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ADATOK A MAGYAR KÖZÉPHEGYSÉG
TRIÁSZ DOLOMITFAJTÁINAK KELETKEZÉSÉHEZ

JAKUCS LÁSZLÓKÉ
' (XVII—XVIII. táblával)

í

A magyar triász dolomitfajták szerkezetvizsgálata az utolsó két évben indult
meg. Az eddigi vizsgálatok során is már sok olyan megfigyelési adat gylt össze,
ami rávilágíthat az említett dolomitfajták keletkezési körülményeire.

A minták a Villányi-hegység, Bakony-, Vértes-, Gerecse-, Buda-Pilisi-hegység
és a Bükkhegység területérl származnak, saját gyjtésen kívül Hegeds Gy.,
T rege le K. és Dank V. gyjtésébl. A mintagyjtés egyelre meghatározott
irányelvek nélkül és legtöbbször orientálatlanul történt.

A vizsgálatok a szemcsealakot, szemcseméreteket, a szemcseelhelyezkedést,,

a vegyi összetételt (a kaiéit és dolomit egymáshoz való mennyiségi viszonyát,

eloszlását, a saviban oldhatatlan maradék mennyiségét, minségét és eloszlását),

a fizikai jellemzk közül pedig a tömöttség, illetve likacso6ság mértékét é6 minsé-
get vették tekintetbe.

A vizsgálatok eredménye szerint a magyarországi dolomitfajták nem zátony-

képzdmények, hanem vegyi kicsapódásból, vagy mésziszap utólagos, de még
kzettéválás eltt végbement ionkicseréldéses átalakulásából keletkeztek.

Az eddig vizsgált dolomitfajták háromféle alakban mutatkoznak: \: tömött,

rétegzetlen vagy ligen vastagpados dolomitok, 2. ezen az összleten belüli, mm-ritmust

mutató finoman rétegzett padok, 3. vékony, 5— 15 cm-es, finoman rétegzett mész-

dolomitpadok (fleg a nóri dachsteini mészkösszletben).

Az els két típus kémiailag — kevés kivétellel — közel áll a normáldolomh-

hoz és oldhatatlan maradéka csekély (0,5% alatt). A harmadik inkább dolomitos

márgának tekinthet, változó Mg-tartalommal és sok savban oldhatatlan maradékkal

(5-30%).
A zátonyképzdés kérdése. A sávos dolomitfajták szerkezetüknél fogva nem

tekinthetk korall-képzodményeknek. Nagy területi kiterjedésük és mészk között

vékony padokban ritmusosan ismétld elfordulásuk a zátonyok közötti korall-

iszapból való keletkezésüket is kizárja.*

.A rétegzetlen típusok zátony-eredete elleni bizonyíték az egyenletes, homogén
kémiai összetétel és a szerkezet.

A CaO : MgO eloszlási diagramm szerint a legkülönbözbb területekrl vett

minták ugyanarra a mezre esnek, kénrailag tehát igen kevéssé térnek el egymástól.

Ezzel szemben a mai dolomitosodott zátonyok küls övei jóval ersebben dolomito-

sodtak, mint a belsk, részben az oldat-utánpótlás, részben az eltér anyag következ-

tében. A savban oldhatatlan anyag mennyisége is egyenletes eloszlású. Ez korall-

képzdmény esetén lehetetlen, mert az állat vázában pelites-törmelékes anyag nincs,
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csak oldatból kiválasztott CaCO3 , amelyet P-, Mg-, S/'-sók szennyezhetnek. Utólagos,

egynemsödés elképzelhetetlen.

A szerkezet vizsgálatakor kiderült, hogy a zátonyképzdmények legfbb jelleg-

zetességének tartott ú. n. ,,nagy-oolitok“ (likacsokban utólag kivált koncentrikus-

sugaras k'töltés) az anyagból hiányoznak. Ez a szerkezet egyetlen veszprémi
fdolomit-mintán volt fölismerhet.

Üreges szerkezet gyakran mutatkozott. Ezt nemcsak zátonyok feltételezésével,

hanem az utólagos dolomitosodás folytán történt térfogatcsökkenéssel is magyaráz-
zák. Esetünkben egyik magyarázat sem kielégít, mivel a dachsteini mészkben
teljesen hasonló üreg- és üregrendszertípusok, st kitöltéstípusok mutatkoznak, mint

a dolomitban. (XVII. t. 3.—4., XVIII. t. 5., 6., 8.) Az üregek szabálytalan alakja

és eloszlása, különböz nagysága is kizárja a dolomitosodással kapcsolatos kelet-

kezés lehetségét.

A vizsgált dolomitokban korallmaradványok ritkák. Figyelembe kell ven-

nünk, hogy dolomitban egyébként is gyér fauna van. Ezt az utólagos dolomitosodás

hívei az ionkicseréldés folytán történt szerkezetváltozással, homogén izációval ma-
gyarázzák. A dachsteini mészk hasonlóan gyér faunáját azonban ilyen folyamatok
nem érhették; a faumhiány okát tehát másutt kell keresnünk.

A kérdés megközelítésére megvizsgáltuk több triásznál fiatalabb eocén-nrocén

koralltelep szerkezetét. Ezekben szabálytalan kalctszemcsék szövedéke ismerhet föl

a mikroszkóp alatt. A vázszerkezet sokszor elmosódott. A szemcsék 0,5—0,1 mm
átmérjek, szemben a legnagyobb szem (ú. n. cukorszövet) dolomit 0,01—0,2

mm szemcseátmérivel. (XVII. t. 1—2.) A dolomitfajták zöme csak 0,001—0,005

mm szemcseátmérj. Az utólagos dolomitosodással a szemcsenagyság csak növe-

kedhetett vagy csak kevéssé csökkenhetett á kalcit-.és dolomit-rács méretviszonyá-

nak megfelelen. Az elbbiek alapján tehát a magyarországi dolomitfajták nem
lehetnek zátonyképzdmények. Üreges-likacsos szerkezetük az üledékképzdéssel

kapcsolatos sajátság.

A zátonyképzdés kizárásával ezek a dolomitfajták az eddig ismert keletke-

zési módok közül a közvetlenül sóe'.egy vagy ketts-só alakjában történt kicsapó-

dással, vagy vegyi kiválású mésziszapnak ionkicseréldéssel történ dolomitosodá-

sával keletkezhettek. Az elbbire utalnak az igen finomszem, egynem Mg-elosz-

lású dolomitfajták.

Az a megfigyelés, hogy a sávos dolomittípusoknál a márgás, több oldási

maradékot tartalmaié sávok nagyobb Aíg-tartalmúak a tisztább sávoknál, felvetette

az oldási maradék mennyiségének szerepét a keletkezésben. Ennek a kérdésnek

t
:sztázására legalkalmasabbnak látszott a dachsteini mészkösszlet alsó részén

mutatkozó dolomitos padok vizsgálata.

A savban oldhatatlan maradék szerepe a dolomitosodásban. A dorogi nagy

mészkfejt, a tokodi „Steinriegel
11

, a bajóti Öregk és a tatabányai (felsgallai)

nagy kfejt rétegrl rétegre gyjtött anyagának elemzési adatai alapján — a gyj-
tés és elemzések egy részét Mészáros M. végezte el — kétségtelen, hogy a már-

gás padok Aíg-ot tartalmaznak. A kzet nem dolomit, hanem dolomitos márga,

mivel Mg-tartalma csekély.

Ugyanez a jelenség észlelhet mikroméretekben egyes sávos dolomit-fajtákon

is. Festése6 eljárással sikerült kimutatni, hogy a szemmelláthatóan márgás 6ávok

nem színezdnek az átlátszó, nagyobb kristályszemcséket tartalmazó kalcitsávokka!

szemben. (XVIII. t. 7.)

A jelenség magyarázatát keresve legkézenfekvbb a vízátbocsátó képességet

tekintetbe venni. A vizsgálatok szerint a mészk kevésbbé likacsos, mint a márga
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(1. 1. táblázatot); tehát nehezebben itatódik át oldatokkal és ezek nehezebben, is

cseréldnek benne.
1.

táblázat

1. Tömött dolomit (Balatonfüred)
2. Tömött dolomit (Szarvashegy)
3. Tömött dolorrüt (Gánt)
4. Repedezett dolomit (Sárisáp)

5. Sávos dolomit (Felsgalla kf.)

6. Sávos dolomit Tokod (Hegyesk)
7. Sávos dolomit Tokod (Magashegy)
8. Sávos dolomit (Nagygete)
9. Sávos dolomit (Gerecse) .. ;

10. Cukrosszövet mészk (Budai hegység)
11. Cukrosszövet mészk (Nagygete)

12. Tömött dachsteini mészk (Babái)
13. Tömött dachsteini mészk (Prtisvörösvár)
14. Tömött dachsteini mészk (Tokod, Steinriegei)

A szilárd — tehát diagenezis után: — állapotban történt utólagos dolomito-

sodás ellen azonban több érv merül föl. A rétegek dlése (10—20°) a vízszintestl

csak ki6 mértékben tér el. Az oldatok szivárgását függlegesen, tehát a vízrekeszt

tömött mészk-, és a márgapadokat kísér agyagrétegekre merlegesen nem képzel

hetjük el. Tehát csak a repedések mentén leszivárgó és a rétegben tovább haladó

oldatok dolomitosító hatásával számolhatunk. Mivel a fedösszlet kzeté bl és

ásványaiból a Mg-ot nem származtathatjuk, a karsztos felszínre transzgredáló eocén

tenger vizében oldott Mg jöhet csak számításba. A jura és kréta tengerrel nem szá-

molhatunk, mert 1. a jelenség olyan területeken is észlelhet, ahol eddigi adataink

szerint sem jura, sem kréta képzdmények” nincsenek és nem is voltak; 2. akkor még
nem alakultak ki a repedésrendszerek. Az oldatoknak a krétavégi mozgásokkal kap-

csolatos repedések mentén kellett a kzetbe jutniuk. Ebben az esetben azonban a

megfelel irányú kzetrések mentén a mészkrétegek dolomitosodása :

s várható

volna bizonoys mélységig, a likacsosságtól függ mértékben. Ennek eddig semmi
nyomát nem észleltük és sem ilyen megfigyelésrl, sem ilyen értelemben gyjtött

nrnták elemzésérl nincs tdomásunk.

A triász-tenger vizének hatására a leülepedés és betemetdés utáni dolomito-

sodás szintén valószíntlen. A bolygatatlan üledékrétegekben nem lehetett függ-
leges szivárgás részben a mésziszap és agyagrétegek vízzáró volta miatt, részben,

mivel a vízzel telített iszap mélyebb részeiben a vízmozgás nrnimális lehet.

A dolomitosodás ideje tehát a leülepedés utáni, de a betemetdés eltti idre

rögzíthet, a Aíg-ionok oldatát pedig az ülepít közeg szolgáltatta. Ezt valószín-

síti az is, hogy a dolomitos-már.gás padok vékonyabbak, a mészkpadok a vasta-

gabbak. Állandó terrigén anyagszállítást föltételezve, ez azt jelenti, hogy a mészk-
kiválás ritmusos volt. Gyors mészkicsapódás mellett vastag padok keletkeztek,

viszonylag kicsiny oldhatatlan anyag mennyiséggel, a rné6zk
:

válás lassúbbodása

idején ugyanannyi id alatt vékony márgás pad rakodott le. A márgapad anyagának

minden része lényegesen hosszabb ideig érintkezhetett a Aíg-ionokat tartalmazó

oldatokkal, mint a gyors ütemben vastagodó mészkrétegeké, tehát több lehetsége

és valószínsége volt a dolomitosodásnak.

A terrigén anyaglerakodás egyenletességét a 2. 6Z. táblázat bizonyítja. Ezen

feltüntettük: a mészkrétegek vastagságát, az oldhatatlan anyag mennyiségét %-ban
és az 1 m rétegvastagságra átszámított oldás! maradék mennyiségét %-ban.

likacstér:

.. 0,61%

. . 0,72%

.. 0,85%

. . 6,38%

.. 1,03%

.. 1,05%

.. 1,08%

.. 1,28%

.. 1,32%

.. 1 ,68%

.. 1,84%

. . 0,23%
'

. . 0,29%

. . 0,33%
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Az 1—5. minta egy terrigén anyagszállítási ritmusba, a 6—9. egy másodikba, a

10— 17. egy harmadik, oszcilláló ritmusba tartozik. Ez a táblázat azt mutatja, hogy

a kzetösszlet két ritmus eredjeként alakult ki. Az egyik a mészkiválás, a másik

az ettl független terrigén anyagszállítás ritmusa.

2. táblázat

Dorogi nagykfejt rétegsora

Mintaszám
Vastagság
m-ben

Oldh. m.

%
1 m vastagságra átsz.

%

1. 0,50 0,21 0,10
2 0,10 2,88 0,28
3. 0,90 0,72 0,65
4. 0,70 0,42 0,31
5. 0,04 12,42 0,49

6. 2,50 1,25 3,75
7. . 0,06 57,01 3,42
8. 0,70 4,32 3,03
9. 0,45 7,93 3,59

10. 0,05 17,22 1,16
11. 3,25 0,24 0,78
12. 0,02 58,55 1,22
13. 0,80 0,23 0,18
14. 0,03 36,97 1,11

15. 1,35 0,27 0,36
16. 0,02 63,63 1,26
17. 1,50 0,36 0,54

Ezenfelül fontos bizonyíték, hogy mikroszkóppal megvizsgálva az oldhatatlan

maradék anyagában és szemcsenagyságábam nem mutatkozik lényeges különbség.

Ez igen finomszemü, fleg kolloidos anyagból áll. Feltn azonban, hogy a máfgás
padok oldási maradéka fleg világos zöld és élénksárga, a mészké sötétebb zöld,

barnás-sárga, sötétbarna. Ez a színkülönbség valószínleg az üledék oxidációs

fokával kapcsolatos.

Általánosságban megállapítható, hogy a dolomitosodás mértéke és az oldha-

tatlan anyag mennyisége között nincs szükségszer, általánosan érvényes össze-

függés. A helyileg mutatkozó" törvényszerségek egyazon tényez egymástól füg-

getlen eredményének tekinthetk. Ezért nem mutatkozott a különböz területekrl

gyjtött minták elemzési adataiban kapcsolat az oldási maradék és többi alkatrész

között. Az 1. sz. diagrammból világosan látszik, hogy a folyamatosan növeked
oldási mennyiségtl függetlenül változik a CaO, MgO, C02 és R2Q3 aránya. A 2. sz.

diagramm jobboldalán a 6ok oldási maradékot tartalmazó dolomitos kzetek ada-

tait tüntettük fel. Látjuk, hogy a legkülönbözbb, szeszélyesen változó összetétel

kzetek kerültek egymás mellé, a mészk, dolomitos mészk, márga, dolomitos

márga minden átmenete képviselve van. Az 1. és 2. diagramm összehasonlításából

kiderül, hogy a dolomitosodás ugyan nem fokozód :k az oldhatatlan anyag tartalom

növekedésével párhuzamosan, de típusos dolomitfajták valamennyien kevés fiyen

anyagot tartalmaznak.
I

A kémiai összetétel kiértékelése a keletkezés szempontjából

Általában megállapítható, hogy a különböz helyekrl és a fdolomit eltér

szintjeibl származó dolomitminták között igen csekély összetételbeli különbség
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mutatkozik (1. 3. 6Z. háromszögdiagrammot is). A CaO-, MgO - és C0 2-tartalomban

mindössze 2—3% az ingadozás, a vetületi pontok igen összetömörülnek. Legjelen-

tsebben és szabálytalanul a háromérték fémek oxidjainak mennyisége változik.

Az ^éVérték szintek és területek szerinti eloszlásában nem mutatkozott

összefüggés.

A 4. számú háromszögdiagramm a fémoxid és oldási maradék viszonyát tün-

teti fel a karbonátos alkatrészekkel szemben. A vetületi pontok több mezben sr-
södnek. Az egy mezbe es minták azonban sem idben, sem lelhely szerint nem
tartoznak Ö6sze.

A szemnagyság és oldási maradék mennyiségi viszonyát külön is vizsgáltuk.

A csiszolatokat végignézve és az elemzési adatokkal összevetve az a kép alakult ki,

hogy az oldási maradék mennyiségének növekedésével a 6zemcsenagyság csökken.

Pontos mérésekkel azonban az összefüggést nem sikerült kimutatni. A minták zömé-

nél ugyanis az oldási maradék 1 % alatt van, s a szemcsenagyság igen tág határok

között (0,001—0,05 [0,2] mm) változik. Az 5. számú diagrammon néhány mérési

5. diagramm.
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adat van feltüntetve. A szemcsenagyságokat megszakadó ferde egyenesek jelzik,

amelyek XU cm abszcissza mellett a szemcsenagyság minimumát és maximális

értékét kötik össze. Az egyenl vagy közel egyenl szemcséj kristályokat tartal-

mazó kzetet pont vagy rövid egyenes, az ersen bevert, vagy nagyon eltér

szemcsenagyságú kzetet meredek, hosszú egyenes jellemzi. Ha a minimumokat és

maximumokat egy görbével összekötjük, ezek egy mezt fognak közre. Ugyanezen
a diagrammon — különböz léptékben — az oldási maradék és a MgO-mennyiség'

értékeit is
v
ábrázoltuk. A MgO mennyisége az ábrázolt mintáknál kevéssé (15—21%

között) változik, az oldási maradék viszonylag nagyobb értékkel (0—9%) ingadozik.

A görbék lefutását tekintve semmiféle összefüggés nem adódott.

A kémiai jellegek alapján a dolomitkzetek keletkezési viszonyaira, korára

vagy fáciesére nem lehet következtetni. Legfeljebb a kzetszerkezeti tulajdonságok-

kal egybevetett és egyéb keletkezési jellegekkel ellenrzött adatok lehetnek ilyen célra

értékesek.

A szilárd állapotú utólagos dolomitosodás lehetsége

Az irodalomban is szerepel és anyagunkban is vannak teljesen dolomitoso-

dott, eredetileg feltétlenül mészvázú szerves maradványok. Mészmoszatok, ,cs
:gák

vagy pörgekarúak átmetszetei élénken kiütköznek, átkristályosodva áttetsz, egyéb-

ként rendszer' nt tömöttebb szerkezetükkel. A repedések mentén, vagy üregkitöltés-

ként mutatkozó anyag is sok esetben teljesen dolomitosodott. Gyroporellás dolomit-

csiszolat megfestése után az algák körvonalai a kzettel való érintkezés vonalában
élesen kiütköznek, mert anyaguk dolomitosabb, mint a bezáró kzeté; az algagyrn
belül fleg kalcitos rész van, valószínleg utólagos kalcitk'töltéssel. A kioldásos

elmélet itt nem alkalmazható, mert a kioldással keletkezett dolomitok legjellegzete-

sebb szerkezeti sajátsága, a lyukacsos szövet h'ányzik. Ez a jelenség egyenltlen
dolomitosodásra utal. A földtani és laboratóriumi kísérletek szerint ez lehetséges.

A dolomitosodás mértéke u. i. az eredeti anyag minségétl függ. A leülepedéstl

kezdve a kzetanyag és |algaváz ugyanazokban a folyamatokban, azonos körülmé-

nyek közt vettek részt. Az algaváz tehát vagy eredetileg is több Mg -1 tartalmazott

a bezáró üledéknél, vagy az ionkicseréldésre alkalmasabb volt. Mindkét lehetséget

alátámasztják a mai algás zátonyok elemzési adata 1

is. A kalcitos mag a bels

csatorna utólagos kioldódásából és kitöltdésébl származhatik.

Mivel dolomitosodott szélesebb hasadékkitöltésben a repedés nyílt része felé

kalcitosabb, a kzet fala felé .dolomitosabb anyag észlelhet, fel kell tételeznünk,

hogy a repedéskitöltés dolomitosodása fokozatosan ment végbe már a kalcitkiválás

alatt. A régebben kivált részeknek több idejük volt a dolomitosodásra, mint a rövid

ideje kivált kristályoknak. Felmerülhet az a gondolat is, hogy a Mg-kicseréldés nem
a repedésben szivárgó víz, hanem a kzet fell indul meg a szövetben igen lassan

mozgó oldatok hatására. Ezt a feltevést azonban éppen a szövetben lev víz kis

mennyisége és pangása teszi valószíntlenné. Közvetlen dolomitkiválás itt nem le-

hetséges, mert egyrészt hiányoznak a laboratóriumi kísérletekkel jól körülhatárolt

megfelel fiz'kai-kémiai körülmények (hfok, bomló szerves anyagok, az oldat só-

koncentrációja stb.), másrészt a dolomitosodás nem egyenletes, fokozódik az eredeti

kzetfal felé. Dolomitkiválás esetén vagy egyenletes dolomitkitöltést kellene észlelni,

vagy a fizikai-kémiai körülmények változása esetén váltakozó kalcit-dolomitrétegek-

nek kellett volna keletkezniük.

Vannak olyan dolom't kzetek is, amelyek üregeit és repedéseit teljes mér-

tékben kakit tölti ki. Ezek dolom :tosodá6a a szivárgó oldatok hatására ment végbe
ott, ahol a kalcitkiválás megfelelen lassú volt. Ahol a kalcit rövid id alatt kitöl-

tötte a hézagokat és elzárta továbbiakban az oldatok útját, nem következett be a
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dolomitosod ás. Nem állhatna fenn ez a különbség, ha a kicseréldés a kzet fell

indult volna meg.

Ennek a gyorsabb-, illetve lassúbb kalcitkiválásnak a magyarázatát szárazabb,

illetve nedvesebb idjárás nem adja meg, mivel a szerkezet szerint általában nem
ritmikus folyamatról van szó. Csupán néhány esetben találtunk olyan üregkitöltést,

amely idszakosan szünetel, majd újrainduló kiválásra utal. A jelenség okát eset-

leg a kzet térbeli helyzete megmagyarázza. A karsztvíz szintje fölött, az eleven

karszt övében gyorsabb, a mély karsztban ellenben lassúbb az oldatok mozgása és

utánpótlása, így a kalcitkiválás is. A híg Mg-oldattal tehát minden kis terület

hosszú idn át érintkezik.

Összefoglalva a vizsgálati eredményeket, megállapíthatjuk:

1. A magyarországi eddig vizsgált triász dolomitfajták nem zátonyképzd-

mények.

2. A kémiai összetétel a keletkezésre vonatkozólag nem nyújt adatokat.

3. A dolomitosodás mértéke és a savban oldhatatlan ar^ag mennyisége között

nincs szükségszer, általánosan érvényes összefüggés. A helyileg mutatkozó tör-

vényszerségek egyazon tényez független eredményei.

4. A dolomitosodás a leülepedés után, de még a kzettészilárdulás eltt lágy

mész : szapban végbemen, diagenetikus folyamat.

5. A kzet megszilárdulása utáni dolomitosodásón mennek keresztül a kzetbe
zárt szerves maradványok vázai és a kzetrésekben kivált, dolomitosodott kalcit-

erek és üregkitöltések.
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Rep. 25. 1914.

Az elemezett dolomitminták lelhelyei

1—45. Felstárkány. — 16. Felsötárkány, Vízkelet 295 mp. — 18 Fe'.stárkány,

Kistiba, É. — 19. Felstárkány, Nagytiba, É. — 21. Felstárkány. Várhegy. Kering-út
510 mprtól Ny-ra. - - 22. Felstárkány, Várhegy, Ny-ra -az erd szélén. — 27. Várpalota

418 mp-tól KÉK-re 100 m. — 29. Várpalota 280 mp-tól K-re 950 m. — 30. Várpalota

208 mp-tól ÉNy-ra 300 m. — 31. Pét 170 mp-tól Ny-ra 450 m. — 33. Hajmáskér 205 DK,
200 m (útelágazás). — 34. Hajmáskér, Alsólegel ÉNy-i széle. — 35. Hajmáskér 184

m-p kf. — 38. Pét-hegy 207 mp-tól KDK-re 550 m. — 40. Inota, Burok vgy. 234 mp-
tól DK-re 350 m. — 41. Inota, Burok-v. 250 mp-tól íNy-ra 100 m. — 42. Inota. Hideg vgy.
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302 mp-tó! NyDNy-ra 500 m. — 44. Bodajk Ny 217 mp-tól ÉNy-ra 200 m. 46. Fehér-
várcsurgó, Gaja-malom, ÉNy-ra 1000 m. — 47. Fehérvárcsurgó, DNy, 201 mp-tól É-ra

150 m. — 48. Fehérvárcsurgó, DNy. 201 mp-tól D-re 100 m. — 49. Iszkaszentgyörgy,
Bitóhegy 154 mp. — 50. Veszprém K, Geleméri-majortól Ny-ra 500 m. — 51. Veszprém K,

Geleméri-majortól É-ra 500 m nagykfejt. — 52. Kádárta, K, 900 m. — 53. Gyu’.afirátót,

Ny, 208 mp-tól Ny-ra 500 m. — 54. Gyulafirátót, Ny, 218,7 mp-tó! Ny-ra 400 m. —
55. Veszprém, Jutaspuszta, 234,5 hp-tól ÉNy-ra 400 m, murvagödör. — 56. Veszprém,
Jutaspuszta, D, 240 mp. — 57. Tótvázsony, Ny, 281 mp-tól É-ra 400 rn. — 58. Nagy-
vázsony É, 262 mp-tól ÉK-re 400 rm — 59. Nagyvázsony É, Fels-Csepel-puszta. —
60. Tótvázsony, Égett-hegy, 455 mp-tól ÉNy-ra 600 m. — 61. Nemesvámos É, Cinege-
hegy. — 62. Veszprém, Tekercs-völgy, 292,5 hp-tól K-re 100 m. — 63. Veszprém' ÉNy.
248,8 hp-tól ÉNy-ra. 400 m. — 64. Veszprém, Csatár-puszta, D-re 500 m — 65, Vesz-
prém, Csatár-hegy, 404 mp-tól É-ra, 600 m. — 66. Veszprém, Menyeki rház, ÉK-re
450 m. — 67. Veszprém, Menyeke rház, D-re 1200 m. — 68. Bánd, Steinecker-malom,
DNy-ra 200 m. — 69. Szentgál templomtól DK, 3400 m-ie lev 446 mp. — 70. Szentgál,
Mecsek-hegy ÉNy-i végén. — 71. Veszprém, ÉNy Cseri-bánya. — 72. Veszprém É, 248,4

hp-tól É-ra 100 m. — 73. Veszprém É, 244,3 mp. — 74. Veszprém É, 225, 42 hp-tól É-ra

300 m. — 75. Veszprém volt repültér, 250,60 hp-tól ÉK-re 150 m. — 76. Veszprém,
ÉNy-ra 315 mp. — 77. Veszprém, volt repültér. 278 mp. — 78. Városld, 428 mp-tól
500 m. — 79. Városld DK, Kakast araj, 528 mp-tól ÉK-re 150 m. — 80. Városld DK,
Usti-hegy, 492 mp. — 81. Városld D, 349 .mp-tól K-re 300 m. — 82. Városld D, 400
mp-tól Ny-ra 450 m. — 83. Lesenceistvánd, Uzsa-majortól ÉK-re 1000 m. — 84. Lesence-
istvánd Úzsa-pusztától ÉK-re 900 m. — 85. Sümeg úrbéri erd (,,é”-nél). — 86. Sümeg

—

Tapolca út 191,5 hp-tól Ny-ra 200 m. — 87. Sümeg—Tapolca út 227,2 hp-tól Ny-ra. —

•

88. Sümeg—Tapolca-út 236,5 hp. — 89. Sümeg—Tapolca-út, Majális-völgy szájával szem-
ben. — 90. Zalahaláp—Nyirád-út, Ódörögd-puszta elágazás. — 91. Zalahaláp—Nyirád-út,

üjdörögd-puszta 217 mp-tól Ny-ra 150 m. — 92. Zalahaláp—Nyirád-út, 239,2 hp-tól ÉK-re
400 m. — 93. Szc, Dégi-tanya D-re 600 m. — 94. Szc, DNy, 247,9 hp. — 95 Szc,
DNy, 284 mp-tól Ny-ra 400 m. — 96. Szc K, DK Átibor. — 97. Taldándörögd K, Baksa-
hegy. — 98. Lesencenémetfalu DNy-i szélén. — 99. Vállus, Barbacs-hegy K-i szélén. —
100. Vá'.lusd erdészlak DNy-ra 1000 m. — 101. Keszthely, Várvölgy, Fagycskereszt. —
102. Keszthely, Várvölgy, 139,3 hp-tól K-re 400 m. — 103. Keszthely—Rezi-út, 160 hp-tól

(híd) ÉNy-ra 300 m. — 104. Keszthely—Rezi-út, Battyánhát K-re. — 105. Rezi templom-
tól D-re 1000 m. — 106. Rezi Ny-ra 1000, a hídtól K-re 100 m. — 107. Keszthely ÉNy,
Hévízfürd ÉK-re 1500 m. — 1Ó8. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy, 232,2 hp-tól ÉNy-ra.
300 m. — 109. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy' 232,2 hp-tól ÉK-re 500 m. — 110. Gyenes-
dlás, Büdöskúti völgy, 232,2 hp-tól ÉK-re 400 m. — 111. Gyenesdiás, Vadlány-barlang
ÉNy-ra 250 m. — 112. Gyenesdiás, 203,5 hp-tól Ny-ra 200 m. — 113. Vonyarcvashegy,
Vashegyi kfejt. — 114. Balatongyörök, ÉNy-ra 1400 m. — 115. Balatongyörök ÉÉK,
217,5 hp-tól ÉK-re 150 m. — 116. Díszei, É-ra 1800 m. — 117. Hegyesd K-re. — 118.

Sáska K-re 400 m. — 119. Sáska É-ra, Kecskevár. — 120. Csákvár, Vadorzó-árok, 281,6
hp. — 121. Csákvár, Vadorzó-árok, 292 mp-tól Ny-ra 200 m. — 122. Vérteskozma, Sár-
kánylyuk-völgy, 354 mp-tól Ny-ra 400 m. — 123. Felsszenttamás-puszta. K-re 250 m.
— 124. Szár, Nagyfar^astorok, 330 mp-tól K-re 100 m. — 125. Nagyszéna-hegy, 426,7
hp-tól DDK-re 400 m — 126. Szár, Vinyabükk-völgy kúttól Ny-ra 10Ó m. — 127. Szár,

ÉNy-d szélén murvafejtés. — 128. Szár, vasútállomástól É-ra 1800 m. — 129. Tarján,
Baglyas-hegy, 420,3 hp-tól D-re 300 m. --- 130. Nagyegyháza, Somlyóvár-hegy. — 131.

Nagyegyháza, Hársas, 366,8 hp-tól DNy-ra 100 m. — 132. Óbarok, É, Lóingató-hegy,
301,7 hp-tól Ny-ra 400 m. — 133. Óbarok, É, Lóingató-hegy, 299,3 hp-tól D-re 500 m. —
134. Szár—Üjszár-út, 230 mp. —

- 135. Szár, Vasútállomás, DK-re 600 m. — 136. Fels-
galla— Bicske út, Hajagoshegy ÉK-re. — 137. Felsgalla—Bicske út, csszház. — 138.

üjbarok templomtól É-ra 1100 m. — 139. LJjbarok Ny-i szélén. — 140. Vi 1-1ánykövesd, D.
— 141. Németpalkonya, DK-re 1000 m. — 142. Vokány vasútállomás. — 143. Máriagyüd.
templomtól ÉK-re 600 m. — 144. Nagykovácsi, Kutyahegy D-re. —- 145. Tinnye DK
kfejt. — 146. Budajen, ÉK kfejt. — 147. Piilisvörösvár, Veres-hegy K-re. — 148.

Pilisvörösvár, D-re. — 149. Piliscsaba, DK-re. — 150. Piliscsaba Ny, 219 mp-tól D-re
350 m. — 151. Klotildliget, Kiskopasz. — 152. Pilisvörösvár, Piliscsaba mút 233 áteresz-

nél. — 153. Zsámbók DNy, 257,3 hp. — 154. Zsámbék, Strázsahegy. — 155. Szomor,
Kakuk-hegy. — 156. Gyermely Ny, Gyarmag-hegy. — 157. Gyermely Ny, Kecske-k. —
158. Dorog, Geíe-hegy, 403 mp-tól K-re 100 m. — 159. Budaörs Ny, Ökrös-hegy. — 160.

Budaörs, Csíki-hegyek 314,4 hp. — 161. Budaörs, Odvas-hegy DNy-i vége. — 162. Buda-
örs, Farkas-hegy D. — 163. Budaörs, Farkas-hegy K. — 164— 177-ig Fels-
Tárkány. — 178. Fels-Tárkány Várhegy 501 mp-tól Ny-ra 300 m. — 179.

Fels-Tárkány. Várhegy 501 mp. — í 80. Fels-Tárkány Várhegy 501 mp-tó!

Ny-ra 200 m. — 181. Fels-Tárkány 501 mp-tól ÉNy-ra 150. — 182. Fels-Tár-
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kény Várhegy 501 mp. — 183. Fels-Tárkány Várhegy 501 imp-tól DK-re 200 m. — 195.
Fels-Tárkány Nagyidba 549 mp-tól Ny-ra 350 m. — 196. Fels-Tárkány Várhegy 501
mp-tól É ra 500 m. — 198. Fels-Tárkány Várhegy 501 mp-tól ÉK-re 250 m. — 199. Fels-
Tárkány Várhegy 501 mp-lól ÉÉK-re 750 m. — 200. Fels-Táikány Várhegy 501 mp-tól
ÉÉK-re 900 m. — 201. Fels-Tárkány Várhegy 502,4 hp-tól Ny-ra 300 m. — 202. Fels-
Tárkány Várhegy 502,4 hp-tól Ny-ra 250 m. — 203. Fels-Tárkány Várhegy 502,4 hp-tól
NyÉNy-ra 350 m. — 204. Cserépfalu Pelyvástet. — 208. Cserépfalu Pelyvástet 677,4
hp-tól D-re. — 209. Cserépfalu Pelyvástet 627 mp-tól D-re. — 210. Cserépfalu Pelyvás-
tet D 634,9 hp. — 211. Cserépfalu Pelyvástet.- — 212. Cserépfalu Pelyvástet. — 214.
Cserépfalu Kisbagjashegy. — 216. Cserépfalu Sóskúthegy. — 218. Cserépfalu rhegy
€47,5 hp. — 219. Cserépfalu rhegy 647,5 hp-tól DNy-ra 100 m. — 220. Cserépfalu Simon-
szentlápa Ny-i része. — 221. Cserépfalu Bácsvárorom. — 222. Veszprém Csatárhegy
374,8 hp-tól ÉK-re 380 rn. — 223. Veszprém Csatárhegy 374,8 hp-tól ÉK-re 350 m. —
224. Veszprém Csatárhegy 374,8 hp-tól K-re 250 m. — 225. Veszprém Csatárhegy 374,8

hp-tól DK-re 170 m. — 226. Veszprém Csatárhegy 374,8 hp. — 227. Veszprém Csatár-
hegy 374,8 hp-tól É-ra 200 m. — 228. Veszprém Csatárhegy 374,8 hp-tól É-ra 300 m. —
229. Veszprém Csatárhgy 374,8 hp-tól DNy-ra 350 m. — 230. Veszprém Csatárhegy 374,8

hp-tól DDNy-ra 450 m. — 231. Veszprém Csatárhegy 404 mp-tól K-re 300 m. — 232.

Veszprém Csatárhegy 404 mp-lól ÉK-re 250 m. — 233. Veszprém Csatárhegy 404 mp-tól
ÉÉK-re 350 m. — 234. Veszprém Csatárhegy 404 mp-tól ÉÉK-re 700 m. — 235. Veszp-
rém Csatárhegy 404 mp-tóll ÉÉNy-ra 600 m. — 236. Veszprém Csatárhegy 404 mp-tól
ÉNy-ra 530 m. — 237. Veszprém' Csatárhegy 404 mp-tól ÉNy-ra 600 m. — 238. Szentgál
Miklóspálhegye 491 hp-tól ÉNy-ra 600 m. — 242. Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól

ÉNy-ra 200 m. — 243. Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól. — 244. Szentgál Miklós-
pálhegye 491 hp-tól DK-re 400 m. — 245. Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól K-re 800 m.— 246 Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól ÉK-re 600 m. — 247. Szentgál Miklóspál-
hegye 491 hp-tól ÉK-re 200 m. — 248 Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól É-ra 250 m.— 249. Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól É-ra 500 m. — 250. Szentgál Baloghegy
372 mp. — 251. Szentgál Baloghegy 425 mp. — 252. Szentgál Miklóspálhegye 491,1 hp-
tól D-re 1200 m. — 253. Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól D-re 800 m. — 254. Szent-
gál Miklóspálhegye 491 hp-tól DNy-ra 300 m. — 255. Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól

Nv-ra 200 m. — 256. Szentgál Miklóspálhegye 491 hp-tól NyÉNy-ra 50Ö m. — 257

—

276-ig Nagyvázsony Égett-hegy. — 277. Nyirád Csekethegy 278 mp-tól Ny-ra 300 m. —
278. Nyirád Csekethegy 278 mp-tól D-re 400 m. — 279. Nyirád Csekethegy 278 mp.
— 280. Nyirád Ki-sbakonyhegy 326 mp-tól DK-re 300 m. — 287. Nyirád Kisbakonyhegy
326 mp-tól D-re 100 m. — 288. Nyirád Kisbakonyhegy 326 mp-tól DDK-re 300 m. —
257,5 hp-tól DNy-ra 350 m. — 350—351. Gánt Vaskapuhegy 257,5 hp-tól DJ^Iy-ra 130 m
— 291. Nyirád Cserhegy 328 mp-tól ÉK-re 300 m. — 292. Nydrád Cserhegy 328 mp-tól

ÉK-re 470 m. — 293. Nyirád Cserhegy 369 mp-tól D-re 1100 m. — 294. Nyirád Cserhegy
369 mp-tól D-re 800 m. — 295. Nyirád Cserhegy 369 mp-tól D-re 400 m. — 296. Nyirád

Cserhegy 369 mp-tól ÉÉNy-ra 100 m. — 297. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp 356 DNy-ra
540 m. — 298. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól DDNy-ra 600 m. — 299. Gyenesd'ás
Pethegy 313,7 hp. — 300. Gyenesdiás Pethegy 313,7 hp-tól DDK-re 300 m. — 301. Gye-
nesdiás Pethegy 313,7 hp-tól DDK-re 450 m. — 302. Gyenesdiás Pethegv 355,2 hp-tól

D-re 155 m. — 303. Gyenesdiás Pethegy 241 mp-tól Ny-ra 500 m. — .304. Gyenesdiás
Pethegy 241 mp-tól Ny-ra 370 m. — 305. Gyenesdiás Pethegy 241 mp-tól ÉNy-ra
350 m. — 306. Gyenesddás Pethegy 355,2 hp-tól DDK-re 1000 m. — 307. Gyenesdiás
Pethegy 355,2 hp-tól DDK-re 500 m. — 308. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól D-re
350 m. — 309. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól DDNy-ra 400 m. — 310. Gyenesdiás
Pethegy 355,2 hp-tól D-re 170 m. — 311. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp. — 312. Gye-
nesdiás Pethegy 355,2 hp-tól ÉK-re 100 m. — 313. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól

ÉK-re 250 m. — 314. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól ÉK-re 600 m. — 315. Gyenes-
diás Pethegy 355,2 hp-tól ÉK-re 1100. — 316. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól ÉK-re
1400 m. — 317. Gyenesdiás Pethegy 381,1 hp-tól DNy-ra 150 m. — 318. Gyenesdiás
Pethegy 381,1 hp-tól DNy-ra 300 m. — 319. Gyenesdiás Pethegy 394,2 hp-tól D-re
500 m. — 320. Gyenesdiás Pethegy 394,2 hp-tól DNy-ra 800 m. — 321. Gyenesdiás Pet-
hegy 355,2 hp-tól ÉNy-ra 700 m. — 322. Gyenesddás Pethegy 355,2 hp-tól É-ra 370 m.
— 323. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól DNy-ra 100 m. — 324. Gyenesdiás Pethegy
355,2 hp-tól Ny-ra 170 m. — 325. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól NyÉNy-ra 260 m.
— 326. Gyenesdiás Pethegy 355,2 hp-tól ÉNy-ra 500 m. — 327. Gyenesd'ás Pethegy
355,2 hp-tól Ny-ra 900 m. — 328. Gyenesdiás Pethegy 180 mp-tól DDK-re 300 m. —
329. Gyenesdiás Pethegy 180 mp-tól D-re 600 m. — 330. Gánt Vadkert 307,6 hp-tól

K-re 170 m. — 331. Gánt Kápolnapuszta 370 hp-tól DK-re 170 m. — 332. Gánt Kápolna-

puszta 370 hp-tól DK-re 870 m. — 333. Gánt Kápolnapuszta 370 hp-tól DK-re 770 m. —
334. Gánt Kápolnapuszta 370 hp-tól DK-re 600 rri. — 335. Gánt Kápolnapuszta 370 hp-tc!
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Jak A Magyar Középhegység triász dolomitfajtái.
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DK-re 380 m — 336. Gént Kápo'.napuszta 370 hp-tó! DK-re 250 m. — 337. Gént Kápolna-
puszta 370 hp-tól DK-rc 100 m. — 338. Gént Kápolnapuszta 370 hp-tól £Nv-ra 150 m.— 339. Gánt Kápolnapuszta 370 hp-tól ENy-ra 400 m.'— 340. Gánt Kápolnapuszta 370
hp-tól ENy-ra 620 m. — 341. Gánt Vadkert 307,6 hp-tól K-re 120 m. — 342. Gánt Vad-
kert 307,6 hp. — 343. Gánt Vadkert 307,6 hp-tól DNy-ra 250 m. — 344. Gánt Vadkerl
307,6 hp-tól NyDNy-ra 300 m. — 345. Gánt Vadkert 307,6 hp-tól DNy-ra 300 m. — 346.

Gánt Vadkert 307,6 hp-tól DNy-ra 420 m. — 347. Gánt Vadkert 307,6 hp-tól DNy-ra
500 m. — 348. Gánt Vadkert 307,6 hp-tól NyDNy-ra 200 m. — 349. Gánt Vasikapuhegy
257,5 hp-tól DNy-ra 350 m. — 350—351. Gánt Vaskapuhegy 257,5 hp-tól DNy-re 130 ni.

— 352. Gánt Vaskapuhegy 257,5 hp. — 353. Gánt Vaskapuhegy 257,5 hp-tól DK-re 150 m
— 354. Gánt Vaskapuhegy 257,5 hp-tól DK-re 300 m. — 355. Gánt Vaskapuhegy 257,5

hp-tól DK-re 500 m. — 356. Gánt Vaskapuhegy _257,5 hp-tól DK 700 m. —
357. Gánt Vaskaphegy 257,5 hp-tól ENy-ra 150 m. — 358. Gánt Vaskapu-
hegy 257,5 hp-tól ENy-ra 300 m. — 359. Gánt Vaskapuhegy 257,5 hp-tól ENy-ra
500 m. — 360. Gánt Kistáborhegy 359 mp-tól ENy-ra 400 m. — 362. Gánt Kistáborhegy

359 mp. "-r- 363. Gánt Kistáborhegy 359 mp Ttól D-re 150 m. — 364. Gánt Kistáborhegy

359 mp-tóf D-re 250 m. — 365. Gánt Kistáborhegy 359 mp-tól DK-re 400 m. — 366. Gánt
Kistáborhegy 359 mp-tól K-re 100 m. — 367. Gánt Badacsonyhegy 208 mp-tól DK-re
70 m. — 368. Gánt Badacsonyhegy 208 mp-tól Ny-ra 50 m. — 369. Gánt Badacsonyhegy
208 mp-tól ENy-ra 250 m. — 370. Gánt Badacsonyhegy 234 mp-tól D-re 200 m. — 372.

Gánt Badacsonyhegy 234 mp-tól K-re 200 m. — 373. Gánt Badacsonyhegy 234 mp-tól

K-re 400 m. — 374. Gánt Badacsonyhegy 234 mp-tól KDK-re 500 m. — 375. Gánt Bada-

csonvhegy 221 mp-tól ENy-ra 250 m. — 376. Gánt Badacsonyhegy 221 mp. — 377. Gánt

Badacsonyhegy 221 mp-tó'l KDK-re 250 m. — 378. Gánt Badaosonyhegy 221 mp-tól D-re

100 m. — 379. Gánt Badacsonyhegy 221 mip-tó! DK-re 230 m. — 380—400-ig Dorog

Nagykfejtó. — 401—425-ig. Felsgalla Nagykfejt. — 426—435-ig. Tokod Steinriegel

vasúti bevágás.

TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATION Dtl TABLEAU

XVII. tábla

1. Atkristályosodott eocén koralltelep metszete. Nagyítás kb. 70 X-
Coupe de colonie de coraux cristallisée d’áge éocéne. Agr. 70. env.

2. Kristályos dolomit szerkezete. Nagyítás kb. 70 X-
La structure de la dolomie cristallisée. Agr. 70 env.

-3. Szabálytalan eloszlású üregrendszer dolomitban. Nagyítás kb. 70 X-
Svstéme de cavités en dolomie, d’une distribution irréguliére. Agr. 70 env.

4.

Szabálytalan eloszlású üregrendszer dachsteini mészkben. Nagyítás kb. 50 X-
Svstéme de cavités en calcaire de Dachstein, d’une distribution irréguliére. Agr. 50 env.

XVIII. tábla

5. Ritmusos kiválásra utaló üregkitöltés dolomitban. Nagyítás kb. 70X-
Remplissage des cavités en dolomie, rapportant á une précipitation rythmique.

Agr. '70 env.

6. Kalcittal kitöltött üregrendszer dachsteim mészkben. Nagyítás kb. 50 X-
Svstéme de cavités, rempli de ca’ciie, en calcaire de Dachstein. Agr. 50 env

7. Sávos dolonrt-márga, L e m b e r g-oldattal megfestve. Nagyítás kb. 10 X-
Marne-dolamie rayée, peinte pár la solution Lemberg. Agr. 10 env.

8. Kitöltött, dolomitosodéit üregrendszer dolomitban. Nagyítás kb. 10 X-
Systéme de cavités, rempli, dolomitisé, en dolomie. Agr. 10 env.

A mikrofotográfiákat részben J a k u c s L., részben Elek B. készítette
Microphotographies prises pár L. J a k u c s et B. Elek.

3.

H k y ne b a :

^aHHbie k Bonpocy bo3hhkhob6bhh TpnacoBbix pa3HOBH^HOCTefl

AOJioMHTa BeHrepcKHX CpeAHHx Top.

Ha ocHOBamiH paHHbix HecneflOBaHnK cTpyKTypbi h XHMimecKoro aHann3a Ben-

repckiix TpnacoBbix pa3HOBHAHOCTeíí flo.iOMiiTa aBTop yCTaHOBiin cnegyiouree :

1. Ohh- He pin})Oo6pa30BaHHg.

A Földtani Közlöny. 7833 (4).
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2. Xl-IAlimeCKHH COCTaB He BblHCHHeT 1IX B03HHKH0BeHHe.
3. He cymecTByeT oömee fleHCTBHTenbHoe cooTHomemie Me>Kfly Aiepoíí aojiomhtii-

3aumi H KOJTHHeCTBOM B KHCJlOTe He pacTBopiiMoro MaTepHa,ia.

4. í[onoMHTH3amiH HB.ineTCH flHareHeTHHHbiM npoueccoM npoHCxoAHBiiiHM nocne
ocawaeHHH, a eme jxo 3aTBepaeBaHim.

5. nocne 3aTBepfleBaHHH ropHbix nopoa, h KapKacbi opraHimecKnx oct3tkob
BKniOHeHbi b ropHbix nopoflax h KajibUHTOBbift MaTepnaji BbiflejimomHíícH b TpemuHax,
TepnHT flOTIOMHTII3aUHK).

Données concernant la formation des espéces de dolomie triasique

du Massif Central Hongrois

pár Mme E . J A K U C S

Dans letude des échantillons de dolomie prises de toutes les unités struc-

turales du Massif Central Hongrois nous avons pris en considération la forme, les

dimensions et l’orientation des grains, la constitution chimique, le rapport de la

quantité de la calcite et de la dolomie, la quantité, la qualité et la distribution des

matiéres insclubles dans les acides et parmi les caractéres physiques, la porosité.

Selon les résultats de nos recherches il ne s’agit pás ici de formations de

récifs, mais de produits finaux d’une transformation á échange d’ions survenue
aprés la sédimentation, mais encore avant la consolidation.

Les espéces de dolomies étudiées se présentent sous trois types fondameníaux:

i° dolomie dense, non stratifiée ou formánt des bancs trés épais; 2° bancs minces,

á composiíion normale, á rythme millimétrique, qu’on trouve dans l’ensemble des

couches de dolomie; 3° bancs de dolomie calcaire finement stratiflés du calcaire

de Dachstein.

La question de la formation des récifs. •

La structure, la grande étendue et l'apparition en bancs minces, se répétant,

des types ravés excluent leur formation á partir d’une vasé de corail s’accumulant

entre des récifs.

L'hvpothése d’une origine récifiaire des types non stratiflés est démentie

pár la constante de la constitution ohimique sur de grandes étendues et la distri-

bution uniformé de la matiére terrigéne dans leur structure.

Les grosses oolithes ou oolithes géantes, caractéristiques pour les forma-

tions de récifs manquent. La cavernosité qu’on observe pár endroits ne peut pás

étre la conséquence de la diminution du volume causée pár la dolomitisation, parce

qu’il y a dans le calcaire de Dachstein des cavités et des systémes de cavités

absolument ident
:

ques. La forme et la dispositon irréguliére des cavités et leur

grandeur variable s’y rapportent aussi. Dans la matiére examinée, les vestiges de

coraux et d’autres fossiles sont rares. Cela ne peut pás étre considéré comme sülte

de la dolomitisation, parce que la fauné pareillement rare du calcaire de Dachstein

n’a pás été touchée pár des processus pareils.

En comparant la structure de la dolomie et du calcaire avec la structure des

colonies de coraux éocénes et miocénes, nous voyons que les granules de ces der-

niéres varient entre 0,5 et 0,1 mm, contre un diamétre de 0,01 á 0,2 mm des dolo-

mies á plus grosses granules. Au cours de la dolomit'sation il faut s’attendre á ce

que les grain6 deviennent plus grosses et non plus petites.

*

L’observation que dans les échantillons de dolomies striées les bandes mar-

neuses ont une teneur plus élevée en magnésium a soulevé la question du rle du

résidu de dissolution dans la dolomitisation. Pour élucder cette question il nous
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a paru opportun detudier les bános de calcaire-dolomie de l’ensemble des couches
de calcaire de Daohstein. La méíhode la plus convenable pour trouver l’expiication

du phénoméne c’est d’examiner le permeabiTté á l’eau de la roche. Selon nos obser-

vations le calcaire est plus dense que la marne á magnésie, :1 s’imbibe donc plus

difíicilement avec des Solutions et celles-ci s’y échangent moins facilement. Mais
contre l’hypothése de la dolomit isation á l’état solidifié, c’est-á-dire aprés la dia-

genése, Ion peut opposer plus’eurs considérations. L’inclinaison des couches est

de 10°, au plus de 20°, Ion nt peut donc pás supposer qu’il y ait eu une infiltra-

tion verticale á travers le calcaire épais étanche et les couches d’argile accompag-
nant les bancs de marne. La solution dolomitisant n’a pu donc parvenir dans la

roche que pár des í:6sures verticales. Mais dans ce cas on dóit s’attendre á ce que
les couches de calca're soient aussi dolomitisées le long des diaclases, jusqu'a u^e
certaine di6tance, or cela ne peut pás étre observé.

L’on ne peut pás admettre que la dolomitisation ait eu lieu longtemps aprés
la formation du depót á cause de l’état étanche des couches de sédiments non tou-

chées et la possibilité minimale du mouvement de l’eau dans la vasé calcaire imbibée
d’eau. La dolomitisation peut donc étre fixée au temps aprés la formation du depót,

mais précédant són ensevelissement.

Cette supposition est supportée pár le fait que le développement des bancs

dolomitiques-marneuses est mince, tandis que les bancs de calcaire sont épaisses

Cela veut dire que, en supposant un apport constant de matiéres terrigénes, la pré-

cipitation rapidé du carbcnate de calciuin méné á la formation de barics de calcaire

épa
:

s, pure, la précipitation lente ou interrompue produit, dans le mérne laps de

temps, un banc mince, marneux. Le sédiment marneux a été donc longtemps en

contact avec l’eau de mer et a adsorbé plus de magnésium. II faut encore ajouter

que le résidu de dissolution a été le mérne dans le calcaire et les bancs de marne.
fi n’y a donc pás néces6airement de corrélation entre le résidu de dissolution et

le degré de la dolomitisation. L’on peut considérer comme des effets indépendants

du mérne facteur les faits observés localement. C’est pourquoi jl n’y a pás de con-

nexion entre le résidu de dissolution et les autres constituants chimiques des

échantillons provenant de divers territoires et niveaux (voir le diagrammé No 1

du tcxte hongro:6).

II ne s’est pás révélé non plus de cpnnexion, contre toute attente, entre la

grosseur des grains et le résidu de dissolution (diagrammé No 4).

Aprés la consolidation de la roche la doiom :

ti6ation a 'aussi eu lieu ultérieu-

rement. Cela est confirmé pár la ^ransformat
:on en dolomie. des tests des vestiges

organiques indus dans la roche et de la calcite rempli6sant les fissures tectoniques.

Selon le témoignage des procédés de teinture la dolomitisation est plus pro-

noncée du cóté de la fissure, les Solutions fournissant les ions de magnésium ont

doncyag :

á partir de la fissure et non du mur de la roche.

En résumant nous pouvons donc établir que:

1
? Les espéces de dolomie occurant en Hongrie ne sont pás des formations de récifs.

2° La constitut ;on chimique ne fournit pás de renseignements concernant l’origine

de la dolomie.

3° Entre le degré de la dolomitisation et la quanbté de6 matiéres Insolubles dans

les acides i! n’y a pás de relation généralement vala-ble.

4° La dolomitisation est un processus diagénét : que qui a lieu aprés la formation

du depót, mais encore avant la consolidation de la roche.

5° Aprés la consohdation de la roche se sont dolomitisés les tests des vestiges orga-

niques enfermés dans la roche et la matiére calciteuse déposée dans les fissures

et les cávités.

4*


