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von dér Tiefe difgewann das Glas des Rhyolits eine
fundierenden Mineralisatoren
sphárokristallinischo Struktur; in (len Mittelraumen dér in Gruppon odor Bander gereihten spárlichen Aggregaien hat síeli von
dem Glas des Gesteines ’ristobalit und Tridymit góbiidét. 2. Dió
Tatsache, (láss das Gestein unverándort ldieb. beAveist,
dass die
Spharokristalle orst spiitor entstanden sind. Dió Mikvolithen. Pigniont komor sind auoli in ihvoni Inneren in fluidaler Anordnung
anzul’indein. Die Spharokristalle sitzen an den Riindern
dór
urTatigkeit, hohe

Temperáiul und dureh die

Bakony

-

<

spriinglichen Hohlraume, avo dió kristallisierende
Wivknng ain
starkston Avar. 3. Da dió Spharokristalle an dón áusseren Riindern
in Cristobalit übergehen, ist das Matériái des im Inneren befindbaren SiO L Fasern vorniutlich kein Quarz, sondorn eine cristobalitfiihrénde, an dér normálon Temperatur stabiléi* a Cristobalit entliiiltonde Abart, die untor dór Wirkung dór bobon Temperatur ent,

standen

ist.

Die Ergebnisse dór dptiseben
aucb die AnAvesenheit a oh Cristobalit
4.

t

Untersuchungen
in

dem Inneren

beAveisen

dór Spharo-

kristalle.

An

das Gestein dauernd untor postAVulkazentrale Teil dór Spharokristalle
dér
nischer Wirkung stand,
Entstehon ausser dem
kaolinisiort. Diós beAveist, dass in sói nem
SiO, Fasern aueli dér Feldspatb toilgonommen hat.
G. Das untorgoordnete Ersoboinon des Tridymit Aveist aut pneumatolitische Wirkung Ilin.
5.

den Stellon,

avo

ist

PLEISZTOCÉN ÉLES KAVICSOK A DÉLI-B AKONYB ÓL.
Irta:

Dr. Jnskó Sándor.

PLEISTOZANE DREIKANTER AUS DEM SÜDLICHEN
BAKONY.
Von

S.

Jnskó

Az 1937. év július haA’ában, a m. kir. Földtani Intézet
gatóságának megtisztel megbizása alapján dr. Liffa

t.

Igaz

Aurél

megyetemi ny rk. tanár úr felvételi csoportjába beosztva, tzálló
agyag után kutattam a Déli-Bakonyban. Zalahaláptól északnyugatra fekv Ódörögd-pusztán. Hedry Sándor birtokán, éles kavicsokra akadtam A leletek tökéletes fejlettsége és települési körülményei, érdemessé teszik, vele foglalkozni.*
A lelhely pontos megjelölése és földtani leírása a következ:
Ódörögd-pusztátl két kilométerre északra noricumi fdolomit sziklák emelkednek, melyek fedjében az Assilina spira de Roissy
Eziíton mondok köszönetét a m. kir. Földtani Intézet
gatóságának, hogy dolgozatom közlését engedélyezte.
*

tok. Igaz-

—
332

Jaskó Sándor

zónájába tartozó (lutócien korú) nummulinás mészk jelenik meg.
A felszínen hever rengeteg kimállott kövület közül, mint leggyakoribbakat a következket határoztam meg: Lithothomnium sp.,

B u r g., Nummulino perforata (A) de
Nummuliiia per furái a (B) de Montfo r t, Nummulina millecaput Bon béé var. Dufrenoy (B) d’ Archiae et Himé. Assilina spira de Roissy, Assilnua mamillata Desh., Assi
linó piacent ulo. Ser pilla subcorr-ugata Oppenheim, Pecten bioi
ritzensis d A re In, Spondvlus rorispina Desh., Velates s]>. Ezeken
kívül még több rossz megtartású korái és tüskebr
töredék is keNummulino

M ontfor

striata (B)

t,

rült el. Dél felé

mediterrán kavics

és

homok

takarja a felszínt.

A

magasságú ponttól 450 m-re 005° irányban, a nummulinás
mészk és fdolomit réteghatárán mélyesztett kutatógödröm legfels rétegei a következk voltak:
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Barna, homokos agyagtalaj.
Kissé agyagos homok.
Narancssárga agyag.
Prelutéeien.
Fehér agyag.

második réteg

aljáról

több éleskavics,

mogyoró-almanagy-

dolomitgörgeteg került el. Az akna falán látni lehetett, hogy a kövek mind hegyükkel felfelé, egysorban ágyazódtak
be a homokba. Nem alkottak összefügg réteget, hanem átlag 20
30 cm-es közök választották el ket egymástól.

ságú

lecsiszolt

Négy jellegzetesebb darabot a mellékelt XV. iábia szemléltet.
Az els éles kavics (1 — la. sz.) hosszában megnyúlt; alsó oldala érdes tapintású, ripacsos, els oldalán a megnyúlt alaknak megfelelen egy hosszanti él vonul végig, két, tompa szögben találkozó,
zsírfény, síma lapot határolva el.
harmadik lap fejletlen, érdes
felület, a másik kettnél sokkal kisebb.

A

második kavics (2—-2a. sz.) fels oldala igen szép szabályoháromoldalú tompa piramishoz hasonló. Az egymást
ersen tompa szögben metsz sima lapok élei egyenes vonal úak. A
alsó oldalát több meglehets sima felület csiszolt lap határolja. Ebbl az következik, hogy a kavics valamely küls er hatású
ra többször kimozdult nyugalmi helyzetébl, s aszerint, ahogy más

A

san

fejlett,

k

és

más

oldala került a

felszínre,

váltakozva

csiszolódtak

le

egyes

felület részei.

A

—

(3
3a sz.) három
látunk, melyek a derékszöghöz
közeiitö, tehát aránylag kevéssé tompa szög alatt metszik egymást.
A lapok határvonalai élesek, de a csúcs le van csorbulva. Az alsó
fél gömböly felületét repedések preformálta kisebb ripacsok fedik.
A legkisebb kavics (4— 4a. sz.) alig nagyobb a mogyorónál. Al-

jól

legnagyobb, kb. almanagyságú görgetegen

fejlett,

tompa zsírfóny

lapot

ja gömbölyded, fels részi szabályos
lazán porló, tehát jóval puhább az

három

elz

következtében mattak, nem csillogók.

oldalú piramis.

Anyaga

hároménál. Lapjai ennek

Pleistozane

Az

Dreikanter aus

összes kavicsok

alig tíz méterre felszínre

dem

südlichen

Bakony
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anyaga dolomit, moly a kutatógödörtl
bukkanó sziklákból származik. Az éles

kavicsok mind sarkukkal felfelé, egysziutben hevertek, tehát feltétlen megbolygatatlan helyzetben voltak kiásásukig. Az ket körülzáró, eredetileg mediterrán homok, azonban valószín illeg másodlagos helyzetben van. Feltételezheten a szél sodorta erre a helyre,
miközben sírna lapokat csiszolt az agyagtalajon hever dolomitkavicsok felületére. Az ódörögdi éles kavicsok keletkezésének pontos
idejét nem tudjuk biztosan.
Hogy nem a jelenkorban keletkeztek, azt a felettük lev agyagos homokrétegek tanúsítják. Igen valószín, hogy a Papp K á1
lelhelyek
által ismertetett károlyvárosi, csömöri és iváni
r o 1 y
analógiájaként a pleisztocénben jöttek létre. Ven dl A. 2 Pomázról
3
említ hasonló pleisztocén sarkos kavicsokat id. Lóczy L. innen
a Balatonfelvidékrl recens sarkos kavicsokat, a felszínen hever,
jelenleg is koptatásnak kitett szélmarta bazalt és kvarcit görgetegeket. Feltételezi azonban, hogy már a pleisztocénben is képzdhettek ilyenek, hiszen a defláció már akkor
mködött ezen a tájon.
Id Lóczy L. e feltevését megersíteni látszanak leirt újabb leleteink.

Készült a

kir. in.

Pázmány

Péter

Tudományegyetem Földtani

Intézetében.
#

*

*

Xördlich dér Ortschaft Zalahaláp liegt im Bakonygebirge das
(fehöft Ódörögd, in (lessen Hahe mehrere Dreikanter gefunden worden sind. Einige schönere Stiicke sind auf dér Tafel abgebildet, u.
zw. von oben (Fig. 1 4.) und von dér Seite (Fig. la 4a). Das Matériái dieser Dreikanter besteht aus norischem Dolomit; sic erreiehen die Haselnuss-bis Apfelgrösse. Kié wurden im O.íi
Ticfe

—

—

m

gefunden, \vo sic mit den Ecken nach oben gerichtet im derselben
Schicht lagen, an dér Grenze des umgelagerten mediterránon San
des und pralutetien bunten Tones. Ihr Entstehungsalter falit wahr-

scheinlieh ins Pleistozan.
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