
A karsztos fennsíkok vörös agyagjába ágyazott kvarckavics-előfordulá- 
sok a pannóniai, vagy még ennél is idősebb folyóhálózattal hozhatók kap
csolatba. A vörös agyagban található vasas konkrécióknak azonban aligha 
van közük a krétavégi—eocén-eleji bauxitképződéshez : ezek részben
a töbörtavak (pl. Verestó), részben fiatal hegységperemi öblök (Égerszög 
É-i szomszédsága) peremén mutatkozó talajvíz-ingadozás termékei. (V. ö. 
2, 146.) A Jósva pleisztocén terraszai völgyének D-i oldalán is jól felismer
hetők.

A térképen ábrázolt terület szerkezetileg a jósvavölgyi boltozat 
D-i szárnyának felel meg, amelyhez Tornakápolna és Égerszög között 
egy kisebb rétegteknő csatlakozik. (V. ö. : 1. 5. és 6. szelvényével.)
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LA BORDURE MÉRIDIONALE DU KARST 
DE GÖMÖR-TORNA

Par K. B alogh

Vers la Montagne de Rudabánya, le Karst de Gömör-Torna aboutit 
en un anticlinal grandiose, semblamble à celui du Tornavölgy. Dans son 
centre, l’on trouve le grès d’un rouge violacé et le schiste argileux séisiens 
supérieurs qui contiennent, à Perkupa, des fossiles assez bien conservés. 
Le Campilien commence par le grès verdâtre et d’un brun violacé et par le 
schiste argileux auxquels suit un calcaire lamellaire grisâtre à Gervileia et 
Myophoria costata.

L’étage anisien inférieur est représenté par la dolomie et calcaire 
«de Guttenstein» qui passent graduellement, en devenant de plus en plus 
clairs, au calcaire d’un gris clair à Oligoporella-Physoporella de l’Anisien 
moyen. A la bordure de la masse de calcaire clair, sur la base des restes 
d’algues calcaires (Diplopora annulata Schaf. Tentloporella herculea St o pp ., 
Trachyneriia quadrata Stopp), l’on peut démontrer une bande ladinienne.

Sur le socle triasique, il transgressait le groupe pannonién argileux- 
sableux, ligniteux. La «terra rossa» du haut plateau, qui atteint, par endroits, 
une épaisseur considérable, n’est pas en connexion avec la formation de la 
bauxite de la fin du Crétacé.

ЮЖНАЯ КАЙМА ГЁМЁР-ТОРНАСКОГО КАРСТА
Калман Балог

Гёмёр—Торнаский Карст заканчивается в направлении Рудабань- 
ских гор антиклиналью, подобной той, находящейся в долине Торна. 
В ядре этой антиклинали расположены верхне-сейсский лиловато-красный 
песчаник и глинистый сланец, который у д. Перкупа содержит достаточно


