
BÜKKALJI PANNÓNIÁI HOMOKVIZSGÁLATOK
HERRMANX MARGIT

A bükkalji pannóniai homokrétegek mikromineralógiai vizsgálatához a követ-
kez hat lelhelyrl gyjtött anyaggal foglalkoztam.

A minták egy részét és azok földtani kormeghatározását Schréter Z. kar-
társnak köszönöm.

1 . Andomaktálya környékén, Andomaktálya és Deménd közti területen, a
Füzesabony—Eger közti vasútvonaltól keletre elterül pannon homokból, Andomak-
tálya alsó vasútállomás és Makiár, fels vasútállomás közti területen.

2. Ostoros község (Egertl keletre) melletti Középhegy déli oldalában, az alsó
pannonra jellemz Congeria ornithopsis B r.-ból kikapart homokszemekbl (Schréter
Z. gyjtése).

3. A Novaj községtl északnyugatra lév alsó pannóniai homokból, a fvölgy jobb-

oldalán, a forrás közelében lév föltárásból.

4. Növajtól légvonalban 8,5 km-re lév Bogács község melletti alsó pannóniai
sárga homok Bogácstól északkeletre, a íoárok alsó részébl (Schréter Z. ezt a homo-
kot alsó pannóniai eredet »sárga« homoknak emliti).

5. Harsány községtl nyugatra, a 1 72,6 m-es jelzéstl délnyugat felé 300 m-re,
egy kutatógödörbl, 10,45— 10,95 m közti mélységbl; szürke, finom homok.

6. Harsánytól keletre, Ernd község melll, a Nagyhegyti (183 m jelzés) nyu-
gatra 380 m-re egy kutatógödörbl, 13,8— 14,0 m mélységbl. (Schréter Z. gyjtése.)

Az említett pannon homokminták közül az andomaktályait — (tiszta agyag-

mentes homok) — Nemesné Varga S. elemezte meg. Az elemzési adatok a követ-
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A vizsgált homokmintákat száraz úton átszitálva, a következ szemnagyság-
eloszlás mutatkozott :

7. táblázat

Lelhely

Andornak-
1

tálya
j

Novaj ‘

Bogács Harsány Ernd

százalék

0,5 mm-nél nagyobb 0,5 0,4 1,6 5,7 6,7

0,5 —0,25 mm közt 1,0 0,4 4,4 84,3 27,6

0,25—0, 1 2 mm közt 60,0 1,9 28,3 • 8,7 51,5

0 1
2—0, 1 0mm közt 8,0 0,5 7,4 0,3 2,5

o' i o—0,06 mm közt 29,0 81,9 49,9 0,9 8,4

0,06 mm-nél kisebb 1,5 14,9 8,4 0,1 3,3

]

Az Ostoros mellett gyjtött anyag szenmagyságeloszlás megállapítására kevés

volt.
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Az említett öt többi lelhelyrl gyjtött homok az 1 . ábrán feltüntetett kummu-
latív görbék szerint 1 maximumos finom homoknak mondható.

A 0,10—0,12 mm, illetleg a 0,25—0,12 mm közti frakciókat bromoforminál
szétválasztottam nehéz és könny ásványokra. A nehéz ásványok százalékait a követ-

kez táblázat tünteti fel :

2. táblázat

Lelhely
A ndomak-

tálva Xovaj Bogács Harsány Ernd

'

Frakció
Nehéz ásványok ....

0,12—0,10
0,64%

0,25—0,12
2,35%

0,12—0,10
0,21%

0,12—0,10
15,6%

0,12—0,10
2,48%

A nehéz ásványok százalékos eloszlását szintén táblázat tünteti fel :

(A novaji elfordulásnál — amely ersen bemosott jelleg homoknak bizonyult, azaz

igen sok biotitot tartalmaz a környez riolittufákból — kétféle eloszlást tüntettem fel :

az els a biotit mennyiségét is tekintetbe veszi, a második a biotit mennyiségét leszámítja.)'

3. táblázat

Lelhely
Andomak-

tálva Bogács

.

Xovaj
(1.)

Novai
(2.) Harsány

•

Ernd

Biotit 52,0
Magnetit 37,6 34,4 31,2 65,0 35,5 30.3
Limonitos magnetit — 26,3 — — 19,7 16,3
Epidot 18,2 14,0 6,0 12,5 2,8 16,5
Gránát 13,0 0,3 7,0 14,6 13,2 2,1

Klorit 12,8 0,4 2,0 4,2 2,8 0,9
Turmalin 7,9 11,7 0,4 0,8 2,1 9,5
Cyanit 4,4 6,2 1,4 2,9 4,3 9,0
Staurolit 0,2 4,1 — — 0,9 1,0
Zoizit 3,8 — — 0,3 0,5
Tremolit 0,6 — — 1,1

Rutil 0,5 1,4 — — 0,6
Kék amfibol 0,4 — — 1,1 1,7

Andaluzit 0,2 — — — 0,9 0,4
Korund 0,2 — — — 2,1 2,6
Piroxén 0,2 0,2 — — — —
Cirkon — 1,0 — — 5,4 0,9
Titanit — — — — 0,3 0,1

Pirit — — — — — 0,1

Zöld amfibol — — — 8,6 6,4

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0

Az Ostoros község melletti Középhegy déli oldalában gyjtött alsó pannon
homokban is találtam az andomaktályai- és a bogácsi-, úgyszintén a novajiéhoz hason-

lóan egy-két szem turmalint, kloritot, epidotot és sok gránátot, de ezeken kívül sok bio-

titot, cirkont és egy-két szem piroxént, tehát magmás eredet ásványokat is. Magnetit

is volt bven. A novaji elforduláshoz hasonlóan ez is bemosott jelleg.
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Mind a hat mintában :

A mag n étit sárkos és koptatott szemekben is található
;
opak

;
fekete ~

reflektált fényben kékes árnyalatú. Az e p i d o t citromsárga — zöldessárga — szín-

telen pleokroizmusú, legömbölyödött szemcsékben jelenik meg
;

optikai karaktere

negatív; c : c' =6°; hasadása 001 szerinti. A gránát kagylós törés szemekben
vagy szilánkokban található, színtelen, halvány rózsaszín vagy halványzöldszín.

A turmalin ers pleokroizmusú (mézsárga — sárgásbarna — sörtétbarna) oszlopos,

(kristályok vagy töredékek)
; zárványkákát (magnetit) tartalmaz. A c y a n i t jelleg-

zetes alakú : hosszú táblácskák 010 és 001 szerinti hasadásokkal, színtelen, optikai

karaktere negatív. A z o i z i t színtelen, pozitív optikai karakter ;
oszlopos alakú,

010 szerinti hasadással
; zárványokat is tartalmaz. A tremolit színtelen, hosszúkás

/. kép. Andomaktályai pannon homok 0,12 mm—0,10 mm-es frakciójának
nehéz ásványai

oszlopformájú
;

c : c’ = 14°—24 közt. A rutil gyengébb pleokroizmusú (sötétebb

barnássárga — halvány gyantasárga)
;

sokszor szagenitszer : legömbölyödött szem-

csékben vagy oszlopkákban található. A kék a m f i b o 1 kékes-zöldes árnyalatú pleo-

kroizmust mutat, (zöldeskék — kékeszöld — sárgászöld), prizmás alakú
;
optikai karak-

tere negatív
; c : c’ 12°. — Emlékeztetett a glaukofánra. Szádeczk y-K a r d o s s

E. szerbit a kisalföldi pannóniai homokokban is található kék amfibollal azonos jelleg.

A staurolit halványsárga — aranysárga — barna pleokroizmusú
; kagylós törés

szemek alakjában jelenik meg. Az andaluzit lekerekített, rózsásba hajló — szín-

telen szemekben található. 2 Y majdnem 90 . A korund kékes árnyalatú pleo-

kroizmust mutat : indigókék — halvány ibolya. Letört, sarkos darabkákban található.

A piroxén monoklin piroxén
;

színtelen
;
sok zárvánnyal

;
zömök prizmás kifejl-

dés. Atitanit legömbölyödött, illetleg töredékes, gyengén pleokroos (színtelen —
sárgás — barnás). A pirít reflektált fényben sárgás-fémes csillogású töredékszemcse.

A könny ásványok között az andomaktályai, bogácsi, harsányi és emdi
homokmintákban kvarcot, csillámot és földpátot találtam. Itt a földpát mennyisége

elenyészen kevés a körülbelül egyforma mennyiségben lév kvarcszeinecskék és csillám-
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;

pikkelyekhez arányítva. — A novaji homokban a könny frakció ásványai szintén kvarc,

muszkovit és földpát, de a földpát mennyisége több, mint az andomaktályaiban. A no-

vaji homokban plagioklászföldpát (An = 23%—30%) és a káliföldpát egyenl arány-

ban található. (A földpátok mennyisége és az andomaktályaiétól való különbsége a

riolittufákból való bemosottságnak a következménye.) — Az ostorosi homok könny
frakciójában aránylag kevés volt a kvarc, földpát és muszkovit a meszes anyaghoz,

meszes héjak töredékéhez arányítva.

30 -

2. ábra. Bükkaljai paunóniai homokok nehéz ásványainak százalékos eloszlása. 1. magnet.it, 2. gránát,
3. klorit, 4. epidot, 5. zoizit, 6. turmalin, 7. cyanit, 8. staurolit

í-

!r-

reá

a.'

)!ev

e]»>

<:

A kvarcszemek legömbölyödöttek, sokszor hullámos kioltásúak
; több-

nyire tiszták, átlátszóak, de sok a fekete zárványkákat tartalmazó szem is, némelyük

sokszor teljesen átlátszatlan a sok opak zárványyka miatt. A muszkovit színtelen,

ersen kettstör, negatív optikai karakter, 001 szerint kitnen hasadó pikkelyekben.

A földpátok színtelen, legömbölyödött szemek, amelynek vagy ikerrovátkolatlanok

vagy albitikerrovátkásak. A magmás jelleg ásványok közül a b i o t i t fekete pikke-

lyekben található
;

sárga — bamászöld — barna pleokroizmusú ; eirkonzárványokat

tartalmaz. A cirkon színtelen, kissé ibolyás árnyalatú idiomorf kristály7okban talál-

ható, 111 és ff 1 ,
311 formákkal határolt, megnyúlt oszlopokban fekete zárványkákat

tartalmaz. A zöld amfibol szintén a bemosott jelleg ásványok közé sorolható.

Halványzöld — zöld — bamászöld pleokroizmusú oszlopos kifejldés
; c : c’ = 16 s

-ig.

A 2. ábrán diagrammokban összehasonlítva az andornaktályai, bogácsi és emdi
homokok (szóval a jellegzetesebb, tiszta homokok) nehéz-ásványos összetételét %
szerinti megoszlásban, kitnik, hogy a cyanit mennyisége Andomaktályától Ernd felé,

#azaz északkelet felé fokozatosan emelkedik ; a turmalin, staurolit és magnetit mennyd-

sége Andomaktályától Bogácsig kissé emelkedik, majd Bogácstól Ernd felé kissé csök-

4 Földtani Közlöny
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ken, úgy, hogy Andomaktályánál és Erndnél az említett három nehéz ásvány százalé-

kos mennyisége majdnem egyforma, csak kissé emelkedik északkelet felé. — Az epidoté

is majdnem azonos Andomaktályánál és Erndnél — a vizsgált homokok két széls

határánál — csak ebben az esetben Bogács felé süllyed a százalékos mennyiséget ábrá-

zoló vonal, míg Ernd felé kissé emelkedik, fordítva, mint ahogyan a magnetit-, tur-

malin- és staurolitnál láthattuk. — Ellenben éles különbségek vannak a két széls határ

közt a klorit és gránát százalékos mennyiségében : inig Andomaktályánál 10% és 20%.

3. ábra- Bükkaljai pannóniai homokok nehéz ásványainak százalékos eloszlása. 1. magnetit, 2. epidot,
3. gránát, 4. klorit, 5. tunnalin, 6. cyanit

közt szerepelnek, a bogácsinál és emdinél már majdnem teljesen hiányoznak vagy'igen

kevés mennyiségben vannak meg. — Korund, andaluzit, kék amfibol, tremolit stb.,

amelyek elenyész mennyiségben — egy-két szem — láthatók az andomaktályai homok-

ban, és a többi elfordulásokban is -alig vagy nem is szerepeltek, a diagrammokban

nincsenek feltüntetve.

A 3. ábrán, amelyben a novaji és harsányi bemosott, tufás homokok is fel vannak

tüntetve, láthatjuk, hogy a magmás eredet ásványok keveredése megzavarja a tiszta

pannon homokok vonalait.
*

Epigén ásványelfordulást nem lehetett megállapítani, (tovább*

növekedési szegélyek a kristályokon nem voltak megfigyelhetk) Az ásványok mind
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allotigén eredetek. Egyedül a magnetitnél tapasztalható sokszor limonitosodás, amint
azt a százalékos összetételnél külön feltüntettem.

*

A bogácsi homokban kis Diatomákhoz hasonló maradványok láthatók mikrosz-

kóp alatt a könny frakcióban. (Ezek hasonlók a szurdokpüspöki diatomea-kzet
Diatomáihoz.) Meghatározásuk folyamatban van.

4. ábra. Kisalföldi pannóniai homokok szemnagyságeloszlásait feltüntet kummulatív görbék. 1. Barát-
udvar, 2. Tormáspuszta, 3. Horvátzsidány, 4. Iván, 5. Egervár, 6. Csehimindszent, 7. Vasboldogasszonyfa,

8. Zalalöv, 9. Zalaszentgrót, 10. Aranyód, 11. Gyrszentiván

£~~ -
• 'tr - • - - — •••*'•

Nyomelemvizsgálatokat Földvári A.-né végzett az andomaktályai homokon :

megállapításai szerint Ba, Ni, Sr, Sb gyenge nyomokban, B ersebb nyomokban mutat-

kozott, V látszott, Ga, Ge, Be, Ag, Mo, Pb, Sn nem látszott.

Összehasonlítva az eddig megvizsgált bükkalji pannóniai homokokat a kisalföldi

pannon homokokkal — (lásd : Szádeczky Kardoss E.: Geologie dér Rumpf-
ungarlándischen klemen Tiefebene. Sopron, 1938), azaz a barátudvari, tormáspusztai,

4 *
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horvátzsidányi, iváni, egervári, csehimindszenti, vasboldogasszonyfai, zalalövi, zala-

szentgróti (anal. Sztrókay K.), aranyódi (anal. Sztrókay K.), gyrszentiváni

homokokkal, — azt találjuk, hogy az

eddig megvizsgált bükkalji pannóniai

homok és a kisalföldi pannóniai ho-

mok beltengeri, kivétel az iváni elfor-

dulás, amely két-maximumos, azaz fo-

lyami eredet. (Lásd 4. ábra
)

Az 5. ábrán összehasonlítottuk a

bükkalji pannóniai homokok átlagos

szemnagyságmegoszlását a kisalföldi

pannóniai homok átlagos szemnagyság-

megoszlásával.

J. ábra. Bükkaljai és pannóniai homokok szetunagy-
ságeloszlásának összehasonlítása. 1. Kisalföldi pannb-
niai homokok átlaga, 2. Bükkalji pannóniai homo-

“ kok átlaga

Két bükkalji oligocénkorú homo-
kot is megvizsgáltam, hasonlóságot,

illetleg különbséget keresve a pannó-

niai és oligocén homokok közt. Két
lelhelyrl gyjtött anyagot használ-

tam fel :

1 . Kistálya község, »Tihamér«-

kbánya;

2. Wind-téglagyár, Eger.

Szemnagyságeloszlásuk táblázat -

bán :

4. táblázat

L e 1 h e 1 y

1 mm-nél
nagyobb

1—0,25
mm közt Í mm közf

!

0,12-0,10

1 1

0,10—0,06
0,06 mm-
nél kisebb

százalék

Kistálya
Wind-gyár j—

4^

O

00 66.4
60.4

22,5 1,2

18,3 ! 1,5
:

1 1

4,4

7,0
0,7

1,8

Szintén egy-maximumos, de durvábbszem homokok, mint a bükkalji pannóniai

homokok
(
1 . ábra) .

A 0,10—0,12 nnn-es frakciók nehéz ásványai százalékokban : Wind-gyár, Eger

1,70% ;
Kistálya 0,86%.

Nehéz ásványaik százalékos megoszlását az 5. táblázatban láthatjuk.

A magnetit, gránát, epidot és a csak nyomokban található turmalin, cvanit'

korimd, cirkon, rutil, zoizit sajátságai hasonlóak a pannóniai elfordulásoknál leírt

sajátságokhoz.
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A liipersztén sajátságai azonosak a bükkalji dacitokban található hipersztén

sajátságaival.

5. táblázat

I, e 1 ö h e 1 y
Eger, Wind-gyár Kistálya

száz a 1 é k

Magnetit 35,4 32,1

Limonitos magnetit .

.

24,2 14,7

Gránát 19,5 15,6

Epidot 17,3 13,9

Hipersztén 1 5,6

Amfibol — 4,5

Korund 0,4 —
Cyanit 0,4 —
Klórit 0,7 —
Rutil 0,7 —
Cirkon — 0,9

Turmalin 0,7 1,8

Zoizit 0,7 0,9

100,0 100,0

Az amfibol halványzöld — zöld

E két utóbbi ásvány — hi-

persztén, anifibol — csak a kistályai-

homokban található, valószínleg á

közelben lév riolit-, illetleg dacit-

tufákból bemosottak, —
- magmás

eredetek.

*

Összehasonlítva a

Wind -gyári oligocén homok uralko-

dó nehéz ásványait (magnetit, epi-

dot, gránát, — amelyek körülbelül

a nehéz ásványok 96,4% -át adják) a

legjellegzetesebb pannóniai homok-
anyag (Andomaktálya, Bogács, Ernd)
nehéz ásványainak átlagával, azt

látjuk (lásd 6. táblázat!), hogy az

epidot mennyisége körülbelül azo-

nos az oligocén és a pannóniai ho-

moknál (csak lényegtelenül több az

oligoeénban)
; a magnetit és gránát

(lásd 6. rajz ]) aránylag több az

oligoeénban, mint a pannonban. —
Az oligoeénban csak nyomokban mu-
tatkozó, de a

.
pannonban jellegzetes

turmalin és cyanit vonalait is feltün-

tettük a 6. ábrán.

— bamászöld pleokroizmusú ; c : c’ = 15
3
-ig.

6. ábra. Bukkaijai pannon és oligocén homokok nehéz
ásványai mennyiségének összehasonlítása ; 1 . magnetit,

2. epidot, 3. gránát, 4. turmalin, 5. cyanit
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6. táblázat

Nehéz ásványok Magnetit Gránát Epidot Turmalin Cyanit

Pannon homokátlag . .

Oligocén (Wind-gyári)
48,2%
59,6%

1

15,1%
19,5% !

16,2%
17,3%

9.7%
0,7%

'

6,5%
0,4%

Összefoglalás és következtetések

1. Szemnagyságeloszlás szerint (1. ábra) valamennyi bükkalji pannóniai réteg

(andornaktályai, novaji, bogácsi, harsányi, erndi) egy-maximumos finom homok
;

osztályozottság elég nagy. Mindezek a sajátságok valószínleg tengeri üledékre, még-

pedig partmenti üledékre vallanak.

2. Az ásványos összetételbl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a priinér

lehordási területen a kristályospaláknak fontos szerepe volt — (erre mutat a turmalin —
barna turmalin — jellegzetessége is)

;
mégpedig fleg mélyebb (mez), kisebb mérték -

’ ben epikristályos övbeli kzetekbl áll. Jellemz ásványok : barna turmalin, cyanit,

staurolit, klorit, epidot, zoizit, andaluzit, kék amfibol, gránát.

3. A megvizsgált pannóniai homokban a gránát és klorit mennyisége Andornak -

tályától Ernd felé lényegesen csökken (2. ábra).

4. A bükkalji homokok—szenmagvságeloszlásainak átlaga szerint—finomabbak

a kisalföldi pannóniai homok (egy-maximumos homokok) átlagánál.

5. Egy-két bükkalji oligocén homokot összehasonlítva a bükkalji pannóniai

homokokkal, azt találjuk, hogy az oligocén uralkodó nehéz ásványai csak a magnetit,

epidot és gránát, — míg a pannon homokra annyira jellegzetes cyanit és' turmalin csak

nyomokban fordul el az oligocénban (lásd 5. ábra).

MHKpOMHHepaJiorHfl naHHOHCKiix necKOB, nponcxoAHmnx h3 npearopbH Bhjkk b BeHrpnn

M . T e p p ,m a h h

MaTepnan aah MHKpo.vuiHepanonmecKoro nccJieAOBamifl naHHOHCKHX necKOB npeA-
ropbfl Eiokk bi.i coöpaH H3 pa3Hbix MecTOHaxojKAeHHií Ha TeppiiTopmi, pacnono>KeHHOH
b K»KHOM HanpaBjieHHii ot r. 3rep, Hamman ot c. AHAopHaKTann ao rpaHnubi c. S.möa, b pan-
OHe ropoAa MnuiKonbu. Pe3y.ibTaTbi HccncAOBannn pe3K)MHpyioTCfl b cneAyiome.M :

1. no pacnpeAenemiK) 3epeH (puc. 1) Bee opa3Ubi hbahiotch tohkhmh necnaMn OAHoro
MaKCH.MyMa

;
OHM xopouio COpTHpOBaHbl. 3tH OCOÖeHHOCTH, no Bceií BepOHTHOCTH, yKa3bIBaK)T

Ha OTAOweHHH MopcKoro, a HMeHHO npnpe>KHoro npow cxowachhh .

2. Ha ocHOBaHim KpncTannnqecKoro CTpoeHHH mo>kho ycTaHOBHTb, hto KpncTannu-
qecKiie cnamtbi nrpann Ba>KHyio po.ib b CTpoeHHH nepBHHHOü 3po3HOHHOií TeppuTopun; Ha
3to yKa3biBaioT h xapaKTepHbie npH3H3KH (KopmuieBoro) TypMamiHa. 3t3 TeppiiTopiin

coctoht H3 nopoA, oAee rnyOKoro (.\ie30KpHCTannimecKoro), to ecTb anHKpucTanniiqecKoro
npoHcxowAeHHH. XapaKTepHbie Mimepanbi : TypManim KopiWHeBoro uBeTa, uhshht, cray-
pOAHT, KAOpHT, 3nHAOT, 30H3HT, 3HAaAy3HT, CHHHH aM(j)HOAb H rpaHaT.

3. CpaBHHBan HccneAOBaHHbie naHHOHCKHe necKH, mo>kho ycTaHOBHTb, mto KOnimecTBO
rpaHaTa h KUopHTa b 3HaqHTenbH0H Mepe yivieHbinaeTCH ot c. AHAOpHaKTaiín k c. Saiöa.

4. CpaBHiiBan naHHOHCKHe necxn npeAropbH Eiokk c naHHOHCKHMH necKaMH Manón
BeHrepcKoh HH3MeHH0CTH (puc. 5), bhaho, hto naHHOHCKHe necKH npeAropbH Eiokk, Ha
0CH0B3HHH pacnpeAenemin 3epeH, b epeAHen TOHbine, ne.M naHHOHCKHe necKH Manón BeHrep-
CKOií HH3MeHH0CTH (neCKH OAHOTO M3KCHMyMa).

5. CpaBHHBan neKOTopbie onnroueHOBbie. necKii npeAropbH Eiokk c naHHOHCKHMH
necKaivm Toro >kc ,\iecT0haxo>KAeHhh ,

bhaho, mto b onnroneHe npen.uymecTBeHHO npeona-
AaioT : MarHeTHT., amiAOT h rpaHaT, npnneM TypiwanHH h unaHHT, xapaicrepHbie aah naHHOH-
ckhx necKOB, BcTpenaioTCH TonbKO b cneAax.
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Micromineralogy of the Pannonian sands from the foreland of the Bükk Mountains,
Eastern Hungary.

By M. HERRMANN

The ínaterial fór this work has'been collected in the territory extending from
the viliágé Andornaktálya (south of the town Eger) to the viliágé Ernd (in the neigh-
bóurhood of the town Miskolc). The results of the investigations may be briefty summa-
rized in the following :

1. As to grain size distribution (fig. 1) all the Pannonian sands of the territory
are of the fine-grained one-peak distribution curve type. The sands are fairly sorted.
These characteristics most probably indicate maríné sedimentation in the littoral en-
vironment.

2. It may be concluded from the mineralogical constitution that in the primary
area of erosion crystalline schists, maiidy of deeper facies (meso-zone) and partly of the
epi-zone prevailed, as indicated by the etíaracteristic tourmaline type (brown tourmaline)

.

Characteristic minerals are brown tourmaline, cyanite, staurohte, chlorite, epidote,
zoisite, andalusite, blue amphibole and garnet.

Of the characteristic heavy minerals black opaque magnetite occurs in the form
of edged and rounded crystals, stíowing a blue liue m reflected light. The intenselv bire
fringent rounded grains of epidote exhibit a canary yellow — greeny yellow — colour-
less pleochroism and they are of a high refractive index. Garnet occurs in isotropic,
pale pink or green rounded grains and splinters of concave fracture, possessing alsó a
very lxigh refractive index. Tourmaline is found in prismatic forms or in fragments of
the same, showing a negative optical character and a honey yellow — yellwish-brown —
dark brown pleochroism and containing small inclusions of magnetite etc. Cyanite is

present in characteristic elongated prisms of an extinction angle of 30°
;

it is color-
less, optically negative, and it possesses a birefringence somewhat smaller than that
of tourmaline and a high refractive index. It shows the characteristic types of cleavage.
Zoisite is colourless and of a very pale lavender-blue interference colour : it is optically
positive, of high refractive index and of parallel extinction ; it contains somé inclusions.
Rutile occurs in sometimes sagenite-like rounded grains and small prisms of weaker
pleochroism (dark brownish yellow — pale cream yellow), of high refractive hidex and
birefringence. Blue amphibole is encountered in optically negative prismatic forms
of bluish and greeny hue, of bluish-green — greeny blue — greeny yellow pleochroism,
and of high refractive index

;
c : c' == 12°. It reminds of glaucophane, according to the

statements of E. Szád eczky - Kar doss, however, it is of the same character as the blue
amphibole encount'-red in the Pannonian sands of the Kisalföld Basm. Staurolite occurs
in optically negative grains of concave fracture, of pale yellow -— golden — brown
pleochroism and a high refractive index.

3. Comparing the investigated samples of Pannonian sands the quantity of garnet
and chlorite is seen to diminish from Andornaktálva towards Ernd (i. e. in the direction

W to E.).

4. Comparing the Pannonian sands of the Bükk Mountains foreland to those
of the Kisalföld Basin in Western Hungary (fig. 5.) it is seen tliat, considering the ave-
rages of the grain distribution fractions, the sands from the Bükk Mountains foreland
are finer than the one-peak type Pannonian sands of the Kisalföld basm.

5. Comparing somé Ohgocene sands, of the Bükk Mountains foreland territory

to the Pannonian sands of the same the predominant minerals of the Ohgocene sands
are seen to be magnetite, epidote, and garnet while tourmaline and cyanite, eminently
characteristic of the Pannonian sands, occur in traces only.


