolittufában.

Azonkívül Grönlandiéi kezdve a Spitzbergákon át egész Európa és

Nyugat Amerika krétakori és harmadkon rétegeiben bségesen
megvan. Ma, él utóda a Phragmites eommunis, úgyszólván a két

félteke minden részén elterjedt.

10. Hedera sp.

A lenyomat annyira fogyatékos, hogy pontosabb meghatáro-
zás lehetetlen.

A megmaradt erezet és a levél válla igen hasonlít a ma él
Hedera helix L.-hez. A levél öt er és ennek megfelelen öt karé-

lyú volt. Négy ere tisztán látható, az ötödik kissé elmosódott.

A Hedera genus els fellépése az alsó krétába tehet. Egyrészt

Grönland, másrészt Észak Amerika krétája tartalmazza. H. Schim-
peri Lesq.; H. platanoides Lesq., H. cuneata Heer; és Hedera
primordialis Sáp., mely utóbbi Dél Franciaország krétájában is

elfordul. Ezek a maradványok azonban meglehetsen bizonvtala-
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nk. Európa harmadkorából //. prisco Sáp., már biztosan e faj-

hoz tartozik.

Figur 2. ábra.

6. Carpinus grandis Ung. (barka)

9. Phragmites Oeningesis Al. Br.

8. Sapindus radobojanus Ung.

10. Hedera sp.
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11.

Alnus subcordata C. A. M e y. (Alnus Kefersteinii

G o e p p).

Csupán az erezet alapján bizonytalan dolog lenne biztosan

állítani köviilelemnek e fajjal való azonosságát.

A megmaradt levélalak egy ers, egyenes feret, nyolc mel-

lékeret és számos harmadrend eret tüntet fel. A másodrend erek

hajlásszöge 50—60 fok között ingadozik, a harmadrend erek egy-

mással többé-kevésbbé párhuzamosan haladva és a másodrend e-

reklcel 100—110 fokot bezárva* kötik össze azokat.

E harmadrend erek és a még finomabb hálózatos erezet kü-

lönböztetik meg a Carpinus grandis U n g. fajtól. (F. Unger, Syll.
1»1. fossz. ]). 220.) A levél U n g' e r Alnus nostratum -áva 1 is^ kap-
csolatba hozható. Itt jegyzem meg, hogy e „faj”, melyet Unger
leírt, kétségtelenül az Alnus Kefersteinii Go épp. a,lakkörébe tar-

tozik. Elször Staub Móric jutott erre a nézetre; (28. p. 54.)

azonban abban találja ennek indokolását, hogy „az Albus nostra -

tm név alatt leírt levelek gazdag lelhelyeken is csak egyes pél

-

dáüyokban fordultak el, és hogy az Alnus Kefersteimivel közös
jellemvonásaik vannak.” Ehhez csak annyit kell hozzátennem,
ismerve az egész faj variálásának terjedelmét, — hogy épen a fon-

tos jelemvonások közösek, melyek biztosan eldöntik e két faj azo-

nosságát.

A jelenlegi fajok közül Legközelebb áll az Alnus glutinosa

W i 1 d. fajhoz.

A faj krétakori maradványai bizonytalanok, a harmadkornak
azonban már igen gyakori fája volt. Ide tartozik az Aix-i alsóoli-

gocénbl Alnus mierodonta Sáp. (Armissan), Alnus gracilis U n g.

és Alnus Kefersteinii Go épp.
Legnagyobb számban a miocénben lép fel Grnland, Island,

Spitzbergák, Japán (Jesso), Alaska, Ésizakamerika, Kalifornia, st
Ausztrália ilyenkorú rétegeiben is bven található.

Az eddigiekben tárgyalt maradványokon kívül, ezen a lelhe-

lyen, még tekintélyes számban fordulnak el szár és levéltöredékek,

úgyszintén termés töredékek is.

Ezeknek a meghatározásánál sajnos, részint az anyag hiányos
volta, rétezint talán saját ismereteim hiánya miatt le kellett mon-
danom. A jobbakat azonban mégis szükségesnek gondolom már
most ezen a helyen megemlíteni:

12. Egy majdnem teljes egészében kitünen megtartott levél,

minden valószínség szerint az Ulmus genushoz tartozik.

A recens alaktól csupán kissé lekerekített és benyomott csú-

csa által különbözik. De mivel csak egyetlen példány áll rendelke-

zésemre, könnyen föltehet, hogy ez a tulajdonság rendellenes fej-

ldésnek az oka, vagy pedig a levélre reáhulló vulkáni hamu me-
legsége miatt az némi zsugorodást szenvedett, ami az ilyen vulká-

ni hamuba záródott leveleknél igen gyakori jelenség.

13. Jó megtartású, de hiányos maradvány, melyen egy egye-
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nes féren kivül hét másodrend ér jól látszik. Meglehetsen nagy
levél, mert a maradvány, mely az eredetinek csak kb. fele, 10 cm.

hosszú és 8 cm széles. A megmaradt erezet Quercust sejtet.

14. Egy csomóban három tlevél maradvány, melyek elég

rossz megtartásúak. Kétségtelenül Pinus tk.
15. Szintén jó megtartású levél, de nagyobbrésze hiányzik.

Egyenes fér és négy egyenes oldalér tökéletesen látszik. Sajnos

csak a levél középs harmada maradt meg. Esetleg a Juglans ro-

konsági körébe tartozik.

Nagyon hiányos az a kép, amit ezekután errl a vegetációról

alkothatunk.

Eddig túlnyomórészt kétszik fák maradványait sikerül t meg-

találnom, de egyes jelek arra engednek következtetni, hogy pal

mák és tlevelek is voltak ezen a helyen. Néhány töredéket már
eddig is találtam, melyek ezekhez hasonlók. Bár melegégövi ele-

mek a miocénben meglehetsen gyéren voltak képviselve Európá-

ban, mégis, mialatt Északnmetországban már fagyos éjszakák

nyomai vannak, a Bódeni-tó mellett még pálmák éltek, valamint

hazánkban is, ebben a korban még szép számban lehettek. így pél-

dául a tarnóci fels miocénkorú flóra, melyet Jablonszky .1

.

ismertetett (14.) túlnyomólag mérsékelt melegégövi fajokból áll.

Palaeophytologiai adatokból kétségtelenül megállapítható, hogy a

miocén idején Magyarországon még akadtak melegégövi elemek,

de már uralkodóvá lett az arkotertiar növényzet és a miocén végén
már nagyszámban jelentkeznek boreális elemek.

Sajnos, gyjtési munkámat egyidre abba kellett hagynom,
mert a feltárás feletti nyirokrétegek rázuhantak a bányára és azt

hosszú idre betemették.

Munkám befejezése érdekében, késbb, mikor a bánya újból

szabad lesz, gyjtésemet tovább szándékozom folytatni.

Az eddigiekbl is már megállapítható, hogy ezek az itt leírt

növélnyek, egy, a miocén tenger fokozatosan elsekélyesed és fel

töltd öble mellett éltek. Közvetlen a part mellett mocsaras terü-

let lehetett, s feljebb, ahol a térszín emelkedett, az említett fák
közül némelyik erdket is alkotott.

A felsorolt növények életszükségleteibl következtetve, felte-

het, hogy akkor ott enyhe tengerparti éghajlat uralkodott, mérsé-
kelt csapadékmennyiséggel.

Mégegyszer hangsúlyoznom kell, hogy teljesen tiszta képet
csak akkor nyerhetünk majd errl az egri növényvilágról, ha gyj-
téseimet kiegészítve több adattal fogunk rendelkezni.

Végezetül tanítványi hálával mondok köszönetét dr. Tuzson
János egyetemi nyilv. r. tanár úrnak, aki gyjtésemet a leg-

messzebbmen támogatásával lehetvé tette és munkámat állandó
figyelemmel kisérte. Úgyszintén hálás köszönetét mondok dr. br.

Andreánszky Gábor egyet. m. tanár úrnak a fényképek el-

készítéséért és értékes tanácsaiért, továbbá mind azoknak, akik
munkám elkészítését szívesek voltak elmozdítani.
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Von den aus dem miozanen Rhiolittuff von Eger stammenden
Pflanzenresten konnte ich bisher folgende feststellen bzw. bestim-

men: 1. Tilia subserrati fólia Udvar házi n. sp.; 2. Acer grosse

dentatum Heer.; 3. Acer trilobatum Al. Br.; 4. Rhus palaeocotinns

Sáp.; (Neuere systematische Wertung s. Borbásia vol. I. no. 1. p.

13.

1938.) 5. Castanea Kubinyii Kov.; (i. Carninus grandis Ung.; 7.

Amygdalns Tuzsoni Udvarházi n. sp.; 8. Seapindus radobojanus

T
T ng.; 9. Phragraites Oeningensis Al. Br.; 10. Hedera sp.; 11. Alnns
subcordata C. A. Mey. (Alnns Kefersteinü Goepp.); 12. Ulmus sp.;

13. Quercus sp.; 14. Pinus sp.; 15. Juglans sp.

Ansser den angeführten lassen einige Bruchstücke darauf

schliessen, dass auch Nadelhölzer und Palmen vertreten waren,

welche Avarscheinlich am Rande einer seichten verlandenden Bucht
des Miozánmeeres standén. Dicht am Rande dér Buciit Avar das

Gelánde sumpfig auf den hher gelegenen Stel len traten dagegen
einige dér erAváhnten Baumarten Waldbestand bildend auf. Aus
den Lebensanspriichen festgestellter Pflanzen kaim auf ein mildes
maritimes kiima, mit mássigen Regenmengen gescblossen Averden.
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NAGYKÖRÖS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNI KÉPZDMÉNYEI.

Irta : V. Faragó Mária.

DIE OBERFLACHLICHEN GEBILDE DÉR UMGEBUNG VON
NAGYKÖRÖS.

von Maria V. Faragó.

A tárgyalandó vidék a Duna-Tisza-közi homokterület köze-

pe táján fekszik, ez a helyzet már magában elírja földtani képzd-
ményeinek uralkodó vonásait. A Duna-Tisza-köz ezen középs, ma-
gasabb része nem tagolódik olyan nagy különbségekkel homokhát-
ságokra és laposokra, mint a Dunához, illetleg Tiszához közel es
részeken (4), inkább fennsík jelleg, a vízválasztó vonal e tájhoz

nem messze nyugatra vonul végig. Különösen Nagykrös közvet-

len környékére vonatkozóan áll az, hogy se nagy terjedelm sivár,

sovány homokból álló futohomok területek, sem pedig annyira be-

mélyedt laposok, hogy abban nagyobb, tartós vadvizek, s ezzel kap-

csolatban nagyobb területen teljes terméketlenséget okozó szikese-

dés fejldhetne ki, nincsenek.
t

A felszíni képzdményele települése.

A legidsebb felszíni képzdmény a lösz. de tanulmányoztam
összefüggés végett az alatta lev képzdményeket, is- A lösz kivétel

nélkül mindenütt homokra települt, amely sovány futóhomok, fi-

nom szemcséket alig tartalmaz és többnyire karbonátmentes.
E homok alatt legtöbb helyen mésziszapos képzdmények

vannak, de egyes fúrásokban, illetleg kutakban, pl. a téglagyár-

nál az árvaházi kútnál, Abonyi- és Batthány-út sarkán lev kút-

nál, kékes szín iszapos agyagot találtam.

A lösz aránylag csekély vastagságú. Legvastagabb a térké-

pezett terület DNy-i szélétl kb. 3 km-re É-ra, ahol 3 métert is elér.

Viszont a város déli része tájékán ersen kivékonyodik és vastag-

sága az 1 métert sem éri el. Legsajátosabb a lösznek a különböz
szintekben való települése. Az egész területen végig vonuló lösz-

réteg felszíne ugyanis délen a 120.5 m t. sz. f. magasságot is eléri, a

város déli részénél ersen süllyed és az itt elért 112 m mélységben
húzódik tovább a várostól északra lev mélyedésen át a Bokros- és

Hosszú-hát homokvonulatai alá, míg ismét felszínre bukkan a

Gógány lapos területén. A lösz tehát tk. úgy települ, hogy követi

a mai felszíni mélyedések és emelkedések hajtásait. Ez arra mutat-

na, hogy az ÉNv-DIv irányú mélyedések nem a felszíni futóhomok
képzdése után kifúvással keletkeztek. (2) Az itteni viszonyok leg-

inkább Scherf (12) megfigyeléseihez hasonlítanak.

A lösznek itt leírt települési módját a térkép alatt elhelyezett

szelvénybl láthatjuk. Ezt a szelvényt fként az általam végzett ki-
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lene fúrás alapján készítettem, de tekintetbe vettem a nagykrösi
városi mérnöki hivatal tulajdonában lev fúrott és ásott kutak ada-

tait is. Ez utóbbiakért itt mondok hálás köszönetét a hivatal veze-

tségének. A felszín magassági adatait az újonnan épül cegléd-

kecskeméti mii út mentén végzett szintezések eredményei szolgál-

tatták, az adatokat az állami útépítési vezetség volt szíves rendel-

kezésemre bocsátani.

A lösznek az anyagával és szerkezetével a mechanikai elem-
zéssel kapcsolatban alább lesz szó. Itt is hangsúlyoznom kell azon-

ban a következket : A Nagykrös környéki löszök sehol sem telje-

sen jellegzetesek, szerkezetük nem oly porózus, mint az igazi száraz-

földi löszé, hanem annál összeállói)!), s ezt az összetartást CaCOj
utólagos kiválása okozza. A finoman elosztott mészkarbonátköt-
anyagon kívül ez az anyag sok helyen apró, pár nim-es konkréci-

ókká ragasztja össze a szemcséket. Az utólagosan kivált mészkarbo-
nát is arra mutat, hogy a lösz nem képzdött teljesen száraz he-

lyen, s ezt bizonyítják azután a löszbl gyjtött molluszkum-marad-
ványok is.

A gyjtött löszcsigákat Dr. Rotarides Mihály egyet,

m. tanár, nemzeti múzeumi r iír volt szíves meghatározni, amiért

e helyen is hálás köszönetét mondok neki. Már gyjtéskor feltnt,

hogy valamennyi löszfeltárás fels részében majdnem kizárólag

csak szárazföldi fajok vannak, míg alsó részében feltnen sok Pia -

norbis és Limnaea sp., tehát jellegzetesen vizi faj van. E megfigye-

léssel összhangban van az, hogy a lösz fels és alsó része mechani-

kai összetétel tekintetében (lásd alább), úgyszintén szerkezetében is

különbözik. Megjegyzend, hogy a löszfaunának a fels részben

uralkodóan szárazföldi és az alsóban uralkodóan vizi fajokra kiilö-

niilése néhány elfordulásnál elmosódottabb á szurdoki lösznél

pedig már a fels részben is találunk nagy menyiség vizi fajt. Ez
is arra vall, hogy — mint már fentebb is említettük, — itt a lösz

már eredetileg mélyebb, tehát vízzel jobban elborítható helyen kép-

zdött ki. Faunagyíijtés a következ helyekrl történt: Téglagyár

É-, Téglagyár D oldala, Zsiros-hegy, várostól ÉK-re lév Bokros
D-i szélén fekv homokgödör, Nagykröstl ÉNy-ra fekv vályog-

vet gödrök, a város DK részén a Maros-utcai nagy gödör, Baracsi-

ií ti vályoggödör, s végül a Szurdok nev laposnak a vasútállomás-

tól ÉK-re es vízlevezetárka.

A fent említett faunabeli különbség miatt a különböz lel-

helyek anyagát összesítve, de a lösz alsó és fels részének tartalmát

külön csoportosítva sorolom fel.

Lösz alsó részében :

Valvata pulchella S t u d., ISuccinea putris L i n n., Succinea

oblonga Drap., Cochlicopa lubrica M ü 1 h. Vert)go pigm\aea D r a p,

Columella edentula columella\ G. v. M a r t., Pupilla muscorum
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M ü 1 1., Pupilla ? bigranata Rossm., Vallont\a pulchella M ü 1 1.,

Vallonta costata Mii 11., Vallonra' tenuilabris A. B r„ Jaminia tri-

dens M ii 1 1., Jjaminia tridens elttgata C 1 e s s., Zonitoides hammonis
Strm., Zonitoides nitidus M ii I 1 ., Euconulus trochiformis Mont.,
Eulota fruticum M ii I I., Helicella striata M ii 1 1., Fruticicola\ hispida

L., Fruticiola hispida terrena Cl ess., Limnaea palustris diluviana
A n d r., Limnaea palustris M ii 1 1., Limnaea pólustr is fusca

,
C- Pfr.,

Planorbis corneus L., Tropidiscus planorbis L., Anisus sprorbis L.

Lösz fels részében :

Succinea putris L„ Succinea oblonga, Drap., Cohlicopa lub
rica M ii 1 1 ., Vertigo pigmaea ID rap., Columella i edentula columella
G. v. M a r 1 ., Pupilla muscorum M ii 1 I., Vallania pulchella M u 1 1.,

Valonia costal\a M ii I 1., Vallottra
,

tenuilabris A. B r., Jaminea tridens

elong\ata Cl ess., Lavina ria. f cana H e I cl., (töredék), Zonitoides

htímmonis S t r ö m., Zonitoides nitidus Mii II., Punctum pigmaeum
Drap., Euconulus trochiformis Font., Fruticicola hispida L.,

Limnea plustris M ii I 1., Limnea truncatula M ii 1 1.

A meghatározott faunából ugyancsak Rotarides a követ-

kez megállapítást teszi: „A fauna elég lényegesen különbözik úgy
a szegedi és általában marosmenti löszökétl, mint a dunántúli tí-

pusos löszökétl. Az elbbiekénél relatíve szegényebb, az utóbbiaké-

nál jóval változatosabb. Az elbbiektl megkülönbözteti a Mastus
reversulis hiánya, viszont a szegediekénél löszre jellemzbb fajokat

tartalmaz : Columella, edentula columella. Vallonra tenuilabris, He-

licella strifita, melyek Nagykrösön gyakorinknak látszanak. Szege-

den azonban ritkák.

A szárazföldi fajok egy része szárazság kedvel, vagy legalább

meleget és szárazságot tr. (Pupilla muscorum, Jaminia tridens,

de különösen Helicella striata.)

A Columella jelenléte viszont inkább nedves és hvös klímára
vallana. A Succine\a oblonga aránylag száraz helyeken is elfordul.

Ma vizek peremén vagy ahhoz közeli nedves helyeken élnek a Zoni-

toides nitidus, Euconulus trochiformis és Limnaea truncatul i. Min-
dent egybevetve a fauna inkább nedves karakter.”

Ezek a megállapítások teljes összhangban vannak a lösznek

elbb említett szerkezeti tulajdonságaival, úgy hogy ezek szerint a

nagykrösi lösz lerakódásának helyi viszonyait tisztázottnak vehet-

jük.

A lösz fölött mindenütt homokot találunk, mégpedig a terület

D-i és DiNy-i részét alkotó sík területen csak néhány dm vastagság-
ban, ellenben az ÉNy—DK irányban húzódó hátakban több méter
vastagságban van. Teljesen csak a laposokból hiányzik a lösz feletti

homok, pl. a várostól északra lev mélyedésben, ahol több helyen
nagy felületen lösz van a felszínen. A terület déli vészén lev sík

terület jellegét is azonban a lösz adja meg, dacára a fölötte lev
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vékony homokrétegnek, részben a felszín sík volta miatt, rés: ben
pedig azért, mert a felszínhez egész közel lev lösz majdnem ugyan-

úgy kifejti vízrekeszt hatását, mintha a felszínen volna. Ezért az

ilyen csak lényegtelen, vékony, homokréteggel borított lapos terü-

letet is lösznek jelöltem a térképen. Meg kellett azonban különböz-

tetni a laposoknak helyenkinti kivastagodását okozó kisebb homok-
felhalmozódásokat azért is, mert ezek felszíni domborulatokat al-

kotnak.

A lösz feletti homok a legsajátságosabh, a vidékre nézve külö-

nösen jellemz képzdmény. Nagyobb szemcséinek legömbölyödött-

sége, valamint a duna-tiszaközi homokbuckák általános ÉNy—DK
irányában való felhalmozódása és változatos felszíni formái miatt
- tehát származását tekintve — futóhomoknak kell tartanunk. Me-
chanikai összetétele azonban olyan, hogy az teljesen kötött jelleget

ad neki. Mint alább látni fogjuk, igen sok benne a finom löszre jel-

lemz szemcsenagyságú porrész, amellyel együtt tetemes, sokszor 20

%-ot megközelít CaCO
:j
tartalma is van. Ezek ers kötöttséget, ösz-

szeállóságot adnak a homoknak, amely mesterséges feltárásokban a

löszökhöz hasonlóan meredek falban áll meg. Különleges mechani-
kai és vegyi összetétele miatt tehát ezt a homokot löszös homoknak
kell neveznünk. Az Alföld eddigi irodalmában csak Scherf E. (12.)

említ hasonló képzdményt, mint „löszhomokot”, de a többi képzd-
ményekhez való viszonyában nem egészen úgy írja le, mint ahogy
azt e környéken találtam. Ez a képzdmény nagy mértékben járul

hozzá a Nagykrös környéki mezgazdaság képéhez. Másutt, ahol

tipikus sovány futóhomok van, a homokterületeken csak szlket és

gyümölcsösöket látunk, itt azonban, kivéve az egészen magas, dom-
bos területeket, a város közelében a homokon mindenütt jól term
szántóföldek vannak.

Külön kell megemlítenünk a laposokon megjelen „szikeseket”.

Ezek sem pontosan körülhatárolható területek. Tulajdonképen a

löszbl álló kötött talajú horpadások legmélyebb részei és fokozato-

san mennek át a löszterület kevésbé mélyedt, el nem szikesedett te-

rületeibe. A magasabb felületekrl ide szivárgott csapadékvízben ol-

dott szénsavas sók itt koncentrálódnak, s ennek a következménye az

hogy a mélyedések talajvizei és vadvizei NaHC0 3-ban és Na,COs
-

ban gazdagok, a CaC0 3 és MgCO.. pedig az itteni löszben fleg annak
felszíne közelében több-kevesebb precipitátum alakjában válik ki.

Ilyen módon a laposok lösze a legmélyebb helyeken többé-kevésbé

fehéres színt nyer és egyes szintekben, többnyire mindig a felszín kö-

zelében egészen mésziszap jelleg lesz.

Ilyen mésziszapos képzdményeket találunk sok helyen a lösz

alatt is, ahol azonban már nem a felszíni, hanem a mélyebb talaj-

vízbl kicsapódott karbonátokkal van dolgunk. Itt a másznék a kon-

centrálódása még ersebb, mint a laposok felszínén és sok helyen

kemény konkréciós réteget alkot.

A mellékelt térképen a fent leírt képzdmények elhelyezkedé-
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sére nézve a következ legfontosabb vonásokat látjuk : A térszín ta-

golódása. mint általában a Duna—Tisza közén, itt is É}Ny—DK-i irá-

nyok szerint történt. Két nagyobb ilyen irányban elhelyezked ho-

mokhátság vonul végig a területen. A várostól északra a Pöczök

—

Tázerd —Bokros és Hosszúhát vonulata, délre pedig a Lencsés—Vi-

lágos, Tormás, Temet-hegy, Kálmán-hegy és Zsíros-hegybl álló

vonulatok. Mindkét vonulat az átlagos felszín fölé többé-kevésbbé

ersen kiemelkedik, s legnagyobb magasságokat érnek el a Kálmán-
és Zsíros-hegy középs és déli részei. Különösen itten a felszín igen

változatos, hullámos. A laposok felé egyes helyeken, pl. a Lencsés-

Világos homokhátba a szurdok felé. meredek lejtvel határolódik el.

Ezt a helyzetet jól mutatja a térkép alatt elhelyezett kisebbik szel-

vény. E nagy homokterületeken kívül apró, de ugyancsak az elbb
említett irányban elhelyezked homokfoltokat látunk. Már említet-

tük, hogy a kimondott mély laposokon kívül a löszterületeket is be-

látja mindenütt vékony homokréteg, de azért azoknak löszteriilet-

jellege megmarad. A lösz- és homokterületeknek a térképen való el-

különítése csak ezzel a megszorítással értend. Ugyanígy tüntettem

fel a szikeseket is, ezeknek a térképen megvont határai is azt fejezik

ki, hogy hol nralkodóan szikes, mésziszapos felszíná a lösz.

Magát a térképet különben helyszíni megfigyelések alapján

készítettem : H a 1 a v á t s G y. (4.) munkájában közölt átnézeti térké-

pen, valamint egy ugyancsak általa kézzel színezett 75.l)(ll)-es térké-

pen az egész terület homoknak van feltüntetve.

Mechanika i összetétel.

A vizsgált löszök apró szemcséi eredeti állapotban ersen össze

vannak tapadva, ezért az anyagot csak a szokásosnál ersebb beavat-

kozással lehetett eredeti szemcséire szétválasztani. A löszöket porcéi

hintáiban kevés vízzel, gumi dugóval dörzsöltem, majd rázógépben
3 óra hosszáig rázattam. Néhány löszös homok olyan ellenálló, apró
konkréciókat tartalmazott, hogy ezeknél csak vegyi kioldással lehe-

tett a szemcséket összeragasztó kalciumkarbonátot eltávolítani. E
célra hígított hideg sósavval és két anyagnál, ahol az összeragasz-

tásban úgy látszik kovasav is szerepel forró sósavval, utána pedig
forró szódaoldattal kezeltem az anyagot. Az így elkészített s vegyi
oldás nélkül kezelt ugyanazon minták mechanikai elemzésének ered-

ményét az alábbi táblázat tünteti fel.

Valamennyi példánál azt látjuk, hogy a legkisebb szemnagyságok
mennyisége csökken, a nagy szemnagyságoké növekszik a különböz
vegyi kioldások után, a % maximum helye és az egész szemnagy-
sággörbe lefutásának jellege azonban ugyanaz maradt, úgy hogy
nem követünk el lényeges hibát, ha valamennyi mintát csak a fenti

mechanikai eljárással készítjük el.

Az iszpoláshoz meghatároztam néhány homok és lösz fajsú-
lyát. A mérést vízben, piknométerrel végeztem. A löszök fajsúlya
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I. Táblázat.

Szemcse
átmér
mm

Nagykröstl ÉK-re,
Vágóhíd melletti homokfejt

Nagykröstl ÉNy.,

vályogvet 1.00 m

0.70 m 1.80 m
Kioldás

nélkül

sósavval

forralva

+ szóda

Kioldás

nélkül

sósavval,

hidegen

Kioldás

nélkül

sósavval

forralva

szóda

<0.02 21.90 23.78 2.89 7.24 22.50 27 35

0.02—0.05 29.05 30.44 6.01 9.13 25.30 28.50

0.05—0.1 17.32 17.35 34.82 34.57 29.20 29.55

0.1—0Ü 13.47 12.40 33.18 31.56 14.80 10.45

> 0.2 18.19 16.09 22.79 17.47 7,52 4.15

99.13 100.06 99.69 99.97 90.32 100.00

Szemcse
átmér
mm.

Sporttelep melletti

feltárás

Nagykröstl ÉNy-
ra, vályogvet

1.20 1.60 m
Kioldás

nélkül

sósavval

hidegen

Kioldás

nélkül

sósavval

hidegen

< 0.02 9.42 16.46 20.19 24.43

0.02—0.05 11.18 12.21 29.24 31.23

0.05—0.1 31.13 31.83 17.66 18.22

0.1—0.2 28.18 24.13 14.91 12.03

> 0.2 20.15 15.34 16.59 14.12

106.00 99.97 98.59 100.02

2.715 és 2.735 között változott, a homoké 2.68 és 2.715 között. Az így
meghatározott fajsúlyok alapján csak az els két lösz kiépítését vé-

geztem, késbb ugyanis Miháltz 1. (7.) arra a megállapításra ju-

tott, hogy a különböz szemnagyságú frakciók fejsúlya nem egyfor-

ma. A legkisebb szemnagyság fajsúlya a legnagyobb, a legnagyobb
szem frakció pedig a legkisebb fajsúlyú. A különbség a két széls-

séges fajsúly között jóval nagyobb, mint a különböz löszök, st,

mint a homok és a lösz fajsúlya között. A különbség magyarázatát
abban leli, hogy a kisebb szemekben a femikus ásványok fokozatosan

nagyobb % -kai szerepelnek. Ezután az iilepítéses eljárásoknál nem
az összfajsúlyt, hanem a frakciók fajsúlyát használtam az esési id
kiszámításánál. Egy 2.73 fajsúlyú lösz frakciónak fajsúlyát s az e-

szerint számított iilepedési idket 21°-os desztillált vízben a követ-

kez táblázat adja.
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II. Táblázat.

szemnagyság

átm. mm
fs.

esési id
10 cm mag.-ból.

0-05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

2.71

2.73

2.74

2.75

3.765

1.780

2.780

42.2"

4'20"

17T7"

in 8'

?h 6'

28n 8'

4 <i 161' 35'

A mechanikai elemzés módszerének helyes megválasztásához

háromféle módszert is kipróbáltam: Atterberg-féle ülepítéses eljá-

rást, pipettás módszert és a Sehöne—Krauss öblítéses metódust. Az
ülepítéses eljárásokhoz az eséi idket S t o k e s képlete alapján számí-

tottam. Mint az esési idk táblázatából kitnik, igen jelents idkü-

lönbség felel meg már 1" hmérsékletváltozásnak is, ezért az üle-

pít hengereket folyton áramló vezetékvízben tartottam, mely állan-

dóan 21°-os hmérséklet volt.

Az iilepítéshez a legkedvezbb koncentráció eldöntése céljából

0.5, 1.0 és 2.0 %-os szuszpenzációkat több napi állás után megvizs-

gáltam, hogy melyiknél látható legkisebb mérték koaguláció. Leg-

elnyösebbnek bizonyult e tekintetben az 1,0 %-os szuszpenzió.

III. Táblázat.

Szemátmér

mm

1. Nagykrös téglagyár

É. 2 m.

CaCOs = 32.9 °/o

Nagykrös, Baracsi-t 2 m
CaCOs = 0 o/o

pipettás módszer

Atterberg

f. készülék-

ben,

deszt. víz-

ben

pipettás módszer

Atterberg

f. készülék-

ben deszt.

vízben.

Deszt.

vízben

0.005 n.

natr.

oxalát-

ban

Deszt.

vízben

0.005 n.

natr.

oxalát-

ban

<0.0005 0.9 3.9 1.2 1.0 1.9 1.3

0.0005—0.001 3.7 6.3 3.3 1.3 2.0 2.5

0.001—0.002 7.0 8.2 6.9 2.9 38 2.9

0.002—0.005 8.5 8.5 9,8 6.8 8.0 6.7

0.005—0.01 9.7 10.0 13.4 9.8 9.2 10.1

0.01—0.02 16.2 13.1 17.4 15.0 13.9 14.1

0.02—0.05 45.5 44.6 42.8 36.7 35.4 34.9

0.05—0.1 4,2 3.7 1 10.6 10.3 )

0.1—0.2
0.2—0.5 1

1-6
1

l -2
5.2

!
16.2

j
15.5

27.2

99.9 99.5 100.0 100.3 100.0 100.0



152 V. Faragó Mária

Két anyagot, egy karbonátdús és egy karbonátmentes löszt

összehasonlítás végett Atterberg-féle hengerben tiszta vízben s pipet-

tás módszerrel ugyancsak tiszta vízben, valamint 0.005 normál nat-

riumoxalátban, illetleg 0.1 normál ammén i umh i d roxidban vizs-

gáltam.

Mint a táblázat adataiból kitnik, az Atterberg-féle iszapoló

hengerben és a pipeuas módszerrel elkülönített szemnagyságok
menyisége között nincs lényegbevágó különbség, ezért a további ana-

líziseket a 0.02-nél kisebb szemekre pipetta-módszerrel, desztillált

vízben, a 0.02 és 0.5 mm közötti szemcsék elkülönítését pedig Scliöne-

Krauss-féle, folyadékok áramlásán alapuló készülékkel végeztem.

Az egyes képzdmények mechanikai összetételük szerint követ-

kezképen jellemezhetk

:

Lösz alatti homokok.

Minden feltárásban jellemz tulajdonságuk, hogy szemcséik

nagyrészt legömbölyödöttek, különállók, mert finomabb szemcséj
rész, mely kötanyagként szerepelhetne, nem igen van bennük. Me-
chanikai elemzésük azt tanúsítja, hogy nagy mértékben osztályozot-

tak, a homok uralkodó mennyisége (80—90 % -a) a 0.1 és 0.5 mm
szemnagyság-határok közé esik. Az ennél finomabb, illetve az ennél

durvább részek már csak jelentéktelen mennyiségitek. Mechanikai
összetételük, valamint legömbölyödöttségiik azt mutatja, hogy jelleg-

zetes futóhomokok.

Az összehasonlítás megkönnyítése végett az iszapolások ered-

ményeit feltüntet táblázatokban és grafikonokban az összes képzd-
mények adatait együtt tüntettem fel.

Lösz feletti homokok.

Rendkívül változatos képzdmények ezek a különböz szem-

nagyságú homokok, amelyekben a löszre jellemz frakciókból is je-

lentékeny mennyiség van. Szemnagyság tekintetében ersen osztá-

lyozott a téglagyár fels homokja, 0.1—0.2 mm-re es, ersen kiugró

maximummal. Ez alatt már valamivel kisebb szem homok van, 0.05

és 0.1 mm közé es uralkodó mennyiséggel', de a finomabb részekbl
is itt már lényegesen több van. Következ fokozatot láthatjuk a

Nagykröstl északnyugatra lev vályogvet gödrök homokjánál,

ahol, bár a maximum ugyanerre a szemnagyságra esik, de sokkal

kevésbbé uralkodó a mennyisége, s a löszös frakcióknak mind na-

gyobi) szerep jut A várostól északkeletre fekv vágóhíd melletti ho-

mokgödör homokjában a löszre jellemz 0.02 - 0.05 mm-es szemnagy-

ság már uralkodó szerephez jut.

Látjuk tehát, hogy ez a képzdmény nem egységes mechanikai

összetétel, tulajdonképpen úgy fogható fel, mint a homok és a lösz

helyenként változó arányú keveréke. •
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Löszök.

Összetételük a többi képzdményektl eltérleg egységes jelle-

g. Kivétel nélkül minden vizsgált lösznél a szemcsék uralkodó meny

-

nyisége a 0.02- 0.05 mm-es frakcióba esik, mint a más vidékekrl
származó löszelemzések nél is. (14.) Különbség a vizsgált löszök kö-

zött csak az osztályozottság tekintetében van s e szempontból egész

sorozatot állíthatunk fel. Legersebben osztályozott a téglagyár árka

északi partjának lösze (2 m mélységbl), amelynek 45.5 % -a, tehát

majdnem a fele ebbe a frakcióba esik. Szárazföldi és vizi faunát tar-

talmazó löszök között nem találtam mechanikai összetétel tekinteté-

ben lényegbevágó különbséget. Az egyedüli megkülönböztet tulaj-

donsága a vízi lösznek az, hogy valamivel nagyobb százalékot tar-

talmaz a kisebb frakciókból.

Szikesek.

•Mint a földtani leírásnál láttuk, az ú. n. szikesek, tehát a lapo-

sok mésziszapos képzdményei a löszök felszínén keletkeztek úgy,
hogy azokban több-kevesebb kalcium- és magnéziumkarbonát vált ki

az idszakos vízállásokból, mint oldatokból. Ez a körülmény magya-
rázza meg e képzdmények mechanikai összetételét is. Az alsófüzesi

1.00 m mélységbl vett minta öszetételében még a löszös jelleg ural-

IV. Táblázat.

Lösz alatti homokok Lösz feletti (löszös) homokok

Tégla- Sport-
Zsíros

Tégla- Tégla- Négy- Nagy-

gyár telep gyár gyár krös krös
D. 4.6 m. 3.2 m. 3.8 m. D0.4m. D 1.0 m. ÉK.0,7m. ÉNYl.Om.

CaCCh 0 o/0 0 o/o 0.7 o/o 19.3 o/o 24.15 0/0 21.76 0/0 25.69 0/0

szemcse átmér
pipettás módszerrel pipettás módsz. Schne-Kraussm.

mm.

< 0.0005 — 0.86 1.30 0.07 0.10

0.0005—0.001 — 0.70 1.09 0.18 1.20
i i

0.001—0.002 6.11 0.43 1.14 0.54 2.60
18.19

;
7.52

0.002—0.005 0.27 0.32 1.59 0.93 2.90
(

0.005—0.01 0.52 0.53 1.59 1.43 4.00
) )

0 01—0.02 0.93 0.64 2.80 2.87 6.50

Schne-Krauss módszerrel

0.02—0.05 1.72 4.68 7.34 6.84 12.60 13.47 14.80

0.05—0.1 5.06 10.02 17.35 17.68 30.85 17.32 29.20

0.1—0.2 48.50 36.00 28.23 47.75 27.50 29.05 25.30

0.2—0.5 41.30 43.63 36.85 21.70 11.65 21.90 22.50

> 0.5 1.26 2.19 0.66 — — — —

99.67 100.00 100.00 99.99 99.90 99.93 99.97
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IV. Táblázat folytatása.

Löszök.

Tégla-

gyár

2.0 m.

Baracsi

út

2.0 m.

Tégla-

gyár

D. 2.2 m.

Tégla-

gyár

D. 2.8 m.

Tégla-

gyár

D. 1.8 ni.

Zsíros

h.

1.8 m.

Maros

11.

1.5 m.

ÉNY
vályoQvel

1.2 m.

CaCO 32.9 o/o Oo/o 29.42 o/o 24.72 o/o 26.8 o/o 29.90/0 30.3 0/0 27.5 0/0

szemcse átmér
Pipettás módszerrel.

mm.

< 0.0005 0.90 1.00 0.10 0.32 0.20 0.80 1.30 1.10

0.0005- -0.001 3.70 1.30 0.90 1.70 1.00 1.60 2.60 1.50

0.001—0.002 7.00 2.90 1.90 3.20 2.80 4.30 4.50 3.40

0.002—0.005 8.50 6.80 3.80 5.10 4.40 7.20 5.50 7.20

0.005—0.01 9.70 9.80 5.00 7.60 7.00 7.80 8.50 9.00

0.01—0.02 10.20 15.00 16.30 11.90 13.70 19.99 19.20 17.10

Schne—Krauss módszerrel.

0.02—0 05 45.50 36.70 42.10 35.60 33.20 34.00 30.20 46.20

0.05 0 1 4.20 10.60 15.40 25.50 25.50 16.25 20.05 8.10

0.1—0.2
1 1.60 l 16.20

11.40 6.90 9.40 4.40 5.00 4.00

> 0.2
1 I 3.10 2.60 2.80 3.75 3.15 2.00

99.90 100.30 100.00 100.42 100.00 100.09 100.80 99.90

Szikesek.

Alsójárás Alsófüzes

mésziszap mésziszapos mésziszap mésziszapos

0.60 m. lösz 1.20 m. 0.50 m lösz 1.60 m.

CaC03 47.9 °/o 27.8 0/0 59.8 °/o 33.0 0/0

szemcse átmér
Pipettás módszerrel.

mm.

< 0.0005 0.60 0.45 0.40 0.30

0.0005—0.001 2.50 1.25 2.00 1.80

0.001—0.002 8.10 1.60 5.60 3.20

0.002—0.005 8.50 7.75 890 6.00

0.005—0.01 10.50 9.95 17.20 7.10

0.01—0.02 16.80 19.00 15.50 12.00

Schne—Krauss módszerrel.

0.02—0.05 23.60 29.60 14.51
”**

35.10

0.05—0.1 20.70 27.40 13.55 19.50

0 1—0.2 5.97 2.20 11.48 11.00

> 0.2 2.73 0.80 10.65 3.12

100.00 100.00 99.66 100.02

kodik, amennyiben elég ersen kiugró 0.02 és 0.05 mm közötti maxi-

muma van, csupán a kis szemnagyságok mennyisége emelkedett a
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karbonátkiválás következtében. Másik két anyagnál, az Alsójáráson
1.20 m-rl vett lösznél és 0.60 m-rl vett mésziszapnál a görbe még
jobban ellaposodik a kis szemnagyságok mennyisége miatt, míg vé-

gül az Alsófüzesrl 0.5 m mélységbl való, már kimondottan mész-
iszapnak nevezhet, majdnem tiszta fehér anyagnál az igen gyengén
jelentkez maximum is kisebb frakciókra tolódott el.

A téglagyárnál leltárt képzdmények szelvénye.

Mivel a fentiekben tárgyalt három legfontosabb képzdmény :

lösz feletti homok, lösz, lösz alatti homok, közvetlenül egymás alatt

tanulmányozható a téglagyári feltárásban, az itteni összes, már sza-

bad szemmel eltérnek látszó rétegekbl készítettem mechanikai
elemzést, hogy e képzdmények közötti különbségeket és azok egy-
másba való átmenetét egy képben összefoglalva ábrázolhassam. A
vizsgálatok eredményét az alábbi táblázatban és a túloldali ábrában
láthatjuk összefoglalva.

V. Táblázat.

lösz lelem Löszös Jellegze- Jellegze- Vizi Löszös Lösz alatti

homok homok tes lösz tes lösz lösz homok homok
0.80 m. 1.80 m. 2.20 m. 2.60 m. 2.90 m. 3.20 m. 4.00 m.

CaCOi OÍO05 24 15o/o
|

26.8 0
/q 29.4 m. 24.72 o/o 16.95 o/o —

szemcse átmér
mm.

pipettás módszerrel

< 0.0005 0.07 0.10 0.20 0.10 0.32 0 20 —
0.0005—0.001 0.18 1.20 1.00 0.90 1.70 0.82 —
0.001—0.002 0.54 2.60 2.80 1.90 3.20 1.32 O.il

0.002—0.005 0.93 2.90 4.40 3.80 3.10 2.70 0.27

0.005—0.91 1.43 4.00 7.00 5.00 7.60 7 40 0.52

0.01—0.02 2.87 6.50 13.70 16.30 11.90 10.70 0.93

Schne—Krauss módszerrel

0.02—0.05 6.84 12.60 33.20 42.10 35.60 31.65 1.72

0.05—0.1 17.68 30.85 25.50 15.40 , 25.50 34.00 5.06

0.1—0.2 47.75 27.50 9.40 11.40 6.90 7.90 48.50

0.2—0.5 21.70 11.65 2.80 3.10 2.60 3.34 41.30

> 0.5 — — — — 1.26

99.99 99.90 100.00 100.00 99.98 100.42 99.67

Az ábra baloldalán a képzdmények mérethelyes szelvénye van
jobb oldalon pedig ugyanezek mechanikai elemzését feltüntet grafi-

konok oszlopos ábrázolásban. A mechanikai elemzésbl kihagytam a

homok felszíni, hnmnszosodott részét, mivel a hnmuszosodás a me-
chanikai összetételt megváltoztatja. Ha az egyes képzdmények gra-

fikonjain végigtekintünk, azt láthatjuk, hogy azok legjellemzbb vo-
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l.

ábra.
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nása : a különböz nagyságú szemcsék uralkodó mennyiségét muta-
tó kiugró legmagasabb oszlopok helye a szelvényen végighaladva
folyton változik. Ez a maximum a felszíni löszös homoknál 0.1 és 0.2

mm között van, az alatta lév, még ersebben löszös homoknál már
0.05 és 0.1 mm közé tolódott el, még lejjebb a már lösznek vehet
rétegnél 0.02—0.05 mm között találjuk az uralkodó mennyiséget. Az
ez alatti lösz a legtipikusabb, mert a löszre jellemz szemnagyság-
maximum itt uralkodik legjobban. A (50 cm-mel lejjebb vett anyag-
ban, amelyben már viziesigák az uralkodók, a maximum még mindég
erre a szemnagyságra esik, de annak kiemelked volta már veszít a

többi frakciók javára. Még lentebb a maximum most már a homokos
frakciók felé tolódik el (0.05—0.01 rnm-ne), végül a legalsó tiszta

homokrétegben ez az eltolódás tovább haladva és mennyiségben meg-
növekedve már 0.1—0.2 mm közé esik, akárcsak a felszíni homoknál.

A különbözségeket az ábra közepén lev rajz tünteti fel leg-

hívebben, amelyben az egyes jellemz szemnagyságoknak az egész

szelvényben mennyiség szerint való változása van feltüntetve. A leg-

kisebb szemnagyságokat ábrázoló vonalak a felszíni (löszös) homok-
tól kezddleg a középs löszig folyton emelkednek, innen lefelé

csökkennek, s az alsó homokban minimumukat érik el. A legnagyobb
szemnagyságoknál ez fordítva van. A löszüknél a legjellemzbb 0.02

és 0.05 mm közötti frakció maximumát a lösz közepérl vett mintában
éri el, míg a homok és lösz közötti átmenetet képvisel két réteg

uralkodó 0.05 és 0.1 mm közötti szemnagysága a két rétegnek megfe-

lelen két maximumot mutat. Ugyanebben a rajzban van feltüntetve

az egyes képzdmények CaC0 3
mennyiségének a változása is, ami

szintén nagyon jellemz. A fels homoknál közepes mennyiséggel
kezddik, innen folyton emelkedik a legjellegzetesebb löszrétegig, a-

honnan azután lefelé ismét csökken s a lösz alatti homokban már
nyomokban sincs. A karbonát tartalom tehát, azt mondhatjuk, hogy
a kis szemnagyságok mennyiségével változik arányosan s ezt termé-

szetesnek kell tartanunk, mert a mikroszkópos vizsgálatnál is azt

látjuk, hogy a kaiéit szemcsék legnagyobb részt igen kis méretek
az egyéb, különösen kvarc szemekhez képest. Más vizsgálatok is (7,

!)) kimutatták, hogy a karbonáttartalom a kis szemnagyságoktól a

nagyobbak felé csökken a törmelékes üledékeknél.

Ásványos összetétel.

A bevezet vizsgálat fajsúly szerinti elválasztás volt. A szem-

csék összetapadásának meggátlására a 0.02 mm-nél kisebb részt el-
zleg kiiszapoltam az anyagból. Az elválasztás acetiléntetrabromid-

dal, bromoformmal s az utóbbinak benzollal hígított, csökken faj-

súlyú keverékével, 3000—3500/min fordulatszámú centrifugával tör-

tént. A különböz fajsúlyú ásványok % -os mennyiségét az alábbi

táblázat tünteti fel.
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VI. Táblázat.

fajsúly
lösz feletti

lösz
lösz alatti uralkodó

homok homok ásványok

> 3.00 2.82 5.17 4.06
Gránát, amfibol, piroxén,

zirkon, rutil, érc

3.00—2.90 0.41 1.36 0.51 Dolomit

2.90—2.785 5.38 20.41 0.44 Muskovit, klorit

2.785—2.69 1.57 7.06 0.24 Kalcit, földpát

< 2.69 90.00 66.00 94.50 Kvarc, földpát

100.18 100.00 99.75

Mikroszkópiái vizsgálathoz a kanadabalzsamon kívül vizet,

cédrusolajat, Thoulet-olda.tot, bromoformot és jódmetilént alkal-

maztam fénytörés meghatározásra beágyazó anyagokul.

Párhuzamosan vizsgáltam a löszt, lösz feletti és alatti homo-
kot. Pontos kvantitatív vizsgálatot nem végeztem, az egyes ásvá-

nyok mennyiségi viszonyait csak hozzávetlegesen adom meg A leg-

kisebb szemnagyságoknak az ásványtani vizsgálatból való kirekesz-

tése ugyanis megváltoztatja az egyes ásványok mennyiségi viszo-

nyait. Többen kimutatták (11.), hogy a törmelékes üledékekben a na-

gyobb fajsúlyú ásványok viszonylagos mennyisége a szemnagyság
csökkenésével növekszik. Ez az oka annak is, hogy a fajsúly szerinti

elválasztás csoportjai nem teljesen arányosak a vegyi elemzés ada-

taival. F törekvésem valamennyi ásvány meghatározása, s a leírás-

nál inkább a jellegzetességeket, mint az általános tulajdonságokat
adom. A leírás rendje az egyes fajsúly szerinti frakciók ásványai-

nak mennyiségi sorrendben való ismertetése.

A 3.00-nál nagyobb fajsúlyú frakció ásványai.

Nem nagy tömeg, de igen nagy változatosságé ásványcsoport
ez. Ide koncentrálódnak: Gránát, amfibol, piroxen, érc és biotit.

Gránát. E csoportnak csaknem a felét adja, a kissé legömbölyö-
dött, nagyobb szemek rn< llett apró, éles szilánkok is vannak, törede

zett felülettel. Nagyjában izometrikusak. Némelyiken eredeti kris-

tályfelületek is láthatók, st egy majdnem teljesen ép rombdodeka-
éder kristályt is találtam. Kagylós törés jól látható rajtuk, üdék,

színtelenek, vagy gyengén ibolyás rózsaszínek. Zárványban különö-

sen a lösz gránátjai dúsak. Ezek fleg ércek, de zirkon és igen szép

rutil kristálykák sem ritkák.

Amfibol. E csoportban a gránát után a leggyakoribb. Zömök,
oszlopos alakú csaknem valamennyi. Betetz lapot egy-két kivéte-

les esetben láttam, különben legömbölyödött. A (110) szferinti hasadás
igen jól látszik. Nagy része zöld, de barna amfibol is van. Üde, kü-
lönösen a lösz alatti homok amfibol ja. Pleochroizmusa ers, elsötéte-

dése 15° körül van. Gyakran elváltozott, különösen a lösz amfibolja
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kloritosodott, a homok nagy amfiboljai inkább limonitosak. Zárvány-
ként magneíitet tartalmaznak.

Hipersetén. Nagy mennyiség, különösen a löszben. A csoport-

nak kb. hatodrészét alkotja. A nagy, megnyúlt, kissé legömbölyödött
szemeken hasadási vonalak s haránt elválások láthatók. Opák zárvá-

nyok gyakoriak benne. Nem ritka a limonitosodott hipersztén.

Augit. Nem olyan nagy mennyiség mint az elbbi, de elég

gyakori. A nagy szemek végükön legömbölyödöttek, olykor meg-
nyúltak. Világoszöld szín, kevés opák zárványt tartalmaz.

Magnetit. Löszben kb. annyi, mint az amfibol. homokban ke-

vesebb. Aprbb-nagyobb, sokszög, ritkán legömbölyödött szemcsék-

ben észlelhet. Csak a löszben van szórványosan limonittal bevonva.

Lhnonit. Nem nagy mennyiség, de elfordul önállóan, sza-

bálytalan szemcsékben és halmazokban is, fképen a löszben. Ezeken
kívül azonban igen gyakori a limonit mindenütt, mint vékony bevo-

nat az egyes ásványszemek körül, a löszben pedig mint egyes foltok-

ban elhelyezked, különböz szemcséket összeragasztó, finoman el-

szórt amorf anyag is szerepel. Ez a finoman eloszlott limonit adja

fképen a lösz jellegzetes sárga színét.

Rut'd. Ersebben legömbölyödött, zömök és hosszú, tszer idi-

ornorf oszlopokban. Egy igen szép térdalakú iker is elfordult. Vörö-
ses-barnássárga szín. Ersen pleochroós.

Zirkon. Mind a löszben, mind pedig a homokban elfordul,

saját alakú, elég jó kristálykákban, melyek csak kissé legömbölyö-
döttek. Zónás kiképzdés is van. Általában színtelen, de sárga és

rózsaszín is elfordul. Igen változatos zárványokkal telt. Leggya-
koribb a gáz- és folyadékzárvány, negatív kristályt is találtam. Egy
kristályban a zárvány ismét egy másik kristályt tartalmazott.

Biotit. Nem nagy számmal ugyan, de mind a három mintában
található. A lemezek levelessége és szétrostozódása is észlelhet. A
színük sárgászöld, vagy zöldesbarna. Zárványai: magnetit és rutil.

Tunnalin. Kis számban fordul el idiomorf kristályokban,

melyeknek néha a hemimorfiája is látszik. Színe barna. Ersen pleo-

chroos. Zárványként némelyikben csak egy két opák szemcsét lát-

tam, a másik viszont hosszanti sávban srn volt opák zárvánnyal

megtömve.

Disztén. A ftengely irányában megnyúlt oszlopok, szabályta-

lan végzdéssel, de láthatók zömök szemcsék is. Színtelen. Optikai

tengelyszöge igen nagy. Elsötétedése 30°-os. Fénytörését Thoulet-

oldattal 1.71-nek határoztam. Néhány szem opák zárványt tartalmaz.

Apátit. Vagy egészen gömböly szemcsékben, vagy terminális

lapok nélküli oszlopokban jelenik meg. Fénytörése kb. mint a széndi-

szulfidé (1.63). Egyesek gyengén pleochroosak. A ftengellyel pár-

huzamos sávban igen apró, sr. opák zárványok vannak.

Sztcmrolit. A löszben ritka, a homokban valamivel több van.
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Szabálytalan, töredezett szél szemcsékben jelenik meg. A lösz feletti

homokban gyengén legömbölyödött. Színe sárga, a rendes pleóchro-

izmussal. Fénytörése, mint a jcdmetiléné, kb. 1.74. Néhány opák zár-

ványon kívül kvarc, rutil, turmalin kristályokat láttam benne.

Titanit. Csak egy-két izometrikus, vagy kissé megnyúlt sze-

mecske van. Eléggé legömbölyödött, különösen a homokban. Sárga

szín.

Szilimanit. Mind a löszben, mind pedig a homokban találtam

egy-egy szillimanit kristályhalmazt, melyet hosszú kristálykák

alkottak. Színtelen, csak nagyon halványan zöldes árnyalatú. A
prizmaélhez mért elsötétedés 90"-os. Ivet 1störése ers. A kristálykák

zárványai az ércen kívül rutil és üveg.

3.00—2.90 fajsúlyú frakció ásványai.

Mivel a lösz és lösz feletti homok vegyi elemzésében sok a

magnéziumoxid az aránylag kevés Fc 20 3
mellett, ezert valószínnek

látszott, hogy a magnézium egy része karbonát alakjában van jelen.

A dolomitot ezzel a frakcióval akartam elválasztani a kalcittól. Ez

sikerült is, de az elz frakció nagyobb fajsúlyú ásványaiból is sok

került ide. Különösen sok biot it van itt, de egy-két szemcse amfibólt,

piroxént, gránátot és egy-egy rutil kristályt és zirkont is találtam.

Lösz alatti homokban csak ezek szerepelnek, tekintve, hogy abban

a karbonátok teljesen hiányoznak.

A dolomitnak a kalcittól való pontos megkülönböztetésé cél-

jából az ezüstk romátos mikrokémiai reakciót használtam. A dolo-

mit egy része barnás veres szín ankeritlé változott. Csak kissé le-

gömbölyödött, néha igen szép, romboéder átmetszett! kristályokat

alkot.

2.9—2.785 fajsúlyú csoport ásványai.

M uszkovit. A löszben egy néhány egyéb ásvány kivételével

csupa muszkovitból áll ez a frakció, de minden egyes fajsúly szerint

elválasztott csoportban ráakadtam. Nagy felületük és leveles voltuk

miatt könnyen tapadnak a folyadékhoz, ezzel magyarázható' az a

tény, hogy fajsúlyúk szerint nem lehet pontosan elválasztani. Meny-
nyiségük azonban így is nagyon jellemz az egyes képzdményekre.
A lösz alatti homokban igen kevés van (0.44 %), mivel ez majdnem
kizárólag nagy szemcsékbl álló jellegzetes futohoinok, a lösz feletti

löszös homokban már sokkal több (5.17 %). A löszben feltnen sok

a csillám ('20.41 %). vékony csillogó pikkelyekben, egynéhánynak
tengelyszögét 69"-nak mértem. A lemezkéken karcolások és nyomás-
ra keletkezett mélyedések, egyiknél-másiknál sugárirányban men
vonalnyalábok láthatók. A szemcsék kevés, magnetitzá rványt tar-

talmaznak, de néhányban finom rutiltücskét és zirkont is láttam.
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Klorit. Fként amfibolok, piroxenek elváltozásaként gyakori,
de egy két eredeti kloritlapocskát is találtam. Barnászöld szín,
fénytörése 1.58—1.5!). Kettstörése alacsony. Pleochroizmusa a ren-

des.

2.785—2.69 fajsúlyú ásványcsoport.

Ez a frakció a lösznél és a löszfeletti homoknál nagyobbrészt
kalcitból és kisebb részben földpátból áll, amit a fentebb leírt mik-

rokémiai reakció is megersít. A lösz alatti homok ezen frakciója lé-

nyegesen kevesebb, mint az elbbi ketté, s csak földpát alkotja.

A nagyobb kalcitszemcsék rendesen szabálytalanok, csekély le-

gömbölyödéssel. Ritkán romboéderes hasadási lapok és ikersávozott-

ság látható. Néha folyadékzárványt tartalmaznak. A löszben a kai-

éit tömegének csak kisebb része az elbb leírt kristályos kalcit, na-

gyobb része finom precipitátum.

A kalcitnak a lösz szerkezetében való fontos szerepe annak tel-

jes anyagából készített vékonycsiszolatán figyelhet meg. A külön-

böz nagyságú ásványszemcsék között a kalcit igen nagy mennyi-

ség, apró, fként 0.002—0.005 mm-cs szemekben elosztva, vagy ki-

sebb-nagyobb halmazokban fordul el. Ez a halmazképzdés nagyobb
mértékben van meg a vizi, mint az uralkodólag szárazföldi faunát

tartalmazó löszben.

2.69 ni kisebb fajsúlyú frakció ásványai.

Ez a tömegre legnagyobb frakció kvarcból és földpátból áll.

A kvarc szemcsék az összes ásványok közül a legnagyobb mé-
retek és igen változatos alakúak. Nagy részük szabálytalan, szög-

letes, legfeljebb egyik oldalon legömbölyödött, ami fképen a homok
kvarcára jellemz. A szemcsék nagy része színtelen, ami a sósavval

való kezelés után tnik ki, mivel majdnem minden szemcsét többé-

kevésbé sárgásbarna vashidroxidbevonat kérgez. Egy-két halvány-

sárga, ibolya és átlátszatlan szürke szín szemet is találtam. Egyik-
másik szem hullámos elsötétedés. Majdnem mindegyik kvarckris-

tály tartalmaz ércszemecskéket, melyek néhol körkörösen helyezked-

nek el. Egy-két nagy kristály szinte tömve volt meglehetsen nagy,
turmalin, zirkon, rutil kristályokkal. Gyakori a folyadék és gázzár-

vány.

Plagioklász. Aránylag nagy szemcséin, tábláin lekopottság

egyáltalán nem, vagy alig látszik. Gyakran ikersávos, némelyik zó-

nás. Leggyakoribb az álhit iker. Kioltásuk a (010) lapon 29" körül

van. A szemcséknek kis része üde, nagyobb része elváltozó. Minde-
gyik bven tartalmaz opák zárványt. Néhány földpátszemecskét ta-

láltam a 2.78—2.69 fajsúlyú frakcióban is, ezek igen nagy opák kris-

tálykákkal voltak srn tele, valószínleg ez okozza, hogy idekerül-

tek. Gyakoriak a kvarc és zirkon zárványok is.
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Ortoklász. Sokkal kisebb mennyiség, mint az elbbi. Szabály-

talan szemcsék, a bázis és oszlop szerinti hasadási vonalakkal. Gya-

koriak a karlsbadi ikrek.

Mikróklin. Kevés, de nagy szemcsékben fordulóid. Jellegzetes

ikerrácsos szerkezetérl azonnal felismerhet.

A mikroszkópos vizsgálatnál az egyes ásványok relatív raeny-

nyiségét csak hozzávetlegesen határoztam meg, csak a fajsúh sze-

rinti elválasztás frakciói adnak errl némi felvilágosítást. Ilyen mó-

don hozzávetlegesen az egyes képzdmények ásványos összetételét

is összehasonlíthatják. 3.00-nál nagyobb fajsúlyú ásványok csoport-

jából legtöbb van a löszben, kevesebb a lösz alatti, legkevesebb a lösz

fölötti homokban. Más megállapítások szerint (11.) nagyobb %-ot

kellene itt kapnom, mint a lösz alatti homoknál, azonban, mint már
említettem, nem a teljes anyag használtatott fel fajsúly szerinti el-

választásra és ez a viszonyokat megváltoztatta. Hasonló az eset a

3.00—2.Í) fajsúlyú frakcióknál is, legtöbb van a löszbl és majdnem
egyenl mennyiség a két homokból. Mivel ez a frakció fleg dolo-

mitból áll, a teljesen karbonátmentes alsó homokban való jelenléte

csak úgy magyarázható meg, hogy elváltozottság miatt a nehezebb

ásványokból került ide egy rósz. (L. az ásványok leírásánál.) Igen

jellemz a csillámok mennyisége a 2.9—2.785 frakcióban. Igen nagy
mennyiség van belle a löszben, jóval kevesebb a lösz fölötti, s alig

valamennyi a lösz alatti homokban. Ennek az a magyarázata, hogy
a futóhomokból a szél a nagy felület csillámpikkelyeket kifújta,

a többi finom szemcsével rendelkez löszös homokban pedig már több

maradhatott meg, s természetesen legtöbb a löszben. Logikus a vi-

szonylagos mennyisége az uralkodólag kalcitból álló következ frak-

ciónak, a löszben több mint 7 % , a löszös homokban 1.5 %, a lösz

alatti homokban pedig csak 0.24% van. Ez utóbbiban azonban kaiéit

egyáltalában nincs, ez a csekély mennyiség is majdnem kizárólag

plagioklász. Épen ilyen jól érthet a legkönnyebb ásványcsoport
(kvarc, földpát) mennyiségi eloszlása is. A legnagyobb mennyiség
nehéz ásványt és karbonátot tartalmazó lösznél ez a frakció csak 66

%, a löszös homoknál 90 %, lösz alatti homoknál 94 %.

Vegy 1 összetétel.

Ugyanabból a három jellemz felszíni képzdménybl, amely-
bl az ásványtani vizsgálat is történt, készítettem vegyi elemzést.

Mivel utóbbi idben felmerült annak a gondolata, hogy a löszös kép-
zdmények karbonáttartalmának uralkodó mennyisége utólagos és

mivel pl. V e n d 1 A. (14.) a karbonátokat az elemzési adatokból
kivonja az összehasonlítás lehetvé tétele végett én is megadom az

ilymódon átszámított értékeket az eredeti kémiai összetétel mellett.

Kiszámítottam továbbá az Osann—Niggli-féle értékeket is.

A háromféle képzdmény vegyi összetételét összehasonlítva, az
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ásványtani összetételhez hasonló képet nyerünk. A femikus ásványok
nagyobb mennyisége miatt MgO és CaO legtöbb a löszben, legkeve-

sebb a lösz alatti homokban. A SiCL-re nézve az elbbinek a fordí-

tottja áll. Sajátságos kivételt látunk a Fe 20 ;
esetében. Ez t. i. a leg-

kisebb mennyiség femikus ásványt tartalmazó lösz alatti homok
bán a legtöbb, ez azonban megérthet abból a körülménybl, hogy
a lösz alatti homok állandóan, vagy nagyrészt víz alatt állván, szem-

eséi ers limonit békérgezéssel vonattak be, amit sötétsárga színérl

már szabad szemmel is feltnik. A MgO és CaO mennyiségének vi-

szonyában feltn az, hogy a MgO mennyisége aránylag nagy. En-
nek oka a nagy mennyiségben jelenlév dolomit. Még ennél is na-

gyobb mennyiség MgO-t talált berke S. (5.) és Mihál tz 1. (7.)

a duna-tiszaközi mésziszapokban. A karbonátokban lev nagy meny
nyiség magnézium amellett bizonyít, hogy a duna-tiszaközi futó-

homokterületek anyaga valóban nyugat fell került ide, a sok dolo-

mit a Középhegység mezozoikus üledékeibl származik. A C0 2
meny-

nyisége szintén a löszben a legnagyobb, kisebb a löszös homokban,
semmi sincs belle az alsó homokban, amint azt a karbonát tarta-

lomra vonatkozólag már másutt is felemlítettem.

Úgy az ásványos, mint a vegyi összetétel tekintetében a Nagy-
krös környéki löszök nagyon hasonlók a részletesen tanulmányo-
zott Budapest-környéki löszökhöz. A fkülönbség közöttük az, hogy
a nagykrösiben a kovasav nagyobb, a vas kisebb mennyiség. A
budapestkörnyéki löszökben a femikus ásványok nagyobb mennyi-
ségét magyarázza a fiatalharmadkori erutívumok közelléte, ame-
lyeknek az anyaga Ven dl A. (14.) szerint is befolyással van az

ottani löszök összetételére. De a szél által nagy távolságra való
szállítás is csökkenthétté a femikus ásványok mennyiségét, tekint-

ve, hogy több megállapítás szerint (1.) az alföldi és általában a

csonkamagyarországi löszök anyaga nyugat, illetve északnyugat
felöl jöv szelek útján száll ítódott.

###

Das untersuchte Gebiet liegt in dér Mitte des Sandgebietes
zwischen dér Donau und Tisza in dér ungarischen Tiefebee. Dort-

selbst befinden sich folgende Oberf lacbenablagerungen :

1 ) Ehemiger Flugsand, durcb Löss bedeckt, von nahezu gleicb-

förmiger Korngrsse.

2) Löss, 1—2.5 m machtig, kalkreicb, mit charakteristischer

Kornvertei lung in den oberen Schiehten hauptsáchlicb Landes-, in

(len unteren Schiehten zahlreiche Süsswassermollusken entbaltend.

3 ) Flugsand, iiber Löss lagernd, mit einem hben Gehalt an
feinem Lössmaterial, von NW nach SO durch das Forschungsge-
biet streichende Rücken bildend.
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An den tieferen Stellen dér Lössablagerungen hat eme An-
reicherung von Kalzium- bzw. Magnesiumkarbonat stattgefunden,

welche dureh das Nieöerschlagswasser aus dem Matériái dér be-

nachbarten hóhérén Lagen ausgewasehen worden sind, so, dass

sieti am Oberflache dér Gelándemulden Ablagerungem aus weiss-

farbigem Kalkschluff, wáhrend unter dem Löss, in dér Hhe des

Grundwasserspiegels konkretionsreiche Ealkschlamme gehildet

habén.

Die mineralogische und ehemisehe Untersuchung erwies,

dass sowohl dér Löss, wie auch dér Sand aus dem Westen stammt.
Dér untersuchte Löss weist grosse Áhnlichkeiten mit dem Löss dér

Umgebung von Budapest auf, wovon es sieh jedocli einigermassen

dureh den geringeren Gehalt an Schwermineralen unterscheidet.
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TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHE1TEN

DR. SCHM1DT SÁNDOR BÁNYAFÖTANÁCSOS MEGNYITÓ BESZÉDE A
MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 1938. ÁPR.HÓ 10-ÉN ESZTERGOMBAN

MEGTARTOTT VÁNDORGYLÉSÉN.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim !

A Magyarhoni Földtani Társulat igen tisztelt Elnöksége meg-

hízott azzal, hogy készítsem el mai vándorgylésünknek lehetségét

Szent István királyunk szülvárosában. A legnagyobb örömmel vál-

laltam a megtisztel megbízatást annál is inkább, mert 36 év eltt tar-

totta a Társulat utolsó ilyen vándorgylést s így rendkívüli örömet

jelentene mindnyájunknak, ha e szent István i óv lenne elhatározó arra

nézve is, hogy ezentúl a vándorgyléseket évenként megtartva, vidéki

városainknak nemcsak kultúráját, lakosságát, épületeit és szociális be-

rendezéseit ismernk meg, hanem megismerkednénk e városok mély-

ségeivel, sok minden elhatározást dönten befolyásoló földtani szerke-

zetével is.

Hséges munkatársammal : Gácsér János bányaigazgató úrral a

megtisztel feladatot el is intéztem a vendéglátó fgymnázium igen

tisztelt igazgatójának, Dr. Balogh Albin ftisztelend urnák, az eucha-

risztikus ünnepségeket elkészít bizottság elnökének szíves és fárad-

hatatlan támogatásával.

Hátra van még az a kedves és megtisztel kötelességem, hogy a

Társulatnak a vándorgylésen megjelent igen tisztelt Tagjait, vala-

mint a gylésen megjelent igen tisztelt kedves vendégeket szeretettel

üdvözöljem.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Amilyen meghatottsággal fogadtuk a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat idei közgylésén elhangzott elnöki megnyitót, mikor szép ma-
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gyár nyelvünk tisztaságáért szállott síkra s igyekezett e törekvést

minden tagjának lelkiismereti kérdésévé emelni, éppen olyan megható
mai vándorgylésének Esztergomban való megtartása is. Az eueharisz
(ikus világkongresszus súlyát és nemzeti jelentségét igyekszik ugya-
nis a társulat kidomborítani azzal, hogy tagjainak és azokon keresz-

tül az egész ország minden nagy tudósainak hangulatát, meggyzdé-
sét tárja — mindennél nagyobb nevel hatással — ország-világ elé,

hogy minél többet tud valaki, minél mélyebben hatol be a föld mélyé-
be, rejtett természeti jelenségek törvényszerségeinek kutatásába, lelke

annál inkább keresi az egyetlen fixpontot, mely megnyugvást hoz,

mely az emberi elmének hozzáférhetetlen természeti titkokban magya-
rázatot ad : a végtelen, az egész világot uraló Isten fogalmát !

E nevelésért, e pasztorálásért hálás lesz az igen tisztelt társulat

vezetségének, minden egyes tagjának a ketts szent évet ünnepl
egész magyar nemzet s így a részemrl elmondandó üdvözlés sem lehet

más, mint a jó kívánság : Isten hozta és Isten áldja hazafias, nemes
áldozatos munkájukat.

ESZTERGOM UTÁN. . .

A Magyarhoni Földtani Társulat esztergomi vándorgylése 1938. évi április hó 10-én.

Régen volt olyan felejthetetlen napja a Magyarhoni Földtani Tár-

sulatnak, mint április 10-én. Az 1902. évi, Selmecbányái vándorgylés
óta elször kerekedett fel a geológusok apraja-nagyja, hogy tisztelegjen

ezúttal Esztergomban, a keresztény Magyarország els városában Szent

Istvánnak, a „Nagy Alapítónak” emléke eltt. Esztergom a beszél kö-

vek városa és köves emberek elvitték szeret, meleg szívüket a jól is-

mert kövek közé, hogy meghallgassák azok beszédét. És mit mondtak
a kövek f A kemény gránit, a ragyogó márvány, az égetett téglák, a

színes festmények mind-mind elmállanak el porladnak, de a nemes gon-

dolat, a nagy tettek emléke ma is elevenen él. Beszéltek a kövek régi

dicsségünkrl, beszéltek nagy küzdelmekrl, harcokról, gyzelmekrl
és vereségekrl, dulásokról és újraépítésekrl. Beszéltek a kövek arról,

hogy a romokon újra a magasba szöktek a sziklafalak, mert k van

mindég, csak habarcs legyen és ember legyen.

Esztergom sokat adott ezen a délelttön -a magyar geológusoknak.

És mi a vándorgylésünkön szintén adtunk valamit Esztergomnak.

Eldeink rámutattak arra, hogy kis országunk boldogulása és népünk

jóléte elssorban attól függ, hogy hogyan használjuk fel azokat a ja-

vakat, amit nekünk a kövek adnak. Az aranyat és a vasat, a petróle-

umot és a forróvizet k, a föld adja, csak érte kell nyúlnunk. A ge-

ológus ezeket keresi önzetlenül, a közjóért. Ö is megérdemel egy szíves

kézszorítást.

Szép volt az az együttérzés, az az összhang, amely minden geoló-

gust elhozott Esztergomba. Mindenki úgy érezte, hogy több ilyen ván-

dorgylésre volna szükség. Kulhay Gyula.
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LÁNG SÁNDOR : Folyóterrasztanulniányok.

Studien iiber Flussterrassen.

A Dera-patak terrasszainak hösszszelvényc.

Dér Jjüngsschnitt dér Flussh rrnssen im
Dera-Bachtale.
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Daten ber tertiáre Pflanzenreste von Eger (Erlau).
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