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ellentétben a redszárnyakon lev területsávokkal. A redk keletkezésé-
ben nem horizontális, hanem elssorban vertikális erhatások érvénye-
sültek, a vetdések pedig a boltozódás után jöttek létre. A redk dlései
ÉK, vagyis a medence belseje felé egyre enyhébbek.

OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES DANS LA PARTIÉ MÉRI-
DIONALE DU BASSIN LIGNITEUX DE BORSOD EN HONGRIE.

Pár. EGON RADNÓTY.
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Sommaire.

Dans L’été de 1947 l’auteur a fait l’étude des environs de la commune
de Tardona dönt les principaux résultats sont les suivants: 1. La présence
de 3 couches de lignité a été observée, c’est á diré des couches no. II., III.

et IV., lesquelles sont numéroté á Sajókazinc dans la région d’une unité

moins. 2. Des assises ligniteuses du Miocéné inférieur une quantité de
foraminiféres a été déterminée comme suit: Rotalia beccarii (d’ORB.,

Nonionina commune d’ORB., Nonionina depressula W.—J., Elphidium
glabratum Cushm., Elphidium sp., en outre ostracodes, dents de poissons.

3. Au tóit. della II. couche Rotalia beccarii se trouve en quantité, Nonio-
nina commune et Elphidium glabratum ne se trouve qu’ici. 4. Le dernier

permet de determiner. l’áge miocéné inférieur des assise pár voie micro-
paléontologique. 5. La marne blanche de Miocéné moyen est présente

dans la vallée de la Tardona quoique en assises trés mmces. 6. Dans la

ligne de la commune de Dédes un axe anticlinal, dans celle de Tardona
un axe synclinal peut-étre relevé en direction á peu-prés paralléle aux
failles SSW—NNE. L’élongiítion vers le SE de l’axe de la ride au nord
de Tardona peut s’expliquer bien pár le centre éruptive y relevé.

ADATOK A KESZTHELYI-HEGYSÉG
NYUGATI ELTERÉNEK

FÖLDTANI FELÉPÍTÉSÉHEZ-
Irta: Dr. Koruvt Kálmán.

1. ábrával.

1947 nyarán, ,a Pénzügyminisztérium megbízásából h Keszthelyi-

hegységtl nyugatra lev területet vizsgáltam földtani tekintetben. Észa-

kon a Kovácsi-hegység bazaltfennsíkja, nyugaton a Zala, délen a páhoki
völgy, keleten pedig a Keszthelyi-hegység pereme határolja és fölépítésé-

ben a fels-triász és fels-oannóniai emelet vesznek részt.

Fels-triász dolomit. A Bakony vonulatához tartozó Keszt-

helyi-hegység vetdések mentén hirtelen végzdik. Ez a leszakadás foko-

zatos s minél jobban eltávolodunk a Keszthelyi-hegység peremétl, annál
- mélyebben kapjuk meg az alaphegységet. A Gyöngyös-patak balpartján,

a dolomit egyes foszlányai még a felszínen észlelhetk hidrotermális
hatásokkal: ettl nyugatra azonban sehol sincs felszínen. Karmacs kör-

nyékén létesített fúrásokban 97 és 117 méterben, Hévízen, pénzügyi
üdül-telepen 179 méterben érték el a dolomitot.

Fel-spannóniai ko n-g lomerátum. A felspannóniai édes-

vízi transzgresszió nagykiterjedés konglomerátum képzdményekkel



kezddik. A hévízi pénzügyi üdül-telep fúrásában mintegy 12 méter
vastagságban harántolták. Külszíni feltárásában Zalaszántótól délre ész-

leltem a Keszthelyi-hegység északi peremén. Szentes közlése szerint a

Keszthelyi-hegység peremén csaknem mindenütt elfordul. Átlagos vas-

tagsága 10—20 méter. '
’

Kovás homokk. Rendkívül ersen átkovásodott tömör homok&
települ a konglomerátumra. Kiterjedése igen nagy lehet. Hévízen hat
fúrásban harántolták különböz vastagságban. Karmacson szintén meg-
kapták. Padosán rétegzett, tömör rétegeit számtalan hasadék és kzetrés
harántolja. A konkréció vagy impregnáció alakjában szórványosan meg-
jelen pirít és markazit syngenetikus eredet. A réteg átlagos vastagsága
20 méter. s

A kovás homokk rétegek közé pirit-markazit tartalmú meszes, homo-
kos agyagréteg települ.

Kékesszürke homokos agyag. Legnagyobb vastagságú és kiterjedés
képzdmény, 75 méteres átlagvastagsággal. Srn váltakozó homokk és

márga betelepülések teszik változatossá a rétegsort. A homokkövek len-

csés vagy pados kifejldések. A homok ersen csillámos és meszes. Az
agyag helyenként igen finomszemcséj. A márga rendkívül tömör s itt-ott

több méter vastagságúvá fejldik ki.

A képzdményt barnakszén-, pirit-markazit- és limonit-betelepülé-
sek kísérik. Felsöpáhoktól délre, 5—10 cm barnakszén-réteg települ,

melyrl az irodalom is említést tesz. Nemesbüktl nyugatra a 200.5 há-
romszögelési pont melletti vízmosásban bukkan el bizonytalan vastag-
ságú barnakszénréteg. Az ugyanitt létesített kutatóakna sem tudott pon-
tosabb adatot szolgáltatni a barnakszén-réteg vastagságára vonatkozólag,
mivel az akna aljában kibúvó barnakszén fejtés^ közben betört a víz.

A barnakszénnel kapcsolatosan szórványosan piritkonkréciók is elfor-
dulnak. Nemesbüktl délre a 241‘.1 háromszögelési pont mellett hasonló,

de jóval kisebb barnakszén-telep húzódik.

Sárga-agyagos homok. A kékesszürke agyagból fejldött ki

egy túlnyomórészt homokos szint homokkvel és márgával. F elterjedési

területe Karmacs—Nemesbük vidéke. A homokkben Karmacstól észak-
nyugatra számos Limnocardium sp.-t találtam. A homokk^ és márga
fészekszeren települ és egyenltlen törés.

Csillámos homok. Zalaköveskúttól északra nagy kiterjedés,

.lói föltárt bizonytalan vastagságú rétegösszlet húzódik homokk és márga
nélkül.

Vindornyaszlstl délre, közvetlenül a falu szélén, az országút mel-
lett homokbánya tárja fel a képzdményt. A tiszta homokképzdményt
fél méter vastag meszes agyag, homokos agyag váltja föl, mely szerves
maradványokban gazdag.

,
t,

Unió atavus Partsch, Limnocardium apertum Münst. Limnocardium
sp., Dressensia auricularis Fuchs, Dreissensia sp., Congeria balatonica
Partsch, Melanopsis Sturi Fuchs voltak belle fölismerhetk.

Egy másik nagy feltárás, Gyülevész keleti határában van. Zalaköves-
kúton és Sénnyén, hosszú szelvényben nyomozható. Sénnyén a temet
melletti útbevágásból a következ alakok kerültek ki:

Unió atavus Partsch, Unió Neszmélyensis Halaváts, Limnocardium
secans Fusch, Limnocardium sp. Congeria balatonica Partsch, Melanop-
sis Entzi Bros. Planorbis sp.

Zalaköveskúton, a falu keleti szélén lev útbevágásban laza homok-
ból rendkívül rossz megtartású

Unió atavus Partsch, Limnocardium sp., Dreissensia auricularis Fusch
kerültek ki.
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/
A falu északnyugati szélén a vízmosás feletti hegyiösvény falában

számos Unió héjtöredék található.

A fajok száma igen csekély, annál gazdagabb azonban egyedszám
tekintetében valamennyi lelhely. Különösen a Dreissensiák dominálnak.^
Szintbeli helyzetére vonatkozóan a Conqeria balatonica , a Melanopsis

.

St-gri és Entzi megjelenése a balatonicás szint mellett szólnak. E mellett

igen sok a közös faj. Ez a rétegsor a balatonicás szintbe sorolható, bár
a Conqeria unqula caprae-szintre jellemz Dreissensia auricularis tömeges
megjelenése bizonyos mértékben ellentmond ennek.

Dreissensiás tavi anyag. Zalaköveskút környékén fejl-

dik ki. Vastagsága 1—10 méter között ingadozik. Kissé homokos agyag-
képzdmény, helyenként tavikrétaszer. A szenesedett részletek és az

üledékanyag fínomszemcsézettsége lefzdött, csöndesviz medence-
részletre enged következtetni. A Rózsahegyen a 252.2 háromszöge-
lési pont közelében lev kutatóaknában Dreissensia sp.- és Anodonta-töre-
dékek nagy mennyiségben mutatkoztak.

Lemezes homokk. A legfiatalabb rétegtag. Nagy felszíni elterjedés-

ben, 15—25 méter átlagvastagságú keresztrétegzettséggel jellemzett disz-

kordáns település összlet. Lemezes-táblás, építkezésre alkalmas volta
miatt sok helyen fejtik, úgyhogy Karmacstól Alsópáhokig közel 100 mes-
terséges feltárásban nyílik alkalom a megfigyelésre. Anyaga fehéres-

szürke, ersen meszes és csiliámos homokk, helyenként gyakori limonit-

konkréciókkal. Szerves maradványokban rendkívül szegény. A számos
feltárás és nagy felszíni elterjedés ellenére is csupán egyetlen lelhelyet
találtam, Alsópáhok Sziget kfejtjében.

Unió atavus Partsch, Limnocardium secans Fusch, Limnocardium sp.,

Melanopsis sp.

Legfels rétegeiben folyóvízi jelleg gyüredezettség észlelhet, ame-
lyet 2—3 méteres homokréteg válásit el a lemezes homokktl.

Pleisztocén. Nagy területet -borít' el. A típusos, mész'kon-

kréciókkal jellemzett lösz csekély elterjedés. Vastagsága csak ritkán éri

el az 5 métert. Kisebb-nagyobb foszlányok, alakjában találjuk Karmacs és

Nemesbük környékén.
A Gyöngyös-patak völgyét öt terrasz kíséri.

A felspannóniai rétegek szabályos üledékképzdési ciklust mutat-

nak. A transzgressziós konglorperátummal kezdd rétegsor homokk és

homok kifejldésbe megy át, majd mindinkább agyagos jelleg lesz.

A srn kzbetelepül homokkövek az üledékképzdési tényezk változó-

sága mellett szólnak. A felsbb rétegek homokossá válnak, míg a réteg-

sorozat zárótagja homokk, egyben az üledékképzdési ciklus befejezését

jelzi.

A felspannóniai rétegeket ér hegyszerkezeti hatások igen jelenté-

kenyek.
A vidék morfológiai arculata magán viseli a mozgások bélyegeit.

Legjellegzetesebb az észak-déli szerkezet, melybe a zalai meridionális

völgyrendszer is tartozik. Ennek létrejöttét Cholnoky fleg a szél munká-
jával magyarázza, id. Lóczy L. tektonikai összefüggésre mutat rá.

Kétségtelenül nagy szerepet játszott a szél tevékenysége, de a hegy-

szerkezeti mozgások nagyobb hatással voltak ezekre az egyenes meridio-

nális alakulatokra. A területen a vmdornvaszlsi és a gyülevészi fel-

tárásokban látni az észak-déli irányú mozgások bizonyítékait.

Itt sr egymásmellettiségben jelentkeznek kzet-rések, amelyek

mentén az összefügg egykori rétegösszlet összetöredezett lemezes homok-

köve, Fels-Páhok és Nemesbükk környékén csak foszlányok alakjában

található. A törések a Keszthelyi-hegység szerkezetének is egyik f
jellemvonása. Az É-D-i törések melett még két törésrendszer nyilvánul
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Jelmagyarázat

:

1- Alluvium 2. Pleisztocén általában. 3. Típusos Kszképzdmény. 4. Csillámos, meszes,

lemezes homokk és homok.
- —

7. Csillámos, meszes, homokos
homok. 9. Felstriász dolomit. 10. Kövület lelhely. .....

törésvonal. 14. Összetört antiklinális általános tengelye, l. Összetört szinkünális általános tengelye.
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meg. Az egyik KÉK-NyDNy-i, a másik erre merleges ÉÉNy-DDK-i.
A törések térszínkialakító hatása mindenütt érvényesül.

Nagy szerepe van a vetdéseknek a hévízi tó létrehozásában is, mely
két törésrendszer keresztezdésének helyén fekszik. -E törések mentén
tör föl a hévíz is.

Vetdések alakították ki a Kovácsi-hegység déli lábánál elterül
vindornyai depressziót, melynek kialakulása id. Lóczy szerint szoros

összefüggésben van a bazaltvulkánossággal. Ennek a vulkánosságnak
tektonikai kapcsolata kétségtelen, azonban még nem eléggé tisztázott.

Ha mindezek mellett tekintetbe vesszük az egyes rétegek ers kimoz-
dítottságát, dlését, mely átlagosan 10—15°, de gyakori a 20—25°, st
a még ennél nagyobb szögérték is, igen nagy arányúnak tnik a poszt-

pannóniai mozgás.

Összefoglalás.

A felspannón rétegsorozat szabályszer üledékképzdési ciklust

képvisel. Túlnyomórészt homokos kifejldés. Az agyagos rétegek helyen-
ként barnakszenet és kénkovandot tartalmaznak,, csekély kiféri edésben
és mennyiségben.

A rétegsorozat fels része a Congeria balatonicás szint tartozéka.
A hegyszerkezetet a törések mellett felboltozódások teszik változatossá.

Különösen az észak-déli irányú törések jellemzek.

NIPADITES BURTINI BRONG- TERMÉSE
DUDARRÓL-

Rásky Klára.

Dudar községtl közvetlenül délnyugatra, a bakonyi alsó-eocén
tengeri molluszkumos-nummulinás rétegekbl Szrs Endre gyjtésébl
egy Nipa-termés került a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárába.
A lelet különlegesen érdekes és ritka, mert egy olyan törzsnélküli pálma
fosszilis termése, amelybl egyrészt nem sok került napvilágra, másrészt
csak egyetlen él faja, a Nipa fruticans Thunberg ismeretes. A Nipa
fruticans ma a Ganges deltájától Ceylonig, a Malakka-félszigeten és a

maláyi szigetvilágon keresztül Ausztrália partvidékének sós talaján él,

sr bozótokat alkotó, szárnyaslevel, 'törzsnélküli pálma. Nem feltn
tehát, hogy a tengeri üledékbl került napvilágra ennek a partmentén él
pálmának „termése. - .

'
•

Nipadites burtini Brong.

A Nipadites burtini Brong. Dudarról elkerült példánya 8 cm hosz-

szú, 10 cm széles és 6 cm magas. Legnagyobb kerülete 26 cm. Lapos-

konvex formájú és hossztengelyében 5 gerinc húzódik végig a termésen.

Egy gerinc a termés széles és domború tetején vonul végig, kett-kett
pedig a termés jobb, ill. bal oldalán egymástól 1—2 cm távolságban.

A pericarpium 1—2 mm vastag lignitesedett rétegén az eredeti rostos

szerkezetnek nyoma világosan látszik. A pericarpium helvenkénti sérü-

lése folytán jól eltnik az endocarpium is, melyet szintén 1—2 mm
vastag lignitesedett réteg borít. Az endocarpiumot kbél tölti ki, amely-

ben magnak semmi nyomát nem látni. Általában az egész termés jól fej-

lett basisyncarpicus példányra enged következtetni.


