
11. Adatok a chocsdolomit korának meghatározásához.

P i a  G yuLA-tó l.

A chocsdolomit korának kérdését nemrégiben G o e t e l  tárgyalta ösz- 
szefoglalóan, úgy, hogy tájékozásúl az ő munkájára hivatkozhatom. (,,A 
liász stratigrafiájáról és a chocsdolomit kérdésének megoldásáról a Tátrá
ban /4 Bull. Acad. d. Sciences Cracovie, Cl. d. Sc. math. nat. Sér. A .: 
Se. math. Janvier 1916.) Bevezetésképpen G o e t e l  a kérdés történelmi 
fejlődését vázolja. St u r , St a c h e , M o js iso v ic h  és H a u e r  larra a meggyő
ződésre jutottak, hogy a Kárpátokban hatalmas dolomit-tömegek lépnek 
fel, melyek a neokómot kifejezetten diszkordánsan fekszik meg és kréta- 
kori eredetűek. Noha diploporakni is találunk bennük, Uiilig sztrati- 
grafiai megfigyelések alapján, szintén csatlakozott ehhez a felfogáshoz. 
Ezek ellentétes vélemények, mint pl. GüEMBEL-é, nem tudtak érvényre 
jutni. Csak 1904-ben sikerült BECK-nek és VETTERS-nek kimutatniok, hogy 
a Fehérhegy ség diploporás wetterling mészkövei, Havrana skala mész
kövei és legtöbb dolomitja a középső-triász felső és a felső-triász alsó részé
hez tartoznak. Mindezek ellenére V e t t e r s  1910-ben, a Zjar-hegységben 
végzett felvételében a triászkori chocsdolomit mellett krétakarit is szere
peltet. Végül 1915-ben V igii a Mincsov-hegység chocsdolomitjában dao- 
nelldkat talált, miáltal annak triászkora és takarószerű elhelyezkedése 
beigazoltatott.1)

G o e t e l  a Tátrában ugyanerre az eredményre jutott és pedig tek
tonikai vizsgálatok alapján, melyekre azonban itt ki nem terjeszkedhetem. 
Csak annyit említek meg, hogy a chocsdolomit alatt sok helyen a liász-, 
illetve felső-triász betüremlett rétegsora települ és hogy Zakopanénál a 
völgyek déli felében a két dolomittömeg —  a jura fedőjében és fekvőjében 
—  közvetlenül összefügg egymással.

i) Az 1913-ik esztendőben magyar nyelven megjelent Dornyay  BÉLÁ-nak dok
tori értekezése ,,Rózsahegy környékének földtani viszonyairól*' címmel. Ebben a mű
ben Dornyay a chocsdolomitot a benne talált eneriniták, cidariszok és daonellwk (D. 
Pichleri, D. tyrolensds) alapján triászkorinak határozza meg és a ladini emeletbe 
helyezi. ÜORNYAY-nak egy erről szóló értekezése ebben az évi jelentésben is benn- 
íoglaltatik. id. Lóczy Lajos.

15*



228 r i A  G YU LA (2)

Többheti szabadságom alatt L óczy professzor úr szívességéből ma
gyarországi triászkőzetek bőséges sorozatát kaptam kézhez, azzal a meg
bízássak hogy a bennük levő mészalgákat vizsgáljam meg. Sajnos, a ren
delkezésemre álló idő korántsem volt elegendő, hogy az egész anyagot át
tanulmányozhassam. Mihelyt azonban módomban lesz, a magyar Sipho- 
neae verticillatae-két és a belőlük levonható rétegtani következtetéseket 
külön nagyobb munkában óhajtom megjelentetni. Most csupán arról a 
kevés adatról számolnék be, melyeket futtában nyerhettem. Ezt az eljárást 
jelen esetben kivételesen jogosnak tartom, mert eredményeim egyrészt fon
tosak lehetnek az országos geológiai felvételekre, másrészt kérdés, hogy 
tanulmányaimat befejezhetem-e?

Az érdeklődés középpontjában a Diploporák állottak, mert a chocs- 
dolomit sztratigrafiájában fontos szerepük van. Avval tisztában kell len
nünk, hogy a Diploporák jelenlétének megállapítása, megbízható meg
határozások hijján e kőzet szintezésére éppenséggel nem volt elégséges, 
mert az ú. n. Diplopora Mühlbergi Sow. a Nyugati Alpok urgon mész
kövéből, amely a krétakori chocsdolomittal legjobban volna egyeztethető, 
kis méretétől eltekintve, a triászfajokhoz külsőleg nagyon is hasonló. Csak 
több kisérlet árán sikerült a meglehetősen alkalmatlan kőzetből használ
ható csiszolatokat nyernem. Most azonban több példányom van, melyek 
teljesen megbízható, vagy részben legalább is valószínű meghatározásra 
alkalmasak.

1. Chocsdolomit. Yágluha. Nyitra vm. Inovec-hgys. Diplopora annil
la fa Schafh. Teljesen típusos, biztosan meghatározható példányok. Az 
összes lényeges jellegek láthatók: a tagoltság, a pórusok karcsú, vagy ki
felé gyengén öblösödé alakja és csomós elhelyeződése (hármasával).

2. Más kézipéldány ugyanazon lelőhelyről. Megtartása nem a leg
jobb. A  kőzet igen odvas, a kioldott héjak helyén többnyire csak üregeket 
találunk. Ennek ellenére elég valószínűséggel határozhattam meg Diplo
pora annulata-nak, néhány jobb megtartású darab alapján, noha az összes 
alakok feltűnően kicsinyek.

3. Chocsdolomit. Szentmiklósvölgye (Stara Lehota.) Nyitra vm. 
Inovec-hegys. Igen rossz megtartású; talán szintén Diplopora annulata.

Több száz diplopora-xé kony csiszolat —  Európa összes vidékeiről, 
ahol ezek a mészalgák egyáltalán előfordulnak —  és a teljes irodalom be
ható tanulmányozása alapján némi kételyek után meggyőződtem, hogy a 
Diplopora annulata biztosan szintezett lelőhelyein kizárólag ladini korinak 
figyeltetett meg. Ügy látszik, hogy a M. Spitz alsó-ladini mészköve Reco- 
aro mellett az a legrégibb kőzet, melyben előfordulhat. Az északi Alpok 
wettersteini mészkövében túlnyomóan a felsőbb szintekre szorítkozik. Csak 
kevés vezérkövületről van oly terjedelmes adathalmazunk, amelynek alap-
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ján szintezlietnők, mint éppen ezen fajról. Tehát jogosan állíthatjuk, 
hogy az Inovec-hegység chocsdolomitjában a ladini emelet képviselve van.

Egyébként a nyugati Kárpátok diplopor álról már Gtüembel is be
számol. (Nulliporen II. Abh. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. math.-phys. KI. 
vol. 11, 1. Abt. p. 270. und 279.) A  Dipl opora annulata-t Hradekről em
líti (=  Temetvény, Vágvölgy, Nyitra vm.), hol a chocsdolomit nagy vas
tagságban von kifejlődve. A  nádasfői (azelőtt Rohrbach, Pozsony vm., a 
Fehérhegységben) wetterlingi mészkőből Gyroporella aequalls-t említ (he
lyesebben Teuttoporella herculea) } )

G uembel adatait nem vették kellőképpen figyelem be, nyilván  azért, 
mert a diploporák értékéről, mint vezérkövületekről, nem volt helyes 
vélem ényük, sem szintbeli állandóságukat, sem meghatározhatóságuk b iz 
tosságát illetőleg.

Ezzel kapcsolatban még két, a Balaton felvidékéről eredő Diplopora 
meghatározását közlöm.

4. Tagyon— Szt.-Antalfa, Hangyás-erdő. Zala-vm. Phy söpör ella 
pauciforata GtItemb. Ez a meghatározás alig vonható kétségbe. Az egyetlen 
faj. mely még összehasonlítható volna, az Ollgoporella pilosa Pia . Nagyon 
valószínű, hogy mindkét egyén ugyanazon nívóba tartozik

5. Alsódörgicse, Herendi-erdő, Szt.-Balázshegy. Zala vm. Igen való
színű. hogy szintén Physoporella pauciforata.

Ez a faj a déli Alpok kagylómeszében és pedig látszólag kizárólag 
a Dodocrinus gracilis övében, az északi Alpok reiflingi mészkövében és a 
lotharingiai bagylómészben (B enecehs Diplopora lotharingica-ja.) lép fel. 
A  két utóbb említett magyar lelőhely tehát az anisusi emelethez tartozik. 
Az 5.-ik szám felső-triásznak van cédulázva. Ez azonban nem lehet helyes, 
mert a felső-triászkori Gyroporella veslculifera-hoz és Griphoporella 
curvata-hoz egyáltalán nem hasonló. *)

*) Lóczy professzor úrnak nagy köszönettel tartozom a GuEMBEL-től hiányo
san megjelölt lelőhelyre vonatkozó közelebbi felvilágosításokért.


