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ADATOK HIDASD BARANYAMEGYEI HELYSÉG FELSŐ-PONTUSI
FAUNÁJÁHOZ.

Dr. L őbenthey iMBÉ-től.

Hidaséi geológiai viszonyait először Petebs Káeoly F. ismertette ' Die 
Miocän-Localität Hidas bei Fünfkirchen in Ungarn» czímü müvében 
1862-ben *

Itt a pontusi képződményeket (Congerienschichten) ismerteti ugyan
azon helyről is, a honnan én ezen leírásom tárgyát képező anyagot gyűj
töttem. Petebs azonban miként a miocenkorú képződmények ismertetésé
ben úgy a pliocenkorú képződmény kifejlődését illetőleg is zavart idéz 
elő túlságos részletezésével, fölösleges és czélnélküli réteg beosztásaival.

Én több éven át tanulmányoztam H idasd  és környékének geológiai 
viszonyait és képződményeit. Ezen tanulmányaimnak azon részét óhajtom 
röviden ismertetni, a mely a felső-pontusi képződményre vonatkozik. Lelet
helyem a falutól D-felé a régi üveghuta mellett haladó árok két legnyuga
tibb elágazása között van a hegyháton. Ez azon lelethely, melyet Petebs a 
középső árokbeli lelethelynek nevez. A képződmény itt kb. 15 m vastag. 
Yasoxydhydráttal átjárt rozsdabarna színű durvább és finomabb quarz- 
homokból áll, melybe helyenként kékes vagy sárgás agyag van települve, a 
képződmény alul rozsdabarna színű homokkőbe megy át. Kövületek csak a 
képződmény felső részében fordulnak elő és ott is igen rossz megtartásúak, 
a mennyiben héjaik az azokat körülvevő homokkal fekete barna vasdús 
tömeggé vannak összeállva, a mely a kiszabadításnál szétesik és csak a vas- 
oxydhydrátos kőmag marad meg. A kőmagvak meghatározása sokszor igen 
nagy nehézséggel jár.

Petebs innen a következő hat fajt sorolja föl:
Congeria rhomboidea M. H oeen. (.igen gyakori), Lim nocardium  

Schmidti M. H oeen. (i. gy.), L. hungaricum  M. H oeen. (i. gy.), L. Majeri 
M. H oeen. (ritka), L . corbuloides Desh. (?) (i. gy.), Vivipara achatinoides 
Desh. (gy.)

H oeenes Móeicz «Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien» 
czímü müvében ** Hidasdról (ö miként Petebs is Hidasnak nevezi) a követ
kező öt fajt említi föl :

* Sitzungsberichte der math.-naturw. Classe d. kaiserlichen Akademie der Wis
senschaften. Bd. XLIV. p. 612— 615.

** Abhandlungen der k. k. geolog. Beichsanst. Wien. Bd. IY. 1870.
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Congeria rhomboidea M. H oern. (365. lap), C. triangularis Partsch 
(364. lap), Lim nocardium  Schmidti M. H oern. (193. lap), L . hungaricum  
M. Hoern. (194. lap), L . Riegeli M. H oern. (195 lap).

Én az alábbiakban nem csak azon fajokat sorolom föl, melyeket ma
gam gyűjtöttem, hanem hogy a fauna teljesebb képét adjam, Böckh János, a 
földtani intézet igazgatója és Franzenau Ágoston múzeumi őr újak által gyűj
tött anyagot is áttanulmányoztam szíves engedelmükkel, amién ^zen helyen 
is fogadják hálás köszönetemet.

így a hármunk által gyűjtött anyag alapján a faunát a következőkben 
állítom össze:

1. Congeria rhomboidea M. H oernes.

1893. Congeria rhomboidea M. H oern. L őrenthev I . : A szegzárdi, nagy-mányoki és
árpádi felső-pontusi lerakodások és faunájok. 
[M. kir. íoldt. int. Évkönyve X. köt. 74., 120. 
és 130. lap.] Lásd ugyanitt az előző irodalmat.

Két typusos fiatal példányt ismerek innen. Ezen fajt M. H oernes is 
említi innen, mely azonban korántsem olyan nagyon gyakori, mint Peters 
állítja.

2. Congeria triangularis Partsch.

1893. Congeria triangularis Partsch. L őrenthey i. h. 74. és 120. lap. Lásd ugyanitt az
előző irodalmat.

Ezen fajt Peters nem említi innen, csak H oernes, pedig sokkal gya
koribb az előbbi fajnál. A typusos példányokon kívül megvannak azon 
átmeneti alakok, melyeket a szegzárdi munkámban említettem. Vannak 
ugyanis olyan példányaim, melyeknél elől föllép egy gyenge él, később ezen 
él erősebbé lesz, míg végre olyan közel áll már némely alak a rhomboideá- 
lioz, hogy egyenlő joggal lehet mindkettőhöz számítani.

3. Congeria zagrabiensis Brusina.

1893. Congeria zagrabiensis Brcs. L őrenthey i. h. 75. és 120. lap. Lásd ugyanitt az
előző irodalmat.

Egy fiatal példánynak a benyomatát találtam csak, míg a közeli Nagy- 
Mányokon a leggyakoribb fajok egyike.

4. Dreissenom ya Schröckingeri Fuchs.

1893. Dreissenom ya Schröckingeri F uchs. L őrenthey i. li. 78., 121. és 131. lap. Lásd
ugyanitt az előző irodalmat.

Néhány typusos benyomatát bírom.
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5. Lim nocardium  Schmidti M. H oernes.

1893. Lim nocardium  Schmidti M. H oern. L őbenthey i. h. 78., 122. és 131. lap
III. tábla 5. ábra. Lásd ugyanitt az előző 
irodalmat.

Ez itt a leggyakoribb kövületek egyike, melyből különbözőltjlettségi 
fokon lévő példányaim vannak. Peters és H oeknes is említik innen.

6. Lim nocardium  cristagalli R o t h .

1893. Lim nocardium  cristagalli Roth. L őrenthey i. k. 121. lap. V. tábla. 4  ábra. Lásd
ugyanitt az előző irodalmat.

A leggyakoribb alakok egyike. M. H oeknes és Peters még mint C a r- 
dium  hungaricum  M. HoERNES-t sorolják föl. Peters szintén a leggyakoribb 
alakok közé sorolja. Franzenau igen szép taréjos példányokat s benyomato- 
kat gyűjtött, melyek a nagy-mányoki példányokkal egyeznek, tehát a Sem seyi 
HAL.-hoz állanak közel.

7. Limnocardium Rogenhoferí Brusina.

1893. Lim nocardium  Rogenhoferí Brus. L őrenthey i. h. 80., 122. és 132. lap. Lásd
ugyanitt az előző irodalmat.

Míg én csak néhány kőmagot találtam, addig a m. kir. földtani intézet 
gyűjteményében nehány jó megtartású héj töredék van a Szén-ároktól keletre 
fekvő 2-ik árokból.

8. Limnocardium Riegeli M. H oernes.

1893. Lim nocardium  Riegeli M. H oern. L őrenthey i. h. 82. és 132. lap. Lásd ugyan
itt az előző irodalmat.

H oernes említi a nagy munkájában «Hidas»-ról ezen fajt.

9. Lim nocardium  Szabói L őrenthey.

1893. Lim nocardium  Szabói L őrent. L őrenthey i. li. 82. lap III. tábla. 2. és 8. ábra.
IV. tábla. 4  ábra., 123. lap Hl. tábla. 3. ábra és 
132. lap.

Több igen jó megtartású typusos kőmagot találtam én is, és Fran- 
zenau is.
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10. Limnocardium Haueri M. H oernes.

1893. Lim nocardium  H a u eri M. H oebn. L őbexthey i. h. 85. és 132. lap. Lásd ugyanitt
az előző irodalmat.

Két typusos fiatalabb példánynak a kömagvát gyűjtöttem.

11. Limnocardium apertum  Münster.

1893. Lim nocardium  apertum Münst. Lőrexthey i. h. 123. és 133. lap. Lásd ugyan
itt az előző irodalmat.

Több igen typusos jó megtartású példány van a gyűjteményeinkben, 
köztük több páros héjú példány is. Ezen faj a közel lelethelyek közül csak 
Szegzárdról ismeretlen.

19. Limnocardium Majeri M. H oernes.

1893. Lim nocardium  M ajeri M. Hoers. Lőrexthey i. h. 85., 122. és 132. lap. Lásd
ugyanitt az előző irodalmat.

Ezen fajt Peters mint ritkát említi, holott eddig Franzenau és az én 
gyűjtéseim alapján két fejlett és valami hat fiatal példány vált ismertté, ami 
arra mutat, hogy nem éppen ritka faj.

13. Limnocardium Pelzelni Brusina.

1893. Lim nocardium  Pelzelni Bee;. L őrexthey i. h. 86. lap. IV. tábla. 1. és 2. ábra.
Lásd ugyanitt az előző irodalmat.

Több különböző fejlettségű typusos példány jutott gyűjtésünk alapján 
a gyűjteményeinkbe.

14. Limnocardium Steindachneri Brusina.

1893. Lim nocardium  Steindachneri Brus. lőrexthey i. h. 89., 124. és 133. lap. Lásd
ugyanitt az előző irodalmat.

Több különböző fejlettségű typusos példányt gyűjtöttünk.

15. Limnocardium ochetophorum Brusina.

1893. Lim nocardium  ochetophorum Bros. L őrexthey i. h. 91. és 125. lap. Lásd ugyan
itt az előző irodalmat.

Franzenau egy typusos fejlett példánynak a kömagvát gyűjtötte.
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16. Limnocardium Auingeri F uchs.

1870. Cardium A uingeri Fuchs. Th. Fuchs : Die Fauna der Congerienschichten von
Radmanest im Banate Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Bd. 
XX. pag. 358. Taf. XV. Fig. 1—3.]

Franzenau gyűjtött egy teljesen typusos jó megtartású párosbéjú kő
magot. Ezen faj eddig csakis a radmanesti alsóbb szinti 1 volt ismerős.

17. Lim nocardium  arpademe M. Hoebhes.

1893. Lim nocardium  arpadem e M. H oern. L őrenthey i. L. -4. lap. IV. tábla 5. ábra
és V. tábla 7. ábra. 123. és 133. lap. Lásd 
ugyanitt az előz. irodalmat.

Ezen fajnak a kőmagvai a leggyakoribb alak ok k ze tartoznak.

18. Vivipara achatinoides D e s h a y e - .

1838. Paludina achatinoides Desh. M. Deshayes: Observation -ur les fossiles de la
Crimée. (Mem. de la - :. geoL de France. Tom. 
ü l . pag. ö4. pb V. Fig. 6— 7.

1893. Vivipara achatinoides Desh. L őrenthey i. k. 102. lap.

Ez a leggyakoribb kövületek egyike, Puters is mint gyakorit említi.

19. Vivipara Sadleri P a b tsc h .

1893. Vivipara Sadleri Pabtsch. L őrenthey i. h. 102. L Lásd ugyanitt az előző
irodalmat.

Néhány kőbél van Hidasdról, melyet az utói: kanyarulatának lapos 
oldala miatt ezen fajhoz veszek, mely Szegzár dón előfordul.

*

Ezenkívül előfordul még néhány Limt\ocae<li<r,n fajnak a kőmagva, 
a melyeket azonban biztosan meghatározni nem lehet.

Eddig irodalmilag nyolcz faj volt ismeretes, míg most nekem tizen- 
kilenczet sikerült innen teljes biztonsággal kimutatni.

A faunának minden alakja közös a rhomboidea szint alakjaival, kivéve 
a Limnocardium Auingeri FucHS-ot, a mely eddig csakis a mélyebb szintből 
Badmanestről volt ismerős.

Ezen fauna legjobban egyezik a szegzárdi homok, tehát alsóbb facies 
faunájával, a mennyiben a Limnocardium apertum  MüNST.-t és természete
sen a L. Auingeri FucHS-ot kivéve minden alakjuk közös. Csak az a különb
ség, bogyT a Szegzárdon föllépő Limnocardium hungaricum-ot itt a L . cris-
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tagalli helyettesíti. Ez szintén azon megfigyelésemnek ad igazat, hogy itt is,, 
miként Nagy-Mányokon mint az akkori tengeröbölben, tehát védettebb he
lyen, a törékeny nagy taréjú faj élt, addig Szegzárdon mint kevésbbé védett 
helyen, az akkori nagy beltenger pariján az erőteljesebb L . Hungáriáim  
helyettesítette. Valószínűleg itt is élt azon mikrofaunának legtöbb faja, me
lyet Szegzárdról ismertettem; ezek azonban a kedvezőtlen előfordulási kö
rülmények következtében elpusztultak.

MAGYAR ÉPÍTŐKÖVEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL
BÉCSBEN.

Dr. Schafarzie F erencz-íőI.*

A geológusoknak, különösen pedig az országos geológiai intézet tagjainak, 
nemcsak szakmájuk tudományos mívelése és az országnak részletes geológiai fel
vétele, hanem az is egyik feladata, hogy a nem szakértő közönséget mind azon 
előnyökre figyelmeztessék, a melyek ezen tudomány révén elérhetők. Egyike 
azon irányoknak, a melyben a geológia hasznos tanácsot adhat, kétségkívül a kŐ_ 
ipar. A geológus az, ki oda kint a szabadban az ezer meg ezerféle minőségben látott 
kőzet közül azokat a pontokat jelöli ki, a hol a netáni kőbányanyitás a legjobb 
sikerrel megtörténhetnék. Az illető kőzet üdeségének, keménységének, tömöttségé- 
nek és szövetbeli viszonyainak gondos mérlegelése megengedik ugyan használható
ságára is biztos következtetést vonnunk, a nélkül azonban, hogy minőségének rela
tív fokát más rokon kőzetek sorában kétségtelen módon kimutatni tudnók. Hogy 
erre is megadhassuk a pontos feleletet, még egészen más adatokra is van szüksé
günk, t. i. azokra, melyeket az újabb időben mindenfelé felállított mechanikai 
kísérleti állomások kipuhatolni hivatva vannak, nevezetesen a szilárdsági tényezőt, 
a koptatás és a fagy ellen való viselkedést. Csak akkor, ha mind ezeknek az adatok
nak birtokában leszünk, mondhatjuk, hogy a felhasználandó kőzet minőségéről 
minden irányban kellőképen informálva vagyunk.

A magyar mű- és építőipari tekintetben fontosabb kőzetekről már több íz
ben emlékezett meg kiadványaiban nemcsak a m. k. földtani intézet, hanem a
m. k. földtani társulat is, szilárdsági próbák ellenben bőid. H orváth I gnácz, mű
egyetemi tanártól lettek közzétéve 1875-ben néhány budapesti kövezet anyagot ille
tőleg. Azóta a József-Muegyetem mechanikai tanszéke folytatta ezen kísérleteket s 
úgy értesültem, hogy az immár felszaparodott felette nagybecsű adatok nem
sokára ki is fognak adatni.

Mindezen törekvések azonban még távolról sem ölelték fel az összes magyar 
mű- és építőipari kőzetanyagokat s nem merítették ki e téren a tenni valót, és 
épen azért, mivel igen nagy feladattal állunk szemközt, csakis örömmel kell üdvözöl
nünk minden újabb ismertetést, vagy újabb vizsgálati eredményt.

*  Előadta a. m. földtani társulat 1893 évi márcziusi szakülésén.
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