
ISMERTETÉSEK

Szörényi Erzsébet: Podolia miocén tengerisün-faunája. (Geologica
Hungarica, series paleontologica 23. füzet.

A munka szerzjének a Szovjetunióban töltött aspiránsi éveiben készült, ott

kandidátusi dolgozatként került benyújtásra.

A munka Podolia különböz lelhelyeirl származó, a lwowi egyetem gyjtemé-
nyében rzött miocén tengerisün-fauna monografikus feldolgozását adja és mivel
errl az anyagról eddig egy-két utalásnál több az irodalomban említve nincsen, tel-

jesen új és térben, de tartalomban is lényegesen kibvíti a mediterrán övezet miocén
tüskésbrinek elterjedésére és állatföldrajzi kapcsolataira vonatkozó ismereteinket.
Tekintettel arra, hogy' a transzgredáló tortonai tenger homokos lajtamészk üledékeibl
származó anyagról van szó, egyveret faunaként domborodik ki Szörényi szabatos
és teljes feldolgozásában. Bennünket közelebbrl annyiban is érdekel ez a m, mert
a Magyar és Erdélyi medencékkel a miocénban fennállott közvetlen kapcsolat a farmák
sokban megegyez képében jól kifejezésre jut. Minthogy a Magyar és Erdélyi medencék
miocén tüskésbr világáról (fleg Vadász E. monográfiájában) bséges adatok
állnak rendelkezésünkre, Szörényi most megjelent munkája teljes idszerséggel
kapcsolódik azokhoz, és így a hazai szakirodalomban való közzététele minden tekin-

tetben indokolt.

A podoliai tortonai-emelet tengerisün-lelhelyeinek földtani kifejldési módjára
ellemz a Clypeaster-ek úgyszólván teljes hiánya. Különösen gazdagon képviseltek

a Scutella, Pliolampas, Hypsoheteroclypeiis és Prospatangus nemek. A Hypsoheteroclypeus
nevet szerz az Echinolampas alakkörben régebben Hypsoclypeus és Heteroclypeus

néven elkülönített nemek összesít elnevezéseként ajánlja azért, mert már régebben
bebizonyosodott, hogy az a vélt jelleg, aminek alapján a Heteroclypeus nem elkülöní-

tése történt (rágószerv), téves megfigyelésen alapult. Egyéb jellegek tekintetében az
összevonás és az Echinolampas nemtl való elkülönítés látszik indokoltnak.

Ki kell emelnünk, hogy Szörényi leírásai, egybevetései és az irodalom fel-

használása olyan lelkiismeretes, aprólékos gondossággal és kimerít teljességgel történ-

tek, hogy ebben a tekintetben a m példaadó lehet. A fauna 17 nem 51 faját foglalja

magában, utóbbiak közül 9 újnak bizonyult. A fauna együttesnek a mediterrán miocén
medence egyéb tüskésbr lelhelyeivel való összehasonlításában feltnen kifejezésre

jut a Magyar medencével fennálló rokonság, de az az érdekes tény is, hogy egyes iszap-

lakó fajok Podoliától aránylag nagyobb távolságokban is elfordulnak anélkül, hogy
a közvetlen kapcsolat az illet fajnak közbees területek farmájában való megjelenésé-
ben is kifejezésre jutna. Ezt a jelenséget szerz a csillangós lárvák áramlások szállí-

totta meroplanktonos szétszóródásával hozza kapcsolatba, aminek lefolyásában könnyen
elképzelhet, hogy megtelepedésre alkalmas lehetség és élettér csak nagyobb távol-
ságra adódnak.

T e 1 e g d i R o t li

Schmidt E. R. : Karszt és karsztos hévíz-forrásaink geomechanikai alapjai-

(Bányászati Lapok, 1953. aug.)

Az egységes karsztvízszint alakulására a hegységszerkezeti elemek (vetk, tekto-
nikus árkok) nagy hatással vannak. Hogy azonban milyen szerkezeti elem, — illetve

milyen erhatás, — hogy nyilvánul meg a karsztvíz viselkedésében, azt eddig részletei-

ben nem tisztázták. A Magyar Középhegység kialakulása során egy EK-DNY-i és egy
DK-ÉNY-i törésreftdszer keletkezett. Ezek közül az ÉK-DNY-i, hosszanti törésrend-
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szer összenyomó erk hatására alakult ki és ezért zárt. A másik, harántirányú törés
rendszer viszont táguló jelleg, nyitott, ezért természetes, hogy ennek a haránt

-

rendszernek a mentén megy végbe a karsztvíz áramlása, és ennek mentén találhatók a
karszt források is.

Balkay

Schmidt E. R. : Geomechanikai jegyzetek a Dunazug-hegyvidék hegyszerke-
zetéhez. (Bányászati Lapok, 1953. ápr.)

A Dunazug-hegység ftörésirányait illeten sok eltér vélemény alakult ki-
Egyesek szerint itt az ÉNY-DK-i irány a volt mezozóos medence és a jelenlegi hegy-
ség csapásiránya. Ismét mások az É-Di- irányt tartják a legfontosabb tektonikai
iránynak.

S c h m i d t E. szerint a Dunazug-hegységben is, mint a Magyar Középhegység
többi részében, az ÉK-DNY törésirány a tektonikai firány. Az erre merleges ÉNv-DK
törésrendszer ezen belül, harántirányú pásztákra tagolja a hegységet, ez azonban
mozgásmechanikai szempontból másodrend jelleg. Véleménye szerint az É-D-i
törésirány sohasem foglal, magában átmen, nagy hosszúságú töréseket : ezek inkább
medenceszegélyeken, árkos besüllyedésekkel kapcsolatos húzóerk hatására kelet-
keztek.

Az ÉK-DNy ftörésirányra merleges, pásztás haránttörések fleg azért jelen-

tsek, mert ezek szolgálnak a terület vízrajzának tektonikai alapjául.

Balkay

K Bonpocy o- reoJionmecKHX cj)opMauH«x. (A földtani képzdésekrl tartott vita-

ülés eredményei)

.

A Szovjet Tudományos Akadémia bányászati-földtani intézetének kezdemé-
nyezésére a Nyugatszibériai Csoport 1953-ban, Novoszibirszkben vitaülést tartott
a földtani képzdésekrl. Ez a háborúutáni második ötéves tervben felvetett földtani

kérdések megoldásának kezdetét jelenti. A vitaülés hét napig tartott, 250 küldött
vett részt 36 tudományos kutatóintézet, ipari földtani szervezet és a fiskolák
földtani tanszékeinek képviseletében. Az értekezlet a következ feladatokkal fog-

lalkozott :

1 . A különböz kutatóintézetekben és ipari szervezetekben a földtani formációk-
kal kapcsolatosan folytatott elméleti és gyakorlati kutatómunka kritikai megvitatása
és az eredmények összegezése.

2. A további munka fbb irányainak meghatározása és

3. a tudományos és ipari szervezetek felé olyan javaslat kidolgozása, amely fel-

hívja a figyelmüket, hogy elméleti és gyakorlati munkájukban, de különösen a földtani

térképezésnél és az ásványi nyersanyagkutatásban használják fel a földtani képzdések-
rl szóló tudomány eredményeit.

Az értekezlet résztvevi 13 eladást hallgattak meg, melyek mind a földtani

képzdésekrl szóló tudomány általános elméleti tételeivel, mind a Szovjetunió egyes
vidékeinek földtani képzdéseivel kapcsolatos területi földtani kérdésekkel foglalkoztak.
Az elfogadott határozatban egységes irányelveket állapítottak meg a további elméleti

és gyakorlati munkában, új feladatokat jelöltek ki és szervezési kérdéseket tisztáztak.

A vitaülés lehetvé tette különböz kollektívák geológusainak találkozását, ami
a gondolatok szabad kicserélésére és a különböz nézetek megvitatására adott
alkalmat.

Az eladások és felszólalások megmutatták, hogy a földtani képzdésekre vonat-
kozó tudományos kérdéseket a geológusok mindegyike a marxi-lenini módszer egyedül
helyes álláspontján igyekszik megoldani. Ez a záloga a képzdésekre vonatkozó felada-

tok helyes értelmezésének és a fennálló nézeteltérések megszüntetésének, a földtani

képzdésekrl szóló tudomány kollektív munkával történ továbbfejlesztésének.

Kilényiné
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Meteoritik a. (A SZU harmadik meteoritikus-kongresszusának eladásai.)
A SzU Tudományos Akadémiájának Kiadója, Moszkva, 1952.

A Feszenkov akadémikus szerkesztésében megjelent m a meteoritika
különböz kérdéseivel foglalkozik, többek között meteorok vegyi és ásványtani elem-
zésével, koruk meghatározásával, a meteorok és hulló csillagok röppályáinak megfigye-
lési és számítási adataival. A kongresszuson mintegy 70-en vettek részt. Igen figyelemre-
méltó, hogy a tudomány ilyen szk területén is, mint a meteoritika, melyben még a
nagy nyugati államokban is csak néhány kutató mélyedt el, milyen hatalmas appa-
rátussal dolgozik a szovjet tudomány. Ennek megfelelek az eredmények is : a jelen,

1 60 oldalas kiadvány a meteoritika minden ágáról a legkorszerbb fejtegetéseket tartal-

mazza.

CapHHeBa — CoKOjibCxa: OnpeaeaHTeab najié030iíCKHx SpaxHonoa noflMOC-

KOBHOft kot

J

iOBHHbi (A Moszkvai medence paleozoós Braeliiopodái. Határozó.) Trudi
paleont. inst. AN SzSzSzR, T. 38, 1952.

Minden terület földtani szerkezetének megismeréséhez legfontosabb feladat
a sztratigráfia kidolgozása. A szelvény részletes rétegtani tagolása és az egyes tagok
földtani korának megállapítása önmagában is elsrend fontosságú feladat, emlékez-
tetnünk kell azonban arra, hogy csakis a rétegtani viszonyok alapján oldhatók meg
a tektonika, sföldrajz és az ásványi nyersanyagkutatás kérdései. Természetes tehát,
hogy a szovjet geológusok eltt álló feladatok között is a legidszerbbek egyike a
rétegtani részletezés és egységesítés.

A rétegtani tagolás és az üledékes összletek korrelációja szempontjából legfon-
tosabb az slénytani (biosztratigráfiai) módszer. Az slénytan hivatott arra, hogy meg-
oldja nemcsak a rétegtan, hanem a fáeies-elemzés és az sföldrajz kérdéseit is, amelyek
ma szintén az érdekldés homlokterében állnak. Ezért törvényszer jelenség ma az
slénytani kutatások nagy lendülete, ami megfelel egyben a földtani kutatómunka
gyakorlati követelményeinek is. A rétegtani feladatok megoldásában a szovjet pale-
ontológia eredményeit mindenki ismeri. Természetes azonban, hogy a sikerek mellett
számos hibát is találunk. A legsúlyosabbak egyike az, hogy az slénytan eredményei
nem hatolnak be a földtani-kutató munka gyakorlatába. Az slénytani anyag meg-
határozása — mint ismeretes — speciális monográfiák útján történik. Ez utóbbiak
olyan régi klasszikus alapmunkák, amelyek gyakran a nagy tudományos központok
munkatársai részére is hozzáférhetetlenek. Még nehezebb helyzetben vannak ebbl
a szempontból a távolabb, ipari szervezetekben és tudományos intézményekben dolgozó
paleontológusok és geológusok. Ezek gyakran még az alapvet paleontológiái mono-
gráfiákat sem használhatják.

A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Paleontológiái Intézete paleonto-
lógiái határozók kiadását indította meg a Szovjetunió egyes területeinek különböz
fauna-csoportjaira vonatkozóan. Ezek a határozók segédeszközei lesznek az slénytani
anyag helyszíni feldolgozásának és részben helyettesítik a nehezen hozzáférhet mono-
gráfiákat.

Eddig két ilyen határozó jelent meg : Szoskina: A négysugarú devon
korállok határozója és az általunk ismertetett könyv. Ez utóbbi a Moszkvai-medence
paleozoós brachiopodáival foglalkozik, nem- és fajdiagnózisokat és devon, karbon és

permi üledékekbl származó Bracliiopodákról készült fényképfelvételek atlaszát fog-

lalja magában. Összesen 424 fajt tartalmaz, amelyek 91 nemhez és 21 családhoz tartoz-

nak.

A zoológiában és a botanikában már régen alkalmazzák a határozókat, azonban
a paleontológiában mindeddig még nem. Szaricseva és Szokolszka könyve
tehát új, eredeti típust képvisel a földtani irodalomban.

Ford. : K i 1 é n y i n é

Lektorálta : V a d á s z E.

Tkxomhpoi B. A.: 0 pacTHTe jibHOCTH anoxn MaMOHTa Ha ceBepe Cn6npn
(Tyihomirov B. A. A mainmut korának növényzete Észak-Szibériában) . Priroda, ,1951.

évi 1. szám.

A múlt század második felében Észak-Szibéria örök jégborította területein több
manunut tetemét találták. Az állatok fogai közt, szájüregében és gyomortartalmában
talált növénymaradványok alapján kialakult az a vélemény, hogy a maminut tlevelek-
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kel, fkép fenyágakkal táplálkozott. Találtak hanga-félék (Ericaceae) és vörös áfonya
(Vaccinium vitis idaea) leveleket és a tlevelek közül a lucfeny (Picea obovata),
jegenyefeny (Abies sibirica) és vörösfeny (Larix sibirica?) ágacskáit. Ugyanott
a fz (Salix) és a nyírfafélék ( Betulaceae)

,

valamint csikófarkfélék (Gnetaceae) kép-
viselit is.

Az 1 846-ban J akutiában talált mammut-tetem gyomortartalmában fkép feny-
rügyek és megrágott fiatal fenytobozok voltak. Szukacsova következ edényes növé-
nyeket találta részben a gyomortartalomban : ecsetpázsit (Alopecurus alpinus Sm.),
taréjos búzaf (Agropyrum cristatum L. Gaertn., A. cristatum L. (B e s s .,) hernyó-
pázsit (Beckmannia syzigachne S t e u d. (F e r n a 1 d . B. eruciformis L. (Hs t),

árpa (Hordeum brevisubulatum (T r i n .) Link, H. violaceum Boiss. et Huet.)
és sás (Carex lagopina W ah 1 b.) Ezenkívül kisebb mennyiségben: boglárka (Ranun-
culus acris L.) és csajkavirág (Oxytropis sordida W i-1 1 d. Pers ., O. sordida W i 1 1 d.

(T r a u t v.) és még néhány rossz megtartásuk miatt bizonytalan növényt : tippán

( Agrostis sp.,), sás (Carex sp.,) pázsitffélék (Gramina gén. et sp.?)

Szukacsov rámutat továbbá arra is, hogy a mammut táplálékának növény-

maradványaiban »néhány mag a pipacs (Papaver nudicaule L.) magjaira emlékeztet«
és ohárom apró gyümölcs hasonlít az északi kakukf ( Thymus serpyllum L.) gubacsaira«.
Ezt azonban a szerz nem tudta pontosan megállapítani.

Ugyanennek a mainmutnak a gyomortartalmában a Hypnum fluitans (Dili.) L.
(= Drepanocladus fluitans) Hedw. (Warnst.,) és az Aulacomnium turgidum
(W a h 1 n b.) Schwaegr. mohafajtákat is találták.

A fentiek alapján Szukacsov arra a következtetésre jutott, hogy »a mammut
(

olyan réten legelt, ahol voltak alacsonyabb helyek, ahol liemyópázsit (Beckmannia
eruciformis L. Hst és Hypnum fluitans (D i 1 1.) L.) és magasabb, elég száraz helyek,
ahol taréjos buzaf (Agropyrum cristatum L. (B e s s .), csajkavirág (Oxytropis sordida)

W i 1 1 d. (Trautv.), boglárka (Ranunculus acris L.) került az ecsetpázsit (Alope-
curus alpinus Sm..). az árpa (Hordeum violaceum Boiss. et Huet.) és a sás (Carex
lagopina W ahlb.) bozótjai közé, közepes nedvesség helyeken.

«

A közelmúltban szovjet sarkkutatók újabb inammutleleteket tártak fel. Amammut-
. lelettel azonos rétegben olyan növénymanfdványokat találtak, amelyek alapján követ-
keztetni lehet arra, hogy a táj mirimammut jégkorszak utáni idkbl származik és életében
azon a területen meleget kedvel növényzet volt. Iszapos üledékekben a törpe nyírfának

(Betula exilis S u k.) és a szomorúfznek ( Salix, tipus : S. arbuscula L. vagy 5. lanata

L.) levél- és farészeit találták ; ez utóbbi nagyméret (5—6 cm átméret, 2—2,5 m hossz-

méret). A ffélék közül zsurlót (Equisetum arvense L.) találtak nagy mennyiségben.
Ezen a területen törpenyírfa ( Betula exilis S u k.) ma nem található.

S z u k a c s o v meghatározta a régebbi berezovi mammutlelettel elkerült famin-
tákat és a következket állapította meg : égerfa (Alnus sp.), vörösfeny (Larix sp.) és

nyírfa ( Betula alba L. s. 1.), melyek ma is találhatók a Kolima-patak völgyében. Szerinte

az éghajlat nem volt zordabb, mint ma, nyitott kérdés, hogy melegebb voít-e vagy éppen
olyan, mint ma.

Tolmacso v a szibériai mammut korát az említett flóraelemek alapján poszt-

glaciálisnak tartja. Szerinte »Eurázsia legészakibb növényzete a mammut életében a mai-
hoz hasonló volt azzal a különbséggel, hogy az erdöv határa északabbra volt és a szára-

zabb éghajlat kedvezett a réti növénytársulásoknak a mocsár-tundraszer társulások-

kal szemben.

«

Kilényiné

Andrusov D.: Étude géologique de la zone des klippes internes des Karpates
occidentales. IV. Stratigraphie du dogger et du maim. V. Stratigraphie du crétacé. (Földtani
tanulmány a Nyugati-Kárpátok bels szirtes övérl. IV. A dogger és maim réteg-

tana. V. A kréta rétegtana.) Geologicke Práce, sosit 34. Slovenska Akadimia, Brati-

sláva, 1953.

Andrusov a Nyugati és Központi-Kárpátok három évtized óta kiváló kuta-
tója, ebben a munkában korábbi részletes tanulmányainak folytatásaként, a dogger
és maim, valamint a kréta üledékek rétegtanát foglalja össze. A liász kifejldését meg-
elz, 1931—38. között megjelent monográfiákban közölte.

A Kárpátok földtani kifejldéseinek ismerete bennünket tudománytörténetileg
is közelrl érdekel, mert H a n t k e n M. múlt századbeli itteni szorgalmas gyjtésein
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kívül, az Állami Földtani Intézet 1910-ben megindított részletes térképezésében, néhány
éven át több magyar geológus is mködött. Ez a munka az elz háború alatt megszakadt,
majd az impériumváltozással megsznt. Andrusov az errevonatkozó magyar iro-

dalmat elismer módon figyelembe vette. Ebben a monográfiában az eddigi szétszórtan
található idevágó leírásokat saját évtizedes korszer üledékkzettani, üledékképzdési
és faunisztikai vizsgálatai alapján példamutató összehasonlító szintézisbe foglalta össze.

A bels szirtes övben tudvalevleg a szubpienini, pienini és magastátrai (manini)

kifejldési sorokat különböztette meg s a dogger és maim, valamint a kréta üledékek
rétegtanát ezek szerint ismerteti. A koszteleci sorozatban csak a liász van képviselve,
ami a még hátralev triász rétegtannal együtt kerül földolgozásra.

A dogger és maim rétegtani kifejldéseit Andrusov nyomán a 144. oldalon
lév táblázatban Összesítjük.

A kárpáti szirtes öv dogger és maim kifejldésében sok közös vonást találunk
a Magyar Középhegység juraképzdéseivel. Az általánosan alpi jellegen kívül ilyen a
hézagos rétegtani település, a szintkeverdés, a radioláris tzkrétegek felsdogger-
alsó-malm helyzete, a nyugateurópai szültek elkülöníthetetlensége, krinoideás és posidon-.
omyás rétegek megismétldése, gumós-ammonitás és tzköves mészk kifejldének
jellegzetessége. Andrusov beható üledékképzdési, üledékásványtani és faunisz-

tikai vizsgálatok alapján a jura-üledékek legnagyobb részét határozottan sekélytengeri

st kismélység zátonykeletkezésnek vallja, mint azt a magunk részérl régtl fogva,
a geoszinklinális-mélységek meghaladott fölfogásával szemben, ismételten hangoztattuk.
A radioláriás tzk képzdésében mélyebbtengeri képzdés felé hajlik s annak kelet-

kezését a mai radioláriás iszap módjára lehetségesnek véli. Említi ezzel kapcsolatban
mészhéjú szervezeteknek, Globigerináknak részben vagy egészben történ kovásodását.
Ezzel szemben, legújabb bakonyi megállapítások (S i d ó M.) szerint, határozottan
nyilttengeri és sekélytengeri üledékekben a Radioláriák kovaváza utólagos kioldódással
mészanyagúvá vált. Mindez azt mutatja, hogy a mai radioláriás iszap, st a mangán-
kiválásra vonatkozóismereteink nem elegendk a radiolarit és a jurabeli mangánképzdés
viszonyainak megítélésére, még kevésbbé azonosítására. Sokkal bonyolultabb geokémiai
folyamatok együttesével és ütemes váltakozásával kell itt számolnunk, aminek kérdéseit

a folyamatban lév magyar vizsgálatok a közeljövben messzemenen elreviszik.

Az alpi és a kárpáti szirtes övék jurakifejldéseinek szerkezeti viszonyai, föl-

állított és átbuktatott helyzet gyrt összleletekkel hasonlíthatatlanul bonyolultabbak,
mint a Magyar-Középhegység rögökre tagolt táblás szerkezete. Ezért a rétegek egymásra -

következése, kifejldési azonossága, vagy különbözsége biztosabban megállapítható.
Faunisztikai különbségek, különösen a dogger és maim rétegösszletekben alig lesznek,

legföljebb a faunaelemek eloszlásában, illetve gyakoriságában mutatkoznak.

A kárpáti liász kifejldése azonban lényegesen eltér a Magyar-Középhegység-
beliektl. Gresteni és foltos márga képzdményei és rétegtani tagolódása is inkább a
Mecsekhegvségével egyezik. Faunaelemei is közelebb állnak ehhez.

A kárpáti kréta kifejldések mediterrán jellegek ugyan, de a magyar-
országiakkal nem sok vonatkozást mutatnak. Egyes faunaelemek azonosságán kívül
egy-egy jellegzetes földtani kifejldésben is vannak hasonlóságok (barrém — apti rudis-

tás mészk, albai glaukonitos rétegek), általában azonban a bakonyi teljes kréta réteg-

összlet egészében határozottan déleurópai, eltér kifejldés. Á Nyugati-Kárpátok
flisöve, a szirtes övék és a magastátrai takaró kréta rétegösszlete, st a Keleti- és Déli-

Kárpátok hasonló rétegtani tagolódású krétasorozata eltér a Magyar-Középhegység
kréta rétegösszletétl. A kárpáti kréta-összlet különböz öveiben az alsó- és a fels-kréta
tagozatok többé-kevésbbé hézagosán, legtöbbször nagy vastagságú üledékösszletekben
nehezen elhatárolható módon mutatkoznak (2. táblázat). A legalsó kréta-tagozatok
átmeneti rétegekkel csak a szirtes övben mutathatók ki (Manini-öv). A szenon-emelet
Andrusov szerint a Nyugati-Kárpátokban a flisövben, az upohlavi konglomerátum-
összletben partszegélyi zátonvfáciessel, hippuritás mészkvel, a puhovi márga rétegek-
ben, mélyebbvizi, nyílttengeri (globigerinás, globotruncanás) képzdésekkel, helyenként
keletalpi, gozau-jelleg esökkentsósviz, kszenes homokk rétegekkel is mutatkozik.
Az utóbbiak a szenon fels tagozatát képviselik (fels-szantoni-emelet)

.

A magyarországi kréta üledékek kivétel nélkül partszegélyi és szubneritikus
képzdések. Nyilttengeriek nincsenek. Flisjelleg krétaüledékek csak az Alföld keleti

medencealjazatából kerültek ki (Debrecen, Szolnok, Törökbecse), Globotruncana-tar-
talommal.- Ezek részben az Erdélyi-Érchegység fliskifejldésére utalhatnak, cenomán-
szenon emeletbe tartozással.
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A jurarétegek rétegtani kifejldése a Nyugati Kárpátok bels szirtövében.

(Andrusov nyomán, 1 9 5 3).

Kifejldés
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Euaspidoceras perarma-
tum

Cardioceras cordatum
Quenstedticeras lamberti
Peltoceras athleta
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Bath
Oppelia discus
Oppelia aspidoides
Oppelia fusca

Krinoideás
mészk

Krinoideás
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Szürkefoltos

H Jj

f? cd Ml
a, n i;

-u <n

s I S
l í i

Bajóci

Cosmoceras garantia-
nam
Witchellia rontani
Otoites sauzei
Sonninia sowerbyi

[ész-

és

márgapala-

üáriás

mészk

és m Vörös
gumós
gyér
ammo-
nitás
mészk

Ludwigia murchisonae
mészmárga
20—40 m

Vörös,
tzkövés

Aaléni
Leioceras opalinum krinoi-
Dumortieria pseudo-
radiosa

ctf

ti
deás
mészk
és vörös
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I I
pleisztocén édesvízi mészk,

ponnómai laza homokk
apti meszes homokk és
krinoideás mészk
ma/m mészk és tzk
doggermészk és tzk

l I

kozéps/iósz krinoideás mészk

BJ o/só/iász brachiopodás-ommomtás
...... mészk

| fe/sotriasz dochste/ni mészk

törésvonal
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Andrusov kiváló munkája a kárpáti kifejldések eltérései mellett is példa-
mutató lehet számunkra, hegységeink folyamatban lev újrendszerü rétegtan-üledék-
íöldtani és faunisztikai feldolgozásában. Jura és kréta üledékeink ilyenirányú vizsgála-

tából az AndrusoV részérl fölvetett sok fácieskérdést, sföldrajzi vonatkozá-
sokat elbbre fogunk majd vinni.

Vadász

Korobkov A. 1.: Egyes rokonsági kapcsolatok kiderítésének lehetsége
regenerált kagylóhéjrészek díszítése alapján.

A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának beszámolói 1950. LXXIII.
6. Paleontológia. (1952. decemberében a Földtani Társulat slénytani Szakosztá-
lyán ismertetett eladásból kivonat.)

Korobkov, a leningrádi Egyetem professzora slénytani tanulmányai során
a sérült és regenerált kagyióhéjak díszítésének vizsgálatával érdekes rokonsági
kapcsolatokat tudott kimutatni.

Vizsgálatai fleg a Pectenidae családba tartozó kövült és jelenkori simahéjú
Pseudamussium, valamint a díszített héjú Lissochlamys nemzetségbe tartozó fajok
sérült példányaira terjedtek ki. A trauinás sérülésnek mind a sima, mind a bordá-
zott Pectenidaek héjainak tanulmányozása azt mutatta, hogy a díszítés megválto-
zásának határozott szabályszer jellege van azokon a béjrészeken, amelyek a sérü-

lések után tovább növekedtek.
Korobkov Nyugat-Ukrajna tortonai emeletébl kikerült vékonyhéjú, kicsi,

sugárirányú bordákkal díszített Chlamys diaphana D u b. fajnak három sérült

példányát tanulmányozta.

Az els példányon a baltekn mells pereme letört. Az elszenvedett sérülés
után a növekedésben fennakadás állott be, mely a teknn durva növekedési vonal-
ként jelentkezett. A regenerált héjrész erteljesen bordázottá lett, ami élesen elüt

a héj többi részétl. A két tekn mintha két különböz részbl lenne összeragasztva,
egy sima fels és egy bordás alsó részbl.

A másik példányon szintén a baltekn alsó pereme sérült meg, szétrepedezett.
Itt is durva növekedési vonal figyelhet meg, a héj újonnan növekedett harmad-
része bordázottsága miatt élesen elüt az elz résztl.

A harmadik sérült példányon a már nyomokban meglév bordák megersödése
figyelhet meg.

A leírt példányokon a sérülés után növekedett részek díszítés szempontjából
tökéletesen megegyeznek egy másik tortonai faj a Chlamys flava D u b. fajjal.

Az adott esetben tehát ugyanazon a teknn két fajnak a jellemz tulajdonságait
ismerhetjük fel. Mindkét faj nagyon elterjedt Nyugat-Ukrajna tortonai emeletében.
Az els faj rendszerit a finomabb szemcséj üledékekben fordul el. A másik
faj viszont a durvább homokokban, homokkövekben és mészkövekben található
meg.

Korobkov szerint a C. flava D u b. fajnak részletes vizsgálata azt mutatta

,

hogy vannak példányok gyenge díszítéssel, ezek mintegy közbees helyet foglal-
nak el a C. flava D u b. és a C. diaphana Dub. között. Feltételezhetjük tehát, hogy
a C. flava egyedei, melyek a nyugodt és valósznileg a mélyebb víz életfeltételeihez

alkalmazkodtak, létrehozták a C. diaphana ríj fajt, amely alig díszített vékony héjá-
ról ismerhet fel. Az új fajnak küls sérülést szenvedett példányairól megállapít-
ható a rokonsági kapcsolat a két faj között, vagyis a sérülés az elz életkörülmé-
nyek közé vitte vissza az új fajt és az elgyöngült faji bélyegek bizonvos mérték
megersödését idézte el.

Korobkov további vizsgálatai során ugyanilyen genetikai összefüggést álla-

pított meg a küls sérülést szenvedett C. flava D u b. és a C. malvinae Dub. vala-
mint a C. elega/ns A n d r s. és C. seniensis Lamk. fajok között is. Rendellenesen
fejldött kagylók egyéb családjai közül csupán csak a Spondylus buchi P h i 1.

fajt említi meg Dagesztán fels-eocénjébl. Itt a lekerekített bordákkal ellátott
héjon a sérülés után tetalakú bordák jelennek meg úgy, mint az si fajokat magukba
fogalló egyes nemeknél. Jellemz, hogy a sérülések bizonyos eseteiben nemcsak a
díszítés, hanem sok esetben a zárosperem, ligamentum, búbszerkezet is lényegesen
megváltozhat, mint például a Pectunculus genus miocén képviseljénél is meg-
figyelhet.

10 Földtani Közlöny
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A szerz ugyanilyen eredményes vizsgálatokat^ végzett jelenkori sima és
bordás héjú kagylókon. A Földközi-tengerben él C. hyalina P o 1 y faj sérült pél-
dányainak vizsgálatánál sikerült megállapítania és Rögernek a már régebben kifej-

tett véleményét alátámasztania, hogy a C. hyalina Poly a C. flexuosa Poly
csoport C. glabra alakkörébe tartozik.

Az Amussium és Pseudamussium nem, illetve alnem alatt egyesített kagylók
sokévi tanulmányozása útján Korobkov arra a következtetésre jutott, hogy az
Amussium genus, amelynek héját a bels felületen található bordák jellemzik, küls
bordákkal rendelkez söktl származik. Az Amussium nemzetség egyes alakjai
pedig, amelyek a fejldés során bels bordáikat elvesztették a Pseudamussium
sima héjú alnémet hozták létre.

Az esetek nagy részében tehát a kagyló héjfelépítésének és díszítésének a
kagyló élete folyamán bekövetkezett sérülések folytán mutatkozó rendellenessé-
geket, mint jellegzetes útmutatót használhatjuk fel a rokonsági kapcsolatok és
összefüggések kimutatására.

S i d ó Mária

M. Vasicek: A Hantkenina-nemzetség képviseli Morvaország paleogén-
jében. (Sbomik of the Geological Survey oí Czeehoslovakia. XVIII. k. p. 101— 128.

1951. Paleontology.)
Szerz a Hantkenina nemzetség Hantkenina liebusi Shokhina és a Hantkenina

a f f. alabamensis Cushman fajainak morvaországi elfordulásaival és azoknak
rétegtani jelentségével és kiértékelésével foglalkozik.

A Hantkenina nemzetség rétegtani jelentségére való tekintettel az alább fel-

,

sorolt lelhelyek nagy fontossággal bimak.
Morvaország paleogénjéböl Pod Hájem Osicko község közelében a menilitpalákba

ágyazott márgákból Liebus (1922.) írta le az els Hantkeniná- 1. Ennél korábbi
közlések nincsenek Csehszlovákiából. A szerz a legutóbbi idben két új lelhelyen
talált Hantkeniná-kát, mégpedig a Magura-flis globorotáliás övezetében, a Bílovice
község Y. szánni mélyfúrásában (1160. 70— 1169.60 m) és a Suliy Potok völgyének
legmagasabb Tfinec paleogénjében Bystriee-nad-Olsi közelében (1948). A nemzetség
képviselinek legújabb elfordulását V. Pokorny (1949) a nemcicei globigerinás
rétegsorból írta le.

A nemzetség külföldi elfordulásainak rétegtani helyzetét is tárgyalja a közle-
mény. A lengyel flis paleogénjéböl, a kaukázusvidéki fels-eocénbl és a magyarországi
paleogénböl elkerült példányokat sorolja fel.

Hant ken (1875) »Clavulina szabói rétegek faunája«-ban leírt és ábrázolt
Siderolina kochi H a n t k. faját Vasicek és több mikropaleontológus azonosnak
vélik a Hantkenina liebusi Shoklii fajjal. Mégpedig azon az alapon, hogya Hantken-
féle leírás nem teljes, és csupán egyetlen példány ábráját közli. A példány esetleg

rendellenes fejldés is lehet. A rajzát pedig stilizáltnak tartja. Szerinte az eredeti lel-
helyen meg kell kísérelni a liolotípus revízióját. Szerznek a magyarországi újabb hant-
keninás elfordulásokról nincs tudomása.

A morvaországi Hantkeniná-kát tartalmazó rétegek kísér mikrofalmájának
részletesebb vizsgálata azt bizonyította, hogy a inenilitpala alatt települt globigerinás

rétegek pseudoasszociáeiói nagyjából ugyanolyan jellegek, mint a menditpala feletti

rétegeké. A két rétegösszlet között eltérés csak annyiban mutatkozik, hogy a Hant-
kenina liebusi Shokhina csak a inenilitpala alatti globigerinás rétegekben, a Hant-
kenina aff. alabamensis Cushman pedig csak a inenilitpala fölött települt rétegekben
fordul el.

A szerz vizsgálatainak eredményeként megállapítja, hogy a Hantkenina-félék
alapjáii nem lehet párhuzamosítani a morvaországi flist a lengyelországi flissel és még
kevésbbé a kaukázusvidéki rétegekkel. A morvát,rszági Hantkenina liebusi rétegeket

a fels-eocénbe, az ugyanezt a fajt mágukbazáró kaukázusi rétegeket a középs-eocénbe
és csak kis részüket a fels-eocénbe sorolják. A lengyel flis morvaországi menilites

típusú rétegeit mikrobiosztratigráfiája alapján az oligocénbe kell helyezni.

y S i d ó

Thalman H. : Közlemények a Foraminiferákról: VII. (Eclogae Geologicae
Helvetiae 41. k. 2. sz. 366—372 p. 1948.)

Közleményének els pontjáoan az agglutinált héjú Foraminiferá-k. szerves

építanvagával foglalkozik. 2. Kórtani megfigyeléseket végzett Foraminifera-héjakon
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3. Hibás névadás Foraminiferák-nál és tanács az új nemzetségek és fajok felállításához.

Végül pedig a Foraminifera-társulások. sztratigráfiai jelentségével foglalkozik.

Szerz az agglutinált héjú Foraminiferd-k héjépítanyagával és azoknak válo-
gatás nélkül, illetleg szelektív módon történt héjépítésével foglalkozik. Véleménye
szerint a homokos héjú Foraminiferd-k héjának építési módjáról és pontos szerkezetérl
még keveset tudunk. Pontos mikroszkópos szerkezetvizsgálatnak kellene alávetni ezt

a csoportot. Az ilyen irányú kutatások az agglutinált héjú Foraminiferd-k filogenezisét

új megvilágításba helyeznék és az eddiginél természetesebb taxonómiára vezethetne.

A kövült és jelenkori Foraminifera-héjakon nagyon gyakran kóros elváltozások,

rendellenességek figyelhetk meg. Ezek a változások az élet folyamán, vagy a halál

után bels, vagy küls diagenetikus vagy ökológiai tényezk hatására keletkezhetnek.
Deformációk, sérülések, regenerációs jelenségek, beágyazódás eltt, vagy alatt az alj-

zatra Megrekedés, vagy megtapadás következtében elállt rendellenesség, kamrafelfu-
vódás, ketts héjképzdés, óriásnövekedés, mutatkozhatnak a héjon.

A szerz szerint a Foraminifera-iToda.lom.ban sok olyan »új faj« szerepel, melynek
létezése' kétségtelenül csak kóros héjelváltozásokon alapul. Ilyen fajoknak a korszer
nevezéktanban nincs helyük, ezeket nomina cauda-nak kell tekinteni. (A szerz
nyilvánosságra fogja hozni az ilyen fajok jegyzékét.)

Thalman szerint a hibás névadást a Foraminifera-irodalomban csak úgy
kerülhetjük el, ha a kutatók pontosan betartják az állattani nomenklatúra nemzetközi
szabályait és a latin nyelv szabályait. Ebben a vonatkozásban ügyelni kell fleg a geni-

tivus helyes használatára, a földrajzi és patronomiai képzkre, a »pseudo« elrag
alkalmazására, a kötjel (téves) használatára, a fnevek eredeti nemét nem lehet alávetni
a nemzetségnek, és a tulajdonneveket nem szabad megmásítani.

Véleménye szerint a nemzetközi tudományos együttmködés tökéletesebbé
válhatna, ha a rendszertani slénytani munkák szerzi az új fajokat és nemzetségeket
kiadványaikban sematikusan és áttekinthet módon nyomtatnák ki. Ilyen könnyen
keresztülvihet, áttekinthet vázlatnak a következket kellene tartalmaznia : 1 . Az új
nemzetség, alnemzetség, vagy faj ritkított, vagy félkövér szedéssel. 2. A tábla és ábra
feltüntetése. 3. Esetleges szinonimák. 4. Az újonnan bevezetett rév etimológiai magyará-
zata. 5. A nemzetség, vagy faj típusának megjelölése, (ábra) 6. rzési hely a típus, vagy
paratípusok gyjtési számának megjelölésével. 7. Jellegzetes lelhely, pontos földrajzi

helymegjelöléssel, a gyjt nevével, idponttal. 8. Rétegtan (sratum tipicus) a kzet-
tanra, élettani övre, képzdményre és a jellegzetes lelhely korára vonatkozó adatokkal.
9. Diagnózis

;
Richter R. javaslata szerint : tömör vezérszószeren, áttekintheten.

10. Leírás : az új nemzetségre, vagy fajra vonatkozó összes megfigyelések b leírása

»figyelmen kívül hagyva azt, hogy ezek az új nemzetségre vagy fajra vonatkoznak-e,
vagy pedig már ismertekre is« (Richter). 11. Összefüggések ismert fajokkal, nemzet-
ségekkel, vagy alnemzetségekkel, ezekkel szemben mutatkozó hasonlatosságok, vagy
eltérések részletes tárgyalása. 12. Elfordulás (földrajzilag és földtanilag) amennyire
ismeretes. 13. Kis eltér fauna (a kísér faima rövid jellemzése).

Végül a szerz mégegyszer hivatkozik 12 évvel ezeltt tett javaslatára (T h a 1-

m a n-H a u s : Színökológia-vizsgálatok a Foraminiferáknál. Proc. Geol. Soc. Amer.
1936.), mely szerint jellegzetes kövült és jelenkori Foraminifera-társulások a korszer
növényföldrajzi módszerek analógiája alapján az— »at um« színökológiai képzvel legye-
nek jelölve. A Foraminifera-társulások — sföldrajzi jellemzésének ezt a módját már
sok szerz alkalmazza. Javaslatát azzal támasztja alá, hogy az egyes szintekben állan-
dóan megjelen alakok, pl. a Globotruncana, Myogypsina, Lepidocyclina

, Fusulina,
Hantkenina, Globigerina, stb. az egész világon megtalálhatók és mint sföldrajzi egy-
ségek nagyon jellemzek lehetnek.

S i d ó

Margara: Études biométriques sur les Clypéastres du miocéné de Syrie. (Szíria
miocénkori Clypeastereinek biometrikus módszerekkel való tanulmányozása.) Dipl. Ét.
Sup. Paris, 1946.

A szerz az anyag és a biometrikus módszerek ismertetése után a vizsgált méretek
és arányok változásainak törvényszerségeivel foglalkozik, az egyes jellegek és azok vál-
tozásainak jelentsége szerint, különös tekintettel a fajok elhatárolására való használ-
hatósága szempontjából.

10*
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*A biometrikus módszerekkel történt rendszertani vizsgálat alapján a feldolgozott
anyagot három úgynevezett '>nagy-fajba« sorolja. A »nagv-faj« tulajdonképpen megfelel
egyes szerzk »esoport« fogalmának. Minden »nagy-fajt« kis fajokra bont, trinominális
nevezéktani jelöléssel.

A kétségtelen sok munkát és fáradságot igényl hosszú tanulmány eredményeit
mérlegelve felvetdhetik az a gondolat, hogy érdemes-e ennek a módszernek az alkalma-
zása, illetve emiek a módszernek kizárólagos alkalmazása az anyagföldolgozás folyamán.
A biometrikus módszer alkalmazásának az slénytani anyagföldolgozásban egymagában
körülbelül olyan szerepe lehet, mint a geológiai kutatásnál a geofizikai módszernek.
Alkalmazni lehet, de slénytani anyag rendszertani kiértékelésére magában véve nem
elegend.

Szörényi

Quiring, H. : Weltkörper-Entstehung auf geologischer Grundlage. ^Égitest 1

keletkezés földtani alapon.) A »Petermanns Geographisehe Mitteilungen« 250. sz. ki-

egészít füzete. Gotha, 1953.

A szerz nagvkoneepciójú elméletet állít fel a Hold, a bolygók, a Nap és a csillag-

rendszerek keletkezésére és fejldésére. Véleménye szerint a kisebb égitestek a nagyob-
bakból küls behatásra, kisebb interstelláris tömegek becsapódásakor nova- és szuper-
nóva-kitörések közben keletkeztek. így jöhetett létre a Földbl a Hold, a lrinci tekto-
genezis idején, valamely nagyobb meteorit becsapódásakor felszabadult óriási energiák
következtében. A szerz a Hold kiszakadási helyéül a Csendes-óceánt jelöli meg. Hasonló-
’képpen keletkezhettek a bolygók is a Napból. Egyes kivételes esetekben, mint pl. a
Satumus gyrinél, az égitest hiperkritikus forgássebessége következtében, a centri-

fugális er hatására is leválhattak kisebb-nagyobb tömegek.

Az egyes csillaghalmazok és tejútrendszerek életére is hasonló alapon állapít

meg a szerz fiatal, ids és regenerációs fázisokat. Az égitesteket, aszerint, hogy ener-
getikai állapotuk alapján képesek-e a kedvez esetben novakitörésre, és ezzel kapcso-
latban új égitestek szülésére, novafertil és novasteril csoportra osztja.

A felállított elmélet legnagyobb hibája, hogy nincs hiteltérdeml ideológiai és

szemléleti alapja. Annyiból dialektikus, hogy a fejldést evolúciós és revolúciós szakaszok
egymásutánjaként fogja fel, viszont nem ismeri el, hogy a fejldés s dolgok bels lényegé-
nek következtében is végbemehet, és ezért állandóan erltet meglehetsen megalapo-
zatlan küls fejldési okokat. — A címben beígért földtani megalapozottság egészben
véve hiányzik, és legföljebb bizonyos földtani tények nem mindig indokolt ismételge-

tésébl áll. Elméletének sokszor értékes elemei áttekinthetetlen matematikai-fizikai
ködösítésbe vannak burkolva. A fizika elméletei között meglehetsen rokonszenvi alapon
válogat, így pl. Kepler törvényeit céljainak megfelelen hol elfogadja, hol elveti. Hasonló
módon kevéssé bizalomgerjeszt a tudomány mai állása mellett 600.000 km/sec sebesség
gravitációs hullámokra és a fény egyenletesen lassuló terjedésére hivatkozni, bár lehet,

hogy a késbbi kutatás igazolja majd ezeket a gondolatokat.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár a fenti elmélet egészében nem új, sok
értékes részletújítást vet fel, melyek megérdemlik a komoly figyehu et.

B a lk a y

v. G a e r t n e r, H. R. : Die geometrischen Beziehungen zwischen Schieferung
und Faltenachsen. (Geomertiai összefüggések a palásságés gyrdési tengelyek között.)

Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges. 104. 1952.

A szerz bevezet részben mérlegeli a számok bizonytalanságát a földtani vizs-

gálatban. Megállapítja, hogy jól kifejldött rétegesség vagy palásság helyzetét .sem lehet

5°-nál kisebb bizonytalansággal mérni, gyrdési tengelyek hajlását pedig 10° hibával
lehet megállapítani. Ez azt jelenti, hogy a mérési módszer pontosságát nem érdemes
növelni, csak a mérések számának növelése, a statisztikus módszer adhat pontosabb
eredményeket.

Elméletileg kimutatja, hogy a gyrdési tengely és a palásság csapása csak víz-

szintes tengely esetén lehet párhuzamos, ezért különös, hogy eddig, olyan kevés esetben
hívták fel a figyelmet e két irány eltér voltára.

Ezután részletesen, minden lehetségre kidolgozva szételemzi a gyrdési tengely

és a palásság csapásának egymáshoz való viszonyát. Elször levezet minden lehetséget,
azután kizárja a természetben nem található eseteket.
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Megállapítja a ferde redtengelyre vonatkozó lehetségeket és az egyidej illetve

utólagos tengelyferdülés ismérveit. Végül a ferde rendszer elfordulásának eseteit tár-

gyalja ;
minden esetben megadja a szöghatárértékeket és a kizárandó eseteket.

Megállapítja, hogy két mérhet független adat (palásság csapása és a gyrdési
tengely iránya, és az ebbl számítható eltérési szög) nem adhat egyértelm összefüggést
három ismeretlen (a palásság eredeti helyzete, a redtengely' eredeti helyzete, és az
elfordulási tengely) adatra vonatkozóan. A szöghatárértékek azonban segítségünkre
vannak a kiértékelésnél.

A részletesen kifejtett módszer gyakorlati alkalmazását is bemutatja egy terü-

letre vonatkoztatva.

J akucsné

Huene F.
%
F. : Die Saurierwelt und ihre geschichtlichen Zusammenhánge

(A hüllk világa). Gustav F i s c h e r -Verlag, Jena, 1952.

Szerz idevonatkozó részletes nagy munkájának megjelenése eltt 64 oldalas

füzetben foglalja össze a kihalt hüllk rendszertanát, azok történeti fejldését a földtani

korokon át és rokoni kapcsolataikat az állatvilág nagy családjaival. Szerinte a hüllk
a maguk idejében ugyanazt a szerepet töltötték be, mint ma a madarak és emlsök.
A füzet 70 illusztrációt tartalmaz. •

Kilényiné

Schultze J. H.: D ie Bodenerosion in Thüringen (A talajerózió Thüringiában)
Ergánzungsheft No 247 zu »Petermanns Geografisehen Mitteilungen«. Justus Perthes
Gotha, 1952.

A talajerózió általánosan elterjedt jelenség a Föld felszínén, minden megmvelt
területen számolni kell a talajelhordással és intézkedni kell annak megelzésére. A talaj-

erózió kártételei az aránylag nedves éghajlatú s mezgazdaságilag fejlett Németprszág
területén nem nagyok, legnagyobb mértékben Thüringia dombos-hegyes vidékein
észlelhetk. Itt sok helyen feltnek az »akut« erózió jelenségei, árkok vágódnak be a
talajba a lejtk oldalába s törmelék takarja el a hajdani felszínt a lejt lábánál.
Schultze vizsgálatai szerint Thüringia szántóföldjeinek 26 %-a károsodott így.
De ennél még nagyobb területen, a szántók 30 %-án észlelhet a talaj lehordásának
egy sokkal kevésbbé feltn alakja, a »lappangó« erózió. Ez lassú folyamat, néhány év
leforgása alatt nem okoz a térszínen mérhet változást, de idvel hatása érezhetvé
válik, a talajtakaró egyenltlen eloszlását okozza a lejtn. A megvékonyodott helyeken
a termés lényegesen csökken.

Szerz a képekkel és táblázatokkal gazdagon ellátott tanulmányában beszámol a
vizsgálatairól, amelyeket Thüringiában. a talajerózió elfordulásáról s az erózió mértékét
befolyásoló tényezkrl végzett. A módszer, melyet tanulmányainál alkalmazott s

amellyel aránylag rövid id alatt és egyszer eszközökkel sikerült Thüringia talajeróziós
viszonyait alapjaiban tisztáznia, a következ. Elzetes bejárásai alapján Thüringia
területén 4 denudációs területet állapított meg, ezek a csapadék mennyiségét, a lejtési

viszonyokat, a növényzet srségét, s a mezgazdasági kultúrák kiterjedését illetleg a
talajeróziónak nagyjában egyforma feltételeket nyújtanak. Ezek a denudációs területek :

1. a paleozoós és bazaltos hegyek
,
meredek, vagy közepes térszínnel és gyakran sr

erdtakaróval
; 2. az aránylag szelíden hullámos triász táblák és meredekebb szegélyeik

a thiiringiai medence körül, ezek északkelet felé a naumburgi és az altenburgi táblák
diluviális takarójának lapos térszínébe mennek át ; 3. a keuper medence nyugtalan
dombos vidéke, negyedkori lapos, sík területeivel? 4. Dél-Thüringia változatos térszíne,

különösen a meiningeni mészkvidékkel és a königshofeni keuper vidékkel. A talaj

-

viszonyok szorosan összefüggnek a négy denudációs területen, a talajtérképen a f talaj-

nemek elterjedésének határai összeesnek a 4 denudációs terület határaival. A talajtakaró
általában igen sekély s az alig eltakart anyakzet, a C-szint, a talajerózió folyamatát, a
vízgazdálkodást s ezzel a vékony takaró lemosását jól felismerheten befolyásolja.

A denudációs területek elzetes bejárása után a szerz felkereste a helyeket,
ahol talajerózió volt észlelhet vagy feltételezhet. Ezekrl az »esetekrl« részletes
leírás készült. A tanulmányozott 326 eset összehasonlító feldolgozása a geológiai formációk
szerint tölti ki a könyv nagyobb részét. Egy külön fejezetben a szerz a többi tényezt
vizsgálja, amely a talaj gyorsított lehordását okozza. Ezeknek ismerete szolgálhat alapul
arra, hogy biztonsággal megmondhassuk, vájjon ennek a kultúrtájbetegségnek elhárítása
lehetséges-e, s milyen módon történhetik. Az összehasonlító elemzés alapján készült el
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Thüringia talajainak eróziós hajlamosságát feltüntet térkép, 1 : 500.000-hez mérték-
ben. A 15.600 km2 nagyságú terület 10 %-a nem, vagy csak gyengén hajlamos erózióra,

19% mérsékelten hajlamos, 49 %-án a hajlamosság nagy, és 22 %-án igen nagy. Az erózió
intenzitása, vagyis a tényleg végbemen talajerózió nagysága rendszerint megfelel a
hajlamosság fokának, de nem szükségszeren

;
a valóban észlelt intenzitási fokot az

eróziót kiváltó anthropogen (talajhasználat, közlekedés) és egyéb tényezk (ers esk,
hóolvadás, szél) állapítják meg.

A talajerózióra vezet folyamatok tisztázása, a talajerózió formáinak, elterjedé-

sének és nagyságának leírása után a szerz a védekezési eljárásokat tárgyalja. Össze-
állítja a »veszélyek katalógusárt, s ismerteti a Thüringiában használt védekezési eljárás-

sokat, kiegészítve azokat a megfigyeléseibl levont következtetésekkel. Elvi megálla-
pításai Thüringia határain túl is alapjául szolgálhatnak az okszer védekezésnek.

A kitn tanulmány példamutató lehet számunkra a Magyar Tudományos
Akadémia Földrajzi Fbizottságának megindított ilyen irányú hazai kutatásaiban,
amelyeknek hasonló gyors eredményei a kormánvprogramm mezgazdasági súlyponti
kérdéseit hathatósan segíthetik.

Ballenegger

Ostracoda-irodalom ismertetése

Az utóbbi évtizedben a mikropaleontológiai irodalomban jelents szerepet kapott
az Osztrakodák vizsgálata. Az errevonatkozó tanulmányok gyakorlati vonatkozásban
is értékes rétegtani eredményeket mutatnak. Az alábbiakban ezek közül néhány mezo-
zóos és kainozóos fauna leírását, általános alaktani megállapításokat tartalmazó dolgo-
zatot ismertetünk.

Triebel, E.: Einige stratigraphisch wertvolle Ostracoden aus dem Hóhérén
Dogger Deutschlands (Abhandl. d.Senckenbergisehen Naturf. Ges. 1951.) c. dolgozatában
részletesen foglalkozik a Pleurocythere n. gén. és a Lophocythere Svlvester-Bradly
gén. fajainak függleges elterjedésével és az új fajok kimerít leírásával. Rétegtani
táblázatos összefoglalásaiból egyes fajoknak egy rétegcsoporthoz kötöttsége, korjelz
értéke határozottan kitnik. Mikrofotográfiái világosak és kifejezk. Errevonatkozó mód-
szeres ismertetése figyelmet érdemel (Methodische und technische Fragen dér Mikro-
paláontologie, 1947. Veri. v. W. Kramer Frankfurt a. Main).

Richter R.-emlékkönyvemben B artenstein
,
H és Brand, Ez Mikro-

palaeontologische Untersuchungen zr Stratigraphie des nord-westdeutschen Valendis
c. dolgozata (1951), komoly kísérlet Foraminiferák és Osztrakodák szerinti szint- és öv-
megállapításra. Megkíséreltek fleg Ammoniták szerinti szintekkel való párhuzamosítást
is, ami csak részben sikerült. Kétségtelen, hogy az azonos életmódbeli (ökológiai), de
egymástól rendszertanilag távol álló állatcsoportok szerepén nyugvó rétegtani tagolás
pontosabb eredményeket szolgáltat. Megmutatkozik az a szerzk fácies- és sföldrajzi
problémáiknak regionális vonatkozású megoldásában is. Foraminiferák és Osztrakodák
segítségével az északnémet valangini emeletet 6 szintre tagolták. Eles faunahatárokat
állapíthattak meg. A fácieseket elkülönít és összeköt vezet formák szerepével, a
parti és medencebeli tájak fáciesviszonyait a mikrofauna differenciálódásában is rögzít-

hették. Rámutattak arra is, hogy a fajok gyakoriság-maximuma az egyes szintekben
nem állandó.

Winkler, E.: Dér stratigraphische Wert dér Ostracoden im Pannon des
Wiener Beckens (Jahrb. d. geol. Bundesanstalt, 1947.) c. dolgozatában az osztrakoda-
kérdés történeti fejldésének áttekintése után az osztrakoda-faunák rétegtani jelent-
ségét értékeli. Bséges anyagon formaközösségeket határozott meg. A gyakori alakok
méreteire, statisztikai alapon és rétegrl-rétegre számításokat végzett. A hossz-szélesség
indexe középértékben a Congeria ornithopsis-szinttl á középs-pannonig csökkent,
a szánnátikumtól a Congeria ornithopsis-szintig változatlan volt. Ez Winkler szerint

az átmeneti (a Melanopsis impressá) rétegeknek a szármátikumlioz való tartozá-
sára utal.

Triebel, E.: Ostracoden dér Gattung Cytheretta aus dem Tertiar des Mainzer
Beckens (Notizblatt d. Hessischen Landesamtes etc. 1952.). A katti emeletbeli cyrenas-
márgából és a rupéli homokból néhány Cytheretta fajt és alfajt ír le.

Goerlich, Pr.: Über die Genotypen und den Begriff dér Gattungen gén.
Cyprideis und Cytheridea (Ostracoden), Senckenbergiana

,
1952.). A bajor molassz Ostra-
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coda-inak feldolgozása során szükségesnek látta a Cytheridea Bosquet (1852) és Cyprideis
Jones (1856) pontos elkülönítését a teknjellegek alapján. Ezt zoológiái vonalon
lényegében B r a d y és Norman n korábban elvégezték. A magyar neogén medence-
rendszer alsó-pannonikumjában a Cyrteridea és a Cyprideis fajok szétkülönitését már
elvégeztük (1944). Ebbl kitnt, bog)' a pannonikum egyik leggyakoribb alakja, a
Cytheridea pannonica Méhes a Cyprideis nembe tartozik. Goerlich, Fr.

az Anomocytheridea Step bensn (1938) genust a Cyprideis J o n e sj szinonimája-
ként tekinti.

M u n s e y , G.: A Paleocene ostraeode fauné from tlie Coal Bluff Mari. member
of tbe Nabeola formation of Alábarna (Joum. of. Paleont. (1953.). Az igen gazdag tengeri
faunában határozott kréta-jelleg átmeneti alakok vannak.

Zalányi Béla

K u e n e n N. : Significant features of graded bedding. (A szakaszos réteg
-

zettség fbb jellegei). Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists.

Vol. 37. No. 5. 1943.

A cikk kiegészítése a szerz egy nemrégen megjelent könyvének (K u e n e n :

Maríné Geology, 1950. New-York). A tengeri üledékké pzdés egyik sajátos esetét

a szakaszos rétegzettséget ismerteti. Ez a szerz meghatározása szerint idszakon-
ként mköd, gyors tengeralatti áramlások által lerakott, durvától finomszemig
tartó, bármely szemnagyság kimaradása nélküli folyamatos üledékciklusok egy-
másra következése.

Szakaszos rétegzettség vulkáni és folyóvízi képzdményekben mutat-
kozik. A legnagyobb jelentségek azonban a tengeri üledékek ilyen jelenségei.

E szakaszos rétegzettség keletkezésének mechanizmusát és azokat kiváltó hatá-
sokat a szerz a következképpen magyarázza :

Míg az árapály jelenségek hiánya és szimmetrikus hullámbarázdák mélyvíz-
ben való ülepedésre utalnak, a fenéklakó élet maradványainak hiánya, fleg, ha
finomszem üledékekrl van szó, a gyors üledékképzdést jelzi. A szakaszos réteg-

zettség, mivel az egyes összetartozó rétegsorokon belül pulzációs jelenség, vagy
visszatér rétegzettség nem található, csakis nagyon gyorsan történ üledék-
képzdéssel magyarázható. Ez viszont a szállító közeg üledékszállítóképességének
nagyon gyors, de folyamatos csökkenését mutatja egy kezdeti maximumtól foko-
zatos lanyhulással. A szállítás, osztályozás és leülepedés folyamatainak ily gyors-
ütem lefolyása nem nyeri magyarázatát sem idszakos, sem klimatikus változások
feltételezésével, hanem csakis valamely gyorsan mköd, napok vagy még rövidebb
idtartam alatt lejátszódó fizikai folyamattal. Hogy a szállítás és ieülepítés csakis
valamely folyóvízben játszódott le, azt a keresztrétegzettségek és folyóvízi hullám-
barázdák bizonyítják. Durvaszem üledékek és sekélyvízi állatok maradványai
arra utalnak, hogy e vízfolyás a tenger kismélység övébl indult ki, és közvetlenül
a tengerfenék fölött haladt. A vízfolyás irányának vastag és nagykiterjedés össz-

letében való azonossága nem értelmezhet oly nagy áramlásokkal, mint pl. a Golf-
áram, hanem hatóerként kizárólag a gravitációt fogadhatjuk el, mely okozója
volt a partközeiben felhalmozódott, lebeg üledékanyag által nagyon megnöveke-
dett srség víztömegek lejtirányú mozgásának. Az üledékanyag vízszintesirányú
osztályozottsága arra mutat, hogy a mozgó víztömeg üledékszállítóképessége a
szállítás közben csökkent.

Ezzel a jelenséggel nemcsak a földtörténet megelz korszakainak üledékei -

bem találkozunk
,

hanem tengerföldtani megfigyelállomások többezer méteres
mélységben végzett észlelései szerit, a partvonaltól többszáz km távolságban,
mélytengeri iszaprétegekkel váltakozó településben is találhatók. Egyes mikro-
paleontoiógiai megfigyelések hasonló mélységeket bizonyítanak. Hasonló tenger-
alatti áramlásokat figyeltek meg egy 1939-ben történt földrengéskor.

A továbbiakban a szerz ismertet néhány szelvényt, és gyakrabban el-
forduló rendellenességet. — Megfigyelése szerint agyagdarabkák jelenléte a réteg-

sorban mindig összefügg a rétegzettség kevésbbé tökéletes voltával, amit a közel-
ben történt és agyagrétegeket is érint tengeralatti rogyások feltételezésével

magyaráz.

A tanulmány második fele néhány kivételes esetet mutat be, melyek gyakran
találhatók szakaszos rétegzettségekkel kapcsolatban.
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A keresztrétegzettségekrl és hullámbarázdákról megállapítja, hogy amenv-
nvíben ezek aszimmetrikusak, folyóvízben keletkeztek. A vízfolyás iránva mindig
a barázdák meredekebb oldala fell a lankásabb felé mutat. Mozgó víz alatt kelet-
kezett hullámbarázdáknak a vízfolyással szembenéz oldala legfeljebb 30° meredek
lehet, a síkrétegzettség üledékfelszínhez képest. Ha a barázdáknak a vízszintessel
alkotott e lejtszege kisebb mint 30°, a különbség megadja a medencefenék lehet
maximális lejtését a leülepedés idejében (dlés iránya azonos a vízfolyás iránvával).

Az egyes rétegekben lév rogyásos szerkezetek a leülepedés utáni közel víz-
szintes mozgásra utalnak, ami történhetett esetleg a fedrétegek lerakodása után is.

Összehajtó rétegzettségnek (»Convolute bedding«) nevez egy másik jelen-
séget, mely morfológiailag nagyon hasonló a rogyásos szerkezethez, azonban üle-
pedés közben, még képlékeny állapotú rétegekben keletkezett, fokozatos deformáló-
dással, nem vízszintes erhatásra, hanem feltételezett (és a cikkben meg nem magya-
rázott) víziermvi nyomásra.

Újabb rétegzettségi rendellenesség keletkezhet azáltal, hogy valamely*
nehéz homokréteg települ egy képlékeny*, még nagy víztartalmú agyagos rétegre,

s a nehézségi er hatására egyes helyeken zsákszer bemélyedéseket, st lefz-
déseket hoz létre.

Ha a szakaszos rétegzettség sík, vagy nagyon eny*he lejtés aljzaton kelet-

kezik, úgy mind a valódi rogyásos szerkezetek, mind a folyóvízi hullámbarázdák
hiányzanak, s a rétegzettség sokkal szabályosabb.

A szerz végül foglalkozik mindeme jelenségek sföldrajzi jelentségével.
Ezek segítségével a medencefenék lejtésének iránya, megközelítleg a medence
mélysége és más rétegtani kérdések is megoldhatók. — Utal arra, hogy* pusztán
az üledékek szemcsenagysága és a bennük foglalt sekélyvízi faunaelemek még nem
bizonyítják egyértelmen az üledéknek kistengermélységben való képzdését.

A cikk világos és érthet összefoglalása a szakaszos rétegzettséggel kapcso-
latos, részben már korábban megoldott kérdéseknek, de fleg bevezet része és
egyes késbbi bekezdései révén igen tanulságos lehet mindazok számára, akik
üledékképzdési kérdésekkel foglalkoznak. — Az egyes kérdéseket összefüggen
világítja meg és hangsúlyozza, hogy* csak az egyes jelenségek együttesébl von-
hatunk le helytálló sföldrajzi, illetve üledékképzdési következtetéseket.

Z o 1 n a i

A. E. Scheidegger: Examination of the physics of theories of orogenesis
(A hegységképzdési elméletek fizikai alapjainak kritikai vizsgálata.) Bull. Geol.
Soc. Am. Vol. 64. 1953.

A hegységképzdési elméletek megítélésénél két lényeges szempont játszik

szerepet a hegységképzedés mechanizmusában. Az egyik az anyag viselkedése az er-
hatásokkal szemben, a másik az erhatásokat létrehozó energiaforrások kérdése.

A régebbi elméletekben egyik kérdést sem vették elegend mértékben figyelembe.
Az anyagok vizsgálata a Föld belsejének megfelel, vagy azt megközelít körülmények
között közelebb vitt a valósághoz, vagy legalább is lehetvé tette, hogy egy sereg hely-
telen elképzelést elvessünk.

Az anyagoknak deformációval szemben viselkedése egyrészt a szilárd testekhez,
másrészt a folyadékokhoz hasonló. A rugalmasság, a képlékeny folyás és tönkremenés,
valamint ezek kombinációja jellemzik alapvetleg a szilárdszer anyagokat. Ezek
a tulajdonságok is a behatási idnek, nyomásnak és hmérsékletnek a függvényei.

A folyadékszer tömegeknél a stacionárius áramlás és az örvény-áramlás lehet-
ségének kérdése vetdik fel s ez a folyadék nyúlékonyságával összefügg kérdéseket
vet fel. A képlékeny folyás a szilárd állapotot a fenti paramétereik (id, hmérséklet,
nyomás) folytonos változása mellett köti össze a folyadékszer állapottal és viszont.

A hegységképzdés energiájának forrásaként lény*egében csak a henergia jöhet
számításba. A henergiának mechanikai jelleg ervé való átalakulása azonban két-
féleképpen lehetséges. 1 . Hveszteség miatt beálló összehúzódás, zsugorodás formájá-
ban

; 2. A hmérsékletkülönbségek miatt fellép hszállító áramlások formájában,
(magmaáramok)

.

A zsugorodási elméletekbl a jelenségeknek egész sora roagy*arázliató a geo-
fizikai és geológiai megfigy*elésekkel megegyezésben. E jelenségeknél a mélyebb viszo-
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nyok szilárdsági állapota nem igen szerepel. Az elmélet újabb módosított alakjában
ersen figyelembe veszik a szilárd anyag képlékeny viselkedését s mindazokat a tulajdon-

ságokat, amelyekkel a Föld belsejében megfelel körülmények között az anyag rendel-

kezik.

A Föld anyagának folyadékszer tulajdonságán alapuló elméletek között az
oszcillációs elmélet és részben a kontinensvándorlási elmélet nem használja ki a h-
energiát. Az oszcillációs elméleteknél az energiát a Földön kívüli erkre vezetik vissza,

azonban nagyon kérdéses, hogy az esetleg lehetséges küls erbehatások nagyméret
tömegátrendezdést hozhassanak létre. A földtani megfigyelések sem ersítik meg’
az elmélet részletkövetkeztetéseit. A . kontinensvándorlási elméleteknél a nívófelületek

összehajlásából származó egyenlít felé mutató erre vezetik vissza a hegységképzdést.
Ez az elképzelés azonban csak egyetlen hegységképzdési ciklus magyarázására volna
elegend.

A magmaáramlási elméleteknek az alapformáját G r i g g s vetette fel a hegy-
ségképzdések megmagyarázására. A többi elméletek ennek olyan jelleg módosításai,
amelyek több részletet magyaráznak meg, vagy a részleteket helyesebben értelmezik.

A szerz összefoglaló véleménye az, hogy a zsugorodási, vagy a magmaáramlási
elmélet, esetleg egy harmadik elképzelés melletti végleges állásfoglaláshoz, sem az anya-
gok viselkedésérl, sem a Föld bels felépítésérl való ismereteink, jelenleg még nem
elegendk. Csak újabb vizsgálati eredmények hozhatnak döntést ezekben a kérdésekben.

Egyed

Hamilton, Warren B. : Precision of geologic data. (Földtani adatok
megbízhatósága.) Bull. Geol. Soc. Am., 1952. ápr.

A földtan egyre inkább mennyiségi tudománnyá fejldik, de a geológusok gyak-
ran nem ismerik a számadatok kezelésének elemi szabályait. Ezek közül a legfontosabb
az, hogy adataink pontosságát helyesen értékeljük : ne a számítási mveletek alapján
vett pontosságot vegyük figyelembe, hanem a mérési módszer eredeti pontosságát,

így pl., ha valamely réteg vastagságát több szelvénybl állapítjuk meg, 10—20%
eredend hibára számíthatunk, így valamely 100 m körüli vastagságú réteg vastag-
ságát méterre megadni már illuzórikus. Hasonlóan helytelen a legtöbb esetben kzetek
vegyTelemzési adataiban a tizedesjegyeket feltüntetni, kivéve a nagyon kismennyiség
komponenseket. Sok hasonló példát lehetne még felhozni. A lényeg az, hogyr ne becsül-

jük túl módszereink pontosságát, mert csak így juthatunk el a mennyiségi adatok
helyes értelmezéséhez.

B a 1 k a y

E m e r y, K. 0. : Continental shelf sediments of Southern California. (A délkali-

fomiai szárazföldi párkány üledékei.) Bull. Geol. Soc. Am., 1952. nov.
A szárazföldi párkányüledékek szemcsenagyságának elméleti megfontolások

szerint a tenger felé csökkennie kellene. A gyakorlatban a szemesenagysági kategóriák
nagy összevisszaságban találhatók egymás mellett, és egymás körül. Ezt a káoszt csak

úgyT tisztázhatjuk, ha a párkányüledékeket genetikai szempontból szételemezzük.
Ilyen alapon 5 típus különíthet el :

1. autigén üledékek (glaukonit, foszforit).

2. szerves üledékek (Foraminiferák és egyéb vázanyag).
3. reziduális üledékek (a tengerfenék mállott anyaga)

.

4. reliktumok (valamely" régebbi környezet maradványai, pl. elöntött homokos
part, vagy parti szirtek.)

5. törmelékes üledékek, (ezeket a folyók és a tengerparti abrázió szolgáltatják.)

Az els négy csoport elterjedése igen sok tényeztl függ, az utolsó csoporton
belül viszont megtaláljuk az elméletileg indokolt szemcsenagyságcsökkenést a parttól
a mélyrebb víz irányrában.

B a 1 k a y

B a t e, G. L., G i 1 e 1 1 i, B. J., K u 1 p, J. L. : Radon leakage írom radioactive
minerals. (Radondiffuzió radioaktív ásványokból.) Bull. Am. Soc. Geol., 1952. dec.

2. rész.

A radioaktív ásványokból a keletkezett radon 1—5% -a eldiffundál, ami ersen
befolyásolja a Pb 207

/
206 módszerrel való földtani kormeghatározást. A Pb2C6/U238

módszert kevésbbé zavarja.
B a 1 k a y
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S m i t h, P a u 1 W., jr. : Occurrence of hydrocarbon in recent maríné sediments.
(Szénliidrogénképzdés jelenkori tengeri üledékekben.) Bull. Am. Soc. Geol., 1952.
dec. 2. rész. „

A szerz a tengeri iszapban 10—300 g/t szabad, paraffin-, naftén- és aromás
szerkezet szénhidrogént talált. Ez a mennyiség egy köbkilométer üledékben — szeré-
nyen számítva — 100 000 tonna kolajnak felel meg. Ezzel megdl az a feltevés, hogy
kolaj csak diagenezis közben vagy után keletkezhet. — A kolaj -elegyrészeket radio-
karbon-módszerrel jelenkorinak találták.

B a 1 k a y

F a i r b a i r n, H. W. : Structural petrology of deformed rocks. (Deformált
kzetek szerkezeti kzettana.) Addison-Wesiey Press Inc., Cambridge, 1949.

A könyv a kzetek alaki jellegeit vizsgáló szerkezeti kzettannal /structural
petrology) foglalkozik, szemben az anyagi jellegeket vizsgáló összetételi kzettannal
(compositional petrology). Bevezetésül összefoglalja a szerkezeti vizsgálatokban használt
nevezéktant, ismertetve a különböz szerzk eltér elnevezéseit.

Az els részben ismerteti a szövet- és szerkezetelemzés, valamint a kzeteken
végzett szilárdságtani kísérletek eredményeit, szigorúan leíró alapon, minden követ-
keztetést mellzve. Ezt azzal indokolja, hogy' jobb a tényeket és a feltevéseket elválasz-
tani, mert ha ezáltal csökken is az áttekinthetség, de kiküszöbölhet a szerkezet-
vizsgálatnak az a gyakran emlegetett hibája, hogy a megfigyelés és a feltevés túlságosan

,

összefolyik.
Á második részben »Ertelmezés és alkaltnazás« címen az els részben tett meg-

állapításokat igyekszik a szerz elssorban a petrológus, másodsorban a fizikus, és
sajnos csak harmadsorban a geológus szemével megmagyarázni. Részletesen elmondja,
hogy- valamely' irányított szerkezet kialakulásánál, pl. az egyes ásvány-szemcsék
orientált elrendezdésénél milyen tényezk játszhattak szerepet. Ezután áttér a fentebbi
megállapítások földtani felhasználási módjaira. Ez a könyv bennünket közelebbrl
érdekl része. Tárgyalja az egyes kzetrésrendszer-típusokat létrehozó különféle er-
hatásokat, a gyrdés különböz típusainak mozgásmechanizmusát, a gyrdés közben
keletkezett szerkezeti és szöveti jellegeket, az egy és ugyanazon kzetben felismerhet
különböz szerkezeti és szöveti elemek korviszonyainak megállapítását. Külön feje-

zetet szentel a szerkezeti szállításnak (fectonic transport), vagyis a^itektonikus erk
hatására létrejött mindenfajta mozgási jelenségnek, a kristályszemcsék^teformációjától
egészen az alpi takarókig. Tárgyalja a mozgás irányának és nagyságának megállapítását
a szerkezetelemzés adataiból. Végül rövid történeti áttekintést ad a szerkezeti kzettan
'úttörirl és f mvelirl.

A harmadik rész a vizsgálati módszerekkel, az eredmények feldolgozásával

és ábrázolásával foglalkozik.
A szerkezeti kzettan fiatal tudmány, és ezért még túÍnyomolag leíró jelleg :

a kzetszerkezeti alaki jelenségeket fizikai . törvények szerint értelmezi. (Petrofizika

vagy mikrotektonikai alaktan.) Igen kevés vonatkozásban jutottak még el az ered-

mények szabatos értelmezéséig, akár ermtani, akár földtani szempontból. Ezt a

tisztázódást és rendszerezést nagyon hátráltatja egyrészt az, hogy' a szerkezetelemzés,

kísérleti összehasonlítási alapon, még csak kezdeti állapotban van, mveli általában
mindig csak utolsó sorban geológusok, és így

7 az egy7es szerkezeti elemeket létrehozó

erhatások tisztázásában inkább fantáziájukra vannak utalva, semmint földtani

tényekre. Nagy akadály7 másrészt a szerkezetvizsgálat alapfogalmainak tisztán geo-

metriai jelentése, melyhez még ermtani jelentség is csak ritkán kapcsolódik, nem is

beszélve a földtani jelentésrl. így pl. a legfontosabb fogalmak : lemezesség (foliation),

vonalasság (lineation), S — felület, (valamely szöveti vagy7 szerkezeti elem orientációja

által megszabott felület), mind geometriai fogalmak, tekintet nélkül arra, hogy7 egy7azon
erhatás különböz anyagban egész más viszonylagos helyzet lemezességet, vagy
esetleg többfélét is, hozhat létre, továbbá, hogy valamely7 földtani szerkezet kialakulása

közben az erhatások egész sora szerepelhet. — Fairbairn könyve, ahol tudja,

kiküszöböli ezeket a hibákat, de a földtani szemlélet hiány7a még ebben a mben is

sok helyen érezhet.
B a 1 k a y

Landes, Kenneth K. : Our shrinking globe. (Zsugorodó földünk.) Bull.

Geol. Soc. of Am., 1952. márc.
Az összehúzódási elméletrl már hosszú idk óta komoly7 viták folynak. Manap-

ság divat lett ennek az elméletnek a tagadása, de sokan kitartanak mellette, mert a
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földtani jelenségek magyarázatát nagyon megkönnyíti, és mert nincs még helyette
más megfelel elmélet.

Az összehúzódás a földkéregben függleges és vízszintes mozgásokat okoz.
A szerz véleménye szerint a függleges mozgások úgy nyilvánulnak meg, hogy a föld-

gömb egyes gömbcikkei a föld középpontja felé mozdulnak el, vagyis minden mozgás
abszolút értelemben lefelé történik. A vízszintes mozgásokat az okozza, hogy a lefelé

mozgó tömbök megtorlódnak, és egymásban diszlokációt idéznek el. — A legnagyobb
elmozduló egységek a szárazföldek és óceánok

;
ezek közül a nagyobb térfogatsúlyú

óceáni területek mozdulnak el elbb, és valamivel késbb követik ket a szárazföldek.

Ilyen értelmezésben szerz a tengereket »megagraben«-nek, a szárazföldeket pedig
»megahorst«-nak nevezi. A tengerek vize a tengerfenék és a szárazföldek nagy szint-

különbségeinek idején az óceáni medencékben halmozódik fel : ez a földtöríénetben
szárazföldi idszakot jelent. Mikor a szárazföldek, némi késéssel, követik a tenger-
medencéket a lefelé való mozgásban, a szintkülönbség tnegcsökkeu és a tengervíz ki-

szorul a medencékbl
;

világszerte transzgressziós idszak következik be.

Az ilyen mozgásokat bizonyítják a tengerfenéken legújabban észlelt üledékkép-
zdési jelenségek : 1500 m mélységben fényképezett hullámbarázdák, 4000 m-rl
felhozott durva kavics és homok. A tengerfenék morfológiája is sok szempontból arra
vall, hogy az óceánok mélye valamikor sekélytengeri terület lehetett. (Tengeralatti
kanyonok, terraszok, 4—50Ó0 m mélységben. A legutóbb a pleisztocénben képzdtek
ilyen tengeralatti kanyonok, mélységük szintén eléri a 4000 m-t.)

A szerz szerint a földtörténet során észlelt 4 eljegesedési idszak (ids prekamb-
rium, proterozoikimi, felskarbon-perm

,
pleisztocén) úgy magyarázható, hogy ezekben

az idkben a szárazföldek viszonylagos kiemelkedése folytán ezeken magashegységi
éghajlat köszöntött be. A maihoz viszonyítva rendkívül meleg éghajlatú idszakoknak
viszont a tengerek és szárazföldek közti kis szintkülönbség lehetett az oka.

Ezzel a feltevéssel jól magyarázhatók az eltnt szárazföldrészletek, (Gondwana,
atlanti híd, a Bering-szorost összeköt szárazföldrészlet), amelyek nem egyebek, mint
a megfelel idben magas helyzetben állva maradt »megahorstok«, melyek aztán a
Föld késbbi története során követték a többi tömböket lefelé tartó útjukban.

Ugyancsak így magyarázható az élet fejldésében tapasztalt több robbanás-
szer fejldési jelenség is : így pl. a prekainbrium faunamentes idszakát a fejlett

faimájú kambriuminál összeköt ú. n. lipali idszak folyamán az élet, a tengervízzel
együtt, mély tengeri teknkben gylt össze, majd a szintkülönbség csökkenésekor
hirtelen árasztotta el az addig medd területeket. Eszerint az slénytani anyag nagy
hézagainak kitöltését az óceánfenék üledékeinek vizsgálatától remélhetjük.

A fentiekben ismertetett elmélet egészében talán kissé fantasztikusnak tnik,
és újszer elgondolást nem igen hoz : f erénye a sokféle különböz jelenség egységes
képbe való összefogása, mely ebben a formában kétségtelenül számos érdekes, új
gondolatot vet fel.

B a 1 k a y

Róbert s, Frank H. H., Jr. : The carbon-14 Method of Age Determination.
(A carbonium-14-es kormeghatározási módszer.) Annual report, Smithsonian Insti-

tution, 1951., 335—351.
A 14-es atomsúlyú nehéz rádioaktív szénatomok a légkör legfels részeiben

kozmikus sugarak hatására keletkeznek. Keletkezésük után azonnal bomlani kezdenek,
egy részük azonban az él szervezetekbe is eljut. A C-14 (vagy másnéven : radiokarbon-)
atomok egyenletes eloszlása következtében a normális C-12-es és a C- 14-es atomok
számaránya minden él szervezetben egy és ugyanaz. Fia azonban a szervezet elpusztul,

a radiokarbon további" bomlása folytán az egyensúly megbomlik. Ezért valamely el-

pusztult szervezetben a rádiokarbon-viszonyszámnak az él anyagétól való eltérése

az illet smaradvány korával egyenesen arányos. A viszonyszám változásai Geiger
Müller-féle csvel mérhetk.

Ezzel- a módszerrel az idtartamok mérése mintegy 30.000 évig lehetséges,
5—10% hibával. Alkalmazási területe fleg az archeológia, de igen jól használható
negyedkori rétegtani kérdések tisztázására is.

B a 1 k a y

Cornwall, 1. E. : The central nervous system of barnacles (Cirripedia).

(Új eredmények a kacslábúak törzsfejldését\ek tanulmányozásáról.) Jour-
nal of the fisheries research board of Canada. Vol. X. No. 2. p. 76—84. 1953.
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Cornwall fenti dolgozata idegbonctani alapon dönt el olyan kérdést,
amin az slénytan eddigi mveli és a törzsfejldéssel foglalkozók is sokat törték
a fejüket. Sok spekulatív és exakt eredményeket nélkülöz munka jelent már
meg a kaeslábú rákok (Cirripedia) törzsfejldésének végleges tisztázása tárgyá-
ban, de eddig sem a héjszerkezet vizsgálatai, sem a »csökevényesedett« kacslábú
rák-test bonctani vizsgálatai nem vezettek olyan eredményekhez, hogy nyugodtan
kimondhattuk volna, hogy mi is voltaképpen e rákok törzsfejldésének a meneten.
W i t h e r s olyan söktl származtatta ket, melyek egykor szabadonúszók voltak
és csak a »felíép csökevényesedés« következtében váltak hirtelen, ugrásszeren
fennöv lényekké és fejlesztettek ez esetben maguk körül mészhéj-vázat. Voltak
akik a nyeles formákat (Lepadidák

)

tartották sibbeknek és a nyélnélkülieket
(Balaniddk

)

fiatalabbaknak és fordítva. A különböz vélemények abban meg-
egyeztek, hogy a nyelesek és a nyélnélküliek is »csökevényes állatok«, melyek már
továbbfejldésre nem képesek, st fiatalabb formáik oegyre jobban elcsökevénye-
sednek«. Az sibbek riznék még a tökéletesebb szervezettség nyomait és a fiatalok,

a jégkorszak elején fellépk tekintendk a »legelkorcsosultabbaknakc. slénytani
adatok amellett szólnak, hogy : az els rákfélék a paleozoikumban léptek fel,

a legels nyeles kacslábúak a triászban jelennek meg, míg a legels nyélnélküliek
( Balaniddk) kréta eltti idkbl teljesen ismeretlenek és csak az eocénben kezde-
nek elszaporodni. Ezen az alapon a nyelesek (Lepadidák.) sibbek lennének, mint
a nyélnélküliek (Balaniddk). Cornwall idegkutatásai határozottan beigazol-

,
ták az slénytani megállapításokat. A nyelesek (Lepadidae) idegrendszere sokkal
kevésbbé koncentrált, mint a nyélnélkülieké (Balanidáké)

.

Cornwall az ideg-
fejldést párhuzamba állítja azzal, hogy a felfelé fejld formák elfoglalják a leg-

magasabb árapályzóna-övet, tehát a fejldés a környezethatással is szoros össze-

függésbe kerül. Ezek alapján újra vizsgálat alá kell venni az eddigi nézetet, hogy a
kacslábúak magasabbrend rákok »elcsökevényesedett« formái. Ezt ma már nem
állíthatjuk így, mert bebizonyosodott, hogy csoportjukon belül fejldési sorba
állíthatók, és hogy különleges életmódjuk nem élsdi, hanem — Parker szerit
helyesen — együttél (synoekotikus). »Csökevényességük<i esetén nem fejldtek
volna tovább. Differenciálódásuk, fejldésképességük és idegrendszerüknek köz-
pontosítása azt mutatja, hogy sajátosan fejld rákok, fejldképes állatok és nem
csökevényes, nem élsdi oldalágak az állati törzsfejldés fáján.

Kolosváry

I Hírek.

Tagtársaink közül Vendel Miklós akadémikus egyetemi tanárt 1953 decembe-
rében az Elnöki Tanács 30 éves tanári jubileuma alkalmából a »Szocialista Munkáért -

érdeméremmel tüntette ki.

1954 februárjában a Szovjetunióban a tudományos munka megbecsülésének
újabb jeleként sok más tudós között sok geológust is Lenin-renddel tüntettek ki.

így V. A. Obrucsév 90. születésnapja alkalmából részesült e nagy kitüntetésben.

Geológusok közül szerepelnek még A. G. Betehtin, A. P. Vinogradov, X, M.
Sztrahov, X. Sz. Satszkij, D. S. Scserbakov.

Az Országos Mszaki Könyvtár a Mszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége székházában (Bp. VI. Rudas László-u. 45. I. em.) fiókkönyvtárt rende-

zett be. Itt nyílt polcokon, szakszerinti csoportosításban sorakoznak az új mszaki
könyvek és folyóiratok. Mszaki értelmiségünk így állandóan tájékozódhatik a Magyar-
országon, valamint a Szovjetunióban, a népi demokráciákban és más államokban
megjelen mszaki és természettudományos könyvekrl és folyóiratokról. A legfon-

tosabb folyóiratok tartalomjegyzéke magyrar nyelven olvasható. Megtalálhatja az

olvasó a lapszemléket, a figyelszolgálat kartonjait (ezek külföldi lapok szakrendbe
rakott rövid tartalmi kivonatai), ezenkívül az Országos Mszaki Könyvtárban
készül bibliográfiákat s a legújabban beszerzett mszaki irodalom jegyzékét.

A fiókkönyvtár anyagát háromhavonként frissítik fel. Szombat kivételével na-

ponta déli 12 órától este 20 óráig áll az olvasók rendelkezésére.


