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BEVEZETÉS.

A  Biharhegység felépítésében a mezozoós és elsősorban a triaszkori üledékeknek jelentékeny 
szerep jut. A  triaszkori lerakódások úgy magában a szűkebb értelemben vett Biharhegységben, mint a 
hegység nyugati mellékágában, a Kodru-Móma hegységben az alsó triásztól a rétiai emeletig a leg* 
változatosabb kifejlődésben találhatók meg. À  M. Kir. Földtani Intézet a Biharhegység felvételi munkáit 
már az 1880-as években elkezdte, intenzívebb munka azonban csak az 1910*es évek táján indult meg, 
amikor P álfy M óric, R ozlozsnik P ál és S zontagh T amás az egész Biharhegység reambulációjára 
kaptak megbízatást. Az általam feldolgozott, világviszonylatban is páratlanul gazdag triaszkori kövületanyag 
főleg P älfy M óric és R ozlozsnik P äl gyűjtéséből származik.

A  Biharhegység íervbeveíí nagy monográfiájának megjelenése, a háborús és az azt követő évek 
anyagi nehézségei, majd az eredeti felvételezők más irányú elfoglaltságai miatt, eddigelé elmaradt. À  M. Kir. 
Földtani Intézet igazgatósága 1926-ban engem bízott meg a triaszkori fauna feldolgozásával. A  rendkívül 
gazdag faunáról ezideig csak előzetes jelentésekben számoltam be (1928), ahol a kagyló, csiga és cepha* 
lopoda-faunák alapján kimutattam, hogy a Biharhegységben a triász összes emeletei a szittya emelettől 
a rétiai emeletig a legrészletesebben tagolhatok. Azidőben a Földtani Intézet igazgatósága a korall*, 
szivacs* és bryozoa*faunákat másnak osztotta ki feldolgozásra, azóta azonban ez az anyag is hozzám 
került s így a teljes fauna monografikus feldolgozását nyújthatom. A  faunák részletes ismertetése után 
a befejező részben fogom adni a sztratigrafiai, fauniszíikai és faciológiai eredmények összesítését.

Az itt közölt első részben a gastropodafaunát ismertettem.
E  helyen kell köszönetét mondanom ifj. L óczy L ajos egyet, tanár úrnak a M. Kir. Földtani 

Intézet igazgatójának, aki végre lehetővé tette, hogy annyi évi várakozás után a monográfia megjelenése 
meginduljon, valamint bold. P älfy M óric földi. int. h. igazgató és R ozlozsnik P ál földt. int. h. igaz* 
gató uraknak a rendkívül értékes anyag átengedéséért. Köszönetemet kell kifejeznem a bécsi Naturhist. 
Museum Geológiai és Paleontológiái Osztálya igazgatóságának, hogy otliaríózkodásom alatt össze* 
hasonlításul felhasználhattam a legnevezetesebb alpesi lelőhelyek faunáját s így munkámat módomban 
volt biztos alapra fektetni.





A KODRU-MÔMA-HEGYSÉG GASTROPODA!.

A  Kodru-Móma-hegység első ismertetője P eters К . erről a területről még csak jurakorú réte
geket említ. À  friaszkorú rétegek felfedezése id. L öczy L ajos nevéhez fűződik, aki 1886-ban Vaskóh-tól 
DN Y-ra Felső-Kimpnél egy Cladiscitest talált. Még ugyanezen évben B öckh J ános is felkereste L óczy 
lelőhelyeit s egy új Ptychites=fa')t gyűjtött s így a triász előfordulása a Kodru-Mómában kétségtelen 
megállapítást nyert.

À  Kodru-Móma-hegység részletes geológiai felvételeit nem sokkal ezután P ethö G yula kez
dette meg, aki 1892. évi jelentésében már a paleozoós üledékekről is beszámol és részletesebben ismer
teti a triaszkorú lerakódásokat.

A  L óczy és B öckh által gyűjtött fajokon kívül P ethő (1892) Vaskóh, Kimp, Kalugyer és 
Szohodol környékéről gyűjtött néhány st.-cassiani típusú csigát és ammonitát és igazat ad PETERS-nek, 
amikor azt írja, hogy a kodru-mómai triász „kövületek dolgában végtelen szegény“.

À  M. Kir. Földtani Intézet további reambulációs munkálatai alaposan megcáfolták ezt a fel
fogást. P alfy M óric és R ozlozsnik P ál felvételi munkálatai folyamán olyan gazdag íriaszkori faunát 
gyűjtöttek, amely vetekedik úgy megtartás, mint változatosság szempontjából bármely más nevezetes 
friaszkori faunával. R ozlozsnik P ál (1913) már csoportosítja az üledékeket és megadja a rétegíani fel
építés alapjait is, amennyiben főleg a település és az előzetesen meghatározott jellemzőbb kövületek alapján 
az anizuszi, ladini és karni emeleteket már elkülöníti.

A KODRU-MÓMAI TRIASZKORI 6ASTR0P0DA-FAUNÁK SZTRATIGRAFIAI 
ÉS SZISZTEMATIKA! JELENTŐSÉGE.

Amint már előzetes jelentésemből kitűnt (K utassy 1928. I., p. 321—22.) a Kodru-Móma hegy^ 
ség alsó triászából máig sem ismerünk gastropodákat. A  középtriaszból csigák csak egy lelőhelyről kerültek 
ki, míg a felső triász s annak különösen karni emelete rendkívül gazdag és kitűnő megtartású gasíropoda- 
faunákat rejt magában.

A N IZ U SZ I E M E L E T :

A z anizuszi emeletből egyetlen faj került ki, R ozlozsnik P . gyűjtéséből Vaskóhmezőről a falutól 
DNy-ra, a V. Tjetri alatt, ahol is a Diploporás mészkőben

Cryptonerita conoidea B öhm

faj több példányban fordul elő.
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Ezí a fajt ugyan ezideig csak a délalpesi ladini emeletből ismerjük, az erdélyi előfordulás korát 
azonban határozottan megjelölik a vele együtt előforduló Diploporák, melyek között ugyanezen a lelő
helyen a Diplopora annulatissima P ia fajt is megtaláljuk, amely az Alpokban az anizuszi emelet felső 
szintjének jellemző alakja.

A L S Ó  K A R N I F A U N Á K  :

A  karni emelet legalsó részét sötétszürke, hallstatti típusú faunával Vaskóhmező község környék 
kén találjuk, ahonnan is a legtöbb kövület az 550. m pont környékéről került elő. A z itt talált gazdag 
ammonifa-faunában (K utassy 1928. I., p. 322 — 323.) a Pinacoceras rex M ojs. és a Monophyllites 
(Mojsvarites) agenor M unst. fajok jelenléte kétségtelenül eldönti a fauna alsó karni korát. Amennyire 
gazdag ez a fauna kagylókban és cephalopodákban, annyira szegény csigákban. A  faunában a gastro- 
podákaí csak három bizonytalan faj (R ozlozsnik P ál gyűjtése) :

Euryalox sp. ind ex. aff. geometricus Кок.
Heterocosmia cfr. grandis Кок.
Pleurotomaria an Worthenia sp. ind.

képviseli.
Vaskóhmezőnél a Menyházai-úf mellett, szintén sötétszürke mészkőben Trachyceras (Protrachy= 

ceras) okeani M ojs. fajjal együtt :

Trypanostylus flexuosus M ojs.
Stuorella pappi nov. sp. var. turriculata

fajok fordulnak elő.
Ez a gyér gasíropoda-fauna természetesen semmit sem mond sztratigrafiai szempontból, a kisérő 

faunák alapján azonban alsó karni koruk kétségtelen.

F E L S Ó  K A R N I F A U N Á K  :

Amint már fentebb említettem, a leggazdagabb gastropoda-faunák a felső karni emeletben leüle* 
pedett világos szürke mészkőből kerültek elő. A  legjobb lelőhely Kólafalva, a következő faunával 
(R ozlozsnik P ál gyűjtése) :

Pseudoschizogonium turriculatum nov. sp. 
Schizogonium subdeniaium M dnst.
Stuorella pappi nov. sp.

„ convexa K utassy nov. var. 
rozlozsniki

Stuorella convexa „ nov. var. 
transylvanica

Temnotropis ornata nov. sp.
Worthenia coronata M unst, var. bicoronata K ittl

Worthenia canalifera M unst.
„ humilis J .  B ohm

„ margaritifera nov. sp.
„ ornata K utassy

„ subgranulata M unst. nov. var.
bicostata

Worthenia transylvanica nov. sp.
„ turriculata K ittl. var. arthaberiBh.

Emarginula chlathrata nov. sp.
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Emarginula münsteri Pier.
Euomphalus (Phymatifer) lineatus nov. sp. 
Echinocirrus depressus nov. sp. 

Solarioconulus (Discordochilus) nudus 
MuNST.

Umbonium helicoides K lipst.
Naticopsis (Dicosmos) declivis K ittl nov. 

var. pachygasler

Naticopsis (Dicosmos) applanatus nov. sp. 
Delphinulopsis pálfyi K utassy 

Neritopsis armata M unst. nov. var. obliqua 
„ inversa nov. sp.
„ chlatrata nov. sp.

Seisia spinosa nov. sp.
Cyrsostylus glandulus L aube 
Para turbo kiltli nov. sp.

Gateiopsis depressus nov. gen. nov. sp. 

Àngularia plicata K utassy 
Àngu/aria plicata К . nov. var. raricostata. 
Àngularia multinodosa nov. sp.

Purpurina cerithiformisK ittl nov. v. binodosa

Purpuroidea ferenezii K utassy

„ nassaeformis Di S tef.

Praelittorina triadica nov. gen. nov. sp.
„ turriculata nov. gen. nov. sp.

Ventricaria turrita nov. sp.
„ cincta nov. sp.
„ nov. sp. ind.

Coelostylina (Omphaloptycha) cf. bacchus 
„ (Omphaloptycha) sp.
„ (Gradiella) fedaiana K ittl 
nov. var. subsulcata

Coelostylina (Cradiella) tricincta nov. sp.
Trypanostylus cf. koninckii K ittl

Undularia (Protorcula) decorata nov. sp.

Àpicaria irinodosa nov. gen. nov. sp.
,, binodosa nov. gen. nov. sp.

Tuba (Protuba) intermittens K ittl

Spirostylus (Heligmostylus) columnaris 
M unst.

Ez a gazdag gasfropoda-fauna egymagában nem elegendő a kor megállapítására, a települési 
viszonyok (R ozlozsnik 1913., p. 9Г.) és a kísérő fauna alapján azonban, amelyben (K utassy 1928. I., p. 23.) 
főleg a Tropites subbullafus zónára utaló, vagy a zóna ammonitáival szoros rokoni kapcsolatban álló 
fajok fordulnak elő — kora felső karainak vehető.

Kalugyer (Csicsera-hegy lejtői) Kólafalva után leggazdagabb lelőhely az eddigi gyűjtések szerint. 
Faunája (R ozlozsnik P ál gyűjtése) :

Kokenella chlathrata nov. sp. 
Transylvanella acmaeformis nov. gen. nov. sp. 
Worthenia cf. subgranulata K lipst. 
Murchisonia (Cheilostoma) gigas nov. sp. 
Dimorphotectus granulatus nov. sp. 
Eucycloscala binodosa M ünst.
Euthystylus fuchsii K lipst.
Neritopsis ornata M unst.

A  kisérő fauna alapján (Polycyclus henseli M ojs. K utassy 1928. I., p. 324.) a kalugyeri 
szürke mészkő kora kétségtelenül szintén felsőkarninak vehető.

Hasonlóan felsőkarniak úgy a település, mint a kisérő faunák alapján a következő lelőhelyek:
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Vaskóh (Boi-patak feldf) (P ethö G yula gyűjtése) :

Stuorella subconcava M unst.
Worthenia canalifera M unst.
Worthenia temnotropiformis nov. sp.
Promathildia costulaía nov. sp.

Vaskóh (Kimpi-út mellett) :

Worthenia coronata M unst.
„ „ „ var. plicosa K ittl

Transylvanella acmaeiíormis nov. sp.

Vaskohászod (R ozlozsnik gyűjtése) :

Schizogonium elevatum K ittl nov. var. turriculata.
Stuorella subconcava K ittl

Protonerita calcitica K ittl.

A  fenti fauna-listák szerint a Kodru-Móma-hegység felső karni üledékeiből 42 gastropoda* 
genuszt ismerünk 70 fajjal, amelyek között 6 új genuszt és 42 új fajt találunk.

A  6 új genusz közül egy csak a triászban új, amennyiben ezideig csak fiatalabb geológia 
korokból ismertük. Az új genuszok a következő rokoni kapcsolatokat tüntetik fel:

A  Pseudoschizogonium rokoni kapcsolatai révén típusos triaszbeli genusz,részben a Schizogonium 
K ok., másrészt a Sisenna Кок. genuszra utal s így szisztematikai bélyegei alapján a Pleurotomaridák 
családjába kell sorolnunk.

A  Transylvanella szintén a Pleurotomariidák családjába sorolandó új genusz. Sajátságos ház* 
alakja és szájnyílása révén csakis a triaszbeli Stuorella K ittl genusszal hozható rokoni kapcsolatba.

À  Galeropsis a Capulidák sorába tartozó alak, amelynek rokoni körébe inkább paleozoós formákat 
vonhatunk be. A  triaszfaunában hasonló genuszt nem találunk és a triaszbeli Capulus- fajokat sem hason* 
líthafjuk vele össze.

Az Apicaria az előzőekkel szemben határozottan a fiatalabb geológiai korokhoz kapcsolódó genusz, 
amely a Procerithiidae-csa\ádha illeszthető be. A  Procerithiidae*csa 1 ád a triász vége felé már más 
genuszokkal is szerepel, így a Proceriihium- és Paracerithium-genuszokkal, amelyek mindegyike a réíiai 
faunában lép fel.

A  Praelittorina szintén a fiatalabb geológiai korok genuszaihoz kapcsolódik s különösen a jurabcli 
Ooliticia C ossm. rokoni körébe illik bele. A  Littorinidae-család egyébként bőven képviselt a triász* 
formációban — ha C ossmann rendszertani felfogását követjük (C ossmann 1. cit, Vol. X ., p. 50.) ; — 
hogy azonban maga a Littorina-genusz is előfordulna a triászban, az a két idesorolt alak (L. arcte- 
cancellata S calia és L. Goepperti D unk.) alapján igen bizonytalannak látszik.

A  Paraturbo C ossm. genuszt ezideig csak a liásztól-krét áig ismertük s a Para turbin idae=csa\ádba 
tartozik. C ossmann szerint a családnak egy másik genusza is előfordul a triászban, nevezetesen a Char* 
troniella, amelybe szerinte a Turbo subeoronatus M unst. faj tartozik.
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Egyik érdekessége még a faunának a Seisia K utassy genusz előfordulása, amelyet ezideig csak 
a Budai-hegységből és az Alpokból ismertünk.

A  genuszok földrajzi elterjedése szempontjából is meglehetősen fontos szerepe van a kodru* 
mómai felsőkarni faunának. A  faunában szereplő Stuorella, Temnotropis, Euomphalus (Phymatifer), 
Echinocirrus, Solarioconulus (Discordochilus), Cyrsosiylus, Tuba (Protuba), Giadiella, Heligmosiylus 
és Ventricaria genuszokaí (a germán triászt nem számítva) ezideig pusztán csak az Alpokból ismertük, 
az Emarginula, Fossariopsis, Angularia, Eucycloscala, Pseudochrysalis genuszokat pedig csak az 
Alpokból és a Bakonyból. Mindezek a genuszok főleg a sf.-cassiani fauna legjellemzőbb genuszai, sőt 
olyanok is vannak közöttük, amelyeket ezideig kizárólag csak a st.-cassiani faunából ismertünk, mint pl. 
az E. (Phymatifer) és a Discordochilus.

Az itt tárgyalt triasz-faunán kívül Erdélyből ezideig csak egyetlen részletesen tárgyalt gastropoda* 
faunáí ismerünk a brassói ladini emeletből (J ekelius 1935), amely fauna nagy hasonlóságot mutat 
a kodru-mómaival, amennyiben ott is főleg délalpesi genuszok uralkodnak, az egyező genuszok száma 
azonban, tekintve a lelőhelyek közelségét, aránylag igen csekély, mert csupán az Umbonium, Delphi- 
nulopsis, Neritopsis, Promathildia, Eucycloscala, Schizogonium, 'Protorcula, Trypanostylus genuszok 
közösek, ellenben közös fajt az egész faunában csak hármat találunk. Különös, hogy a keletre fekvő 
himalájai és maláji szigettengeri felső triász gastropoda*faunákkal a kodru*mómai semmi közelebbi kapcso
latot nem mutat, csupán egy-két kozmopolita jellegű közös genuszuk van (pl. Kokenella, Worthenia, 
Pleurotomaria, Purpurina), határozott kapcsolatra mutató genusz azonban egyetlen egy sem.

Ami a genuszok fajszámát illeti, általában minden genuszból csak 1—2 faj fordul elő. Kivételt 
képeznek a Woríhenia-iélék 10 fajjal, Neritopsis és Stuorella 4 — 4, Ventricaria és Angularia 3 — 3 fajjal. 
Az egyedszám az egyes fajok körén belül szintén alacsony, mindössze egynéhány faj van, amelyik 4 — 5 
példányban fordul elő, míg a fajok legnagyobb része csak egy-két példányban fordul elő. Úgy a genuszok, 
mint a fajok számát tekintve, a legnagyobb szerep a Pleurotomariidáknak jut (9 genusz 21 fajjal) utána 
a Coelosiylinidák következnek (5 genusz), majd a Purpurinidák (3 genusz), míg a többi famíliát egy 
vagy legfeljebb két genusz képviseli.

Ami a gasfropoda-faunából levonható szíratigrafiai következtetéseket illeti, arra vonatkozólag 
legyen szabad hivatkoznom arra a tényre, ami az utóbbi évek paleontológiái vizsgálatai során (K utassy 
1927., 1928. I. IL, G ugenberger 1933., II., P alfy 1926., S ickenberg 1932.) beigazolódott, nevezetesen, 
hogy a marmolatai, esinoi és st.-cassiani gastropoda és lamellibranchiata-faunák nem tekinthetők szint* 
jelzőnek, mivel a faunák legtöbb alakja változatlanul átmegy a felső triász nori és réíiai emeletébe is. 
A  st.*cassiani faunában egy bizonyos jellemvonás azonban, szerintem, mégis kidomborodik, ami erősen 
alátámasztja id. L öczy LAJOS*nak a déli Bakonyban, D iener KÂROLY*nak az Alpokban tett megállapí* 
fását, hogy a sf.*cassiani fauna már nem középtriasz jellegű, hanem határozottan a felsőtriaszra utal. 
Ez a jellemvonás, szerintem, az egyes fiatalabb típusú gastropoda*genuszoknak a triászban való elosz* 
lásában is kifejezésre jut. A  triasz*korszakban ugyanis ezideig 51 olyan gastropoda*genuszt ismerünk 
(az óceánikus triaszt tekintve), amelyek csak a triászban jelennek meg, de változatlanul átmennek a jura* 
kréta, sőt ritkábban a fiatalabb geológiai korokba is. Ebből az 51 genuszból 39 csak a felső triászban 
jelenik meg (st.*cassiani rétegektől kezdődőleg) s csupán 22 genusz esik az alsó* és középtriaszra együt* 
tesen. A  29, felső triászban megjelenő, genusz közül 23 már a st.*cassiani rétegekben jelenik meg.
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Magában a ladini emeletben 18 fiatal típusú genusz tűnik fel, azonban ezek jórésze is a st.-cassiani 
rétegek sajátjának tekinthető, meri míg a ladini emeletben csak egy-két fajjal szerepelnek, addig 
a st.-cassiani faunában már fontosabb szerephez jutnak. így pl. :

A sUcassiani A  ladini
rétegekben emeletben

Purpuroidea 6 faj 2 faj
Rhabdoconcha 3 „ 1 „
Promathildia 38 „ 7 „
Hypsipleura 4 „ 1 „
Zygopleura 9 „ 4 „
Stephanocosmia (Tyrsoecus) 4 „ 1 „

Ilyen módon, felfogásom szerint, ha a íriaszkori gastropodák pontos szintezésre nem is használ
hatók ugyan, mégis a st.-cassiani genuszok és fajok gyakorisága bizonyítékul vehető egy fauna felső 
triaszkora mellett.

À  kodru^mómai felsőkarni rétegekben, mint már fentebb említettem, mindössze 28, már ezideig 
s ismert, gastropoda-faj fordul elő. Ezek közül a következő fajokat :

Schizogonium subdentatum M unst. 
Worthenia coronata M unst.

„ „ „ var. bicoronata
KlTTL

Worthenia coronata M unst. var. plicosa 
KlTTL

Eucycloscala supranodosa K lipst.

Cyrsostylus glandulus L aube 
Neritopsis ornata M unst.
Tuba (Proliiba) intermittens K ittl 
Trypanostylus fíexuosus M unst. 
Euthystylus Fuchsii K lipst.
Spirostylus (Heligmostylus) columnaris 

M unst.,

vagyis tehát 11 fajt, az egész gastropoda-faunának 40%-át, ezideig kizárólag csak a st.-cassiani rétegekből 
ismertük.

A  következő fajok pedig:

Worthenia canalifera M unst.
„ turriculata K ittl var. arthaberi
B laschke.

Stuorella subconcava M unst.
Eucycloscala binodosa M unst.

Emarginula Münstéri L aube 
Solarioconulus (Discordochylus) nudus 

M unst.
Coelostylina (Pseudochrysalis) Stotteri 

K lipst.

a st.-cassiani, a bakonyhegységi és az olaszországi karni emeletből kerültek ki, de a karni emeletnél mélyebb 
szintből nem ismeretesek.

A  következő négy faj :

Worthenia ornata K utassy Purpuroidea ferenczii K utassy

Purpuroidea nassaeformis Di S tef. Angularia plicata K utassy

csupán a keletalpesi, a budapestvidéki és a szicíliai alsónóri emeletből ismeretes.
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Ilyen módon a 28 faj közül mindössze 6 (az egesz fauna 24%-a) olyan faj marad, amelyik 
szintén előfordul ugyan a st.-cassiani rétegekben, de már a ladini emeletből is ismerjük.

Mindezek alapján, bár a triasz-korszakban a gastropoda^faunák pontos szintjelzőnek nem használ
hatók, mégis bizonnyal kitűnik, hogy a Kólafalva, Vaskók és Vaskóhaszódi gastropoda-faunák felső 
friasz-íípusúak s ezt a következtetést a kísérő fauna is mindenben megerősíti.

A  fentebbiekből az is kitűnik, hogy a gastropoda-fauna magával a st.-cassiani faunával áll leg
közelebbi kapcsolatban s érdekes módon sokkal kevesebb rokoni kapcsolatot mutat a közbeeső Bakony- 
és Budabhegyság triaszkori faunájával.

Nóri emelek A  kodru-mómai friaszlerakódásokban a nóri emeletet csupán a Várasfenes községi 
patak völgyének felső részén, a forrás közelében feltárt világosszürke mészkő képviseli. A  mészkő Lyco- 
c/usos-mészkőnek nevezhető a benne gyakran előforduló Lycodusok után. Kövületei alapján sziratigrafiai 
helyzete egyáltalán nem állapítható meg, mivel benne ammonita egy sem fordul elő, kagylói pedig mind 
st.-cassiani és marmolatai alakokkal állanak kapcsolatban s csupán az egyetlen Megalodus cf. damesi 
H orn. faj utalna a nóricumra. A  mészkőcsoport kora azonban települési viszonyaiból pontosan meg
állapítható, mert közvetlen a rétiai üledékek alatt fekszik és a karni rétegekre települ (1. K utassy 1928. 
II., p. 220. szelvény).

A  faunában a következő gastropodákat találjuk (S zontagh, P alfy, R ozlozsnik gyűjtése) :

Worth enia cf. sigaretoides K ittl

Neritaria plicatilis K lipst.
Trachynerita módiiéra K ittl cfr. var. 

elongala K utassy

Paracerithium subcerithiforme K ittl.

Ez a kis fauna sztraíigrafiailag semmi támpontot nem nyújt, mert egy kivételével ladini gastro
podákat tartalmaz, míg a bizonytalan megtartású Trachynerita*faj pedig a Budai-hegység nóri emeletére utal.

összevetve az ismertetett gastropoda-faunákat, arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy a triaszkori 
gasíropoda-faunák részletes sziratigrafiai megállapítások céljaira nem alkalmasak, csupán egyes nemekben 
és fajokban gazdag faunáknál lehetséges esetleg az általános közép vagy felsőtriász-jelleg megállapítása.

Magából a szűkebb értelemben vett Bihar-hegységből, a triaszkori üledékekből csak jelentéktelen 
mennyiségben ismerünk gastropodákat, itt főleg a kagylók uralkodnak, már az ammonitáknak is alárendelt 
szerep jut.

A  legmélyebb tag, ahonnan a fulajdonképeni Bihar-hegységből triaszkori gastropodák kerültek ki :

a) a ladini emeletbe sorolható, még pedig Aranyosfő vidékén, ahol a D. Sfanisoara világos 
szürke, hydrozoás-diploporás mészkövéből

Zygopleura arctecostata M unst.
Loxonema kokeni K ittl

fajok kerültek elő.
A  mészkőben igen gyakoriak a Teutloporella=algák, melyek jelenléte alapján kétségtelen, hogy ez 

a kis fauna a ladini emelet üledékeiből került ki. (K utassy 1928. II., p. 223.)
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b) a karni emeletnél csupán egyetlen fajt ismerünk ezideig a Bihar-hegységből, mégpedig Mézged 
vidékéről, ahol a sárga tipikus halobiás palák közé települt sötétszínű mészkőből

Naticopsis (Pachyomphalus) rectelabiatus K ittl

faj számos példányban került elő ("Kutassy 1928. IL, p. 224.).
c) a rétiai emeletből ; szintén csak egyetlen fajt ismerünk, Fericséről a Fronci-patak völgyéből, 

ahol a fekete mészkőben
Worthenia iurbo S topp.

faj fordul elő.
Ez a faj úgy a déli, mint az északi Alpoknak egyik jellemző rétiai alakja.
À  szűkebb értelemben vett Bihar-hegységből a felsorolt kövületek mind P álfy M óric gyűj

téséből származnak.


