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Ismertetések

CCCP tektonikája. (I.—II. kötet.)

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája tervbe vette egy több kötetbl
álló, (területi tektonikai leíró sorozatnak a kiadását, melynek tárgya a Szovjet-
unió egész területének és la környez o rszágokmaik tektonikai szempontból való
tárgyalása. Az akadémiai határozat értelmében ennek a munkának ketts jel-

legié lesz. Egyrészt a Szovjetunió egész területét korszeren dolgozza fel, más-
részt a sorozat megjelenése után meg lesz a módja annak, hogy a részlet-
adatokat egységes szemszögbl kiértékelve, általános és jó geotektonikai kézi-

könyv. legyen írható. Kihangsúlyozza az akadémiai elszó, hogy a Szovjetunió
területén a legkülönbözbb tektonikai kifejldések nyomozhatok s ez indo-
kolttá teszi ilyen nagyszabású munka megvalósítását.

Idáig két kötete jelent meg a sorozatnak.
Az els 1948-ban, 302 oldal terjedelemben, „A központi Kazaehstan tek-

tonikáj a“ címmel. A kötet Mariké v, Bogdamov, Kocsurov, Ctaros z-
t i n a, Sziapozsnyikov és K r io p o t k i n részletmunkáit tartalmazza.

Bennünket témakörénél fogva jobban érdekel az 1949-ben megjelent II.

kötet, mély Muratov hatalmas (510 oldal) terjedelm, monografia-szer
munkája. Címe: „Az alpi geoszinklinális területének tektonikája és történeti
fejldése a Szovjetunió (dóleurópai területén és a környez országokban.

“

A szerz itt az általános geotektonikai kép, keret megfestése után részle-
tesen tárgyalja az azovi-kubáni vidék, majd a Krím tektonikai fejldését.
Ezután a Keleti-Kárpátokkal és a Kárpátok elhegységeivel, majd a Déli-

Kárpátokkal és a Bánáttal foglalkozik igen behatóan. A hatodik fejezetben a

Balkáni-félsziget keleti részeit, végül a hetedikben a Fekete-tenger környéké-
nek tektonikáját tárgyalja. Záró fejezetében (kiértékeli megfigyeléseit a moz-
gások jellegére és idejére és a geoszinklinálisok fejldésére vonatkoztatva.
M u rato v mve ma a legkorszerbb kárpálttékítniilkai munka. Magyar nyel-

ven való kiadását igen célszernek látnánk.
A (hamarosan (megjelen III. kötet címe S a t c k i j : „A Kelet-Európai tábla

tektonikája" lesz s a IV. kötet az Ural tektonikájával fog foglalkozni.

A megjelent két kötet összefoglaló irodalmi tájékoztatót közöl.
Jakucs

Zsemcsuzsnyikov: Az ásványos szenek általános földtana

Ez az 1948-ban megjelent általános, összefoglaló jelleg munka 490 oldal

teljedelemben, a legkorszerbb vizsgálati szempontok alapján tárgyalja a
kszén földtanát. .

s

A kausztobiolitok osztályozása után a kszenet mint kzetet állítja be, s

a II. fejezetben a kszén kémiai összetételével, a kszénképzdés kémiájával
foglalkozik. Ezután a kszén fizikai vizsgálati módjairól, az egyes fizikai

sajátságokról, a kszén rétegzettségérl és okairól beszél, majd a genetikai
osztályozás alapjait adja. Ebben a fejezetben tárgyalja a különböz kszén-
fajták keletkezési körülményeit is. Az ötödik fejzetben a kszén egyéb ásvány-
tartalmával, a hamu nyomelemeinek vizsgálatával és azok kiértékelésével és

az égpalák vizsgálatával foglalkozik, majd a szénülés fokának megállapítá-

sára szolgáló módszereiket és az ipari osztályozás alapjait adja. Bven foglal-

kozik a kszén metamorfizációjával, figyelembe véve a különböz elmélete-

ket. amelyek a biokémiai tényezk szerepét fontosnak tartják a metamorfiza-



«ipnál- Külön tárgyalja a kszén alkatváltozásait kontakt-, diuarnotermál-.
regionális átalakulás esetén. Ezután a k.-zén mállásával, miajd kii.ön fejezet
ben a kszénrétegek rétegtani kérdéseivel foglalkozik. Részletesen tárgyalja
a kszénrétegekben talállta.ó ásványos zárványokat és azoknak fontos facies-
jelz szerepét. A kszánképzdés autochton és allochton jellegeivel, ennek
mikroszkópi vizsgál aj kor kitn ismertetjegyeivel foglalkozik a XII. fejezet-
ben, majd a Ikszénképzdés földtani feltételeit, a láptípusokat és a tektonikai
tényezket tárgyalja. A zárófejezetekben az új telepek földtani kutatásának
módjait s a rétegazonosítást adja.

Minden fejezet végén rövid összefoglalás és a vonatkozó irodalom felsoro-
lása van. A könyvet a Szovjetunió geológusképzésóben tankönyvként hasz-
nálják. Magyar vonatkozásban ezt a tárgyat ugyanebben a tárgyalási keret-
hen. kötelez tárgyként eladják.

Jakucs

A. E. Ferszman „Szórakoztató geokémiaija- „A föld kémiája * 4 —
fordította Sándor Endre.

(Dante-kiadás, Budapest, 1950.)

v ’A tudományos eszmék világában — mint mindenütt az életben — a hala-
óás és az igazság nem gyznek azonnal. Harcolni kell értük mozgósítani kell
minden ert. céltudatosságra és sok energiára van szükség szilárdan, kell
hinnkünk ügyünk igazságában és a gyzelemben. Nem az elvont, terméketlen,
lomha gondolaté lesz a gyzelem hanem az új kutatások tüzével ég harcos
gondo até. amely szorosan összeforr magával 'az éleltel és annak feladataival.**

jTapasztalt kémiku-nak és fizikusnak kell lennünk ahhoz hogy jó geo
kénr.kus vá'haseék bellünk és jól kell ismerni a geokémiát ahhoz hogy új
utakat jelölhe-sünk ki a geológiában És m ndezen ismeretek elsajátítása után
lehetünk csak jó technológusok és akkor tudjuk csak kijelölni az ipar számára

. azokat az új utakat, amelyeken haladva újabb gyzelmeket arathatunk a ter-
mészet felett.**

;
Ezek a sorok jellemzik Ferszman könyvének a népszer könyveknél

nagyobb ügyemet igényl -közértheten tudományos*' színvonalát. A nép-
szer írásmód klasszikus példája ez a könyv, a Szovjetunió egyik legkiválóbb
tudósának alkotása. Példa a könyv arra hogy világos, érdekes, érthet, nép-
szer tudományos mvet csak olyan tudós írhat, aki tudományosan is uralja
az anyagot.

Vernadekij és Ferszman a geokémia tudományának kifejlesztések
tudományuk minden lépésében a szovjet népgazdaság szempontjait, eredmé-
nyeit és céljait tartották szem eltt. Ferszman, helyenként költi magas-
ságba emelked népszer mvében is átlátjuk a szovjet népgazdaság gazdag
tárházának a geológiával kapcsolatos területeit.

A m els részében azokkal a kémiai alapfogalmakkal ismertet meg a
szerz melyek szükségesek ahhoz hogy a fö dkéieg folyamataiban és anya-
gárnak változásaiban többé ne az ásványt tekintsük egységnek, hanem az ele-
met. Az atomok szerkezeiének erüeües es vuagos magyaiaza a után az ener-
gia anyagi megjelenési formájának sziile'.ésérl szól az . Atomok születése
a. világmindenségben** cím fejezet. Mendelejev periódusos rendszerének
geokémiai jelentségét és az atomok radioaktív bm ását ismerteti még a
könyv els része. A második részben néhány fontos elemnek (Sd, C, P. S, Oa,
K, he Sr. Sn, J, F, Al, Be, V, Au és ia ritka földfémek) szerepét írja lé

a szerz, melyet ezek az elemek a termelésben és a természetben játszanak.
A leírás lenygözen izgalmas közlési móddal lürténik. sohasem tévesztve
szem e l a termelés egészséges fokozásának egyedüli lehetségét: a szocialista
termelés sajátosságait. Az elemek eloszlásának fbb sajátosságait tárgyalja
a harmadik rész. ismertetve a Föld mélyének, a légkörnek, a Fid vizelnek és

- az élet övének elem-eloszlását. A kémia múltját és jövjét írja le a könyv,
utolsó része, melyet egy mvészi tollal megírt ...Utazás** egészít ki, ;a periódusos
rendszer elemei között. A/ könyvnek ebben a ifajezetében elmosódik már
a határ a lámgesz tudós és a kiváló mvész között, -a tudományos megismerés
•öröme egybeolvad a 'mvészi alkotás gyönyörségével.



A könyv olvasása nemcsak a laikus számára nagy érték, hanem hasznos-
szórakozás a geo ógus szakembernek is. Elismerést érdemel a könyv fordítója

r

Sándor Endre.
Kertai

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia orosz-magyar mszaki
szakszótára-

Ötéves népgazdasági tervünk során mszaki értelmiségünknek és fizikai
dolgozóinknak olyan jelents fe.adatokat kell megoldaniok, ame.yeknél nem
nélkülözhetik az élenjáró szovjet tudomány és mszaki irodalom, valamint a

szovjet sztahanovisták és újítók gazdag tapasztalatainak tárházát. A mszaki
irodalom tanulmányozásához azonban a magyar dolgozóknak feltétlenül szük-
ségük van egy komoly, a mszaki tudomány minden ágára kiterjed alapos
és részletes szakszótárra.

Az elmúlt rendszerek politikai hatalmat bitorló kulturális és kormányzati
•szervet természetszerleg elzárták a magyar dolgozókat a szovjet tudomá-
nyok. >a szovjet irodalom megismerésétl. A felszabadulás óta hazánk újjáépí-
tésén dolgozó vezetinknek és tudósainknak pedig mindeddig egyéb életbe-
vágóan fontos és sürgs fe adatokkal kellett megbírkózniok. így csak most.
népi demokratikus kormányunk ötéves gazdasági tervének els idszakában
kerülhetett sor arra. hogy pótoljuk a múlt hiányosságait és mulasztásait, töb-

bek között azt, hogy olyan szakkönyvet adjunk mszaki értelmiségünk és

ipari munkásságunk kezébe, amellyel közelebb juthat a szocializmus országá-

,
uak tudományához és technikájához.

A Magyar Tudományos Akadémia irányításával, Hevesi Gyula elv-
társnak a Találmányi Hivatal elnökének fszerkesztéséiben, mintegy fél év óta
folynak az tis orosz-magyar mszaki szakszótár szerkesztési munkálatai.
A szótár szerkesz ^bizottsága most készü.t el ezzel a munkával, s mi' tfgy
75.000 címszót tartalmazó anyagot gyjtött össze. A szótár a mszaki tudomá-
nyok és az ipar legkü.önbözbb területeivel kapcsola.os szakkifejezekeket
és szavakat ‘artalmazza többek között például a gém pár területébl mm '~y

13.000, a 'magas-, mély-, víz- és hídépítészet területébl 9000, a ívillamosiparbói
8000. a vegyiiparból 7500 a közekedés és közlekedési ipar területébl 7000 a

bányászat és kohászat körébl 7000 a textil- és briparból min egy 6500,

a faipar, nyomda- és papíripar területébl 4000 az iizemgazdaság körébl 3000.

a esi.Ligászat, földtan és me eorclógia körébl 3000 a mezgazdasági iparból
‘2000 és egyéb iparágak és szaktudományok körébl mintegy 9000 címszót és
szakkifejezést.

Az orosz-magyar mszaki szakszótár technikai elállítási munkálatai már
serényen folynak A Magyar Tudományos Akadémia kiadóvállalata és a Buda-
pest .Nyomda dolgozóinak együttes felajánlása folytán a Nagy Október' S zo-

oialista Forradalom évfordulójára, november 7-re elkészült 'az els 1030 példány
és eltol az idponttól keaave két hónapon keresztü. újabb heti 1060 peiüany
kerül a dolgozó mszaki értelmiség és munkásság kezébe.

Blumenthal und Göksu: Die Bauxit-Vorkommen dér Berge un»

Aseki. Ercrterungen íiber ihre geologisehe Position, Ausmasse und Genese-

(Akseki CivarindUbi Daglarda Boksit Zuhurati, Bunlarin Jeolojik Dururnu
ve Jenezi Hakkincla Izabat.) Verffen lliohungen des Institutes für Lager-
staetteníorschung dfT Türkei. Ser. B. No. 14. 1949.

A kisázsiai Taurus-vonulat nyugati részében, mintegy tíz év eltt meg-
ismert bauxitelfordu.ásokról eddig csak rövid hírekbl értesültünk. Ez a

tanulmány részletes földtani leírását adja a földrajzilag négy csopor bán
mutatkozó bauxitvonulatoknak. Az áttolódott redpikkelyekbl álló alsó-

Uásztól—eocénig terjed, nagyvastagságú mészkösiszletben, a bauxit meg-
ismeilöd vonuiatoknan mutatkozik a szenon mészk aljája, rétegszerüea
betelepült módon, meghatározott bauxitveze.-szin.ben. A bauxit me lehe-

tsen eg' séges kifeildéní, átlagos 50—65% AEOs 2—6% SiO-> tartalommal.
10—30% vastartalom mai tömött, pizolitos szövet.



Az általános (földtani fölépítés után, a leírás részletesen foglalkozik az
egyes elfordiúásolk földrajzi helyzetével, földtani viszonyaival, a telepek
kiterjedésével, kifejldés! módjával minségével és eddig föikuia.ott mennyi-
ségével. Ezek a'ap'án összefoglaló fejezetben a bauxit. keletkezését és föld
tani jellegeit vizsgálja, az európai banxitelöfordulásokkal való összshasonlí-
íásban.

Amennyire ja kutatási adatokból ímegítélhet, a törökországi bauxitelfor-
dulások a 1els kréta féderé egifk alatti vezet szintben, medd szaka.- zokkal
megszakított lencsékben, vagy 300—400 m csapáshosszban nyomozható telep-
alakban mutatkoznak. A nagyhorsóinyi , bihari éis görögországi bauxitelfordn-
lásokra emlékeztet módon. A kutatások mennyiségi be slése ilyen esetben
a dülé shossz ismeretlen volta miat bizonytalan. Ez kitnik a leírásból is.

Végeredmény ben az eddigi becslés 3 000.000 t, amely a düléshossznak a csapás-
hossz harmada, szerinti értékelésével van megállapítva A 800—2000 m magas-
ságban, szétszórtan mutatkozó elforduláüoik, szállítási nehézségekben is a
görögön zági. viszonyokra, emlékeztetnek.

A bauxit keletkezéséiben a szerzk a terra-rossa elmélet alánján állnak.
A fed- es fekvrétegek felé konkordáns település rétegnek minsítik bauxit-
e 1 c .o

,

n a sa í Ka t . Helyenként egyenetlen fektérsz nrl tesznek említést,
továbbá a bauxitban közbe elepült mésakrétegekbl a bauxit áthalmozódá-
sara következtetnek. A fedrétegekben átdolgozott bauxitanyagot nem
eszleltex.

A leírásban sok bizonytalanság és ellenrnondás van, különösen a kelet-
kezési viszonyokra vonatkozóan. Tárgyi hibák és különösen az összehasonlító
irodalom félreértse valamint a német szövé- zavarossága hátrányosan
befolyásolja az egyébként bennünket közelebbrl érdekl munka értékét-

Vaeflász

T- Laraotte: Introduction á la líiologie quantitative.

(Paris. 1948)

A tudomány fejldésének menete az, hogy a kvalitatív leíró jellegbl
a megfigye.t jelenségek közötti mennyiségi kapcsolatok megállapításához jus-
son. Ez vonatkozik a biológiára is. A bio ógiában a jelenségeket azonban
nagyon sok szét nem választható tényez befolyásolja s ílgy törvé-
nyeinek kvantitatív megfogalmazásánál csak statisztikus megállapításokra
juthat. Hogy azonban egyáltalában statisztikus megállapításokhoz is jusson,
.szükséges ismernie az adatok statisztikus feido'gczásának a módszerét s az
ebbl levont adatok felhasználásának módját. Ezt a feladató 1 tzte ki e könyv
célul, amely tehát elssoi'ban matematikai statisztika biológiai kutatásokhoz
idomítva.

A könyv két részbl ál!. Az els rész az adatok feldolgozásának csoporto-
sításának, a biológiai mérési adatok rendszerezésén eik, o.z eloszlásoknak, a gya-
korisági függvényeknek, a korrelációnak a kérdésével foglalkozik, tékát a fel-

dolgozás elméletét és módszereit szolgáltatja. Nagy súlyt fék et a világos meg-
fogalmazásra s a grafikus ábrázolásra. A második rész a mennyiségileg meg-
fogalmazott eredményekbl levonható következtetésekkel, az értelmezéssel fog-

lalkozik; alapja a. valószínségszámítás s megmutatja, hrgyan lehet elegend
számú adat felhasználása mellett világos kapcsolatokat törvényszerségeket
kihozni. A könyv módszerei az slénytani kutatás, de a földtani kutatás más
területére vonatkozólag is utat mutatnak s jelzik a fej dés irányát. A sz~rz
szerint azonban nem szabad szem ell téveszteni hogy a matematika

a kísérleti eredményekhez semmit nem ad hozzá, csupán lehetvé teszi, hogy
azokból érdekes következtetéseket vonjunk le s hegy eljussunk a biológiai

t örvényszerségekhez.

“

Egyed
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P'e t r u n k i e v i t eh: A study of paiiaeozoic . Araclmida. (Trans. Connect.
Álcád. Árts and Sciences. 37. kötet, 69-—315. old. 52. tábla. 1949.)

Az slénytannak régi kívánsága ás óhajtása, hogy az ízeltlábú állatokról.
>azok smull járói többet nyújtson, mint csupán azt a bizonyta.an tapogatózást,
mely az srovarvilág ismeretére vonatkozóan eddig az emberiség birtokában
volt. Pietrunkevitch hatalmas munkájában :az összes pókfélék slénytanát
összefoglalva, végre teljes képét nyújtotta eme állatcsoport törzsfejldésének,
s így minden eddigi homályt eloszlatott. Mve nemcsak mer összefog. alása
a már eddig ismert adatoknak, hanem nagyon sok újdonságot és új felfede-

zést is tár a (szakember elé s így oldja meg az Arachnidék törzsfejldése
kérdését.

Mve bevezetjében alak- és a lka:tani ismereteket nyújt a további kutatá-
sokhoz. A. második fejezetben az el és utótest fejldési viszonyaival foglal-

kozik és a pókfélék rokonságával és kapcsolataival az EurypAeridákhoz és a
XyphosuráKho2 . A harmadik fejezetiben érkkes tanácsokat ad az smaradvá-
nyok gyakorlati fényképezéséhez, a negyedik fejezetben pedig rendszertani
keretekben a leletek tárgyalását adja-

Az Arachnidák osztályát négy alosztályra bontja és ezekbl vezeti le a
többi ‘Csoportokat törzisfejldósileg. Az ötödik fejezetben felállítja a (családfát,
mint kil átásainak végeredményét és a dialektikus materializmus szellemé-
ben kimutatja, hogy a Laligastrákból fejldtek ki a skorpiófélék, atkák és
kaszapókok. Az Architarbik kihaltak. A StethistomatáJcból fejldtek ki a már
kihalt Haptopoda és An hracomarti csoportok. A Sóiulokból fejldtek ki a
ma már szintén nem él Trigonotárbik.

Végül a Caulogasirák azok amelyekbl a ma él pókszabású állatok
'leszármaztak, s amelyek közül csak a iéwsíarwcáwe-csoportbeliek haltak ki.rrl a munkáról minden palaeontológ-us tudomást kell, hogy szerezzen,
mert régvárt munka került vele a szak.udósok kezébe és megoldódott az
slénytannak eddig egyik fájó kérdése, Szétoszlott az a köd, amely az srovar-
vilag történetét kutatások híján eddig elfedte ellünk. Kolosváry

Boardman: Földtani térképezés az Egyesült Államokban. (Bulletin of
tho Geological SoAety of America. Vol. 60. 1947.)

.,
Szerz röviden visszatekint az északamerikai földtani térképezés múlt-

jára az 1832-es magánkezdeményezés els kísérlettl a lrgúiabb idk (1933
és 1945) 1:2-000 000 és 1:5,000,000 arányú nagy átnézek; földtani térképezéséig.
Grafikus ábrázolásban szemlélteti a földtani térképezés jelenlegi állapotát az
egyes amerikai á 1 lám okban és az európai országaikban. Az adatok 20.OC0-tl
100.000 méretarányú, tehát la leghasználatosabb térképekre vonatkoznak. Á gra-
fikonok a ténylegesen térképezett területet és ezen terülteknek az ország
egész területéhez viszonyított százalékos arányát mutatják. Az európai orszá-
gok közül öt olyan ország van. amelynek egész területe térképezve van föld-
tanilag. Ezek: Anglia, Belgium. Svájc- Hollandia és Franciaország. Olasz-
ország 90%-kal szerepel a grafikonban Dánia 45%-kal. Német- és Svédország
40% kai. Japán, Jáva. jzéland 20—25%-kal Külön említend az USA. mely-
nek százalékaránya 9 7 és a Szovjetunió mely 4 5%-kal szerepel. A két nagy
ország szembeállításából az az érdeke*- tény derül ki. hogy bár a Szovjetunió
százalékaránya alacsonyabb, de a térképezett terület abszolút kiterjedése
jóval nagyobb az USA-énál, a térképezési munka üteme pedig sokkal gyor-
sabb. A kb. 100.000*es méret térképezés átlagos évi területe a Szovjetunióban
az 1929—39-ig eltelt tíz év adatai alapján számítva, 40 000 km2 (az adatok
1939-bl. való szovjet adatok: Min-e ra’náia Szjerevnája Búza) Az

;
USA-^n a

közel hasonló méret (1:130.000) térképezés évi átlaga 31.000 kim*, az 1935—39
közötti öt év adatai alapján. Kanada terü'etének 2%-át térképezte.

Az ismertetés szerint nincs úgynevezett -helyes
41 mértékegysége és végs-

kin- teljes föld'ani térkép, csak az adott méreteknek és célnak megfelel elég
teljes és pontos térképrl beszélhetünk.

A kisméret felderít (recennaissance) térkép, ame’y a részletes térképe-

zést megelzi, jó szolgálatot tesz a földtani viszonyok nagyvona'ú tisztázásá-

ban. Ezt nyomon követi az egyre nagyobb lépték, s egyre részletesebb föld-

tani térképezés, a konkrét gazdasági és tudományos céloknak és szempontok-
nak megfelelen. Szénás



m

Bulletin of the American Assueiation of Petroleum (ieologists.

(34. kötet. 2. szám. 1950 február.)

A kolajfeltárás tekintetében nagyfouíosságú zátonykutatás világszerte
fokozódó jelentsége indokolja, hogy külön tanulmánygyjtemény keretében
foglalkozzon a kérdéssel. Ez a kérdés bennünket közvetlenül érint, mivel
kol.(rföldia ni la nálunk is fontos kutatási eriilet.

Bevezetül Wilson a zátony i(rdff) fogalmát határozta meg. Twen-
hofol a földtörténeti múlt zátonyairól, Ladd a jelenkori, Henson a
Közép-Kelet kréta- és harmadkori zátonyösszetételekrl, Link a trans*- /

gressziós és regressziós zátonyok kialalkfulásáró'l, valamint ezzel kapcsolatban
az olaj ke’etkezésérl értekezik, míg lm bt és Me. Coliam a texasi, W ur-
ni ag és Layer a kamad!aii (A 1

,borfa) Leduc olajimez kolajtermel zátony-
képzdményeit ismerteti.

A zátony, vagy riff kis- vagy nagyméret üledékes kzet aggregátum,
mely telepalkotó szervezetek maradványaiból áll fleg ten°-eri. a kö’,n-'e’*

üledékek arányaihoz viszonyítva nagy függleges kiterjedés a jól kifejl-

dött rétegzdés hiánya jellemzi, szabálytalan és aszimetnikus megjelenés.
(Wilson). A „bioherm" kifejezés a riff szó szinonimájaként használatos.

A. . bioistrome ‘ pedig a riffel azonos, vagy hasonló anyagok te. halmozódása
rétegzettség, valamint a zátonnyal ellentétben, nagy horizontális lepelszer
kifejldés jellemzi. (Link). A szerves élet túlsúlya szerint megkülönböztetünk:
korallzátonyt, vagy konallos biohermet, bryozoás, vagy bioherm algás zátonyt,

vagy algás bihoherm típu-okal.

Keletkezésre nézve Link hipotézise szerint a .trranszgresszió alkalmával
képzdött riff különbözik a regresszió által létrehozott zátonytól. A transz*

gressziós bioherm fedje és a környez üledékeik törmelékes kzetekbl áll-

maik, míg a regressziós típus ovaporitokbl és egyéb más típu-ú üledékekbl.

A jelenkori zátonyok méreteihez hasonló nagyságú riffeket a földtörté-

neti múltból nem ismerünk (Great Barrier Reef. Ausztrália keleti partján

1000 mérföld ihosezúságú és 3375, ül. 560 láb vastag.) Henson szerint a Közép-
Keleten végzett kutatások arra a köve- keztetésre vezettek hogy némely tör-
meléke ; mészkvel kapcsolatos bioherm sokkal jelentsebb olajfelhalmozódás
szempontjából mint csak a bioherm egymaga. Az olajgeológusok feladata
tehát nemcsak a szórórabb értelemben vett riff kutatása hanem valamennyi
vele genetikailag összefügg üledéké, mely szerepet játszott az o’ajjáváláts
során. Kolajföldtanilag különös figyelmet érdemel az a tény. hogy a riff
és' közvetlen környezete nagytömeg szervezeteik életmködiésének színtere.
Az élvilág egy része közvetlenül vesz részt a zátony fölépítésében (mész-
atyák, koraitok Bryozoák), míg a másik része közvetve, a hézagokat töltve
ki. (Foraminiferák , Crinoideák, Braehiopodák s'b.). Ezenkívül a planktonnak
is óriási szerepe van.

Számos kutató szerint a bioherm nemcsak a tárolókzet szerepét tölti be,

hanem egyben anyakzetet is jelent., míg mások a zátonyokat körülvev
agyagos üledékekben vélik látni az anyakzetet.

A. rnoherm mészkövet é? dolomitot igen bonyolult porozitás jellemzi.
Ezenfelül kisebb kzetrések, repedések járják át. Emiatt az olaj-, ill. gáz-
kincs-becslések, számítások nehézségeikbe ütköznek és közel sean odyiarn ponto-
sak, mint a homokrétegek esetében.

Korh.

Broun: re genesis.

(London, 1950 )

A könyv új ércképzdéisi elméletet állít elénk, mely a hidrotermális elmé-
lettel szemben kohászati alapon magyarázza az éreképzdéshez vezet diffe-

renciádé menetét. Az elmélet abból az elégedetlenségbl származott, hogy , az
érctelepek keletkezéséve foglalkozó tudományág az utolsó 40 évben alig biz-

tosított helyet magának a tudományok közjött „A ma elfogadott elmélet a terep-

megfigyelésekkel annyira nincs összhangban, hogy az a.apfeltevéseknek kell

hibásaknak lenni". (P r esept t).
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A szerz a balmat-á imetaszom al ikus ólom-cink éretelep vizsgálatánál jutott
arra az eredményié hogy képielenség a hatalmas érctömeget híg v.zes olda-
tokból levezetni, melyek az 1—2% pórustérfogatú, legfeljebb 0,5 f* átmérj
ré: eket tartalmazó mel éklkzeten át szivároghatlak oda. Víz jelenlétét -az ere

kivá ásánál nem vonja kétségbe; epiíermálnnál jelents mezotermáiisnál alá-

rendelt. hipoterníálisnál jelentéktelen szerepnek tartja, de nem érchozó oldó-

szernek. hanem esetleg a kiválást els-egít közegnek, mellyel az éroanyag
csak a kiválás helyén vagy útközben talá'hozott._

Az elmélet szerint az ércanyag a földkéreg elsdleges, kihlési differen-
oiációja során különböz mélységekben halmozódott fel: pegmatitmagmák
a gránit-öv 15—20 km mélység zónájában, cxidos vasércek, valamint (Ni és
Pt tart. pirrhotin) magmája a bazalt-öv 40—50 km mélység zónájában és a
szu fidos ércmagma 60 km mélyen, a peridotit-öv felszínén. A szulfidos érc-
mrgma fajsúly szerint küönféle olvadékréíegekre különül el a fémkohászat-
ból ismert módon: legfelül ,a pirrhotint, piritet, kalkopiritet szolgáltató „matte“,
alatta a „speiss“ szulfarzenidekbl és eeu 1 fan tim-onidókból, ezalatt fleg
ó.cmszulfiából álló. majd ala'.ta nemesfémvegyületeket tartalmazó réteg.

Érctelepek képzdése intruziókka’. áll kapcsolatban mert ezek során vál-

hatnak illékonnyá ill. kaphatnalk felfelé utcai az ércmagmák. A kzetképz-
dést e ször a pegmaíitképzdés követi, majd oxidos ércek, végül szulf’dos
ércek gzei törnek fel. Így magyarázható, hogy a kiválási soirend a növekv
fajsúlynak felel meg. a primér zónásság pedig a magmától távolodva a
növekv illákonyságnaik (és nem az oldhatóságnak) felel meg.

Az elkülönülés az egyes elemek, ill. vegyületeik sajátos viselkedése miatt
nem pontos és nem teljes. Vannak szulfidok melyek a pegmatitokban ottho-
nosak és vannak medd kísérásványok (pl. barit, flourit), melyek a szulfidos
ércekkel együtt törtek fel. Általában azonban az együtt található ásványokat
nem vezeti vissza szükségképpen azonos eredetre így pl. telérkvarc és kaiéit
nem a t-zulfidgzökkel együtt tört fel. hanem az ércte ér közelébl oldódott ki.

Szalagos telérszerkezet ércgzök feltörésének szüneteivel magyarázható, a szü-
netekben alacsonyabb hmérsékleten medd bevonat képzdött a telérhasa-
dék falán.

Az e’mé’et részlteiben nem kidolgozott és sok helyen hézagos adatokra
támaszkodik, minthogy nagy hfokon és nyomáson legtöbb ásványunk visel-
kedését nem ismerjük. Az ércképzdést érdekes, új megvilágításba helyezi,
mely talán gyümölcsöz lesz a kutatások további irányításánál Bármennyire
kényelmes és tetszets a hidrotermális elméletet részleteiben alkalmazni, azok
a kutatók, akik az alapokat vizsgálták (Graton. Garrels) az érchozó
,.fluiduin“ viselkedését ille'en biztató eredményt nem értek el és beismer-
ték. hogy a víznek vagy gznek bál-milyen cserehatások és fizikai tényezk
között sem lehet olyan oldóhatást tulajdonítani, mely az ércesedések magyará-
zatához szükséges volna.

Szokatlan és merész az elméletnek az a tétele, hegy 'az érc és a mellette
vagy közelében talált intruzivum között semmi genetikai kapcsolat nincs.

Ezt érdekesen támasztják alá Holmes mérései, melyek szerint a galenittelepek
ólma világszerte azonos izotópösszetétel de élesen elüt a mellékközetben
talált ólomtól. „Az ólomérc tehát a földkéregnek a si'al és bazaltos réteg alatti

részébl tört fel.“

Pánt

Hl au se he k: Roumanian crude oils. (A romániai kolajokról.).

Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists. Vol. 34. No.

4. (April, 1950) PP. 755—781. 12 Figs.)

A szerz értekezését a romániai olajvidék rövid földtani leírásával vezeti

be. Táblázatokkal szemlélteti a termelés százalékos megoszlását, valamint a

Ploesti olajkörzet rétegflani viszonyait. Különféle táb ázatok és grafikonok

érzékeltetik a kolajtípusok vegyi összetételét melyek mintegy 300 Hempel
analízis eredményei. Az ezekbl levont következtetéseket az alábbiakban fog;

laka ö’ Sze: A földtani szerkezet mélysége és típusa nincs befolyással a_ kémiai

összetételre Azonos mélység meotiszi- és daciai-bomok egészen eltér oiajat

tartalmaz. A regionális változásokat tekintve, minthogy északról dél tele



-számos földtani tényez változik, ezzel együtt a kola.i jellegei is megváltoz-
nak. Megoldatlan probléma it. is. másutt is a kolaj jellegének megváltozását
elidéz tényezk ismerete.

Hlausohek szerint a legtöbb geológus és vegyész megegyezik abban,
hogy ugyanazon 'szerkezet különböz rétegtani szintjeiben elforduló kolajok
nagy hasonlósága valószínvé teszi, de nem (bizonyítja a közös eredetet.

Már kisebb az egyetértés a 'komplexmezk igen ehér kolajifailláinak magya-
rázatában. Egyesek szerint a kolaj a természetben nem változtatja meg
lényeges jellegeit, míg mások különféle föltevésekkel magyarázzák hogyan
válik egy fleg ciklikus jelleg olaj paraffinos jellegvé és fordítva. Mivei
ez a kérdés az olaj keletkezése és felhalmozódása szempontjából nag-, fontos-
ságú, a szerz különféle átalakulási fel. evéseket tárgyal kritikailag és meg-
állapítja. hogy ezek közül egy sem alkalmazható a romániai kolajokra.

A szerz véleménye szerint a kolaj átalakulásának kérdése viszonylag
korai idpontban lett napirendre tzve, mivel csaknem minden román geoló-
gus azt véli hogy a pliocénolaj idsebb rétegekbl származik és kizártnak
tartják a pliocén-anyakzet jelenlétét Hl an sebek szerint azonban az egyéb-
ként rendszertelen eloszlású dániai olaj kevésbbé rendszertelennek tnik ha
nem tekintjük többé azt a meotiszi emeletbl migirálf olajnak, hanem a dáciai

nledékképzdés és környezet eredményének. A ké .féle (dá iái és meo iszi)

pliocénolaj egymástól függetlenül alakult ki. Alátámasztja ezt a uézetet a

dáciai és meotiszi olaj vegyi különbözsége és az ú. n. „átmeneti olajtípusok"
hiány a.

Nem régen még kétségbe vonták a meotiszi anyakzet jelenlétét, ma már
azonban mind többen elismerik. Az a tény hogy a meotiszi olaj legalább
háromszázszorta nagyobb mennyiséget képvisel, mint a miocénolaj bizonyí-
téka annak, hogy a .miocénbeli anyakzet létének kevesebb a valószínsége,
mint az oligocéné, vagy plioeéné. Mint ismeretes Romániában az oligocén
csupán kismennyiség olajat szolgákat. Az oligocén olajokban mutatkozó
vegyi különbség magyarázata igen nehéz a romániai flis szerkezeti és
iiledékkénzdési. viszonyainak hiányos ismerete miatt.

A különböz kolajfajták kialakulását elidéz okúikról szólva Hlauschek
megállapítja hogy a kolaj jellege az eredeti alapanyag, a képzdés ideje
alatti környezeti viszonyok, és harmadsorban a már kéez folyékony olajra
•ható lényezk egyii tes hatásának eredménye. Legnagyobb fontosságú az
eredeti alapanyag, míg legkisebb - jelentség a harmadik tényezcsoport.
Mélység hmérséklet- vagy nyomás, egyaránt képtelen átalakítani paraffi-
nos olaiat nafténjelleg olajjá vagy fordítva A kolaj ciklikus vearyületei
az erede.i alapanyag ciklikus vegyületeibl származnak, nevezetesen a ligno-
humuszos alapanyagokból, melyek résziben szárazföldi eredetek. Korim

Pettijohn: Scdimentary Rncks. (Üledékes kzetek.)

(New York, 1949.)

A szerz célja egy olyan könyv megírása volt, mely az üledékes kzetek
anyagával foglalkozik. Az utolsó két évtizedben összegyjtött és legmodernebb
vizsgálati módszerrel végzett kvantitatív analízis-eredményeiket felhasználta
az üledékes kzetek leírásában és értelmezésében. Az íiledékképzdéssel is fog-
lalkozik, de ezzel inkább csak a megrajzolt kép egységességét oé ózta.

A könyv 15 fejezetre oszlik, 40 táblát. 139 táblázatot és 131 ábrát tartalmaz.
Els részében az üledékes kzetek fiziklai-kémiai tulajdonságait, szöved szer-
kezeti színbeli megje.enését. valamint összetételét tárgyalja. Kü.ön tárgyalja
a klasztikus és külön a vegyi üledékek szövetét. A szerkezetrl szólva elsd-
leges vagy mechanikai, másod.agos vagy kémiai és organikus szerkezetet
különböztet meg. A második részben az üledékek osztályozását tekintve ismer-
teti Grabau leíró-gene.ikai, valamint Krynine leíró osztályozását. Egyéni
szemlélet alapján tárgyalja kü.ön fejezetekben az alábbi kzelcsoportokat:
T. Konglomerátum és breccsa. 2. Homokkövek 3. Agyagok. 4. Mészk és do’o-

nriit. 5. Nem klasztikus üledékeik. Külön fejezetben szól a mállásról és a szállí-

tásról. A harmadik rész az üledékképzdé? t és kzet, éválást foglalja magában.
Az üledékek létrehozásában és bizonyos fikig a leülepedés utáni folyamatok
bán a diasztrofizmusnak tulajdonít vezet szerepet. Korim



Peti* u n k evich: Baltié Amber Spiders in the- Museuin of Com-
j)arative Zoölogy.

(Bull. Mus. Comp. Zoöl. Vol. 103. No. 5. 1950. p. 259—337. El. 1—27-).

A szovjet Baltikum borostyánkbe zárt pókjairól kapunk e munkában
tanul; ágos slénytani képet. A gerinctelen állatok, és fleg a rovarok elha-

nyagol., slénytanát fejlesztette tovább ezzel a szerz, de nemcsak az srovar-
tnn hantim egyben a borostyánk-fossziliák ismerettanát is jelen msen elre-
lendítette.

A m bevezetése négy és fél oldal. Ebbl megtudjuk, hogy az európai
pókok slénytanéiban milyen jelents lépés e munka Koch és Berendt
ezirányú szakk utalásainak eredményiéi ótia.

fezerzo munkáiéban a következ pókcsaládok szerepelnek, mint a szovjet
Baltikum borostyánköveinek fossziliái:

Urocteidae, Archaeidae, Mimstidae, Dictynidae, Erigonidae, Amaurobii-
dae . Psechridae, Agelenidae PisauAdae , Theridiidae, Linyphiidae, Argiopidae.
Ephalmatoridae, Eusparassidae. Thomisidae, Clubionidae, Salticidae Seges-
triid.re, Dysderidae ás Oonopidae Összesen tehát 20 család. Lényegében véve
mind ma is él családok ezek. de a mben szerepl fajok közül ma már egy
sem él

A felsorolt ás leírt fajokból 34 mór imeretes fosszilis faj volt a munká-
ban mindössze 17 úi faj leírását találjuk meg. Palaeobiológiai szempontból
kiemelend az a körülmény, hogy az említett családokból 11 ma is planticol.
azaz növényzetlakó s a Dictynidae és Segestriidae pedig egyenesen fán lakó
pókok Négy család ellenben ma már kizárólagosan terricoi azaz földi pók.
s je'enlétülk arra utal hogy seik még fáikon tanyáztak és késbb térnek át «
földi életmódra. (Amaurobius. Agelena, Pisaura Dysdera).

Ez az érdókes palaeobiológiai megállapító* f~nyf derít bizonyos életmód-
változásokra is. melyek a harmadkor óta g pókok, tehát a rovarok világában
történték. - Az hogy ekkor még mai fajok úgyszólván nem é’tek mutatja,
hogy u faikéozdós a- neogénben sem szünetelt, tehát meg lehat cáf ol mi
azt a f e 1 f og á s. t, hogy a rovarvilág k i f e jl dé s e és mozg óé-
ban levésé a karbon óta megsznt. Ez nem áll, a pókok sem
bizonyultak konzervatívok n a lk, s a maguk kis világá-
ban is tovább haladtak a féüdés vonala n.

A 27 tábla közül 20 rajz. a többi jól sikerült fénykép.
Kolos cári/'

Bartels: Wissenschaftliche Ergebnisse dér geophysikalischeif
Beobachtungen dér Sprengung auf Helgoland.

Scliulz e—F ö r t s c h: Die seismisehen Beobachtungen bei dér Spren-
gung auf Helgoland am 18. April 1947 zr Erforschung des tieferen Unter-
grundes.

Reieh: Geologische Ergebnisse dér seisinischen Beobachtungen dér
Sprengung auf Helgoland.

(Geologisehes Jahrbuch für die Jahre 1943—1948. Bd. (54 Hannover 1950*

p. 201—266 .)

A három köz’eméuy Helgoland szigetének felrobbantásakor keletkezeit
Loldrangések tudományos feldolgozását és azok geofizikai és földtani kiérté-

kelését adja.
E vizsgálatoknak különös jelentsége hogy az els megbízható eredményü-

ket jelentik a földkéreg vastagságáról, szerkezetérl és anyagi minségérl.
Bartels bevezetje után Sc.hu Ize és Förtscli a földkéreg szerkeze)

közeli rengésekkel való kutatásának eddigi eredményeit foglalja össze az új

vizsgálati eredményekkel való összehasonlítás céljából. A régi eredményeknek
bizonytalansága abból eredt, lioay a közeli rengéseknek sem a helyét, sem
pedig kipattanásának pontos idejét nem lehetett kell biztonsággal meghatá-
rozni. A mesterséges rengések elnye hogy ez a két hibaforrás elmarad. A nagy
robbantásoknál keletkezett rengéseik felvé elének technikája a gyakorlati kút a

tások szeizmikus módszereibl ismert és jól kidolgozott. A belgolandi nagy roB-
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hántáshoz eltanulmányként Soltaübau mintegy 40 tonna robbantó anyagot
semmisíle.tek meg, s a keletkez rengéseket négy szelvényben észlelték. Az itt
nyert tapasztalatok alapján készültek el a Helgoland szigetét elpusztító rob-
hántásnál keletkez rengések észleléséhez. Erre a célra 4000 tonna robbanó-
anyagot használtak amelyet min egy 50 méter vastag homokkréteggel fojtot-
tak le. Az észleléshez külön ideiglenes földrengésállomásokat állítottak fél. a
közlekedési helyektl távol, elhelyez üknél a felszín alatti viszonyokat is
figyelembe véve. Iim z ideiglenes észlelé 1lom ást, valamint a göttingai. jénai,
lipcsei és stut.garti földrengési obszervatóriumot szervezték be a mcgf’gye-
lésbe- Külön gondoskodtak az egyértelm idjelzésrl és a robbantás pillanatá-
nak helyes rögzítésérl. A kéreg tagoltságának megfelelen mind a hosszanti,
mind a kereszthulLáimokibau három lénye ?es hullámot észleltek. Ezek sebessége
a hosszanti hullámoknál 5,6 ikm/sec, 6,4 km/oec, és 8,2 km/sec a kereszthullá-
mokban pedig 8.2 kmAsee., 3,8 km/sec. és 4,4 km/.see.-nek adódott. Ezekbl azt
következtették hogy a kéreg a mintegy 6 km vastag üledékes rétegek alatt
két részre tagolódik: egy felró gránitszer rétegre, amelynek a mélysége az
Észak-Német Alföld alatt mintegy 10 kin. és egy alsó gahbroszer rétegre,
amelynek aksó szintje 27 km-re v>an a felszín alatt. Ez alatt már a -,Sima“
peridotitszer anyagból álló öve következik, amelyben a hosszanti rengés-
hullámok sebessége 8,2 krn/sec.

Az eredmények földtani következményeit Re ic h foglalja össze. Megemlíti
a geológusok addigi bizalmatlanságát a földrengésekbl levont eredmények-
kel kapcsolatban, s kiemeli e nagyarányú expedíciónak jelentségét e kéte-
lyek eloszlatásánál. A mérések kiértékelésénél ugyanazokat a módszereket
használták mint a refrakciós szeizmikus méréseknél. A gyakorlati kutatá-
soknál nyert tapasztalat azt mutatta, hogy minden határfelület, amelyen .a

rugalmas hullám sebessége megváltozik vagy te emilésbeli d :szkord<anciát.

vagy pedig kzetviszonybeli változást jelent. A földkéreg esetében az elbbi
ueru állhat fenn. Az utóbbi csakis a közeta 1katrészekben fellép váll ozások-
ban jelentkezhetik. A sebességek változásának egy részét okozhatják az üle-

dékes kzetek is. Ezeknek szerepét részben az észlel állomások elhelyezésé-
vel csökkentették, részben hatásuka: korrekcióba vették. Az így megállapított
három határfelület között helyetfoglaló kzetek anyagi mivoltának felderí-

tésére. részben laboratóriumi vizsgálatok alapján, részben pedig közvetlenül
a ré egekben, meghatározták a rugalmas hullámok terjedési sebességét külön-
böze kzetekre vonatkozóLag. Ezek alapján kitnt, hogy a gránitokban a sebes-

ség 5000 és 6000 km/sec. közé esik. A 6000 és 7000 km/sec. közötti sebesség a

bázisos anyagokra, tehát pl a gabbróra jellemz míg 8000 km/sec.-né
1 nagyobb

sebességet csak a peridotitszer ultrabázisos anyagokra kaptak. Az észlelt

sebességeket összehasonlítva, a kéreg fels részét gránitból alsó réezét

gabbróbó). állónak kell tartanunk, míg az egész alatt a ..Sima** fe’s részét

képvisel peridotitréteg foglal helyet. Ennek megfelelen, a fels kéregréteg
srsége 2,7 az alsó kéregrétegé 3-nak vehet, míg a „Sima“ tetejének a sr-
sége 3.3. Ezek az értékek a mélységi ada lókkal együtt az izosztázia tekinteté-

ben elsrangú fontosságúak, líeich a kéreg határfelületének csaknem víz-

szintes voltából arra következtet, hogy az Észak-Német Alföld gravitációs
anomáliái talán még a kaledóniai hegységképzdés eltt keletkezeit, masszí-
vumokra vezethetk vissza, amelyek, mint merev tömegek résztvettek ugyan
a késbbi mozgásokban de a kéreg alatti anyagmozgások folytán ismét
( gyensúlyba kerüllek. A meglepen vékony gránitréteg a Föld hgazdálko-
dásáról alkotott képünket is átalakhja. Tarthatatlanná válik a Joly-féle
elmélet. A kzetek legalább 100 km mélységig nem kerülnek megolvadt álla-

potba, amirl egyébként más földrengési megfigyelések is tanúskodnak.
'Piszton hmérsékleti méréseikbl is arra az eredményre tehet jutni, hogy a
gránitréteg nem .vastagabb 10 km-nél. A hre vonatkozó adatokból Reieh
végül arra következtet hogy a Föld mágneses terét amiképpen N i p p o 1 d azt
vázolta, a kéreg mágnesezdésébl is származtathatjuk. A mágneses tér
szokuláris változásait is próbálja ebbl magyarázni. Kissé erszakolt elgon-
dolása nem meggyz. n

Helgoland gyönyör szigete elpusztult, de az emberi értelem ezt a pusz-
títást is a haladás szolgálatába állította, mert segítségével elbibrevitte a
földkéreg szerkezetének megismerését. Egyed



Bemmelen: V keietindiai szigetvilág földtana.

Az imperializmus jármát nyög, ébredez keletindiai szigetvilág a gyar-
mati kizsákmányolás legrégibb, legelnyomottabb területe. Kína és Tibet után
a fölszabadu.ás következ forradalmi állomása lesz. Ez a körülmény már
magéban véve rendkívüli idszerséget ad annak a hatalmas földtani mun-
kának, mely Bemmelen Holland-India Földtani Állomásóinak egykori tagja.
Holland-India Vulkanologiai Állomásának vezetje tollából, a közelmúltban
megjelent. Ez a munka leíró-földtani összesítésén túimenleg, a keletindiai
sz'getvilág geotektonikailag igen változatos területérl Délkelet-Ázsia és
Ar ztrá.ia között, a Csendes-óceán és Indiai-óceán közé es pacifikus geo-
szinklinális fejldéstörténetében, a tektogenezis á’talános jelenségeirl és
folyamatairól is általános föld ani törvényeket szolgáltató teljes összesítést
nyújt.

A tágaibib értelemben vett Indiai szigetvilág területe 2,800.000 km 2

, s 19
nagyobit szigeten kívül, néhány ezer apróbb szigetet foglal egybe Köz-
ismertebbek közülök a Fiilöp-sziigeték, Üjguinea, Borneo, Celebesz, Jáva.
Szumatra Luzon. Timor, Bangka és a Szunda-szigetek csoportja. Valamennyi
többnyire igen bonyolult földtani felépítés, a legrégibb képzdésektl a leg-
fiatalabb idkig, st a je'enkorba is átvezet változatos üledékekkel a száraz-
földi kifejldéstl a mélytengerekig terjed fokozatokkal. A fáeiesek füg-
gleges egymásrakövetkezésben és vízszintes egymásmellett !ségben, nagy
változatosságot mutatnak, a harmadidszaki összTetek 10—15.000 m vastagsá-
gával. A rétegössz’etek az epircgenetikus és orogenetikus mozgások jól meg-
állapítható szakaszait jelzik, magmás kzetek gyakori benyomulásával, igen

•> jelents átalakító hatásokkal. A kristályos palákból álló alap is különböz
hegysógiképz szakaszok sokváltozatú átalakulását mutatja, helyenként har-
madidszaki üledékek fii ütés megvá tozásával. Gazdag és sok. tekintetben
különleges növény- és áHutvi lá <r került Iki ezekbl az üledékekbl a harmad
idszaki jellemz nagy Foraminiferák, mezozoós Ammoniták és kagylók, per
inokarboií s különösen gazdag tengeri perm-rétegeibl (Timor). Permokarbon
fórát ismerünk Szumatrából és Üjguiueából. A keletindiai szigetvilág nagy
általános földtani jelentsége a tektogenezis jellegzetes módja a bels föld-

tani erk minden megnyilvánulásával, platonizmussal. vulkáni zmpssal, szeiz-

mikus, izosztatikus és gravitációs jelenségekkel.

A térszíni, éghailati. talajtani, növényzeti és települési viszonyok rövid
jellemzése után a fbb földrajzi egységek szerint sorra veszi az egyes részek
földtani fölépítését, bzunda-terület és Szunda-körüli szigetvilág csoportosí-

tásában. A második fejezet a rétegtani fölépítés részletes leírását adja. A har-

madik fejezet a vulkanizmussal foglalkozik, a jelenkori nagymérv vulkáni
tevékenység típusainak, periodikus folyamatainak, vulkáni formáinak é>

vulkáni anyagainak kimerít ismertetésével, a Holland-Indiai Megfigyelési
Állomás adataival. Tárgyalja a magmaiizmusnak orogenetikus kapcsolatát.

A legkorszerbb megvilágításban behatóan foglalkozik a gránit-plutónok sze-

repével, a gránitosodás kérdésével s a különböz magmatípusok orogenetikus
tér- és idbeli szerepével.

A negyedik fejezet a geofizikai részt tartalmazza, a földrengések, nehéz-
séger-vizsgálatok. a magmatizmus ismertetésével. Az ötödik fejezetben az
egyes területegységek földtani kialakulását szerkezeti fejldésének hegység-
képz alakulatai szerint vizsgálja, majd összefoglalásul, a keletindiai sziget-

világ geotektonikai szintézisét adja.
Ez a hatalmas összefoglaló munka a keletindiai szigetvilág teljes racio-

nális földtani ismeretét adja, minden földtani jelenségnek általános érték
jellemzésével. Tudjuk, hogv ezek >a szige fek a legszebb példái a vulkáni tevé-
kenységnek. a trópusi mállásnak, bauxitképzdésnek, szemléltétl a geoszin-
klinális-alakulásnak s az üledékképzdés minden módjának. A timori perm
leggazdagabb tengeri faunája a palaezoós élet fejldésének, a Koraitokra,
Brachiopodákra s különösen a tüskésbrekre vonatkozóan, új megismeréseit
jelenti. A századiordulo óta ez a terület az él hegységképzdés szemléltetje
és a magmamozgásos kéregszerkezeti változásoknak, valamint a labilis kéreg-
részek iétezésének igazolója. Mindezeknek a nagyszabású földtani megnyilvá-
nulásoknak kitn leírását a legkorszerbben tárgyalja a szerz az egyes szí-



getek klasszikusnak tekinthet példáival. Leírásainak tökéle Lességét évtizedes

helyszíni tlajiasztalata s a holland-indiai szolgálat teljes földtani irodalmi i-me-

rete biztosítja. Megemlítjük, hogy munkájában magyar szaktársaink nevével

is találkozunk. Ifj. Lóczy celebeszi tevékenységével kapcsolatban külföldi és

itthoni közleményeire, valamint gyjtött anyagának földolgozását végz
K utaesy és Jugovicfe mamiké,ina való hivatkozásokban.

A földtani általános ismertetés alapján, a nagy monográfia II. kötete

j

.JCconomic Geology“ címen, az eddig föltárt és termelt ásványkincsekkel fog-

l lalkozik. Szerves anyagok, ércek, egyéb ipari nyersanyagok és még nem tér-

melt hasznosítható anyagok fejezeteiben sorra veszi az egyes elfordulási és

bányászati helyeket, bányavállalatokat és termelési adatokat. Gazdaságilag
[els helyen állnak az olajtermel területek Szumatrában. Holland-borneóban

t: és környez szigeteken, Jávában és Madurában, Oelebeszben, Butonban,
‘ •Ceramban és nyugati Üjguineában. Aszfa’ttermelés folyik Butonban neogén
mészkbl. Gáztermelés az olajtermeléssel kapcsolatos, amely évenként 7—8

1 millió ionná.

A keletindiai kszén csaknem kizárólag harmadidszaki fként eocén és

I miocén. Tektonikai és fként vulkáni hatásokká 1 5—7000 karóriás bitumenes*
st antracitje.leg. Bányamvelések vannak Szumatrában, Jávában, Borimé-
ban Gelefbesaben. Mól u kk a-szige tclken és Üjguineában. Évi termelés 2 millió

T tonna körül, eddigi kszéaki nos 476 millió tonna.

A keletindiai szigetek éreelfordulásai régebbiek és nagyobb jelentsé
gíiek. Ezek közül legfontosabb a 18. század óta termelt ón, mely Bangka. Billi-

ton, Singkep ,.ónszigetein“ elsdleges teléralakban és másodlagos toriatokban

mutatkozik. A Ma’áj-szigetek mögött, az óntermelésben második helyen áll,

1941-ben 54.170 t. termeléssel, mely 1943-ban 14.000 tonnára, 1945-btein 948 tonnái#
• sökként s 1947-bem 16.459 tonnára növekedett. Az 1940-ig kitermelt ón mennyi-

ség másfélmillió tonnára tehet.

Arany és ezüst, epitermális és hidrotermális telérekben középs és fels-

harmadidszaki andezit, bazalt, dacit és rio’it kapcsolatával, valamint kontakt-

metamorf mészkövekkel, továbbá pleisztocén és alluviális kavicsterraszokban.

Szumátrában, Borneóban, Oelebeszben. Jávában, Üjguineában és Timor szige-

ten mutatkozik. A termelés 80—90%-át Szumatra adja. 1900—1940 között össze-

sen 224.345 kg aranyat és 2,409.112 kg ezüstöt termeltek ki. Jelenlegi évi ter-

melés 2500—3000 kg /arany és 50—60.000 kg ezüst.

A legutolsó idkben, nagyfontosságúvá fejldött keletindiai bányatermék

a bauxit. Bitam szigetén 1935-ben, 10.000 tonna termeléssel indult s 1940-ben

275.000 tonnára emelkedett termi eléssel. Átalakult triász-palák fiatalkorú lateri-

tes mállási terméke. A bauxit laterites agyagba ágyazott kémény szögletes

gumókból nagy tömbökben és lencsékben összecementálódva talailuito- kiZrek

a gumók 60—8Ó%-át teszik a 2—10m vastagságú rétegnek. Összetétele 53 Vo ALÓ*.

3—4% SiO-. hidrargillit (gibbsit) és göthiMarta 1 ómmal. A hintám* oauxd-

készletet 17,5 millió tonnára becsülik, amelyben 100.000 t. fehér bauxit is vau.

Termelése külfejtésben lapáttal, kéziervel történik s az agyagot két mi 111

méteres, forgószitán, mosás útján távolítsák el belle.

Oelebeszben nikke1taralmú ásványok külszíni termelése folyik 2—4% Nr
tartalommal, ' 1941-ben 55.574 t. termeléssel. A háború alatt oaszesen 200.000

tonnát szállítottak Japánba.
. , .

Mangánércet fként Jávában termelnek, többnyire kilugzasos eredet,

lencse, gumó, konkréciók vagy kora’ lmeszko hasadékait kitölt alakban.

Kisebb mértékben Szumatrában. Borneóban, Timorban.Botti szigeteken is. É\ i

termelés 10—14.000 t. j
Jelentéktelen rézércek vannak Szumatrában Borneoban. Javaban Le.e-

. beszben, Timorban és Üjguineában is. Ugyanitt ólom- és ciiikércek is vannak-

Az ónércekkel wolfram. az aranyércekkel jelentéktelen platina is mutat.iozik.

Egyéb ásványos ipari nyersanyagok közül foszfát, ken, jód kaolin, trassz,

horzsak, mészk, agyag és homok említhet még valamint Bomeo jelents

gyémánttermelése, mely kimberlitszer anyakzetben elsdlegesem ielsoareta

konglomerátumban és alluv’ális hordalékban masod.agosan található. 18tb

1940. közötti gyémánttermelés, a rendelkezésre álló hiányos adatok szerint

mintegy 100.604 karát.



A keletindiai szigetvilág ásványtermékei, a növényi és állati termékekkel
együtt, legnagyobbrészt az imperialista országokba kerül kivitelre. Az ásványi
nyersanyagok az export kétharmadát, teszik. Elenyészen csekély mennyiség
marad a termel gyarmatokban, helyi ipari fölhasználás céljaira.

A kiváló monográfiához csatolt 41 rajzmellékleten közö l 378 rajz és föld-

tani szelvény nemcsak a szöveg megértését szolgája’ hanem azoknak egy része
az általános földtani oktatás céljaira is kitnen fölhasználható.
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Társulati ügyek

A nyár folyamán geológusok az ötéves tervben kitzött feladatok e ! vég-
zése érdekében fokozottabb mentéikben veitek részt külszíni felvételekben. Ezért
a Társulat életét szeptember végéig csak az elnökség idnként összehívott
megbeszélései jelentették. A szeptember 26-án megtartott elnökségi értekezle-

ten a Társulat 1950. második félévi munkatervét tárgyalta meg- Az értekezlet
kérdív szétküldését határozta el, az 1951. év végéig kialakítandó eladás:
programra ügyében. Az eladásokat, a beérkez válaszok a'apján, tárgykörön-
ként úgy csoportosítjuk, hogy a népgazdasági terv egyes feladatkörei az egyes
szaküléseken súlypontot jelentsenek. Az elnökség elhatározta, hogy a Földtani
Közlöny -szerkesztésével és másodtitkári teendkkel, addig is, amíg a választ-

mány az ügyben határoz Jakucs Lászlónét hízza meg.

Szkülés

:

1950. október 4-én a szakülés tárgya: A magyarországi negyed-
kori képzdmények kérdései. Eladók: Kretzoi Miklós, Sümeghy József.
Mihálcz Is.ván Láng Sándor. Hozzászóltak: Láng Sándor, Reményi
András, Fekete Zoltán. Vadász Elemér.


