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meg. Az egyik KÉK-NyDNy-i, a másik erre merleges ÉÉNy-DDK-i.
A törések térszínkialakító hatása mindenütt érvényesül.

Nagy szerepe van a vetdéseknek a hévízi tó létrehozásában is, mely
két törésrendszer keresztezdésének helyén fekszik. -E törések mentén
tör föl a hévíz is.

Vetdések alakították ki a Kovácsi-hegység déli lábánál elterül
vindornyai depressziót, melynek kialakulása id. Lóczy szerint szoros

összefüggésben van a bazaltvulkánossággal. Ennek a vulkánosságnak
tektonikai kapcsolata kétségtelen, azonban még nem eléggé tisztázott.

Ha mindezek mellett tekintetbe vesszük az egyes rétegek ers kimoz-
dítottságát, dlését, mely átlagosan 10—15°, de gyakori a 20—25°, st
a még ennél nagyobb szögérték is, igen nagy arányúnak tnik a poszt-

pannóniai mozgás.

Összefoglalás.

A felspannón rétegsorozat szabályszer üledékképzdési ciklust

képvisel. Túlnyomórészt homokos kifejldés. Az agyagos rétegek helyen-
ként barnakszenet és kénkovandot tartalmaznak,, csekély kiféri edésben
és mennyiségben.

A rétegsorozat fels része a Congeria balatonicás szint tartozéka.
A hegyszerkezetet a törések mellett felboltozódások teszik változatossá.

Különösen az észak-déli irányú törések jellemzek.

NIPADITES BURTINI BRONG- TERMÉSE
DUDARRÓL-

Rásky Klára.

Dudar községtl közvetlenül délnyugatra, a bakonyi alsó-eocén
tengeri molluszkumos-nummulinás rétegekbl Szrs Endre gyjtésébl
egy Nipa-termés került a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárába.
A lelet különlegesen érdekes és ritka, mert egy olyan törzsnélküli pálma
fosszilis termése, amelybl egyrészt nem sok került napvilágra, másrészt
csak egyetlen él faja, a Nipa fruticans Thunberg ismeretes. A Nipa
fruticans ma a Ganges deltájától Ceylonig, a Malakka-félszigeten és a

maláyi szigetvilágon keresztül Ausztrália partvidékének sós talaján él,

sr bozótokat alkotó, szárnyaslevel, 'törzsnélküli pálma. Nem feltn
tehát, hogy a tengeri üledékbl került napvilágra ennek a partmentén él
pálmának „termése. - .

'
•

Nipadites burtini Brong.

A Nipadites burtini Brong. Dudarról elkerült példánya 8 cm hosz-

szú, 10 cm széles és 6 cm magas. Legnagyobb kerülete 26 cm. Lapos-

konvex formájú és hossztengelyében 5 gerinc húzódik végig a termésen.

Egy gerinc a termés széles és domború tetején vonul végig, kett-kett
pedig a termés jobb, ill. bal oldalán egymástól 1—2 cm távolságban.

A pericarpium 1—2 mm vastag lignitesedett rétegén az eredeti rostos

szerkezetnek nyoma világosan látszik. A pericarpium helvenkénti sérü-

lése folytán jól eltnik az endocarpium is, melyet szintén 1—2 mm
vastag lignitesedett réteg borít. Az endocarpiumot kbél tölti ki, amely-

ben magnak semmi nyomát nem látni. Általában az egész termés jól fej-

lett basisyncarpicus példányra enged következtetni.
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országból Noirinoutiers bartoni-Trocadero lutéciai- és Gan cuisi-rétegei-
bl ismerünk Nipadites-terméseket. Afrikából Bonnet az egyiptomi
iutéciai-emeletbl ismertet egy Nipadites-termést. Kráusel Egyiptom
fosszilis flórájában Nipadites sickenbergi Bonnet néven írt le terméseket
a középs-eocénbl. Stockmans Brüsszel környékén, a N. burtini törzsét

1. ábra. 2. ábrarf

Európában: Angliából a Sheppey-sziget cuisi-emeletbeli rétegébl,
Belgiumból az alsó-eocén paniseli-rétegétl a fels-eocén vvemmeli
rétegéig; Olaszországból Monte-Bolca lutéciai-emeletébl, majd Francia-

3- ábra. 4. ábra.

is megtalálta az eocénben. Amerikából Berry a Nipadites burtini Brong.
var. umbonatus Bow. termését írta le (alsó- és. fels-eocénbl), st Dél-
Oroszországból is említi ezt a fajt.

Bowerbank (9) eredetileg 13 Nipadites-fajt különböztetett meg
Angliából Sevard és Ar.ber (1) szerint nincs olyan nagy különbség a
fossilis termések között, hogy ennyi faj megkülönböztethet lenne.

9*
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Szerintük a belgiumi Nipadites-fajok termései is mind összefoglalhatók
a Nipadites burtini név alatt. Fritel (2) a párizsi leleteket szintén a Nipa-
dites burtini-formakörnöz sorolja, mert Watelet meghatározásait hely-
telennek tartja. A Gan-i Nipadites burtini példányokról pedig meg-
jegyzi, hogy ugyanabból a nummulinás rétegbl kerültek el, amelynek
állatmaradványai kifejezetten az yprési-emeletre vallanak. Rendle (14)

szerint a belga és olasz Nipadites-termések az angol példányokkal azonos
földtani képzdésbl származnak.

A dudari Nipadites-termés legjobban Seward és Arber Nipadites
burtini alakjára hasonlít, de épp oly nagy a hasonlóság Lyell (10) Nipa-
dites burtini speciesére is, st Gorman és Grossmann (3) Nipadites
burtini speciesével is határozottan megegyezik. Sajnos Brongiart (8)

eredeti leírásához nem tudtam hozzájutni. Berry (6, 7,) amerikai példá-

nyai azért nem hasonlítanak a dudari lelethez, mert összenyomott, ki

nem fejldött példányok. Kráusel. Nipadites sickenbergi Bonnet példá-
nyai (15, p. 22. Taf. I. Fig. 1—18) szintén eltérnek a Nipadites burtini

5. ábra. 6. ábra.

fajtól. Ez az eltérés fleg az egyes terméseken lév gerincek számában
és elhelyezkedésében, vagy éppen a gerincek gyengébb fejldésében mu-
tatkozik. Ezek a kis eltérések és Kráusel igazán jó ábrázolásai alapján is

meg van azonban a valószínsége annak, hogy ezt a fajt is a Nipadites
burtini formaköréhez csatoljuk.

Ezeknek a terméseknek változó alakját érthetvé teszi az a nyomás,
amelyet egymástól elszenvedtek és amely többé-'kevésbbé akadályozta
teljes kifejldésüket. A termések alakját nagyban befolyásolja az a tény,

hogy meg voltak-e termékenyítve, st basi-, meso-, vagy acrosyncarpicus

helyzetükbl kifolyólag, e termések alakváltozósága a végtelenbe vezet.

Ha figyelembe vesszük még a fosszilizáció folyamán elszenvedett nyomást
is, akkor csaknem megoldhatatlan feladat egyes fosszilis alakok termései-

nek elhatárolása.

Szts megállapítása -szerint a dudari Nipadites burtini-termése az

alsó-eocén legfels rétegeibl került ki. Az eddigi leletek megersítik ezt

a megállapítást.

A recens Nipa fruticans a jelenlegi pálmák között kissé izolált hely-

zet és egy sibb típus utolsó hírmondójának látszik. Mivel ak eocén-

idszak mindhárom tagozatából kerültek már el Nipadites burtini-ter-

mések, ebbl következik, hogy az eocénben azoknak a klímaviszonyok-

nak kellett uralkodni Dudar környékén, amelyek a Nipa fruticansnak

ma is kedvezk. Ha teljesen azonos klímát nem is tételezhetünk fel, de

az analóg klíma végtelenül valószín. Edwards (19) a londoni alsó-eocén
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növényei alapján arra az eredményre jutott, hogy a Nipa pálma fosszilis

elfordulása mindenütt egybeesik az alsó-eocén Tethys-tengerének a ha-

táraival. Térképén szemlélteti is a Nipa fruticans mai elterjedési területét

és a fosszilis lelhelyeket. A dudari lelhely sem fekszik távol Edwards
Tethys-tengerének a-partjától.
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ÁBRAMAGYARÁZAT.

1. ábra: Nipa fruticans termés csoportja. (Seward és Arber munkájából) Kb.
Vs-re kicsinyítve.

2. ábra: Nipa fruticans termésének oldalnézete. (A buitenzorgi botanikus
kertbl.) Kb. 7». '

3. ábra: Nipadites burtini termésének bazális oldala. Kb. 7Ú
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4. ábra: Nipa fruticans termésének basalis oldala. (A Buitenzorg-i botanikus
kertbl.) Kh. 1

/2 .

5. ábra: Nipadites burtini termésének apicalis nézete. Kb. V2 .

6. ábra: Nipa fruticans termésének apicalis nézete. (A Buitenzorg-i botanikus
kertbl.) Kb. V2 .

Summára:

In Hungary, near to the viliágé Dudar, a fruit of Nipadites burtini

Brong. has been found in the mollusco-nummulitic marine strate of the
Lower Eocéné. As regards the geologic age of the strate, it is tlíe Ypre-
sian, aecording to the statement made by the geologist Dr. Endre Szts.
The Hungárián habitat is nt far from the coast-line of the Tethys-Sea
as drawn by Edwards.

I am specially indebted to the Botanic Garden in Buitenzorg fór

having pút at my disposal reeent Nipa-fruits.

A DUNÁNTÚLI BAZALTOK KZETKÉMIAI
VISZONYÁT
Mauritz Béla.

H. F. Harwood L. S. Theobald és Endréi}- Endre elemzésével.

H—III. táblával és 1—8. ábrával.

Átvizsgálva a magam gyjtésébl készült csiszolatokat, valamint Vi-

tális István nagyszámú csiszolatát, az alábbiakban egészen röviden kívá-

nom összefoglalni a dunántúli bazaltos kzetekben észlelt legújabb meg-
állapításokat.. ~ _

Balatonboglár bazalttufájában megállapítható a biotit jelen-

léte, mely csak 75 fi nagyságú pikkelyeket alkot. Az amfibol ugyanitt

gyakoribb elegyrész; szemei igen változó nagyok, néha 1'5 cm-nyíre nt-
tek meg. Az egyik bogiári hólyagos bazaltnak 100—150 fi nagyságú üre-

geiben víztiszta anyag foglal helyet, mely az üregeket teljesen kitöltheti;

ez anyagban két egymásra közel merleges rossz hasadás figyelhet meg;
maga az anyag gyengén fénytör és gyengén ketts-tör; a ketts-törés
gyakran felhs, ill. bizonytalanul ikerrovátkos vagy parkettás; máskor az

anyag izotropnak látszik és néha nemcsak az üregeket tölti ki. hanem a

repedéseket is átjárja. Más balatoni bazaltokkal való analógia alapján

valószínnek látszik, hogy ez a víztiszta anyag analcim.

B a 1 a t 0 n s’Z e m e srl származó bazaltkavicsokban jól lehet látni

az arrifibol és auqit párhuzamos összenövését.

Szergény bazalttufájában a biotit és amfibol ugyancsak lényeges

szerephez'jut.

A Somló kzetében helyenként szintén megjelenik a biotit. E k-
zet alapanyagában a zeolitek közül biztosan megállapítható a vhillipsit,

mely helyenként kisebb mezket alkot. A sziklakapu alján tufa lép fel,

mely a legkülönfélébb üveges-salakos darabokból áll; bennük rostos szer-

kezet gömbös halmazokat találunk; a színtelen rostok hossza 200 fi,

vastagsága 20 u, fénytörésük igen gyenge, hosszirányuk c
;
keresztmetsze-

tük négyzetes; e rostok valamely zeolitból. valószínleg nátrolitból álla-

nak. Az analcim-

j

elleg részletek fkép a földpátok közötti zúgokat töltik

ki, de néha nyolcszöglet határvonalak is kivehetk. Egyetlen csiszo-

latban olyan részletek voltak kivehetk, amelyek a badacsonyi bazaltban

részletesen tárgyalt leucitra emlékeztetnek.


