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ÖSSZEFOGLALÁS

A terület legidősebb képződménye a rétegvulkáni piroxénandezit, 
melyre többszáz méteres riolittufa, majd riolitláva települ. A riolittufát 
újabb fiatalabb piroxénamfibolandezit törte át. Analógia alapján a kitöré
sek idejét a törtön végére és a szarmatába tehetjük.

A vulkáni működések megszűntével kovasavdús oldatok járták át a 
kőzeteket, főként az ÉNy—DK-i irányú repedések mentén. Ezek hatására 
hatalmas kvarcittelérek képződtek. A kőzetek bentonitosodtak, elková- 
sodtak, az andezitek kloritosodtak, sőt kalcitosodtak. A riolitokon utó
vulkáni hatást nem észleltünk. A kőzetek kémiai elemzésénél kimutatott 
magas kovasavtartalom is az utólagos elkovásodás eredménye.
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LÉVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS D’ERDÖHORVÁTI
P ar Mme M. H a j ó s

La formation la plus ancienne du territoire c'est Tandésite pyroxénique 
stratovolcanique sur laquelle gisent le tuf rhyolitique de plusieurs centai- 
nes de métres d ’épaisseur, puis la lave rhyolitique. Le tuf rhyolitique fut 
traversé par Féruption de Tandésite amphibolique á pyroxéne plus jeune. 
Sur la base de certaines analogies, ces éruptions ont probablement eu lieu á 
la fin du Tortonien et au Sarmatien.
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Quand l’activité volcanique avait cessé, les roches étaient imprégnées 
par des solutions riches en acide silieique, surtout le long des fissures de 
NW—SE. Ce phénomene conduisit á la formation d'immenses íilons 
quartziféres. Les roches furent bentonitisées, siücifiées, les andésites furent 
chloritisées et merne calcitisées. Nous n'avons pás observé d'effet post- 
volcanique aux rhyolites. Merne la haute teneur en acide silicique, décelée 
au cours des analyses chimiques des roches, est le résultat d'une silici- 
fication ultérieure.

Planche IX. Carte géologique des environs d'Erdőhorváti. — Par Mme 
M. H a jó s .

Légende: 1. éboulis, alluvion de ruisseau, 2. quartzite  filonienne, 3. bentonitisa- 
tion, 4. andésite augitique ä hypersthene, á amphibole, 5. rhyolite sphérolitique- 
perlitique, 6. rhyolite ä plagioclase, 7. lim noquartzite, 8. tu t rhyolitique ä ponce, 
tu t  perlitique, tu f cristallin, 9. andésite hypersthénique ä augite, 10. andésite chlo- 
ritisée, 11. tu f andésitique ä [agglomérat, 12. andésite augitique ä hypersthene,
13. andesite hypersthénique. — 14. Forage mécanique, 15. direction de la coupe 
A-В, 16. faille, 17. endroit d ’échantillonage.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ РАЙОНА С. ЕРДЁХОРВАТИ
МАРТА С. ХАЙОШ

Наиболее древним образованием данной территории является стра
товулканический пироксенандезит, над которым мощностью в несколько 
сот метров залегает риолитовый туф, а затем риолитовая лава. Черев 
риолитовый туф прорвался новый, более молодой пироксеновый амфи- 
боландезит. Время извержений на основании аналогий может быть отне
сено к концу тортона и к сарматскому ярусу.

После прекращения вулканической деятельности, главным образом 
вдоль трещин СЗ—ЮВ-ного направления, горные породы были прони
заны богатыми кремнекислотой растворами, под действием которых 
образовались кварцитовые жилы значительной мощности. Породы бенто- 
нитизировались, окременились, а андезиты хлоритизовались и даже 
кальцитизировались. Поствулканические действия на риолитах не могут 
быть обнаружены. Высокое содержание кремнекислоты, выявленное при 
химических анализах горных пород, также является результатом после
дующего окремения.

Приложение Ш IX. Геологическая карта окрестности с. Эрдёхорвати. 
— Составила Марта С. Хайош.
Легенда: 1. осыпь, нанос ручьев, 2. жильный кварцит, 3. бентонитизация, 4. амфибо- 
ловый гиперстенавгитандезит, 5. сферолитово-перлитовый риолит, 6. плагиоклаз- 
риолит, 7. лимнокварцит, 8. пемзовый риолитовый туф, перлитовый туф, кристалли
ческий туф, 9. авгитовый гиперстенандезит, 10. хлоритизированный андезит, 11. агло
мератовый андезитовый туф, 12. гиперстенавгитандезит, 13. гиперстенандезит, — 14. Меха
ническое бурение, 15. направление разреза А—В, 16. направление линии нарушения,. 
17. место опробования.


