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ISMERTETÉSEK

C 0 K 0 Ji o B B. C.: O Boapacxe ;ipeBHeííuiero ocafloqaoro nOKpoBa pyccKoö
D.iaT^OpMW.

(Az orosz-tábla legrégibb üledékes rétegeinek kora.) Izvesztiia Ak. Nauk.
Szer, Geol. 1952/5.

Az Izvesztija 1952/1. számában megjelent hasonló tárgyú cikkben S a t s z k i j

az orosz-tábla alsó rétegösszlétét prekambrimninak és ennek alapján az Orosz-táblát
kaledoni szerkezetnek tartja. Szokolov — újabb slénytani adatok alapján —
a kék tógyagösszlet fels részét alsó-kambriuminak veszi. Ez az összlet a íarami
agyagból és a kék agyagpala-összletbl áll. Janisé vszki a kék agyagpalából
a Gdowia assatkini Yan háromkarélyú .rákot írta le. Lutkevics az Orosz-
tábla K-i területeinek fels részét is alsó-kambrimninak tartja. Szokolov
szerint a balti összlet (fels-larami homokk, kékagyagpala és eofitonos homokk)
Egységes üledékképzdési szakaszhoz és így teljes egészében az alsó-kambriumba
tartozik, azonban a vendi összlet Norvégia szparagmit-formációjával -egyezen,
a prékambriumba sorolható.

Az „Orosz tábla devon és devoneltti üledékeinek rétegtanáról”, 1950-ben
és 1951-ben megtartott kongresszus elfogadta Szokolov felosztását de a „vendi
összlet” elnev'ezést ,,valdai”-ra változtatta.

S a t s z k i j közleményével kapcsolatban újból felmerül a kérdés, mi a hely-
zete az alsó összletnek és a proterozoikumhoz vagy a paleozoikumhoz tartozásának
és elnevezésének kérdése.

Szerz az összes tényezk figyelembevételével arra a következtetésre jut,

hogy a kék agyagpalát és kambriumi üledékeket nem lehet két, annyira önálló
üledékcsoportba sorolni, mint a paleozoikum és a proterozoikum, mivel földtani
értelemben egységes üledékes összletet alkotnak, amelynek képzdése a paleozoi-
kumban kezddik. A kék (agyagok ?) régi medencéinek sajátos kontinentális rend-
szere széleskör eljegesedésekkel rányomja sajátos bélyegét a kor kezdeti szakaszára,
de ez a szakasz már új korszakról tanúskodik a régi szineklizák és geoszinklinális-
mélyedések széles térségeiben az üledékképzdés új, paleozoós típusával.

K i 1 é n y i n é

/laeucA.H. — JIhtobckhh: By.no-.iH ojieneHeHHe Kpumckhx rop?
(Dzensz-Litovszkij: Volt-e eljegesedés a Krími-hegv'^ségben?). Dokladi Akad.
Nauk. Sz. Sz. Sz. R. LXXV. 1951.

Krímbl nem ismerünk eljegesedési nyomokat. A mai Krími-hegység csak
töredéke a hajdani hegyvidék É-i lejtjének. A hegyvidék legnagyobb része az
ó- és újpleisztocén folyamán vetdések mentén elsüllyedt a Földközi-tengerben.

Vardanianeá Kaukázus — Káspi-tenger— Fekete-tenger területére vonat-
kozóan megállapítoua a pleisztocénben fennálló azonosságokat. Szerinte a fels-
pliocén-postpliocén folyamán 3 hegységképzödési szakasz volt e területen ; ebbl 2
a pleisztocénra esik, ha a pleisztocén alsó határát a középs és fels-apseron között
vesszük. Mindegyik hegységképzödési szakasszal éghajlatváltozás járt együtt. A Kau-
kázusban az alsó pleisztocénban 2, a felsöpleisztocénban 3 eljegesedés volt. Ezek a
Kaukázuson túli területeken is kimutathatók, jogos tehát a feltevés, hogy Krímre is

kiterjedtek. A Kaukázus és a Krím a pleisztocén kezdetén nagyrészt lapos terület
volt. A pleisztocénban az sember szeme eltt történt a Krími-hegység széttöredezése
és elsüllyedése. A mai Krími-hegység 3 egymással és a Fekete-tenger partjával pár-
huzamos vonulatból áll, melyeket szerkezeti vonalak mentén kialakult hosszanti
völgyek választanak el. Legmagasabb a D-i vonulat, az É-i ellenben fokozatosan
belésimul az É-ról határos sztyepbe.

Az É-i vonulat É-i lejtjének É dlés újharmadidszaki mészkövére durva-
szem, osztályozatlan, ópleisztocén kavicstakaró települ, átterjedve a krími
sztyepre is.
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A kavicstakaró vastagsága és kzettani összetétele változó. Anyaga fleg
fels-jura mészk, melyhez a sztyep É-i részén kvarckavics keveredik. A krimi
sztyep kavicstakarója kétségtelenül fluvioglaciális eredet. A kavicstakaró a szerz
szerint a régi Krími-hegyvidék eljegesedésének következménye. A hegység É-i
lejtjének folyói rakták le akkor, amikor a mai 3 párhuzamos vonulat még nem alakult
ki. A kavicstakaró szerkezete, anyaga hatalmas folyóvízi tevékenységrl tanúskodik:
az É-i hegységlejtörl lefutó folyók hordták le a negyedidszak elején.

A krími sztyep, az Azovi-Fekete-tengeri partvidék negyedidöszaki képzd-
ményeinek tanulmányozása azt mutatja, hogy az itteni folyók a ipaiakkal ellentétes

irányban foh tak. É-ról az orosz-tábla jégtakarója, a dnyeperi jégnyelv, D-röl pedig
a Krími-hegység fell érkeztek. A kaviesvizsgálatok kinyomozták szállításuk f-
irányait. A kétféle kavicSanyag elválasztható, találkozási helyük megállapítható.
A krími eredet kavics pala- és jura-mészk, a dnyeperi gránit- és kvarcit-anyagú.

A 1 b o V vizsgálatai szerint a Fekete-tengerrel párhuzamos völgyek keletke-
zése a romániai szakaszba esik, amit Mazarovics a negyed-idszak elejére tesz.

Erdélyi M.

Kpnrep H. H.: O Boapacre peqnbix reppac b Kapnarox h qeuicKoiw MaccHBC-
(Kriger: A cseh-masszivum és a Kárpátok folyóterraszainak koráról). Dokladi
Akad. Nauk. Sz. Sz..Sz. R. LXXVII. 1951.

A Kárpátok és a Cseh-masszivum folyóterraszait a P e n c k — B r ü c k n e r-

féle rendszerrel magyarázzák. Elegend alapja azonban ennek nincs. A Kárpátok-
ban csupán egy eljegesedés bizonyos. Többszöri eljegesedés bizonyítékai gyengék.
Ezt a feltevést a folyót erraszokra és teknvölgyekre alapozták. Az alpesi rendszert
azonban a Kárpátokra csak nagy óvatossággal lehet alkalmazni. A Kárpátok te^-

raszait ugyanis a végmorénákkal még nem lehet eléggé összehangolni.

A kárpáti és alpesi folyóterraszpk párhuzamosítása nagyon kétséges. Van
egynéhány adatunk, hogy a Kárpátok és a Cseh-masszivum folyóterraszai tektoni-
kus eredetek, tehát függetlenek az eljegesedés jelenségeitl. L i c s k o v kimutatta,
hogy D e p é r e t-nek a Földközi-tenger környékére kidolgozott rendszere a terrasz-

magasságokat illeten a Fekete-tenger folyóira, st a Kárpátok küls oldalánalj;

folyóvölgyeire is érvényes. V i t a s z e k rámutatott, hogy a Cseh-medence folyói-

jiak terraszai azonos magasságúak az atlanti folyókéval. A csehszlovák kutatók rá-
mutattak arra, hogy a terraszok magassága mennyire függ a fiatal tektonikától.
Legutóbb Alferj eva Keleti-Kárpátok küls oldalának folyóvölgyeiben is jellemz
és dzonos terraszmagassági adatokat állapított meg. TáblázataibóÉaz egyes völgyek
terraszmagasságainak csodálatos hasonlósága tnik ki. Ez néni lehet véletlen mve.
L i c s k o V szerint ezt a nagy területen kimutatható azonos szabályszerséget
tektonikai mozgásokkal magyarázhatjuk. Egyes terraszok hiányát a még hiányos
kutatás és a terraszképzö folyamatoknak az általánostól való helyi eltérései magya-
rázhatják.

Elsnek Rikovszky említi, hogy a terraszok magassága a Cseh-masszí-
vumban, a Kárpátokban és a Duna-medencéjében is hasonló. Ebbl következik,
hogy ezeknek a területeknek tektonikája a fiatal földtani múltban hasonló volt.

Természetesen lehetnek helyi tektonikai jelenségek, melyek az általános törvény-
szerségtl eltérnek. Az slénytani adatok sem mondanak ellent egyetlen esetben
?em a terraszok párhuzamosításának. Az Ardzses és Maros .150 — 190 m-es pliocén
terraszának agyagában Elephas meridionalist, Mastodon arvernensist találtak.
A Kubán mellett a Kaukázusban ilyen magasságból Elephas meriodionalis ke-
rült el.

Az Ardzses 85 — 100 m-es terraszából Elephas antiquás az Elbá-ébán Trogon-
therium cuvieri ismeretes. Elephas primigenius rendszerint a 30 — 40 m-es vagy
magasabb, de mindig pleisztocén terraszokban van. Hassinger Bécs mellett
a 40 m-es és magsabb terraszokat Schlesinger Elephas planifrons lelete alap-
ján már a pliocénba sorolja. Szerz ezt a leletet kétes értéknek tartja és nem látja
indokoltnak, hogy ezért az egy bizonytalan eset kedvéért a D e p é r e t-féle rend-
szertl eltérjünk. '

»
'

Erdélyi M.

Pokorny V.: Tbalmannammina g. (Foraminífera) z karpatskébo
flyse. (Tbalmannammina n. g. a kárpáti flisböl.) Sbornik Ustredniho Ustavu
Geologického Svazek XVIII. 1951.
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Szerz a morvaországi kárpáti küls flis övblj az eocén rétegekbl új Fora-
minifera genust irt le, amit T h a 1 m a n G. E. kiváló Foraminifera-kutató tisztele-

tére Thalmannammina n. g.-nak nevezett el. ,

Az új genus a Litiiolidae családba tartozik, melyet az U bet alakú növekedési
tengely többszöri elgörbülése jellemez, amely a két egymásra merleges tengelyben
megy végbe. Szájnyílása egyszer, az utolsó kamra alján fekszik.

" A Thalmannammina nemzetség a Recurvoides E a r 1 a n d (1934) nemzetségre
emlékeztet.

Az új nemzetség elnevezése nem egészen szerencsés. Mivel M a
j z o n L.

1943-ban a Kárpáti flisbl Thalmannina elnevezéssel már leírt egy új nemzetséget
és így az egymáshoz nagyon hasonló névhasználat zí\artkelt lehet a Foramini-
fera irodalomban.

S i d ó

V a s i c e k, AI. : \avy mikropaleontolnyieky dkaz o inladotfetihorni horot-
Aorné fázi na vyehodni Morave. (A középs harmadkori orogenezis mikrop'aleonto-
lógiai bizonyítékai Kelet-Morvaországban.) Sbornik Ustredniho Ustavu Geolo-
gického Svazek XVIII; 1951 p. 501 — 516.

Kelet-Morvaország neogén medencéjében Hrabová Xp. 14-es és Paskov Xp.
12-es számú mélyfúrásokból nyert mikropaleontológiai adatok újabb bizonyítékokat
szolgáltattak az idsebb üledékek (kréta-eocén) D-rl É felé takarószer feltoló-

dásáról a fiatalabb tortonai képzdményekre. A feltolódás idpontjának teljes

bizonyítékai még hiányzanak, egyes tények azonban arra engednek következtetni,
h>ogy' a feltolódás a felsö-tortonban ment végbe.

Üledékközettani és mikropaleontológiai alapon bebizonyította a kréta üledé-
Iftknek eocénbeli és miocénbeli lepusztulását. A mikrofauna jellemz képviselit
ábrákon is bemutatja és a jelentsebb fajok rétegtani értékét és slénytani jelent-
ségét is tárgyalja.

V a s i c e k a neogén medencén belül helyben élt és másutt élt mikrofaunát
különböztet meg. A rétegösszleten belül pedig különböz Foraminifera-szinteket
állapított meg. A krétában a Globotruncanák, az eocénban a Clavulinoides alpina
C u s h., a tortonai emeletben pedig a vaginulinás és Planulina wiUlerstorfi S c h \v.

szintek a jellemzk.

Vizsgálatai során megállapítja, hogy az eocén rétegben eddig Orbuliná-nak
tartott mikroszkópos maradványok Radiolariák. Morvaországban az Orbulinák
csak a tortonban jelennek meg elször. - *

S i d ó

A n i c, I). : Gornjooliyoeénske nasiayc juznog Pobocja Ivanciee u Hrvat-
skoj. (Fels-oligocén kszéntartalmú rétegek az Ivancica-hegység (Horvátország)
déli lejtjén.) Geologski Vjesnik, SV. II — IV. Zagreb 1952. (62 oldal, 2 kövület-
tábla, 1 térkép). — ,

A triász alaphegységre közvetlenül transzgredálva települnek a kszéntartalmú,
fels-oligocén sotzka-rétegek, melyre tortonai és szarmata rétegek következnek.
Az idsebb oligocén hiányzik.

A kszénterm oligocén 3 részre oszlik: 1. fekvképzdmények fleg tengeri,
alárendelten elegyesvízi faunával, 2. fedöképzödmények kezdetben uralkodóan
elegyesvízi faunával, 3.* fedképzdmények kezdetben elegyesvízi, majd nagyrészt
tengeri faunával.

Az ^egyesvízi faunák és a kszéntelepek képzdése oszcilláció következményei,
teljes kiédesülés azonban nem következett be. Figyelemreméltó, hogy a fekv-
rétegek tengeri smaradványai — köztük a Merelrix incrassata is — a fedben meg-
ismétldnek. Ez, és a meglév konkordancia bizonyíték arra, hogy a fekv és a
fed ugyanahhoz a rétegtani egységhez tartozik. A fedrétegek tehát a Sotzka-
rétegek folytatásaként ugyancsak katti-korúak. A katti rétegek helyenkénti gyr- •

dését szerz a katti rétegek utáni szávai hegységképzdési szakasszal hozza kapcso-
latba. •

'

A kszéntartalmú rétegekbl 46 fajt ismertet, kb. 61%-uk oligocén, 33%-uk
miocén faj. A délbajor faunával 27 faj azonos, az egri faunával közös fajok száma
pedig 22. Rokonság mutatkozik a francia faunával is, a horni faunától azon-
ban a sotzka-rétegek faunája teljesen eltér. Szerz szerint Fuchs és Hör-
n e s álláspontja — akik a fekvt és fedt különböz korúnak vélik és a fed fau-
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náját a horni medencével azonos korúnak tartják — nem tartható fenn. A faunát
szerz a katti alsó részébe sorolja, a vitathatatlan miocén keveredés ellenére is.

Minthogy az oligocén-miocén határkérdés hazai viszonylatban is idszer,
néhány kritikai megjegyzést kell fznünk A n i c tanulmányához:

Á kszéntartalmú rétegek faunája nem meggyzen fels-oligocén, a százalékos
kiértékelés is kissé részrehajló, mert szerz az oligocén-fajokhoz veszi az akvitáni,

illetve burdigálai rétegekbe átmen fajokat is, holott ezek ugyanolyan joggal a
miocénhez is sorolhatók. Szerz oligocén vezérformának veszi a Meretrix incrassata

fajt is, amely kétségtelenül európaszerte megvan az oligocénben is, de Ausztriában
a burdigálai, Észak-Xémetországban és Dániában pedig a helvéti rétegsorban is

szerepel.
Szerz a katti kormegállapítást a délbajor molasszal és az egri faunával való

hasonlóság alapján eszközli. Az utóbbi azonban miocén-jelleg. Megoldatlan még az
északnémetországi oligocén kérdése is, annak ellenére, hogy Oppenheim
(1916) éppen az egri faunára hivatkozással hangsúlyozza faunájának katti korát,
szembeszállva G r i p p (1915) felfogásával, aki a faunát miocénnek minsíti.
Maga Oppenheim is elismeri, hogy az északnémet oligocén kérdés vitás, amit
csak a faunák pontosabb ismerete és elemzése oldhat meg. Kérdéses marad tehát az
Ivancica-hegység kszéntartalmú rétegeinek faunája is. Figyelembe kell venni
S t n r megállapítását (erre azonban szerz nem hivatkozik), aki a sotzka-rét egeket
kifejezetten új harmadidszakinak tartja, illetve Hörnes R. megállapítását is,

aki a fedben ,,horni” faunát mutatott ki. Ez alatt természetesen nem az eggenburgi
faunát, hanem inkább a horni-molti rétegsort kell érteni, melyrl S c h a f f e r

azt mondja; „Diese tiefste Schicht besitzt Anklange an das Aquitanien . .
.”

Meznerics

de M a g n é e I. : Contribution á l’élude de la radioaetivité des argiles belges.

(Adatok a belga agyagos kzetek radioaktivitásának tanulmányozásához.) Bull. de
la Soc. Belge de Géol. LXI. fasc. 2. 1952.

A radióaktív elemek — elssorban az U és Th — legkisebb nyomait is könnyen
kimutathatjuk fizikai laboratóriumi módszerekkel. Egynem mintákon pontos
méréseket is végezhetünk.

Mérésre nagyfelület Geiger — Müller számlálócsöveket használnak.
Gondosan ki kell küszöbölni a zavaró tényezket: a környezet sugárzásából ered
háttérhatást és a K 40 izotóp hatását. A mszert veg^diszta, ismert koncentrációjú
radióaktív sóval kalibrálják.

A gyakoribb kzetek U- és T-tartalma minden bizonnyal keletkezésükkel
függ össze. Az üledékösszletek U- és T/i-tartalma u. i. rétegrl-rétegre változik,
vízszintes kiterjedésben azonban meglehetsen állandó. A radióaktív elemek meny-
nyisége tehát bármely más kzettani vagy geokémiai jellemzvel egyenérték
helyi rétegtani adat. Az olaj földtanban ezt már régen felhasználják rétegek jellem-

zésére, azonosítására.
A radióaktivitás mértéke általában annál nagyobb, minél lassabban ülepedett

le a kzet. Legaktívabbak a tengeri fekete (grafitos, bitumenes) palák és a tengeri
eredet foszforitok (uránoxidtartalmuk gyakran eléri a 0,01 —0,02 %-ot). Ezzel
szemben a mészkben, tiszta homokban és kvarcitban, valamint a feketekszénben
gyakorlatilag nincs uránium. A többi kzetek urántartalma e két véglet közt vál-

tozik és nagyjából az agyagos elegyrészek arányával n.
Az agyagos kzetek fáciesjellegük szerint eltéren viselkednek. A szárazföldi

agyagok aktivitása ersen függ AZ-tartalmuktól. Módosító tényez a felépít agyag-
ásványok viszonylagos mennyisége és szemnagyságai. A tengeri agyagok aktivitása
sokkal szkebb határok közt ingadozik. Annyi biztos, hogy az ülepedés sebessége
és a környezet biológiai viszonyai is fontos szerepek. A belga agyagok radióaktivi-
tása átlagban 2,2 — 8,8 x 10—^^ g rádiumnak felel meg 1 gramm kzetben. Rus-
sell 510 amerikai agyag vizsgálatából 6 — 64 x 10-^2 közt váltakozó értékekét
nyert; ezeknél a belga értékek átlagban jóval kisebbek. A legaktívabb belga agyagok
kontinentális keletkezések; aktivitásuk — ha ezt teljes egészében az uránsor
számlájára írjuk — 26 g/t E-nak felel meg.

R a 1 k a y

F a b r e - T a X y, S. : II. Le Campanien íluvio-laeustre. Faunes lagunaire.s
et eontínentales du erétaeé supérieur de Provence. (II. Folyami-tavi eredet fels-
kréta (campani) rétegek. A provencei fels-kréta partközeli és szárazföldi faunák



204 Földtani Közlöny LXXXIII. évf. 1953.' 4—6. sz.

feldolgozásának részlettémája.) Annales de Paléontologie, Törne XXXVII., Faso,
2., Paris 1951.

Rövid történeti visszapillantás után a provencei alsó- és felsö-campani kép-
zdmények rétegtani áttekintését olvashatjuk. Az slénytani leírás 26 kagyló- és

22 csiga-fajt ismertet 2 fényképtáblával. Táblázat tünteti fel a provencei fajok
rétegtani és sföldrajzi elterjedését. Két faj leírásánál magyarországi elfordulásra
is hivatkozik: a Campylostylus galloprovincialis M a t h. fajnál Oppenheim
és N o p c s a meghatározására, a Pyrgulifera lyra M a t h. fajnál pedig az ajkai
felskrétára. A tanulmány sélettudományi és stengertani összefoglalással záruL
Végs következtetései: a fauna a szárazföldi flórával együtt folyók hordalékával
jutott Provence vidékére. A táj jelenlegi arculatának fvonásait a campani-emelet
végén beköszönt jelents szerkezeti mozgás alakította.

Meznerics

Román J. : Quelques anomalies ehez Clypeaster melítensis. — (Néhány
rendellenesség Clypeaster melitensis Michelin példányokon.) — Bull. Soc.
Gépi. de Francé ser. VI. T. II. p. I — II. 1952.

A szerz által vizsgált tengeri sün pereme két helyen beblösödik. Hasonló
rendellenességeket eddig részint bels okokkal (betegség vagy rossz táplálkozás
miatti késedelmes növekedés; Koehler 1924: Comaschi Caria, 1951.)
részint pedig küls okokkal (sebesülés Vadász, 1914.) magyaráztak. Szerz
eleinte maga is bels okokra gondolt, a röntgenfelvételek azonban az ellenkezjét
bizonyítötták: késedelmes növekedésre utaló bels szerkezeti elváltozásnak nyoma
sincs. Igazolódott tehát Vadász felfogása, hogy ilyen esetekben kizárólag sérült

részeg behegedésérl van szó.

A másik példány felzetén lév dudorokat a röntgenvizsgálatok szerint éls-
ködk, valószínleg a ma is él Myzostoma peniacrini G r a f f közeli rokonai hozták

Szörényi

S a i n t - S e i II e, R. de : Mimétisme ou „pseodoniorphose” ehez des Lamelli-
branches fixes sur Eehinides. (Tengeri sünökre tapadó kagylók alakutánzása vagy
,,álalakúsága”.) — Bull. Soc. Géol. de Francé. Ser. VI. t. I. fasc. 8. p. 653 pl. XXIV.,
XXV.

Tengeri sünre települt kagyló héjfelülete átveszi a tengeri sün héjfelületének
díszítését. A szerz ezt a jelenséget az ásványok álalakúságával veti egybe. Az ilyen-
fajta összehasonlítás pusztán logikailag véve is helytelen. A szóbanforgó esetben
u. i. bizonyos hatások következtében beálló bizonyos változásról van szó, amelyekét
különböz él szervezetet külsleg összehangol. Alalakúságnál ellenben fordítva^
az adott formát kitölt anyag vegyi összetétele változik meg. Szörényi

D e s i o, A. : Ophíoderma torrii, niiova .spécié di ophiura nel Retieo dél M.
Aibeiiza (Prealpi Bergamasche). — (Ophioderma torrii, új kígyókarú tengeri csillag
az Albenza-hegy (Bergamói Elalpok) raeti rétegeibl.) Pubblicazioni dellTstituto
di Geológia, Paleontologia e Geográfia Fisica della Universitá di Milano. Ser. P.
No. 65. 1951. •

A leírt új faj közel áll az Ophioderma-nemhez, bár valószínleg új nembe
tartozik. .V 1 d a

dí. \ a p o 1 i A I I í a t a E. : Considerazíoni sulié microfaune dél Miocéné
siiperiore italiano. — (Az olaszországi fels-miocén mikrofaunái.) Pubblicazioni
dell’Istituto di Geológia, Paleontologia e Geografica Fisica della Universitá di Milano.
Ser. G. No. 66-1951.

Olaszország különböz részeinek tengeri tortónai és elegyesvízi szarmata
faunái közötti átmeneteket tárgyalja. Sorra veszi Piemont, Lombardia— Emília,
Parrna, a Bolognai Appeninek, a Romagnai Appeninek, Catania környéke, „Tripoli”
(Agrigento.) egyes képzdményeinek mikrofaunáját. Kizárólag plankton Foramini-
fera-faunát talált Szicília ,,Tripoli”-képzdményében. Piemontban degenerálódott
benton alakokat figyelt meg.

V i d a
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Gaffurini FenardI P. : L^afííorainento pliocciii di Villa. d'Aliiié

(Bergaino). — (A bergamói Villa d’Almé pliocén lelhelye.) Pubblicazioni deli’ Istituto

dl Geológia, Paleontologia e Geográfia Fisica delia Üniversitá di Milano. Ser. P.
No. 64-1951.

A tárgyalt lelhely kagyló-faunáját és 13 Foraminifera-faját a szerz az
egyéb lombardiai elfordulások anyagával hasonlítja össze. A fauna összetételén
kívül egyéb jelek is partközeli, elegyesvízi környezetre utalnak. A Miliolidák teljesen
hiányoznak, noha a közeii pliocén lelhelyeken mindenütt megtalálhatók.

i d a

Castiglioni B. : Osservazioni sül ylaeialismo quateriiario dell’Albanía
settentrionale. — (Megfigyelések Észak-Albániá negyedkori eljegesedésével kapcso-
latban.) Memorie deli’ Istituto Geologico della Üniversitá di Padova. Vol. XVI —
1951.

A tanulmány Albánia három vidékén végzett kutatásokról számol be. Fog-
lalkozik az Albán-Alpokkal (Vrithi-fennsík; a prroni That-völgy gleccserek nyomai;
Shala-völgy és Valbona jégkorszaki képzdményei), a Mirdiziai-hegyekkel és a keleti

határvidék hegyeivel. Megállapítja,* hogy a negyedidöszaki eljegesedés Észak-
Albániában sokkal nagyobb területre terjedt ki, mint eddig általában feltételezték, s a

hóhatár is sokkal alacsonyabb volt, mint ma. Megjegyzi azonban, hogy ezeket az
ét'edményeket a terület függleges elmozdulásai is befolyásolhatják. Szerz szerint

e vidéken két (riss és würm) eljegesedési szakasz volt.

V i d a

R i e d e 1 A. : I eefalopodi aiiisiei déllé Alpi Merídionali e il loro signifiealo

stratigrafíeo. — (A Déli-Alpok anisusi cephalopodái és rétegtani jelentségük.)
Memorie dell’Istituto Geologico della Üniversitá di Padova. Vol. XVI. 1951.

A cikk cáfolni igyekszik Mojsisovics megállapítását, miszerint az
anisusi-emclet cephalopodái egy alsóbb, Ceratites binodosus-szal jellemzett és egy
felsbb, Cerah'íes trinodosus-szal jellemzett, jól megkülönböztethet faunába sorol-

hatók. Öt lelhely faunáját ismertetve 19 fajt sorol fel az Acrochordiceras, Balatoniíes,

Ceratites, Cuccoceras, Gyminites, Monophyllites és Trachyceras-nemhöl. Ezek a
fajífk — amelyeket eddig egyik vagy másik csoportba soroltak — legyetlen egységes
— a trinodosusos — fauna tagjai. A trinodosusos faunának tehát pontos slénytani
jelentése van; az eddigi trinodosusos öv azonban rétegtanilag használhatatlan
fogalommá válik; helyette a fels-anisusi megjelölést szabad használnunk.

i d a

Sóéin C. : \uova fauna a foramniniferi in régióné Val Saliee (Torino). —
(Cj foraminiferafauna a Saliee-völgy vidékén.) Memorie deli’ Istit utó Geologico della

Üniversitá di Padova. Vol. XVI, 1951.
A helvéti rétegek Torinótól néhány km-re lév 7 m-es feltárásból származó

fauna 37 faja 25 nemzetséghez tartozik. Leggyakoribbak az Operculiná-k, Robuliis-
ok, Robuliná-k, Amphisteginá-k, Eponides-ek. Csaknem valamennyi alak jelenleg
is él. Összességük parti faunára utal, mely eléggé meleg, talán szubtrópusi éghajlat
alatt tenyészett. A mikrofauna inkább pliocén mint miocén arculatú, bár ez nem
dönthet el teljes bizonyossággal.

,
V i d a

Hiesslcitner G.: Serpentin- und Clironierz-Geologic dér Balkanhalb-
insel und eines Teiles von Kleinasien. (A Balkán-félsziget és Kisázsia egy részé-
nek szerpentin- és krómércföldtana.) Jahrbuch dér Geolcgischen Bundesanstalt.
Sonderband 1. Wien. 1951.

A peridotithoz és szerpentinhez kötött folyósmagmás króm-érctelépek, melyek
a magmatikus differenciáció útján jöttek létre, idben, helyzetileg egybeesnek az
ultrabázisos és bázisos mélységi kzetek korai kristályosodásával. A munkának
egyelre megjelent els része leíró jelleg és területi elfordulásban adja elénk az
ÉN'y — DK-i irányban húzódó jura peridotit vonulatban elforduló érctelepek lel-
helyeit, az elfordulások szelvényeit és térképvázlatait. Ezenkívül megemlítésre
kerülnek az eocén üledékes krómérctelepek is a Balk,án-félsziget közepén és Görög-
országban. Az elemzési eredmények táblázata az aránylag nagy területrl kevés
elemzést közöl. Nem tnik ki a rendszeres mintavétel. Á rendelkezésre álló csekély,
szórványos adatból egy-egy távoli terület egy-egy típus ércmintájából igyekszik
összeállítani táblázatát az író. A második, jelenleg még nyomás alatt lév rész kzet-
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tani, genetikai beállításban fogja bemutatni a terület krómérctelepeit. (A Balkán-
félszigeti krómércelöfordulások 1 : 2,500.000-es áttekint térképével.)

S i p o s s

Cornelius H. P.: Die Geoloíjie des Selmeeberggebietes. (A Schneeberg
környékének földtana) Jahrbuch dér Geologischen Bundesanstalt. Soderband 2.

Wien, 1951. .

A Keleti Alpokban fekv Schneeberg-vidék 1 : 25.000-es földtani térképfelvé-
telét, közel 200 km^ területen adja elénk az író. Az els rétegtani rész rövid beveze-
tés.sel a paleozoikumot tárgyalja (kvarcit, kvarcporfir, zöldpala, szericitpala, porfi-
roid, homokk és konglomerátum). A terület túlnyomó részét a triász képviseli.
A triász alján a -vverfeni rétegekben agyagpalán, homokkvön, mészkvön kívül
rauchwacke, gipsz és anhidrit is elfordul (ptenningbacheri gipszbánya). Az elsd-
leges anhidrit felett mintegy sapkaként találjuk a gipszet, meredek dlésben. A közép-
s- és fels-triászban jellemz a dolomit és mészk tekintélyes kifejldése. A liászt

mészk és márga, a doggert mészk képviseli. Az alsó-kréta hiányzik. A fels-
krétában édesvízi rétegek, konglomerátum, mészk, homokk és márga fordul el.
A második rész részletes hegységszerkezeti leirást ad. A Schneeberg-takaró kialaku-
lását és fejldését vizsgálja az író a larami, pireneusi és szávai mozgásokkal kapcso-
latban. A befejezésben röviden a negyedkori kavicsok, morénaüledékek és az allü-
viális lerakodások ismertetését, majd a vizföldtani részben a jelentsebb források
leírását kapjuk.

S i p o s s

X o t h R.: Foraminiíeren aus Unter- und Oberkreide des Österreichischen
Anteils an Flysch, Hclvetikum und Vorlandvorkommen. (Az osztrák llis, Helvét-
takaró és eltér alsó- és felskréta Foraminiferái). Jahrbuch dér Geologischen
Bunde-anstalt. Sonderband 3, Wien, 1951.

Modern földtani térképezés során az Észak-Alpokban nagyszámban gyj-
töttek anyagvizsgálatra mintákat. Felfigyelt ekkor a szerz a krétakor szintezésének
zavaró tényezire. A mikropaleontológiai vizsgálatok szerint a foraminiferák lAzül
a Globotruncanák a fels-kréta vezérl smaradványai, mint azt M a j z o n már
kimutatta a Kárpátok flis övében. A nagy földrajzi elterjedésben kimutatható alp-
kárpáti Globotruncanák összehasonlítását kapjuk a mexikói és a texasi Golfpartok
faunájával, majd a fels-kréta egyes emeleteire jellemz Globotruncanák és egyéb
jellemz foraminiferák következnek. Az alsó-krétára jellemz foraminiferák (Vagi-
nulina, Lenticulina, Lagena) rövid összefoglalása után 21 jellemz kréta Foraminifera
család- számos fajának morfológiai leírása következik. (9 tábla rajzos képmelléklet
és 2 drb. emeletek szerinti elterjedési táblázat.)

S i p o s s

X o \v a e k i W.: Fouriersynthese von Kristallen. (A ki'istályok Fourier-
szintézise.) — Verlag -Birkháuser, Basel. 1952.

A kristályos anyagok szerkezetének meghatározására szolgáló mszeres és

elméleti megoldások L a u e felfedezése (1912) óta mindinkább tökéletesedtek.

A jelenlegi eljárásokkal már nemcsak az elemi részek (atomok, ionok, moleku-
lák) térbeli helyének rögzítése oldható meg, hanem további lépésként az elektron-
srség meghatározása is elvégezhet. Ez utóbbi feladat még eléggé nehéz és hossza-
dalmas eljárással, legtöbbször csak két, ritkább esetben három dimenzióban oldható
meg.

A háromdimenziós kristály elemi alkatrészeinek elektronhéjain szóródnak a
röntgensugarak. Meghatározzák a kristály térfogategységében foglalt elektronok
számát, vagyis megállapítják az elektronsrséget. Mivel az elemi részek középpont-
jai egyben a legnagyobb elektronsrség helyei, az elektronsrségeloszlás kimérésé-
vel az atomok, ionok rácsrendje is rögzíthet. Másszóval az elektronsrség kimérése
egyben szerkezetmeghatározást is jelent.

A feladat a Fúrié r-elemzéssel oldható meg, amikor is végtelen trigono-
metrikus (F o u r i e r-féle) sorok felhasználásával ismert index kristálylapok
röntgenreflexióinak intenzitás-njérésével dolgozunk és az elektronsrséget egy
kristálylapra vetítjük. A vetiilet az elektronsrséget, az alkatrészek eloszlási
módját és alakját is feltünteti. Az elektronsrséget az ionhoz tartozó felület felett

f
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integrálva, megkapjuk az ionhoz tartozó elektronok számát. Végül a F o u r i e r-

elemzés felvilágosít a köterk-röl.
A Fúrié r-elemzés kivitelezése jelents riiatematikai felkészültséget,^

hosszú és bonyolu t számítást igényel. A vonatkozó irodalom meglehetsen szét-
szórtan, fleg értekezésekben található meg.

N o w a c k i könyve a Fúrié r-elemzés összefoglalása. Az 1948 közepéig
megjelent irodalom alapján tárgyalja a feladat matematikai megoldását és gyakor-
lati kivitelezését.

Könyvét két frészre tagolta : 1. általános és 2. különleges részre.

Az általános rész ismét két fejezetre oszlik. Az els a Fúrié r-analizist
tárgyalja (11 —109. old.), a második fejezet a P a 1 1 e r s o n-, H a r k e r- és B u r-

g e r-szintézis részletes ismertetésével foglalkozik (110 — 177. oM.)
A második rész (178 — 237. old.) a számításban felhasználható különböz

segédeszközöket : táblázatokat, mechanikus, elektromechanikus és elektronikus
számológépeket, optikai eljárásokat, végül a mikrohullámok alkalmazását ismerteti.

Végül segédeszközöket elállító cégeket sorolja fel, továbbá folyóirat-rövidí-
tések- és táblázatok jegyzékét, név-, tárgy- és anyag-jegyzéket közöl.

N o w a c k i könyve jól szolgálhatja a kristályszerkezetekkel foglalkozó
ásványkutatók, vegyészek és fizikusok céljait. Anyagbeosztása és tárgyalásmódja a
szakemberek részére — akik megfelel matematikai felkészültséggel rendelkeznek —
könnyen áttekinthet és jól érthet. N o w a c k i könyvében a berni egyetem fel-

sbb éves egyetemi hallgatói részére tartott eladásait bvítette ki, ilymódon
érthetségét mintegy ellenrizte. Az eredeti és átvett ábrákat jól válogatta össze-

T o k 0 d y
^ •

P o t o n i é, R.: Sporendiaynose als Teli dér iiiikropaláoiitologi.sehen Strati-
graphie. (A spóravizsgálat szerepe a mikropaleontológiai rétegtanban.) Eldl und
Kohlé IV. 1952.

A pollenanalízis fleg a legfiatalabb üledékekben fontos vizsgálati módszer,
a spóravizsgálat viszont idsebb üledékekben is jól használható és fleg a harmad-
idszaknál régibb kzetekben nagyobb fontosságú.

Spóravizsgálati szempontból a réteg spóratársasága, a palynokoinúm a leg-
fontosabb jellemz adat. Igen fontos a spóratársaság helyben élt és másutt élt

elemeinek elkülönítése
; ezt fleg növényszociológiai, ökológiai és üledékképzdési

meggondolások alapján végezhetjük el.

A spóratársaságok autochthon és szubautochton része kifejlödésjelz. így pl-

az egyes karbon kszénrétegekben a spóratársaság sávféleségröl sávféleségre vál-
tozik.

B a 1 k a y

M a n g e r, G. : Dér Zusammenhang von Salztektoiiik und Braunkohlen-
hildung bei dér Éntstehung dér Helmstedlor Braunkohlenlagerstátten. (A sótektonika
és barnakszénképzödés összefüggése a helmstedti barnaköszéntelep keletkezésénél.)
Mitteilungen aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg. Hamburg, 1952.

A helmstedti eocén barnakszéntelep a németországi eocén kszén terület

ÉNy-i szegélyén foglal helyet. Az az érdekessége, hogy itt jól tanulmányozható
a kszénképzdés és sótektonika összefüggése. A hosszúkiterjedés kszéntelep
követi a zechstein sóösszlet feltörési vonalát.

A szerz a bányamveletek során, és mélyfúrások részletes anyagvizsgálata-
kor szerzett megfigyelései alapján a következ képzdési módot tartja valószín-
nek: az eocén eltti központi fekvés perm- (zechstein) triász üledé-
kekbl álló antiklinálistól K-re és Ny-ra két részmedence szakadt le, melyek
aljzatát a szélek felé lankás, az antiklinális felé meredeken dl triász réte-

gek alkotják. Ebbe a medencébe ülepedett le diszkordanciával a harmadidszaki,
fleg eocén összlet, mely szárazföldi üledékekkel kezddik. A leszakadás után a

ksórétegek az antiklinálisban kilúgzódtak, a medencefenék alatt pedig kipréseld-
tek. Ez további, lassú, egyenetlen süllyedést eredményezett, aminek a következ-
ménye az eocén tenger benyomulása volt. A tenger partszegélyi képzdményei
a kszéntelepen két szintben találhatqk: a kettt egy nagyobb tengerbenyomulás
által képzdött medd-összlet választja el egymástól. Ez a tengerbenyomulás
a medencesüllyedés és feltöltödés egyensúlyában támadt zavar következménye.

Z o 1 n a i
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Monographion dér Deutsehen Blei-Zink-Erzlagerstatten (A német ólom-
cinkérctelepek monográfiái).

1. Heseniann J. — Pilger A. : Die BIei-Zink-Erzvorkommen des
Buhrgebietes und seiner L'nirándung. (A Ruhr-vidék és környékének ólom-cinkérc-
telepei). Beihefte zum Geologischen Jahrbuch, 3. füzet, Hannover 1952. 184 oldal,

96 szövegközti kép és 19 tábla.

A Ruhrvidék ólom-cinkérctelepeinek rövid összefoglalása után részletesen az
August-Viktoria (Marl-Hills, W'estfalia)-i bányaterületet tárgyalja.

A tanulmány általános helyrajzi, bányászati és földtani áttekintés után rész-
letesen foglalkozik a karbon üledékekhez kötött érctelepek, és a hegységszerkezet
összefüggéseivel. A Ruhrvidék ólom-cinkérctelepeinek legnagyobb része egy, a
karóo^-összletben mutatkozó boltozathoz van kötve. (Auguste-Viktoria antikli-
nális). A vidék legfontosabb töréses formaelemei (a blumenthali vet, és a késbb
vízszintes eltolódást övék) a gyrdés után alakultak ki. A párhuzamos vetrend-
szerekbe és repedésekbe behatolt érchordozó oldatok rakták le a telérek anyagát.
A fiatal mozgások szerepe a karbonbeliekéhez képest elenyészen kicsiny. Az ércese-
dés a blumenthali fvet és az antiklinális metszésén a legersebb.

Az ércesedésben földtani események és ásványtani jellegek alapján három
generáció különböztethet meg. Az els a törésvonal keletkezésével egyidej, galenit-
szfalerit-rézszulfidok, ankerit és kvarc a jellemz ásványtásaság. A második víz-

szintes eltolódásokkal egykorú, az elz generáció érceinek elhelyezkedési irányá-
tól részben eltér telérekben keletkezett. Az említett ásványokon kívül megjelenik
’a pirít, markazit, melnikovit, barit és kalcit is. A harmadik generáció keletkezésé-
ben a másodikhoz hasonlít, attól csak a település irányában tér el, gyakorlatilag
jelentéktelen telérrendszer. Az egész ércesedés hidrotermális.

Az ércesedés az aszturiai szakasszal egyids, tehát felskarbon, de minden-
képen fiatalabb a westfáliai-emeletnél.

A cikk értékét nagyban emelik a szép rajzok és áttekinthet tömbszelvények.

Z o 1 n a i

J e 1 e t z k y J. : IMe Stratigraphíe und Beleiiinitenfauna des Obereampan
und Maastrieht Westíalens, Xorduestdeutsehlands, und Uánemarks sowie éiníge
allgemeine Gliederungsprobleme dér Jiingeren borealen Oberkreide Eurasiens. (West-
falia, Északnyugat-Németország és Dánia felscampániai és maastrichti emeleté-
nek rétegtana és belemnitafaunája, valamint Eurázsia boreális fiatalabb felskrétá-
jának egyes általános tagolási kérdései.) Beihefte zum Geologischen Jahrbuch heft.

1. 1951 Hannover. 142. oldal, 7 táblával és 3 táblázattal.
Az európai földtani és slénytani irodalom eddig igen elhanyagolta a Belem-

niták tanulmányozását, s meg sem kísérelték a róluk elnevezett összletnek (,,muc-
|

ronátás kréta”) általuk való további tagolását. A belemniták irodalmának rövid
kritikai összesítése után a szerz bizonyítja, hogy ez az állatcsoport a boreális

üledékekben való széles elterjedése folytán jól használható rétegpárhuzamosítási
célokra. Segítségükkel a felskréta üledékei jobban és részletesebben, tagolhatók,
mint a foraminiferák alapján. Cáfolja azt a nézetet (B r o t z e n és T r o m p),
miszerint a foraminiferavizsgálatok sokkal pontosabb eredményhez vezetnek,
mint a makrofauna tanulmányozása. Szükségesnek találja a felskréta eddigi 4
alemeletre (coniaciai, santoni, campaniai, maastrichti) való osztását, s a dániai
emelet elkülönítését, szemben a foraminiferákkal végrehajtható hármas (santoni,

campaniai, maastrichti) beosztással. Faunisztikai meggondolások alapján fölveti

a maastrichti alemeletnek külön, a cenorpánival, turonival és szenonival egyenértéki
emeletté való minsítését, a szenóni és dániai emeletek között.

szenoni emelet elhatárolhatóságának tárgyalása kapcsán mint pontosan,
meg nem határozott, többféleképpen értelmezett, túlságosan nagyterjedelm és

faunisztikailag nem eléggé indokolt fogalmat, a „szenon” elnevezést törlendnek
tartja. Helyette az eddig belésorolt alemeleteknek emeletenként való használatát
javasolja. Hasonlóképpen elítéli a ,,neokom”-nak, mint egységnek használatát.
.Mindkettt csak európai viszonylatban találja fölöslegesnek, használhatónak min-
síti azonban ket az európán kívüli területekre, összefoglaló emeletekként.

A továbbiakban egyenként foglalkozik az egyes európai országokban használa-
tos helyi jelleg fels-kréta beosztásokkal. Az euráziai boreális területre legálta-

lánosabban használhatónak a francia beosztást találja, angoum, liger, coniac, santon,
campan, moenian, és stevnsian emeletekkel. Ilyen értelemben a cenománi-turoni-
szenoni-maastrichti beosztás Európa többi kifejldési területeire érvényes.
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Am második része a címben megjelölt terület rétegtani tárgyalása. A vonat-
kozó irodalom, az összes elérhet és használható gyjtések, valamint Hemmori és
Lüneburg idevágó szelvényeinek alapján igyekszik a ,,mucronátás” összletet terüle-
tenként tagolni, ezeket egymással, és az általánosan használt nyugateurópai beosz-
tással egyeztetni. Ez, de a következ slénytani rész is különös figyelmet szentel
a fölösleges, ellentmondó és helytelen elnevezések törlésére, így a m nevezéktani
kérdésekben mérvadó.

A dolgozat harmadik része a belemniták igen részletes slénytani leírása.

A rendszerezés alapjául a következ jellegeket vette: 1. Az egyéni fejldés jellege;

2. A „Schlatzky-index” nagysága; 3. Az edénylenyomat nagysága, és 4. Az alveoláris
szög nagysága (dorsoventrális irányban).

A m terjedelmes irodalomjegyzékkel zárul.

Z o 1 n a i

L e b s a c k AV. : Orgaiiic limesloiies oí the middle and lovver Pennsylvanián
of Kansas. (Középs és fels-pennszilvanikumi szerves mészkövek) és R.H. Elliott—
O. J. Kim: Pennsylvanián reeí Umestone, Terry eoiinty. Texas. (Pennszilvani-
kumi zátonymészkövek, Terry county, Texas.) A Quarterly of the Colorado
School of Mines 1952. ápr. számából.

« A kansasi és texasi pennszilvánikum fontos kolajtelepeket tartalmaz,
anyakzetük fleg mészk. A szerzk ilyen pennszilvániai olajtartó mészkképzd-
mények faunisztikai és üledékképzdési vizsgálatát végezték el.

A faunavizsgálat mikroszkópi csiszolatban történt, az egyes faunaelemek
gyakoriságát párhuzamos vonalak mentén való számolással állapították meg,
százalékos arányukat táblázatban tüntették fel. A faunastatisztika alapján a mészk-
összletek szakaszokra bonthatók, ezeket többen üledékciklusokként értelmezik.

Alaposan vizsgálták a szöveti jellegeket is. Igen sok és jellegzetes sztilolit-

képzdményt találtak, melyek néhol egymást harántoló, talán idben egymásután
keletkezett rendszereket alkotnak. A kzetek likacsossága nagyrészt a szerves-
vázak likacsos szerkezetének következménye. — A kzetek keletkezési viszonyait,
ahol lehetett, tisztázták. Kimutattak zátonyokkal kapcsolatos calcilutitot és calca-
renitet, vagyis törmelékes mészkövet, továbbá vegyi eredés kristályos mészkövet
és biogén, fleg algás típusokat.

Szerzk vizsgálati módszerei és eredményei hazai mészkövek vizsgálatában is

útmutatással lehetnek.
B a 1 k a y

R a m s d e n R. AI. : Stylolitcs and oil niigration. (Sztilolitok és kolaj-
vándorlás) Bull. of. the Amer. Assoc. of Petr. Geqlogists. 36. No. 11. 1952.

Szerz egy amerikai kolajmez tárolókzéteinek vizsgálata közben meg-
állapította, hogy a kolajat ezek sztilolit-rendszere tartalmazza és vezeti. Azért
kell erre felhívnunk a figyelmet, mert a sztilolitok vizsgálata eddig érdekes, de elvont
öncélú tudományos játéknak tetszett, most pedig gyakorlati jelentsége is igazoló-
dik. Ránk nézve is fontos lehet ez a megállapítás, mivel mészk-tárolókzetek
termelése Magyarországon is fokozódik.

Jakucsné

Gulenberg R. et C. F. Riehter: Géographie des tremblements de térré ct

dynamiquc de la croüte terrestre. (A földrengések földrajzi eloszlása és a földkéreg
dinamikája.) Annales de ITnstitut du Globe de Strassbourg. Törne V. Strass-
bourg, 1950.

A dolgozat az 1904 — 1948. közötti, mszerekkel észlelt földrengések nagyságá-
val, földrajzi eloszlásával és a földrengéseredmények a földkéreg és a földköpeny
fels részében lév viszonyok megismerésére nagyjelentség.

A Föld felszíne nagy, szeizmikusán inaktív tömbökbl áll és ezeket egy
szeizmikusán aktív öv határolja.

1. A Csendes-óceán körüli aktív övre esik a sekély (legfeljebb 60 km fészek-
mélység) rengések mintegy 40%-a; a közepes mélység (60— 300 km-es fészek-
mélység) rengések mintegy 90%-a és az összes mélyfészk földrengések. Ez áz öv
nagyjából összeesik az ú. n. andezitvonallal. A Csendes-óceán északamerikai partja
mentén nem észleltek közepesmélység és mélyfészk, csupán sekély rengéseket.
Mindössze Mexico partjainak déli szélén vannak közepesmélység rengésfészkek.

14 Földtani Közlöny — 19-18
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2. Az alpi hegységképzdésnek a Földközi-tenger területétl a Kaukázuson
át Kelet-Ázsiáig húzódó vonulatára esnek az összes többi közepesmélység földren-

gések, valamint a nagyersség sekélyrengések fészkei.

3. Az Atlanti-, Indiai-óceán, az Északi és Déli-Jegestenger területén a szeiz-

mikusán aktív övék az óceáni hátságokkal esnek össze.

4. A fennmaradó jelentsebb földrengések az Afrikai-árkok területén, vala-
mint a Hawai-szigetsoron észlelhetk. A Csendes-óceán területe egyébként csaknem
aszeizmikus.

Gyöngébb (5 nagyságúnál kisebb) földrengések a földkerekség minden
részén észlelhetk.

A földrengéseknél felszabaduló energiaértékek évi ingadozása elég nagy lehet.

Elérheti az átlag hatszorosát, de lecsökkenhet tizedrészére is.

A Csendes-óceán partjainak szeizmikusán aktív részeit a következ kép
jellemzi:

Az óceán fell a kontinens felé haladva elször egy mélytengeri árokvonulatot
észlelünk, majd a sekély rengések és a negatív izosztatikus anomáliák öve következik.
Ezt egy szigetsor követi, legtöbbször aktív tzhányókkal és pozitív izosztatikus
anomáliákkal. Ugyanitt már a közepesmélység földrengések fészkei foglalnak
helyet. Beljebb a mélyfészk rengések mutatkoznak. Az egész terület földrengés-

fészkei közel egy síkon fekszenek. Szerzk szerint ez a jelenségcsoport (mélytengeri
árok, izosztatikus anomália, földrengések) kontinensvándorlással, vagy magma-
áramlással magyarázható. A mélyfészk rengéseknél a magmaáramlás által létre-

hcnzott feszültség lépi túl a törési határt.

Dél-Amerika területén nem ismernek olyan földrengéseket, amelyek fészek-
mélysége 300 és 500 km közt volna. Sehol sem ismeretes 720 km-nél mélyebb rengés-
fészek. Ebben a mélységben nincs rengési törésfelület úgy, hogy a jelenség legfel-

jebb a viszkozitás és a relaxációs id ers csökkenésével magyarázható. Ebben a
mélységben valószínnek látszik, hogy más fizikai mennyiségek is megváltoznak;
így megn az elektromos- és hvezetképesség is.

A Csendes-óceán partjaihoz hasonló- szerkezetek az alpi hegységképzdési
öv területén is észlelhetk; ezeket ugyancsak negatív izosztatikus anomáliák
kísérik. Itt azonban nincsenek mélyfészk rengések. Az alpi zóna aktivitási állapota
sokkal idsebbnek tnik viszonylag, mint a Csendes-óceán partjaié.

Észak-Amerika nyugati partjainak szeizmikus tevékenysége valószínleg a
kontinens e részének délfelé való elmozdulásával kapcsolatos. Ennek megfelelk
e terület törésirányai is.

Az Atlanti-hátság területén nincsenek mélytengeri árkok, jelentéktelenek a
fellép izosztatikus anomáliák és legfeljebb sekély rengések lépnek fel. A mélyben
fellép feszültségek tehát kisebbek.

A földrengések keletkezési mehanizmusá mélyfészk és közepesmélység
rengések esetében is ugyanaz, mint a sekély rengéseknél. Nagy mélységben nem
ismerjük ugj^an pontosan az anyag viselkedését, hiszen a fizikai viszonyok nagyon
eltérnek a felszíni viszonyoktól, azonban bizonyos plasztikus viselkedést fel lehet
tételeznünk. Éppen ezért az észlelt jelenségek nincsenek ellentmondásban az izo-

sztatikus anomáliákkal. Az észlelhet jelenségek mindenesetre kizárják a földren-
gések robbanásszer keletkezését. A nagy rengések rendesen hegységszerkezeti
övékhez kapcsolódnak.

Egyed

B o e k AV.: American triasic Estherids (Amerikai triász Estheriák). Journal
of Paleontology Vol. 27. 1953. 62-76 old. 3 tábla.

Egy 1946-ban megjelent, Budapesten ismeretlen, hasonló tárgyú részlettanul-
mány után, szerz ebben az összefoglaló tanulmányban behatóan ismerteti a triász-
beli Estheria-íéléket. Reámutat ezeknek a levéllábú rákoknak rendszerezési nehéz-
ségeire, amennyiben többé-kevésbbé jó megtartású teknik alaktani jellegei másod-
lagos ivari különbségekkel és nagy változékonysággal bonyolódnak. Kritikai neve-
zéktani vizsgálatai szerint, a korábban kétszárnyú rovarfélére lefoglalt Estheria-
név helyett J o 1 y 1841-ben adott Isaura genusz megjelölése használandó. Ebben az
értékelésben leírja az európai fels-triászban (keuper) általánosan ismert Isaura
miniita G o 1 d f. sp. és az amerikai — szokatlanul nagytermet (4 — 8 mm széles) —
Isaura ovala fajt. Ézenkívül az I. olsoni, I. rriidlolhianensis új fajokat említi. Howel-
liles, Estheriellites néven két új nemet ír le és az Eslheriella nemzetséget ismerteti.



Ismertetések 211

A tanulmány az él alakok ismeretén, többek között D a d a y alapvet
monográfiáján alapszik. Az 1951 novemberben lezárt kézirat bibliográfiájából ért-

heten hiányzik néhány európai idevágó, 1951-ben megjelent tanulmány (D e f-

rétin), de'hiányzik a sajnos nálunk sem elérhet szovjet monográfia is (Lut-
k e V i c s E. M.: Triaszovie Estheriae uz verhov tunguszkoj szer. Tr. Vszeszojuzn.
arkt. inszt., T. 101, bip. 3. 1938.)

Magyar vonatkozásban, a föntebbieken kívül érdekel bennünket ez a tanul-
mány, a Földtani Közlöny L XXXII. kö.tetében ismertetett mecseki Estheria
hungarica tekintetében. E tanulmány értelrnében ez az alak nevezéktanilag Isaura
hungarica — megjelölésre helyesbítend. Üj alakként történt leírása változatlan
marad, mert az I. minuta G.f. sp.-tl lényegesen eltér, az I. ovata L e a sp. közel
hasonló körvonalai és körkörös ráncai mellett a mecseki törpe alakkal azonos nem
lehet. Az I. hungarica leírásában jeleztük, hogy — új alak — a mecseki korkérdést
nem viszi elre. Az új irodalom szerint határozottan a raeti-emeletbe tartozónak
tekinthetjük, a francia „infraliászra” emlékeztet kifejldésben.

Vadász E.

Kay. M.: Xorth American Geosynelines (Északamerikai Geoszinklinálisok)
Geological Society of Americ Memoir 48. 1951.

Összefoglaló leírását adja az északamerikai geoszinklinálisoknak. A meg-
különböztetett üledékgyjt típusokat területileg és rétegtanilag ismerteti. Rá-
világít a geoszinklinális képzdésnek az üledék- és hegységképzdéssel, valamint a
plutonizmussal és vulkanizmussal való kapcsolatára.

A geoszinklinális a kzetek leülepedése közben fokozatosan süllyed medence,
amelynek jellemz kzetkifejldése térben és idben elhatárolható grauwacke és
agyagpala. A geoszinklinális kifejldést mégis nem annyira a kzetminség, in-

kább a rétegvastagság jellemzi.

Az üledékgyjt medencék osztályozásának alapjául a kratonhoz való vi-

szonyuk szolgálhat. Különbség van a kraton és merev kraton között. A merev kraton
hegységképzdés révén megmerevedett, többé-kevésbbé szilárd középpontú kéreg-
rész. A kraton ellenben olyan tömörebb kéregrész, mely kéregmozgások révén id-
szakosan üledékgyüjtmedencévé is válhatik. A K a y-féle üledékgyjt típusokat
a S t i 1 1 e-féle beosztással az alanti táblázat hasonlítja össze.

ÜledékgAHíjl típus Kay szerint S t i 1 1 e szerint

Kratont szegélyez
Eugeoszinklinális

Orthogeoszinklinális
Mio-

Exo- ,,

Parageo-

szlnklinákis
Kratonon belüli Autó- ,,

Zeugo-

Epieu- ,,

Orthogeo-

szinklinális
Merev kratonhoz csatlakozó Taphro- ,,

Paralia- ,,

Merev kraton Pajzs

1. Kratont szegélyez geoszinklinális. Viszonylag mozgé-
kony földkéreg részek. A szomszédos, ^e elkülönült kraton szegélyét követ hosszú,
keskeny süllyed terület, amely egyaránt lehet szárazföldi térszín, vagy tenger-
medence. Eugeoszinklinális; A szárazulat peremét szegélyez süllyedék,
amelyet vulkáni mködés és a viszonylag gyors süllyedéssel együttjáró nagy leüle-

pedési sebesség jellemez. Uralkodó kzetei
:
grauwacke, láva, tufa, kevésbbé osztá-

lyozott és gyengén koptatott, durva — fleg vulkáni eredet — szárazföldi kzet-
anyag. (Pl. Északamerika Atlanti- és Csendes-óceáni part\dékeinek paleozoi réteg-

14 *
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sora). Miogeoszinklinális: A kraton szegélyén, de a vulkáni övön kívül

elhelyezked üledékgyjt medence. Jellemz kzetei : kvarchomokkvel váltakozó
karbonátos kzetek és ortokvarcitok ;

vulkáni kzetek nincsenek. Más geoszinkli-

nálisok áthalmozott üledékei (grauwacke, agyagpala) is elfordulnak a rétegösszlet-

ben. (Pl. az északamerikai kambrium a Sziklás-hegységtl Montana, Wyoming, Utah,
Nevada államokon keresztül egészen Nyugat-Sonoraig.)

2. Kraton on belüli geoszinklinálisok. A fleg vetdések
mentén besüllyed, viszonylag merev kéregrészekbl alakult geoszinklinálisoknak

három csoportjuk van. Exogeoszinklinális: A kraton szegélyén belül

es süllyed terület. Anyaga fleg a kraton küls szegélyén lév felföld lepusztu-

lásából származik. Uralkodó kzete : grauwacke, amely gyors áramlásokra utaló
keresztrétegezett, deltás kifejldés, mélyebb vízi leülepedés esetén pedig viszonylag
csekély földpáttartalmú. Társkzete agyagpala. (Pl. Pennsylvania alsó-ordovicium
és devon rétegsora, Wyoming kréta kifejldése.) A u t o g e o s z i n k 1 i n á 1 i s:

Elliptikus, teknalakú süllyedék, amelyet a kraton tömegétl árkos vetdések
választanak el. Jellemz kzetei közt van ortokvarcit, grauwacke, agyagpala és

arkóza is, rétegsora mégis uralkodóan karbonátos és sókzetekbl áll. (Pl. Michigan
alsó-szilur, Illinois mississippi rétegsora.) Zeugogeoszinklinális: Hasonló
az autogeoszinklinális kifejldéshez, üledékeinek zöme azonban a kraton kiemelked
bels felföldjérl lepusztított kristályos kzettörmelékbl és konglomerátumból áll. f
Az arkózát és grauwackét legtöbb esetben konglomerátum határolja. Legjellemzbb I
példája : a coloradói és új-mexicói pennsylvanikum és perm. í

3. Merev kratonhoz csatlakozó geoszinklinálisok.
^A merev kratonhoz csatlakozó és a hegységképzdés, valamint plutói benyomulások •

révén viszonylag ersen megmerevedett üledékgyjtk háromfélék :Epieugeo-
s z i n k 1 i n á 1 i s: Részint vulkáni övvel, részint emelked sasbéi’cekkel szegélye-

zett süllyed medence, amelyet ers kéregmozgások szerkezeti takaróvá alakíthat- i

nak. Kzetanyaga fleg grauwacke, de gyakori az arkóza is. Alárendelt mennyi-
ségben kagylösmészk és sókzetek, valamint tzk és agyagpala is elfordulnak.
Ilyen kifejldés a canadai Mardime-tartomány karbonja és a kaliforniai harmad-
idszaki, valamint kréta kifejldés. T a p h r o g e o s z i n k 1 i n á 1 i s: Üledék-
feltöltdéssel lépést tartó süllyed kéregrész, amelyet vetdések szabdalnak. Ural-
kodólag arkózából áll, mert a nagy intruziókkal átjárt eugeoszinklinálisok felemel-
kedett részeinek területe nagy mértékben csökkent. Ilyen jelleg az atlanti tenger-
partmenti alsó-triász geoszinklinálisi Paraliageoszinklinális: A jelen- '{

légi szárazulati partszegély mentén történt peremsüllyedések következtében ki-

alakult üledékgyjt. Szárazföldi eredés törmelékanyagok és tengeri iíledékek
változatos sorozata fordul el ezekben a rétegösszletekben. Ilyen kifejldés például
a mexicói Golfpart északi szegélyén húzódó paleocén és eocén.

A földtörténeti múltban valamennyi jelenlegi szárazföld eugeoszinklinális
lehetett. Az óceáni medencék peremén elhelyezked jelenkori szigetsorok valószín-
leg új szárazfölddé alakulásban vannak.

Az üledékgyjtökben sokszor 2 — 3 km vastagságú kéregrészek lepusztulásából
származó anyag lerakodását kell feltételeznünk. A praekambriumban mintegy 5 km
vastag kéregrész pusztult le.

A leülepedés sebessége a geoszinklinálisok fejldési szakaszaitól függ. Leg-
nagyobb ennek értéke az eugeoszinklinálisokban (millió évenként 1.50 — 300 m),
legkisebb a zeugeoszinklinálisokban (0,8 — 1,0 m közt millió évenként).

Völgyi L.

P li 1 e g e r F. H. — Parker F. L.: Eeology of Foraniinifera, IVorth-
west Gulí of Mexieo. (Foraminiferák ökológiája a Mexikói öböl ÉNy-i részében.)
Geological Society of Amerika Memoir 46. 1951.

A könyv els részében P h 1 e g e r számol be az 1947-ben lezajlott tenger-
kutató expedíció munkájáról és eredményeirl. Az expedíció megvizsgálta a Mexikói-
öböl foraminifera-faunájának vízszintes és függleges elterjedését. Vizsgálták az
egyes fajok elterjedését a különböz tengermélységekben a fenéken, st zavartalan
magmintákat vettek a tengerfenék üledékeibl is. Ezzel egyidejleg rögzítették az
egyes tengermélységekben észlelt hmérsékleti adatokat és á sótartalom értékeit is.

A mintákat behatóan megvizsgálták. Tanulmányozták az él foraminiferák proto-
plazma-anyagát, az állatok vázait; meghatározták ket, megállapították tömegüket
és az egves fajok egvedszámát. 5 kifejlödési övét állapítottak meg ennek alapján :

1. 80-120 m ; 2. 18Ó-220 m ; 3. 500-750 m; 4. 1000-1.300 m és 5. 1800-2000 m
között. Ezeken belül alfácieseket is megkülönböztettek.
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A második részben Phleger és Parker foraminiferák részletes leírását

közük. 193 fajt írnak le, melybl 175 fenéklakó, 18 pedig plankton alak. 36 új fajt

és egy új alfajt említenek. A leíró részhez szép fényképek csatlakoznak.
A könyv sok értékes adatot tartalmaz a ma él foraminiferák életviszonyairól,

melyeket fel lehet használni kihalt foraminifera-fajták kiértékelésekor is.

K i 1 é n y i

S a u n d e r s D. F. Thermolumineseence and suríace -correlatlon of limesto-
nes. (Termolumineszcencia és mészkfajták kapcsolata.)

P a r k s J. -M. Use oí thermolumineseence of limestones in subsurface stra-
tigraphy (A termoluminescencia használata a felszínalatti rétegtanban). Bull.
Assoc. Petr. Geol. 37., 1953.

Legtöbb mészk hevítve fényt bocsát ki. Ez a fény a kzet kalcium- és mag-
néziumkarbonátásványaiban radioaktív hatásra létrejött rácshibákból ered. Erre
mutat az is, hogy az egyes kzetekben a termikus fény ereje nagyjából a radio-
aktivitással arányos.

Ha a hevítés során a hmérsékletet és a termikus fény ersségét diagrammba
visszük, akkor az illet kzetre jellemz többmaximumos görbét kapunk. A kísér-
letek szerint valamely réteg vízszintes kiterjedésében vett minták görbéi közel egy-
formák, de az egymásrakövetkez összletek görbéi ersen eltérk, st sokszor vala-
mely vastagabb képzdményen belül kzettanilag el nem különíthet szintek is

kimutathatók ezzel a módszerrel.

A termolumineszcencia segítségével a következ rétegtani feladatokat oldhat-
juk meg, felszínen és fúrásokban : a) Rétegazonosítás, b) Kzettani szempontból
egyöntet mészkösszleteket finomabban szintezhetünk, c) Ismert szelvénybl
kiindulva, üledékhiányokat és eróziós diszkordanciákat mutathatunk ki.

Látható, hogy ez a módszer az ismert mélyfúrási rádioaktív szondázásnak
egyik változata, annál nem egyszerbb, de számos esetben jobban használható.

B a 1 k a y

R. W e y 1 : Zr Frage dér Sehwermineralienvernitterung in Sedimenten.
(A nehézásványok múlásának kérdése az üledékekben.) Erdi u. Kohlé, 1952. jan.

Valamely üledék nehézásványtársaságának összetételét nemcsak az anyakzet
nehézásványtársasága szabja meg, hanem nagy mértékben befolyásolja a szállítás

közben és az ülepedés után ható mállás is. A mállás következtében a mállékonyabb
nehézásványok mennyisége csökken ; a megmaradókon egyre gyakrabban és egyre
szebben kifejldött étetési ábrákat találunk. Ha a nehézásványtársaság százalékos
összetételét és az étetett ásványok arányszámát az anyakzettl az üledékes kzetig
grafikonban ábrázoljuk, akkor ezeket a folyamatokat mennyiségileg is követhetjük.
A mállás hatását csak akkor tekinthetjük bizonyítottnak, hogyha a különbözeti
kimállás és az étetés jelensége egymással párhuzamosan jelentkezik.

A nehézásványok kimállása és étetettsége az üledékes kzet korával n.
Ha az illet kzet mésztartalmú, a kimállás csak csökkent mértékben érvényesül.
Tengeri üledékekben ez a hatás általában gyönge.

A kimállottságot nehézásványtársaságok és — közvetve — üledékes kzetek
jellemzésére fleg szárazföldi, alluviális és folyami üledékeknél, valamint talaj-

szelvényeknél használhatjuk. Bizonyos esetekben a partszegélyi és szárazföldi
fáciesek elhatárolására is alkalmas ez a jelleg.

B a 1 k a y


