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(Ki vo nat)
A mun ka a Há rom szé ki-me den ce sep si -
szent györ gyi öb lé ben ki fej lõ dött felsõ-
pleisztocén ko rú ho mok komp le xum sze -
dimentológiai vizs gá la tát, õs föld raj zi re -
konst ruk ci ó ját és kro no ló gi ai ér té ke lé sét
tûz te ki cé lul. A fel vé te le zé sek so rán
rész le tes te re pi szel vé nye zés, szem el osz -
lás vizs gá la tok, ös  sze ha son lí tó fácies ana -
litikai vizs gá la tok és morfometriai ér té -
ke lé sek tör tén tek. A tel jes üle dék komp -
le xu mot öt litológiailag el kü lö nít he tõ ré -
teg tag ra bont va vizs gál tuk.
A vizs gá la tok so rán több me to do ló gi ai
prob lé ma is szem elé ke rült. A kop ta tott -
ság mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ban sze re -
pet ját szó té nye zõk do mi nan ci á ja ugyan -
azon üledékösszleten be lül, kõ zet tí pu -
son ként vál to zott. A szem cse alak vizs gá -
la tok so rán je lent ke zõ szó ró dás egy ér tel -
mû en a kõ zet mi nõ ség gel és kõ zet szer ke -
zet tel mu ta tott szo ros kor re lá ci ót. A
szem el osz lá sok nál ta pasz talt bimodalitás
az egyes kõ zet tí pu sok el té rõ le üle pe dé si
vi szo nya i val függ ös  sze (pszeudobi-
modalitás).
Az õs kör nye ze ti re konst ruk ció alap ján
egy ve gyes ge ne ti ká jú, vál to za tos le ra kó -
dá si tér szí ne ken ki fej lõ dõ, le gye zõ sze rû,

a me den ce fe lé ki vé ko nyo dó hor da lék -
kúp ké pe raj zo ló dott ki. A hor da lék kúp
fej lõ dés tör té net ét alap ve tõ en meg ha tá -
roz ta az alj zat D-i irá nyú fo ko za tos ki bil -
le né se, a vulkanizmus egy ide jû meg úju -
lá sa és a ta vi kör nye ze tek reg res  szi ó ja. A
tel jes üle dék sor te hát vé le mé nyünk sze -
rint nem te kint he tõ õs-Olt te rasz üle dék -
nek, leg fel jebb a diszkordánsan te le pü lõ,
intraformációsan reszedimentált leg fi a ta -
labb összlet.

BBee vvee zzee ttééss

Az el múlt év ti ze dek ben a föld ta ni ku ta tá -
sok e tér ség ben több nyi re a pliocén ko rú lig nit te -
le pek fel tá rá sá ra össz pon to sul tak. A 90-es évek
ele jé tõl a köz pon ti költ ség ve tés bõl ku ta tás ra elõ -
irány zott ös  sze gek csök ke né sé vel a ku ta tá sok
üte me las sult, így a vi dék szá mos ér de kes föld ta -
ni prob lé má ja fel dol go zat lan ma radt, vagy csak
váz la to san kör vo na la zó dott.

Ezek kö zé so rol ha tó az Oltszem-Gidó -
falva tér sé gé ben ta lál ha tó ple isz to cén ho mok -
komp le xum ku ta tá sa. Pil la nat nyi lag a ré gió
egyet len mû kö dõ ho mok bá nyá ja eb bõl a komp -
le xum ból nye ri az épí té szet szá má ra a nyers anya -
got. Vizs gá lat ra pe dig több szem pont ból ér de -
mes. Felszínközeli hely ze te, jó fel tárt sá ga le he tõ -
vé te szi, hogy egy idõ ben vál to zó, tér ben sem ho -
mo gén õs kör nye ze ti vi szo nyok kö zött épü lõ hor -
da lék kúp szer ke ze ti fel épí té sét, ki fej lõ dés be li
jel leg ze tes sé ge it ta nul má nyoz zuk, s a fej lõ dés
alap ve tõ tör vény sze rû sé ge i re vo nat ko zó lag köz -
vet len meg fi gye lé sek re ala po zott meg ál la pí tá so -
kat te hes sünk. Ugyan ak kor a tör me lé kes üle -
dékösszlet a tér ség felsõpleisztocén fej lõ dés tör -
té net ének me den ce be li le ra kó dá sú, kor re la tív
üle dék so ra, mely nek fel hal mo zó dá sa a kör nye zõ
te rü le tek fej lõ dés tör té net ének egye nes kö vet kez -
mé nye, s amely nek cik lu sos meg je le né se, anya gi
ös  sze té te le így köz vet len bi zo nyí té kok kal szol -
gál hat a tá gabb tér ség egy ko rú ese mény tör té ne -
té re vo nat ko zó an.

Je len mun kánk ban e fi a tal ho mok for má -
ció föld ta ni ku ta tá sát tûz tük ki cé lul. En nek ke re -
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té ben az összlet szedimentológiai vizs gá la tát, a
le ra kó dá si kör nye zet õs föld raj zi re konst ruk ci ó -
ját, ill. a le hor dá si hát tér tér- és idõ be ni ala ku lá -
sá nak elem zé sét vé gez tük. 

FFöölldd ttaa nnii kköörr nnyyee zzeett,, ááll ttaa lláá nnooss jjeell lleemm zzééss

A Sep si szent györgy tõl É-ra fek võ
pliocén-pleisztocén öböl az Olt fo lyó két ol da lán
te rül el. K-re a Bodoki-havasok, Ny-ra a Baróti-
hegység kré ta ko rú, sas bérc ként ki emel ke dõ flis
kép zõd mé nyei ha tá rol ják le. Üle dék so ro za ta ré -
szét ké pe zi a Bras só-Há rom szé ki me den ce
pliocén-pleisztocén me den ce üle dé ke i nek. A
Tus nád-Bük szá di szo ros tól az Olt men tén D fe lé
ha lad va Mál nás tér sé gé ig egy ki öb lö sö dõ fo lyo -
só jel lem zi az Olt völ gyét, ked ve zõ fel té te le ket
nyújt va a Piliske és a Csomád szer ke ze té bõl szár -
ma zó dur va tör me lé kes, ill. tufás-tufitos vul ká ni
ere de tû kõ ze tek el sõd le ges le ra kó dá sá ra.

A Málnás-Oltszem tér ség ben kré ta üle -
dé kek bõl ki ala kult kü szöb tõl D-re fo ko za to san
ki szé le se dõ Oltszem-Gidófalvi öböl te rü le tén
pliocén-alsópleisztocén alj za ton ala kult ki e fel-
sõpleisztocén ko rú vul ká ni ho mok komp le xum.
Az Oltszem tér sé gé tõl Szotyor te le pü lés ha tá rá ig
hú zó dó, több mint 15 km hos  szú és 4-4,5 km szé -
les, há rom szög ki ter je dé sû összlet (1., 2. áb ra)
vas tag sá ga 0-15 m kö zött ala kul. E komp le xum -
mal a ko ráb bi iro da lom ban csak szór vá nyo san és
érin tõ le ge sen ta lál koz ha tunk (ORGHIDAN, N.,
1929; MRAZEC, L., 1932; LITEANU, E., 1962,
1966; BRANDRABUR, T., 1964; IANCU, M.,
1965; PATRULIUS, D., MIHÃILÃ, N., 1966;
SAMSON, P., et. al.,  ALIMEN, N., et al., 1969;
CASTA, I., 1971, 1980; TÖVISSI J., 1972,
1974, 1997; GHENEA, C., 1981).

A he te ro gén ré teg sor vál to zó szem el osz -
lá sú, ál ta lá ban ros  szul vagy kö ze pe sen jól osz tá -
lyo zott ho mok és ka vics ré te gek bõl áll. A dur va
hömpölyt tar tal ma zó, íves fo lyó ví zi ka vi csos
szin tek, rétegzetlen, ta vi ki fej lõ dé sû, vi lá gos,
agya gos kõ zet lisz tes köz be te le pü lé sek kel ta golt
ho mok ré te gek egy aránt meg je len nek. A fel hal -
mo zott tör me lé kes üle dék sor anya ga ural ko dó an
a Dél-Har gi ta vul ká ni so ro za tá nak le pusz tu lá si

ter mé ke. A rö vid le hor dá si út hossz, a szál lí tó kö -
zeg és üle pe dé si kör nye zet tér ben és idõ ben rit -
mi ku san vál to zó kö zeg ener gi á ja, a fel szí ni mál -
lás ala csony fo ka, ill. a hor da lék ap ró zó dá si haj -
la ma együt te sen ha tá roz ták meg a fel hal mo zó dó
üle dék sor me cha ni kai jel lem zõ it.

TTee rree ppii éésszz llee lléé sseekk,, vviizzss ggáá llaa ttii mmóódd sszzee rreekk

A mes ter sé ges és ter mé sze tes fel szí ni fel -
tá rá sok ré vén igen jól kör vo na laz ha tók a vizs gált
komp le xum fácieskifejlõdései, ezek ge ne ti kai
kap cso la ta és tér be ni vál to zá sai. Ezek alap ján az
összlet a fel tá rá sok ta nul sá ga sze rint há rom jel -
lem zõ sza kasz ra bont ha tó. Ezek mind egyi két
egy-egy jel lem zõ szel vény se gít sé gé vel áb rá zol -
tuk. Leg dé leb bi hely zet ben a Gidófalvától D-re
esõ fel tá rás ban 7,5-8 m vas tag ság ban ural ko dó an
rétegzetlen, ta vi ki fej lõ dé sû, gyen gén osz tá lyo -
zott ap ró ka vi csos ho mok fi gyel he tõ meg. Több -
ször is mét lõ dõ eny hén ori en tált meg je le né sû,
arány lag szim met ri kus osz tá lyo zott sá got, gradált
ré teg zett sé get mu tat. A ka vics-ho mok összlet
ruditos frak ci ó já nak al ko tói he lyen ként zsin dely -
sze rû en bo rul nak egy más ra. A rit mi kus meg je le -
né sû, gradált rétegzésû üle dék sor ban több szint -
ben je lent kez nek ka vi csos be te le pü lé sek (3. áb -
ra).

Leg észa kab bi hely zet ben az Oltszem te -
le pü lés ha tá rá ban ta lál ha tó anyag nye rõ fel tá rás
lát ha tó. A fej té si fa lon cik lu sos fel épí té sû, fo lyó -
ví zi ré teg sor tá rul fel, ho mo kos, kõ zet lisz tes,
agya gos be te le pü lé sek kel.

A zoltáni ho mok bá nya a vizs gált for má -
ció tér be li kö zép pont já ban he lyez ke dik el. Ré -
teg osz lo pán alul ta vi-ál ló ví zi, felül ural ko dó an
fo lyó ví zi ré teg sor lát ha tó, va gyis majd nem tel jes
so ro zat szel vé nye ta nul má nyoz ha tó a 11,7 m ma -
gas és kö zel 120 m szé les fej té si fron ton. Így ez
utób bi ré teg sor tûnt leg al kal ma sabb nak a tel jes
ki fej lõ dés jel lem zé sét cél zó rész le tes szel vé nye -
zés re, és az anyag vizs gá lat ok hoz szük sé ges min -
ta vé te lek re (3. áb ra).

Szem el osz lás vizs gá la tok, ill. az ös  sze té -
tel meg ha tá ro zá sa cél já ból a ho mo kos szin tek bõl
3-5 kg-os min tá kat gyûj töt tünk be, me lye ken há -
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rom mé rést vé gez tünk, s ezek át la gát áb rá zol juk.
A dur va tör me lé kes szint bõl, fi gye lem be vé ve a
leg na gyobb szem cse frak ció (128-256 mm) rész -
ará nyát, rep re zen ta tív min ta vé tel cél já ból mint -
egy 130 kg-nyi anya got vet tünk (KOZÁKNÉ T.
Ju li an na -KOZÁK M., 1980). E min tán szem el -
osz lás- és kü lön bö zõ tí pu sú morfometriai vizs gá -
la to kat vé gez tünk (ZINGG, 1935, SNEED -
FOLK, 1958, SZÁDECZKY KARDOSS E.,
1933). 

AA zzoollttáánnii rréé tteegg oosszz lloopp llee íírráá ssaa,, 
aannyyaagg vviizzss ggáá llaatt ookk

A ré teg sor ta nul má nyo zá sa so rán öt ré -
teg tag bi zo nyult jól el kü lö nít he tõ nek.

Az al só sza ka szon fel tá ru ló fe küt idõ -
sebb ple isz to cén terresztrikumok ké pe zik, me -
lyek nek sár gás, bar nás, ka vi csos ho mo kos agyag
ré te ge i re diszkordánsan te le pül a leg al só ré teg ta -
got ké pe zõ, szür ke szí nû, rétegzetlen, dur va és
kö zép sze mû ta vi ho mok, 2-5 cm vas tag agya gos,
kõ zet lisz tes köz be te le pü lé sek kel. A fel sõ ré szen
he lyen ként és alá ren del ten rétegzési je gyek is
meg fi gyel he tõk, ahol az ori en tá ci ót el sõ sor ban a
köz be te le pü lõ ka vics zsi nó rok te szik lát ha tó vá.
Az al só összlet vas tag sá ga 2,4-4,5 m kö zött ala -
kul. Az 1. és 3. min ták szem el osz lá sa (6. áb ra)
unimodális ha rang gör bét ered mé nyez, eny hén
ne ga tív fer de ség gel, ami jól meg fe lel az át la gos -
nál ki sebb kö zeg ener gi á val ren del ke zõ ta vi, tó -
par ti kör nye ze tek nek.

Er re íves rétegzésû, osz tá lyo zat lan, ill.
ros  szul osz tá lyo zott ka vics te le pül ré teg sze rû en,
mely nek vas tag sá ga az 1 m-t is el ér he ti, s több -
nyi re nem csök ken 0,5 m alá. A ka vics (4. min ta)
szem cse mé re té ben a fi nom sze mû ka vi csok tól (2-
4 mm) a hömpölyig (>515 mm) min den szem -
cse mé ret meg ta lál ha tó, a ka vi csok je len tõs ré sze
a 32-64 mm-es mé ret tar to mány ba esik (6. áb ra).
A ho mok vagy en nél fi no mabb szem cse mé re tû
kö tõ anyag men  nyi sé ge nem ha lad ja meg a 15 %-
ot. A 4. áb rán sze rep lõ szemcseöszetételi gör be
nem te kint he tõ pél da ér té kû nek, mi vel nem fe di a
tel jes szem cse el osz lást. Az üle dék szö ve ti meg -
je le né se szem cse vá zas szer ke ze tet mu tat, az az a

szem csék egy más fel szí nén tá masz kod nak, míg a
fi no mabb sze mû kö tõ anyag az így vis  sza ma radt
szem cse kö zi üre ge ket töl ti ki. Alap já ban friss,
szür kés anyag, he lyen ként sá vo san limonitos,
man gán oxi dos szen  nye zõ dés re uta ló, vál to zó an
bar nás, sár gás, ill. rit kán fe ke te el szí ne zõ dé se
oxidatív fel hal mo zó dá si kör nye zet re, ill. a szi -
vár gó vi zek utó la gos elem szál lí tó, -kicsapó és
üle dék ce men tá ló ha tá sá ra utal.

Anya gi ös  sze té tel ében szin te egyed ural -
ko dó (96,22 %) volt a vul ká ni ere de tû kõ zet, míg
en nek meg fe le lõ en az üle dé kes kõ ze tek (pl. kré ta
ko rú ho mok kö vek, pliocén már gák) ará nya igen
alá ren delt (3,78 %). Tá gabb ér te lem ben te hát
monomiktnek te kint he tõ, ha fi gye lem be ves  szük
azon ban az egyes vul ká ni kõ ze tek kö zöt ti pet rog -
rá fi ai el té ré se ket, ill. a kõ ze tek pon tos szár ma zá -
si he lyét, polimikt jel le get ál la pít ha tunk meg.
En nek alap ján a ka vi csok kö zött el kü lö nít he tõ
mint egy 10 kõ zet tí pus az aláb bi ak ban ha tá roz ha -
tó meg: 1. kré ta ko rú flis üle dék, 2. ba zal tos
piroxénandezit (Piliske), 3. amfibolandezit
(Csomád), 4. bbiioottiittaammffiibboollaannddeezziitt (Csomád -
Piliske fõ vul ká ni kúp ja), 5. piroxénamfibolan-
dezit (Kis Mor gó), 6. hab kõ (Csomád), 7. piroxé-
namfibolandezit (Málnásfürdõ-Lüget), 8. bio -
titam  fiboldacit (Csomád-Kövesponk), 9. piroxé-
nandezit (Kár pi tos), 10. pliocén ko rú már ga (1.
táb lá zat).

Az alak ta ni vizs gá la tok so rán el sõ sor ban
a le hor dá si tá vol ság gal va ló szo ros kor re lá ci ót
(CPV mód szer), ill. a kõ zet ere de ti szer ke ze ti jel -
le gé bõl adó dó morfometriai jel le ge ket le he tett
ki mu tat ni (ZINGG- és WADELL-féle di ag ram,
SNEED-FOLK fé le há rom szög di ag ram). A
CPV mód szer el sõ sor ban a kop ta tás mér té ké nek
ki fe je zé sé re al kal mas, igen ér zé keny vizs gá la ti
mód, ami rö vid szál lí tá si tá vol sá gon is le he tõ vé
te szi a meg fe le lõ ér zé keny sé gû kõ ze tek le hor dá si
út hossz sze rin ti szét vá lasz tá sát. Vulkanitokról lé -
vén szó, kel lõ en kis ko pás ál ló ság gal szá mol hat -
tunk (KOZÁKNÉ T. Ju li an na - KO ZÁK M.,
1981), így a kop ta tott ság mér té ke meg erõ sít het te
a szö ve ti ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok ra ala po zott
ere det vizs gá la tok ered mé nye i nek helyt ál ló sá gát.
A vizs gá lat ös  sze fog la ló ered mé nye it az 4. áb ra
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szem lél te ti. Lát ha tó, hogy a kop ta tott ság fo ká nak
nö ve ke dé sé vel egyi de jû leg csök ken a kop ta tott -
ság mér té ké nek szó rá sa. Az ol dal pa ta kok ból be -
ke rü lõ, rö vi debb le hor dá si út hos  szal ren del ke zõ
flis kõ ze tek több nyi re ke vés bé kop ta tott, ugyan -
ak kor kö ze li me zõ be es nek a Piliske szer ke zet bõl
szár ma zó ba zal tos piroxénandezitek, ill. a
csomádi Kövesponkból szár ma zó biotitamfi-
boldacit. Ezek anya ga le me zes el vá lá sú lá va fo -
lyá sok fragmentálódásával jött lét re. Ala csony
koptatottsági fo kuk üde sé gük kel és rö vid le hor -
dá si tá vol sá guk kal ará nyos. Kö ze pes kopta-
tottságúnak bi zo nyult a Kár pi tos piroxénandezit-
je, a Málnásfürdõ piroxénamfibolandezitje, ill. a
Kis Mor gó piroxénamfibolandezitje. Ezek a kõ -
zet tí pu sok kö ze li le hor dá sú lá va kõ ze tek. A leg -
na gyobb kop ta tott sá got el ért kõ zet vál to za tok a
Csomád és a Piliske szer ke ze té bõl szár ma zó
biotitamfibolandezit, ill. amfibolbiotitandezit
anya gú vul ká ni bom bái és agg lo me rá tu mai. Ezek
el sõ sor ban szö ve ti adott sá ga ik, pri mer vul ká ni
ala ki meg je le né sük, ill. elõ re ha la dot tabb mál lá si
fo kuk mi att ér ték el e ki emel ke dõ kop ta tott sá got.

A göm bö lyí tett ség fo ká ra vo nat ko zó
vizs gá la tok (5. áb ra) sze rint a vizs gált kõ zet tí pu -
sok át lag ér té kei egy más hoz kö zel esõ me zõk ben
he lyez ked nek el a ko rong, göm bös, és le me zes
me zõk ha tá rán, ami ese tük ben azo nos szál lí tó
kö ze get és fel hal mo zó dá si kör nye ze tet je lez.
Ugyan ak kor az egyes kõ zet tí pu sok ere det sze rint
vál to zó szer ke ze ti el té ré sei, vul ká ni lávafáciesei
(lá va pad, vul ká ni bom ba, hab kõ stb.) jól ér tel -
mez he tõ szó ró dás-ten den ci á kat ereményeznek
(5/b áb ra, 1. táb lá zat). A lá va pa dok ból szár ma zó
vul ká ni kõ ze tek mál lás nak job ban el len ál ló vál -
to za tai (Piliske ba zal tos piroxénandezit), ill. a
rétegzési jel le ge ket mu ta tó üle dé kes kõ ze tek, kü -
lö nö sen rö vi debb szál lí tá si tá vol sá gok ese tén
meg õriz ték le me zes meg je le né sü ket. Kö zel ro -
kon ki fej lõ dést mu tat a ko rong, le me zes-hen ge -
res me zõk ben vé gig hú zó dó málnásfürdõi piroxé-
namfibolandezit, s kis sé tér el csu pán a ko rong,
alá ren del ten göm bös for má jú Kis Morgó-i piro -
xénamfibolandezit. A már szingenetikusan göm -
böly ded for mát öl tõ vul ká ni bom bák - agg lo me -
rá tu mok a mál lás sal szem ben kö zel anizotróp

test ként vi sel ked nek, így alak juk a szál lí tás so rán
nem, vagy alig vál to zik. A tá vo lab bi le hor dá si te -
rü le tek ként szám ba ve he tõ Piliske és Csomád
vul ká ni szer ke ze té bõl szár ma zó bom bák anya ga
ugyan csak göm böly ded szer ke ze tet ölt. A
csomádi hab kõ egy ér tel mû en gömb sze rû meg je -
le nést mu tat, ami ez eset ben szin tén a szin-
genetikus kõ zet szer ke zet tel, és az igen alá ren delt
kop ta tás sal (flo tá ció) ma gya ráz ha tó. A 9. áb rán
be mu ta tott  SNEED-FOLK fé le ér té ke lés ha son -
ló ten den ci á kat iga zolt a le me zes és zö mök meg -
je le né si for mák át me ne te i nek kü lön bö zõ fo ká ra
he lyez ve a fent em lí tett kõ zet tí pu so kat.

A ve gyes le hor dá sú, vál to za tos ös  sze té -
te lû, alá ren del ten ré teg zett, osz tá lyo zat lan ka vi -
csos összlet leg va ló szí nûbb szál lí tá si kö ze ge la za
kõ zet liszt vi zes szusz pen zi ó ja, mely sû rû sé gé nél
és se bes sé gé nél fog va a dur va tör me lé kek nagy -
ará nyú át hal mo zá sá ra is al kal mas, je len tõs kö -
zeg ener gi át ké pez he tett, nem ren del ke zett vi -
szont a víz fo lyás ok ra ál ta lá no san és eb bõl adó -
dó an a fo lyó vi zek áram lá si rend sze ré re jel lem zõ
me der mor fo ló gi á val. Ez meg gá tol ta a jel leg ze tes
fo lyó ví zi rétegzések (keresztrétegzés, fer-
derétegzés, len csés zá tony so rok stb.) ki ala ku lá -
sát, no ha alá ren delt, az áram lás té nyé bõl adó dó
rétegzési je len sé gek meg je le né sét le he tõ vé tet te.

Har ma dik ré teg tag ként a ka vi csos ré teg -
re te le pü lõ dur va és nagyszemû, keresztrétegzett
ka vi csos ho mok kü lö nít he tõ el. E szint vas tag sá -
ga 3-3,5 m kö zött vál to zik. A min ták (5., 6. sz.
min ták) szem el osz lás gör bé je (6.,7. áb ra) unimo -
dális nor mál ha rang gör be, eny hén po zi tív fer de -
ség gel, ami el sõ sor ban nyu godt áram lá si jel le ge -
ket mu ta tó fo lyó ví zi tér szí nek (pl. torkolatközeli
szel vé nyek) jel leg ze tes sé ge, ahol az üle pí tõ kö -
zeg ener gi á ja gyak ran múl ja felül a hor da lék
moz ga tá sá hoz szük sé ges mi ni mu mot. A 13. min -
ta szem cse vizs gá la ta i nak ta nul sá ga sze rint az
egyes len csé ken be lül föl fe lé fi no mo dás fi gyel -
he tõ meg, az ap ró ka vics tól a fi no mabb ho mo ko -
kig. Ez a rétegzési for ma vi szont már el sõ sor ban
a ka nya ru la tok bel sõ ol da lán ki ala ku ló me der -
rész le tek öv zá tony so ra i ra jel lem zõ. En nek alap -
ján egy kö zép sza kasz jel le gû, ván dor ló ka nya ru -
la tok kal ren del ke zõ víz fo lyás ké pe raj zol ha tó
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meg leg na gyobb va ló szí nû ség gel. A gör bén a 6.
és 13. min ta ese té ben 16 mm-nél je lent ke zõ má -
so dik ma xi mum a le beg tet ve szál lí tott, sa já tos üle  -
pe dé si ké pes ség gel ren del ke zõ hab kõ je len lé t ének
tu laj do nít ha tó (pszeudobimodalitás).

A ne gye dik ré teg tag dur va és kö zép sze -
mû, vá lyú san keresztrétegzett ka vi csos ho mok.
Vas tag sá ga 2,00 - 3,20 m. Az e szin tet rep re zen -
tá ló 7. és 8. min tá kon vég zett szem el osz lás vizs -
gá la tok (7. áb ra) a har ma dik ré teg tag ese té ben is
ta pasz talt unimodális ha rang gör be, eny hén po zi -
tív fer de ség gel. Ezt és a vá lyús keresztrétegzést
fi gye lem be vé ve kö zép-al só sza kasz jel le gû fo -
lyó ví zi fácies ké pe raj zo ló dik ki. A 14. sz. min ta
ese té ben je lent ke zõ bimodalitást 6. és 13 min tá -
hoz ha son ló an a hab kõ je len lé te okoz ta.

Az ötö dik ré teg ta got rétegzetlen, gyen -
gén agya go so dott, sár gás bar na dur va és kö zép -
sze mû ho mok kép vi se li. A diszkordánsan te le pü -
lõ igen vál to zó meg je le né si vas tag sá gú összlet
át la gos vas tag sá ga 2-2,5 m, he lyen ként majd nem
tel jes egé szé ben át vág ja az idõ sebb összleteket.
A 9. és 10. min ták szem el osz lás vizs gá la ta alap -
ján ki raj zo ló dó unimodális ha rang gör be (7.,8.
áb ra) kis kö zeg ener gi á jú fel hal mo zó dá si kör nye -
ze tet tük röz, ural ko dó an le ra kó dá si fo lya ma tok -
kal. A ré teg tag anya gá ban jól meg fi gyel he tõk a
ple isz to cén klí ma in ga do zá sok hoz kap cso ló dó fa -
gyás je len sé gek.

AA ggiiddóóffaallvvii rréé tteegg oosszz lloopp llee íírráá ssaa

A zoltáni ho mok bá nya leg idõ sebb el sõ ré -
teg tag já val azo nos ré teg ta ni hely ze tû, ha son ló le -
üle pe dé si kör nye zet tel ren del ke zõ mint egy 7,5-8 m
vas tag sá gú üle dék sor tá rul fel Gidófalvától D-re,
Szotyor tér sé gé ben szét te rü lõ homokösszletben. A
ket tõ kö zött azon ban mind a le üle pe dé si kör nye -
zet re uta ló litofáciestani ki fej lõ dés ben, mind a
tör me lé kes üle dé kek anya gi ös  sze té tel ében né mi
el té rés mu tat ha tó ki. A ka vi csok szem cse mé re te
lát ha tó an le csök ken, s ural ko dó vá vá lik a 16-32
mm-es frak ció (fi nom és ap ró ka vics). Kõ zet ösz  -
sze té te le kö zel azo nos a zoltáni és oltszemi fel tá -
rá sok ban ta pasz tal tak kal, az az ugyan csak mono -
mikt andezitkavicsként ne vez he tõ meg. 0,5-1 %-os

rész arány ban meg je len nek a me ta morf ka vi csok,
szí ne sít ve a kõ zet ta ni ös  sze té telt. Ezek több nyi re
na gyobb ke mény sé gû epi-mezozónás parameta-
morfitok (kvarcitos lidit, csillámos-kvarcitos
gne isz, metaaleurolitok, man gán be vo na tú grá -
nit gne isz, metagneisz, szericites kvar cit). Ezek a
D-Baróti-hegység al só kré ta fel sõ kong lo me rá tu -
mos so ro za tá ból szár maz nak, az ol dal pa ta kok
anyag át te le pí tõ mun ká ját je lez ve. Az epimeta-
morfitok (fillit, kloritos és szericites pa lák) hi á -
nya azok szál lí tá si út vo nal men tén meg fi gyel he -
tõ gyors ki ko pá sá val hoz ha tó kap cso lat ba, csil -
lám tar tal muk azon ban je len tõ sen dú sul a fel hal -
mo zó dá si kör nye zet ka vi csos szint je i nek fi nom -
frak ci ó já ban. A ka vi csok for má ja la pos. A be -
ágya zó homokösszlet anya ga szür ke, dur va-
nagy sze mû. A komp le xum kü lön bö zõ szint je in
itt is meg ta lál ha tók a nagy mé re tû, 2-2,5 m át mé -
rõ jû hömpölyök.

A le gye zõ sze rû en szét tá ru ló D-i zó ná -
ban több fácies je len he tett meg, me lyek kö zül a
be mu ta tott Gidófalvi ré teg osz lop a köz pon ti
pász tát jel lem zi. Itt a pe ri o di ku san is mét lõ dõ
szem cse dur vu lá sok és -finomodások kö zött bel -
sõ eró zi ós fel szí nek (intraformációs diszkordan-
ciák) nem for dul nak elõ, az az szim met ri kus osz -
tá lyo zott sá got mu ta tó ka vics-ho mok összlet ké -
pe raj zo ló dik ki. A dur va tör me lé kes szin tek la -
po sabb ka vi csa i nak rétegbeni hely ze te zsin de -
lyes el ren de zõ dést mu tat. Szem cse el osz lá sa
polimodális, alap anya ga gyen gén osz tá lyo zott.
E szin tek szö ve ti ké pé re szem cse vá zas meg je le -
nés jel lem zõ, a ka vics szem csék kö zöt ti kö tõ -
anyag ará nya azon ban meg kö ze lí ti a 30 %-ot.
Mind eb bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy az
észa kab bi te rü le tek rõl víz fo lyás ok ál tal le hor -
dott, ve gyes szemcseösszetételû tör me lé kes üle -
dé kek ál ló ví zi-ta vi kör nye zet ben hal mo zód hat -
tak fel. A szem cse dur vu lá so kat és fi no mo dá so -
kat a víz fo lyás ok ener gi á já nak a ple isz to cén klí -
ma vál to zá sok ál tal be fo lyá solt pe ri o di kus in ga -
do zá sa ha tá roz hat ta meg.

A so ro zat fe dõ jé ben egyen le tes el osz lás -
ban, 0,6-1 m kö zöt ti vas tag ság ban, diszkordán-
san te le pül egy ta la jo so dott, reszedimentált, sár -
gás bar na ka vi csos ho mok ré teg.
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AA kkii ffeejj llõõ ddééss kkoo rraa

A homokösszlet, mint kor re la tív üle dék -
sor, kép zõ dé sé nek idõ be ni el he lye zé se fon tos
ada lé kok kal szol gál hat a be ágya zó kör nye zet fej -
lõ dés tör té net ének re konst ru á lá sa, ill. a Dél-Har -
gi ta (Piliske II. fá zis, Csomád) utol só vul ká ni ak -
ti vi tá sá nak kor re lál ha tó sá ga szem pont já ból. Eh -
hez alap ada to kat szol gál tat nak P. SAMSON et
al.,  1969 rész le tes em lõs fa u na vizs gá la tai és en -
nek alap ján ké szí tett, a te rü let re vo nat ko zó kro -
no ló gi ai meg ál la pí tá sai. Ezek sze rint a komp le -
xum a Mindel-Riss I.-III. gla ci á lis idõ szak ra he -
lyez he tõ. A sze gé nyes em lõs fa u na leg jel lem zõbb
alak jai a Coelodonta antiquitatis (Blumenbach),
Paraelephas trogontherii (Pohling), fej lett alak,
Equus steinheimensis (v. Reichenau), Equus sp.
(nagy ter me tû).

Az el sõ ré teg tag leg fel sõ sza ka szán meg -
je le nõ hab kõ az összlet fon tos ré teg ta ni ve zér -
szint je. Meg je le né se a Csomád utol só, rö vid idõ -
tar ta mú, exp lo zív vul ká ni pa ro xiz mu sá hoz kap -
cso ló dik.  En nek K/Ar ra dio met ri kus ko rá nak fel -
sõ ha tá ra 35-40 000 év (MORIYA I., et al., 1996).

Ezek alap ján a so ro zat kép zõ dé sé nek
idõ tar ta ma a felsõpleisztocén Riss-Würm gla ciá -
li sokkal jel le mez he tõ sza ka szá ra te he tõ (100 000
- 35 000 év).

ÕÕss kköörr nnyyee zzee ttii rree kkoonnsstt rruukk cciióó

A fen ti ek alap ján a Há rom szé ki-me den ce
sep si szent györ gyi öb lé ben egy felsõpleisztocén
ko rú, ve gyes ge ne ti ká jú, vál to za tos fáciestani
kör nye zet ben le ra kó dott, le gye zõ for má jú hor da -
lék kúp ké pe raj zo ló dik ki. Ada ta ink alá tá maszt -
ják ORGHIDAN, N., 1929 és SAMSON P. et al.,
1969 ezirányú megállapítasait. Fe kü je egy
pliocén-alsópleisztocén ta vi, ill. terresztrikus
összlet, te le pü lé si diszkordáns ha tá ra. Er re te le -
pül a ré teg sor el sõ ré teg kö te ge ként meg je le nõ ta -
vi-ál ló ví zi ho mo kos-ka vi csos üle dék, mely nek
szem cse dur vu lá si és -finomodási ten den ci ái jól
tük rö zik a tó part -feltehetõen tek to ni kus ere de tû-
ingressziós jel le gét.

A ki emelt flis, ill. a fo lya ma to san emel -
ke dõ vul ká ni hát tér és a tó par ti öblözet kö zött ki -
ala kult, rö vid, kö ze pes esé sû part sza kasz a hoz zá
kap cso ló dó part kö ze li-ta vi tér szí nek kel együtt
ké pez te a ki ala ku ló hor da lék kúp fel hal mo zó dá si
tér szín ét. A re la tí ve kis víz gyûj tõ te rü let kö ze pe -
sen-erõ sen ta golt tér szí ne je len tõs eró zi ós po ten -
ci ált kép vi selt, ahol az üle dék kép zõ dés fo lya ma -
tá ban meg ha tá ro zó sze re pet ka pott a vul ká ni
kép zõd mé nyek anyag szol gál ta tó sze re pe.

A fel hal mo zó dá si tér szín háromosz-
tatúsága (szá raz föl di tér szín - fo ko za to san el se -
ké lye se dõ át me ne ti tér szín - ta vi kör nye zet) a
hor da lék kúp fej lõ dé sé ben és szer ke ze té ben is jel -
leg ze tes háromosztatúságot ered mé nye zett. A
gidófalvi ré teg osz lop ál tal rep re zen tált D-i te rü -
let ré szen mind vé gig a ta vi kör nye zet ben ment
vég be a le ra kó dás (1. ré teg tag). A zoltáni ho mok -
bá nya szel vé nyé ben a kö zép sõ sza kasz reg res  szi ós
ré teg so ra ta nul má nyoz ha tó, ahol a ta vi le ra kó dá si
kör nye ze tet (1. ré teg tag) fo ko za to san fel vált ja a
fo lyó ví zi terresztrikus üle dék kép zõ dés (3., 4. ré -
teg tag) (9. áb ra). Az oltszemi szel vény tel jes ré -
teg so ra a fel sõ, mind vé gig terresztrikus sza kasz
fo lyó ví zi so ro za tát rep re zen tál ja (3., 4. ré teg tag).

A szint tar tó 2. ré teg tag csu pán az olt-
szemi és zoltáni te rü let ré szen fej lõ dött ki, s ré -
teg ta ni lag a fo lyó ví zi összlet bá zi sán te le pül, el -
vá laszt va a zoltáni szel vény ben egy más fö lött te -
le pü lõ ta vi és fo lyó ví zi rétegösszleteket. Ki ala -
ku lá sa fel te he tõ en egy olyan, az egész te rü let fej -
lõ dés tör té net ében fon tos sze re pet ját szó tek to ni -
kus ese mény hez köt he tõ, mely nek so rán fel gyor -
sult az É-i hát tér ki emel ke dé se, elõ idéz ve a hor -
da lék kúp tér szín D-i irá nyú ki bil le né sét s a ta vi
kör nye zet ez zel együtt já ró fo ko za tos reg res  szi ó -
ját. A mind vé gig ta vi fel hal mo zó dá sú D-i te rü let -
ré szen e tek to ni kus ese mény nem sza kít ja meg az
üle dék sor fo lya ma tos sá gát. A gidófalvi és zoltáni
ki fej lõ dé sek la te rá lis érint ke zé sé re, a két kör nye -
zet ös  sze fo ga zó dá sát a több szö rö sen át hal mo -
zott, dur va tör me lé kek ta vi üle dék sor ban va ló
meg je le né se jel zi. Pe ri o di kus meg je le né se az át -
hal mo zó dás in ten zi tá sát alap ve tõ en be fo lyá so ló
ple isz to cén klí ma in ga do zá sok ciklicitását tük  -
rö zi.
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ÖÖss  sszzee ffoogg llaa llááss,, kkoonnkk llúú zzii óókk

A vizs gá la tok so rán több me to do ló gi ai
vo nat ko zá sú prob lé má ra fi gyel tünk fel. A CPV
kop ta tott ság vizs gá la tok ered mé nye i bõl lát szik,
hogy a kop ta tott ság mér té két a le hor dá si út hossz,
a kõ zet ko pá si el len ál ló sá ga, ill. a szál lí tás mód ja
együt te sen ha tá roz zák meg, s ezek do mi nan cia -
vi szo nya kõ zet tí pu son ként vál to zó le het.

A ZINGG-féle ka vics-szem cse alak vizs -
gá la tok nál tisz tá zó dott, hogy egy min tán be lül a
szál lí tó kö zeg és a le ra kó dá si tér szín tu laj don sá -
gai a szem cse alak jel lem zõk kis el té ré se i ben tük -
rö zõd nek. A tel jes min ta át la gá hoz vi szo nyít va
fel lé põ ki sebb szó ró dá sok a kõ zet tí pu sok el té rõ
szö ve ti-szer ke ze ti jel le gé bõl adód nak, ahol az át -
lag tól va ló ki té rés irá nya, a szó ró dás ten den ci á ja
szo ro san ös  sze függ a kõ zet üde sé gé vel, pri mer
szer ke ze ti-el vá lá si rend sze ré vel (le me zes el vá -
lás, ré teg zett ség, vul ká ni bom ba, mál lott ság stb.).

A ho mok min ták szem el osz lá sa az al só
ré szen nor má lis, unimodális ha rang gör be eny hén
ne ga tív fer de ség gel. A fel sõ sza ka szon az eny hén
ne ga tív fer de ség eny hén po zi tív ba vált, je lez ve,
hogy a kez det ben ta vi-ál ló ví zi kör nye ze tet fo ko -
za to san a fo lyó ví zi le ra kó dás vált ja fel. A fel sõ
ré teg ta gok ban he lyen ként meg je le nõ bimodalitás
a hab kõ el té rõ szál lí tó dá si, le üle pe dé si vi szo nya -
i val függ ös  sze (pszeudobimodalitás).

Az õs kör nye ze ti re konst ruk ció ered mé -
nyei alap ján egy ve gyes ge ne ti ká jú, vál to za tos
le ra kó dá si tér szí ne ken le gye zõ sze rû en szét te rü lõ,
É-ról D-fe lé ki vé ko nyo dó hor da lék kúp ké pe raj -
zo ló dik ki, mely al só sza ka szán ös  sze fo ga zó dik
az üle dék gyûj tõ me den ce cent ru má ban meg je le -
nõ ál ló ví zi-ta vi kör nye ze tek kel. A hor da lék kúp
fej lõ dés tör té net ét alap ve tõ en meg ha tá roz ta az
alj zat D-i irá nyú fo ko za tos ki bil le né se, a vulka-
nizmus egy ide jû meg úju lá sa és a ta vi kör nye ze -
tek reg res  szi ó ja. A tel jes üle dék sor te hát nem te -
kint he tõ egy õs-Olt te rasz nak.

Az 5. ré teg tag, diszkordáns te le pü lé se
foly tán bár mely idõ sebb ré teg tag anya gá nak fe -
dõ jé ben meg je len het. E sa já tos te le pü lé si hely -
zet, ill. az összlet anya gá nak intraformációsan
reszedimentált jel le ge ar ra utal, hogy a ré teg sor e

leg fi a ta labb tag ja egy ké sõb bi fel szín fej lõ dé si
ese ményt kép vi sel, s leg föl jebb ez te kint he tõ egy
igen ko rai Oltterasz-üledéknek.
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SSttuuddiiuull sseeddiimmeennttoollooggiicc aall 
ccoommpplleexxuulluuii nniissiippooss ddiinn ggooll ffuull
pplleeiissttoocceenn OOlltteennii--GGhhiiddffaallããuu
(Rezumat)

Obiectivul urmãrit în lucrarea de faþã es -
te studiul sedimentologic, reconstituirea mediu-
lui paleogeografic ºi precizarea vârstei complexu -
lui arenitic, dezvoltat în aria golfului pleistocen
superior, de la  nord de localitatea Sfântu Gheor -
ghe. În timpul investigãrii formaþiunii s-a proce-
dat la o cartare amãnunþitã, urmatã de determi -
nãri granulometrice, bazate pe probãri sistemati -
ce, de analize litofaciale comparative ºi de o eva -
luare morfometricã a elementelor constituente
ni velului ruditic. Complexul arenitic a fost stu -
diat pe cin ci niveluri distincte, uºor separabile
lito logic.

În urma determinãrilor executate s-au
cla rificat mai multe probleme  metodologice.
Do minanþa selectivã a factorilor ce influenþeazã
nemijlocit gradul de rulare al elementelor detri -
tice (rudite), din cadrul aceleiasi formaþiuni lito-
logice, es te funcþie de natura petrograficã a ele-

mentelor constituente. Morfometria  elementelor
ruditice prezintã o strânsã corelare cu calitatea
(gra dul de alterare) ºi structura petrotipului din
care sunt alcãtuite. Bimodalitatea constatatã pe
curbele de frecvenþã granulometricã es te con-
secinþa transportului ºi sedimentãrii diferite a
petrotipurilor constituente.

Pe baza reconstrucþiei paleogeografice ni
se creioneazã imaginea unui con de dejecþie, în
formã de evantai, cu grosimi descrescãtoare ºi cu
plonjare înspre centrul bazinului, prezentând o
genezã mixtã, într-un areal de sedimentare, ce
variazã în timp ºi spaþiu. Formarea în timp a
conului de dejecþie es te influenþatã în mod
hotãrâtor de scufundarea treptatã a ariei merid-
ionale a subasmentului, de reactivarea concomi-
tentã a vulcanismului în sectorul Piliºca-Ciomad
ºi a regresiunii treptate a mediului lacustru înspre
sud. Astfel complexul nisipos nu se încadreazã în
categoria depozitelor de terasã a Oltului.
Eventual nivelul litologic superior, resedimentat
intra formaþional, aflat într-o poziþie discordantã
faþã de sedimentele subacente, prezintã caractere
com parabile formaþiunilor de terasã.

SSeeddiimmeennttoollooggiiccaall EExxaammiinnaattiioonn ooff
tthhee SSaanndd--ccoommpplleexx ooff tthhee
PPlleeiissttoocceennee GGuullff
aatt OOlltteennii -- GGhhiiddffaallããuu
((CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

In the past few decades geological
research  in this region was mostly concentrated
on the exploration of Pliocene lignite beds. Since
the early 1990’s, with the decrease in funds allot-
ted for research from the central budget, the pace
of research work has been slowing down, so
quite a number of the important geological prob-
lems of the region have remained untreated, or
have been only outlined. One of these is the
research of the Pleistocene sand complex situat-
ed in the region Oltszem-Gidófalva (Olteni -
Ghidfalãu). At the moment, there is only one
operating sand pit in the region, which exploits
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raw material for construction work. In fact, this
area is worth studying from several points of
view. Its near-surface position and good state of
exploredness enable us to study the structural
build-up, developmental characteristics of an
alluvial fan growing under temporally changing,
spatially non-homogenous paleo-environmental
conditions, and to make, at the same time, estab-
lishments based on direct observations concern-
ing the basic regularities of development. At the
same time, the series of detrital sediments repre-
sent the intra-basin correlative successive layers
of deposits sedimented during the Upper

Pleistocene evolutional history of the region. The
accumulation of the rocks is a direct consequence
of the evolutionary history of the surrounding
regions; thus their cyclic appearance and materi-
al composition supply direct evidence of contem-
poraneous events in the wider region. In the pre-
sent work our aim is the geological investigation
of this young sand formation, involved in which
are the sedimentological examinations of the
series, the paleo-geographical reconstruction of
the environment of sedimentation and the analy-
sis of the spatial and temporal conditions of the
denudational background.

291. táb lá zat  A 4. sz. min ta (ka vics) kõzetösszetételi vizs gá la ti ered mé nyei

kkõõ zzeett ttíí ppuuss %%--ooss rréésszz aarráánnyy
sszzeemm ccssee aallaakk ((ZZIINNGGGG--ffééllee 

bbee oosszz ttááss))

11.. KKrréé ttaa kkoo rrúú fflliiss 3, 04
Le me zes

22.. BBaa zzaall ttooss ppiirrooxxéénnaannddeezziitt
((PPiilliisskkee))

5,11 Le me zes

33.. AAmmffiibboollbbiioottiittaannddeezziitt ((CCssoommáádd))
6,77

Ko rong ala kú

44.. BBiioottiittaammffiibboollaannddeezziitt ((CCssoommáádd,,
PPiilliisskkee))

5544,,5544 Gömb sze rû

55.. PPiirrooxxéénnaammffiibboollaannddeezziitt ((KKiiss--
MMoorr ggóó))

5,12 Korongalakú

66.. HHaabb kkõõ ((CCssoommáádd)) 1,86 Gömb sze rû

77.. PPiirrooxxéénnaammffiibboollaannddeezziitt
((MMáállnnááss ffüürrddõõ,, LLüüggeett))

14,72 Ko rong ala kú

88.. BBiioottiittaammffiibboollddaacciitt ((CCssoommáádd,,
KKöövveessppoonnkk))

2,13 Gömb sze rû

99.. PPiirrooxxéénnaannddeezziitt ((KKáárr ppii ttooss)) 5,97 Gömb sze rû

1100 PPlliiooccéénn kkoo rrúú mmáárr ggaa 0,74 —
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1./ A homokösszlet el ter je dé si te rü le te

1. áb ra A felsõpleisztocén homokössszlet el ter je dé se a sep si szent györ gyi me den cé ben és az Oltszem-
Gidófalva tér ség  DNy-ÉK irá nyú föld ta ni szel vé nye
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: KKvvaarrtteerr - 1./ ho lo cén kavicsösszlet; 2./ felsõpleisztocén ho mok komp le xum; 3./
kon ti nen tá lis alsópleisztocén agya gos ka vi csos összlet; PPlliiooccéénn - 4./ molasz me den ce üle dé kek:
már ga, ho mok, agyag, szén ré te gek; KKrréé ttaa - 5./ flis üle dé kek: ho mok kõ, agyag pa la, kong lo me rá -
tum; 6./ föld ta ni ha tár vo nal; 7./ transzgresszió; 8./ ve tõ; 9./ te le pü lés; 10./ a föld ta ni szelvény hely -
ze te; 11./ vas út; 12./ eró zi ós be vá gá sok 13./ kül szí ni fej tés; 14./ a ré teg osz lo pok föld raj zi hely ze te.

2. áb ra Az Oltszem-Gidófalva tér ség föld ta ni terképe
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1./ idõ sebb alj zat; KKõõ zzeett mmii nnõõ sséégg - 2./ dur va ho mok; 3./ agya gos kõ zet liszt; 
4./ ka vi csos dur va ho mok; 5./ nagyszemû, kö zép sze mû ho mok; 6./ ka vics; 7./ hömpöly; 8./ ta laj;
SSzzeerr kkee zzeett - 9./ rétegzetlen pad; 10./ lamináció; 11./ fer de ré teg zett ség; 12./ gyen gén rétegzett; 
13./ táb lás keresztrétegzettség; 14./ vá lyús keresztrétegzettség; 15./ la pos keresztrétegzettség; 
16./ zsin de lyes kavicsösszlet; 17./ hab kõ; 18./ me ta morf ka vics; 19./ vul ká ni ere de tû ka vics; 
20./ üle dé kes ka vics; 21./ em lõs fa u na ma rad vá nyok; 22./ diszkordancia fe lü let; 23./ min ta; 
24./ dõ lés szög.

3. áb ra. A te rü let jel lem zõ ré teg osz lo pai
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4. áb ra  a/ A ka vi csok CPV- ér té ke i nek meg osz lá sa a há rom szög di ag ram ban; b/ a ka vi csok CPV-átlag
ér té ke i nek kõ zet tí pu sok sze rin ti fel bon tá sa a há rom szög di ag ram ban. Jelmagyarázatot l. 9. ábra

a

b
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5. áb ra a) A kavicsösszletben elõ for du ló kõ zet tí pu sok meg osz lá sa a ZINGG-féle /a ala ki és a
WADELL-féle szfericitási ér té kek kel ki egé szí tett di ag ram ban; b) a kavicsösszletben elõ for du ló kõ -

zet tí pu sok szem cse alak át lag ér té ke i nek hely ze te a ZINGG-féle /a ala ki és a WADELL-féle 
szfericitási ér té kek kel ki egé szí tett di ag ram ban. Jelmagyarázatot l. 9. ábra

a

b



356. áb ra Az 1., 3., 4., 5. sz. min ták szem el osz lás-vizs gá la ta



36 7. áb ra Az 6., 7., 8., 9. sz. min ták szem el osz lás-vizs gá la ta



378. áb ra Az 10., 13., 14. sz. min ták szem el osz lás-vizs gá la ta



38 9. áb ra. A ka vics szem csék át lag ér té ke i nek kõ zet tí pu sok sze rin ti meg osz lá sa a SNEED - FOLK fé le há rom szög -
di ag ram ban. illetve az al só és fel sõ ré teg kö te gek meg je le né se a FOLK-féle osztályozottsági di ag ram  ban.

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt aazz 44..,, 55.. ééss aa ffeenn ttii áább rráákk hhoozz:: KKõõ zzeett ttíí ppuu ssookk -- 1./ üle dé kes kõ ze tek; 2./ ba zal tos piroxénandezit
(Piliske); 3./ amfibolbiotit ande zit (Csomád); 4./ bio tit amfibolandezit (Pi lis ke, Csomád); 5./ pi -
roxénamfibolandezit (Kis Mor gó); 6./ hab kõ (Csomád); 7./ piroxénamfibolandezit (Málnás für dõ); 8./
biotitamfibold acit (Csomád-Köves ponk); 9./ piroxénandezit (Kár pi tos); HHaa ttáárr vvoo nnaa llaakk - 10./ üle dé kes
kõ zet; 11./ ba zal tos piroxénandezit (Piliske); 12./ amfibolbiotitandezit (Csomád); 13./ biotitamfibolan-
dezit (Piliske-Csomád); 14./ piroxénamfibolandezit (Kis Mor gó); 15./ hab kõ (Csomád); 16./ piroxé-
namfibolandezit (Málnásfürdõ); 17./ biotitamfiboldacit (Csomád-Kövesponk); 18./ piroxénandezit
(Kár pi tos); 19./ L (a) leg hos  szabb; I (b) köz bül sõ; S (c) leg rö vi debb, egy más ra me rõ le ges szem cse ten -
gely; 20./ V- kon vex; P- sík; C-konkáv gör bü le ti hos  szak tízelékei (C+P+V= 10).


