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NÜMMIMANÁS KVARCKAVICSOK.
Irta: Bartkó Lajos dr.

KIESELSTEINE MIT NUMMULINEN.
Von: L. Bartkó.

Rákosszentmihány környékén végzett földtani és slénytani
kutatásaim alkalmával (9.) a község határában a 156-os magassági-
pont környékén feltárt hatalmas kavicsbányában találtam elször
numulinákkal telehintett kvarckaviesokat. Késbb Csömör-, Ft-,
^logyoród vidékén a pleisztocénbl is elkerült egy-egy ilyen kavics,

azt bizonyítva, hogy a nagyterületet borító jégkori kavicsok egy
része a környék grundi-rétegeibl származik. Üjabban Jaskó Sándor
dr. Etyek vidékén a levantei rétegekben talált egy rendkívül szép
nurnniulinális kvarcgörgeteget.

Földtani irodalmunkban egyedül Schafarzik Ferenc egyik
hidrológiai tárgyú dolgozatában (4.) találtam említést errl a k-
zetrl. Ö a Budaörs környékén harmadkori kavicsok között talált,

megkovásodott nummulinás mészkövek eredetét a Budai-hegység
D.-i oldalán, tehát a régebbi hévfarrás (termális) vonal mentén
mköd'itt geizirekkel hozza kapcsolatba. Szóbeli közlés alapjá.n
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tudomásom van arról is, hofíy Schafarzlk Ferenc egészen Nógrád
vidékéig nyomozta ezt az érdekes kavicsot.

Az SiOg-böl álló, dió-ököl nagyságú kavicsok, egészen gömbö-
lyre csiszolódtak, színük kívül mindég fekete, amely vékony réteg

alakjában utlag, esetleg vas-, mangánbaktériumok hatására keletke-

zett. A fekete felületen élesen tnnek el a fehér nummulina héjak
keresztmetszetei. Széttörve, belül mindég világosabb a küls kéreg-

nél, legtöbbször szürke, esetleg barnás árnyalatií, vékonyabb szi-

lánkja, vagy csiszolata áttetsz. A fentebb említett etyeki lelet belül

egészen tejfehér, ebben e nummulinákat alig lehet észrevenni.

A bels barnás színezdést avval magyarázhatjuk, hogy a mész-
kövön áthatolt kovasavas oldat, a mészkben lev pirit utáni limo-

nittól barnás, rozsdás színvé vált. Ilyen pirit tartalmi!, illetleg

limonitos, megkovásodott mészknek több példányát találtam. Egyik
darabján crinoidea nyéltagot (Pentacrinus?) is felfedeztem. Ez a

kzet sósavval megcseppentve gyengén pezseg. A nummulinás
kvarcgörgetegek sósavhatásra változatlanok maradnak, tehát a

kovasavas oldat az egysejtek eredetileg CaCOs-ból felépült vázát

is tökéletesen megkovásította.

Nummulinákon kívül egyéb kövület ritkán fordul el, ezeken

kívül csupán egy Ostrea sp. héj keresztmetszetét és egy Crinoidea
nyéltagot találtam. A nummulinák pontos meghatározása nagyon
nehéz, mert mint a csiszolatokból kitnt, a kamraválaszfalak a leg-

több esetben felodódtak.

Leggyakoribb a megaloszférás 5—6 mm nagyságú Nuninmlina
millecaput [A] lionbée (=N. Tschihatscheffi D’ Arch.) és a Nuninm-
lina irregularis Desh. var. regulata De La Harpe forma B. Ezeken
kívül elfordul még egy harmadik; Numniídina perforata-hoz ha-

sonló nagyságú alak is, de ezt pontosan meghatározni nem lehetett.

Felvetdik az a kérdés, hogy hol, hogyan és mikor keletkezett

ez a kzet? A keletkezés helyének megfejtése, a másik két részlet-

kérdést is tisztázná. Már több kísérlet történt arra nézve, hogy kavics
tele])eink eredetét kzettani alapon megfejtsük. Általános felfogás
szerint a kavicsok az Alpokból és a Kárpátok kristályos területeirl
származnak. A rákosszentmihályi feltárás anyaga is túlnyomó kvarc-
kavicsból, alárendelten gránitból, kvarcporfirból, régebbi (eocén
kori?) andezitbl és csillámpalából áll. A multévi Ffldtani Közlöng
hasábjain megjelent dolgozat szerzje (10) a Budapest-környéki kavi-
csok legömbölyödési fokának megállapításával is bizonyítja, hogy a
kavicsok távolabbról, az Alpok különböz helyeirl, esetleg a Kárpá-
tokból származnak és többszöri átmosás után kerültek a mai fekhe-
lyükre. A nummulinás kavicsok is ugyanolyan koptatottak mint a
többi legkeményebb kísér kzet, tehát a szóbanforgó görgetegek is

távolabbi vidékrl, esetleg az Alpok kristályos és mészk zónájának
határáról származnak; mindenesetre olyan területrl, melyet az
eocén korban tenger borított. Sajnos szállban álló kzetként ezideig
nem ismerjük, és arról sinc^ tudomásom, hogy a bécsi-medence ka-
vicsaiban találtak volna ilyen kzetet.
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Ha a kzet eredeti fekhelyét ismernénk, akkor a helyszínen,
a keletkezés módját és idejét is könnyen meííállapíthatnánk. A sza-
ruköves megjelenés alapján esetleg ugyanolyan keletkezést is fel-

tételezhetünk, mint a régóta ismert rügeni kréta tzköves kövületes
gumóinak keletkezését magyarázzuk, bár az eocénbl eddig ilyen
gumós elfordulást nem ismerünk. Vékony csiszolatban sem tudtam
radiolariákat vagy esetleg kovaszivacs tket a kzetünkben kimu-
tatni. Véleményem szerint a metaszomatikus kel^tkezésmód a leg-
valószínbb. Törések, repedések mentén felszálló kovasavas olda-
tokból az eocén kori mészk CaCOj-ja helyébe SiOj rakódott. Bizo-
nyítja ezt a feltevést az is, hogy találtam gyengébben megkováso-
dott mészkövet is, mely sósav hatására még pezseg, a törése
kagylós.

A rákosszentmihályi bányákban a szóbanforgó görgetegeknek
általában két fajtáját (típusát) találhatjuk, melyek egymástól csu-

pán abban különböznek, hogy míg az egyik tömve van nummuliná-
val, a másikban, mely anyagra és megjelenésre tökéletesen meg-
egyezik az elbbivel, a kövületeknek még nyoma sem látható. Az
utóbbi kövületmentes típusban kvarckristályok is elfordulnak. A
két fajta együttesen a kvarckavicsoknak mintegy 5%-át adja. Errl
a kisebbségben lev részrl kimutathatjuk a keletkezés közelebbi

idejét is. A kövületek kétségtelenül bizonyítják, hogy az eredeti

kzet eocén korií volt. A görgetegek földtani érteleml>en legmélyebb
színt elfordulása a rákosszentmihályi lelhely, melyet a középs
miocénbe helyezünk. Tehát a kzet keletkezésére és elszállítására a
fels eocéntl a középs miocénig terjed idszak esik.

A kvarckavicsok nagyobbik része, mely többnyire szemcsés,

tvílnyomórészt fehér szín, idsebbnek tartom, bár ezek keletkezési

idejét eddig bizonyítani nem tudom.

Xémetország több pontjáról ismerünk szaruköves kövületes

görgetegeket a jégkori rétegekbl, melyekbl korálok, csigák ammo-
niták kerültek el, ezek a kövületek szerint krétakoníak (1., 8.). Is-

merünk ezenkívül harmadkorban keletkezett kvarcitokat is (3.), de

ezekkel a mi kzetünket nem párhuzamosíthatjuk.

Arról, hogy nummulinás görgetegeket valahonnan is leírtak

volna nincs tudomásom. A könny felismerés és a valószín nagy
területi elterjedés révén ez a különleges kzet még nagy szerephez

juthat. A további lelhelyek számontartása esetleg még távolabbi

következtetésekre is vezethetnek, jó útmutatásul szolgálhat a buda-
pest-vidéki kavicsok eredetére nézve.
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