
BEVEZETÉS.
Gyula-Fehérvártól, illetve a Maros völgyétől nyugatra homokkő és 

márgarétegek alkotják az erdélyrészi Érczhegység délkeleti és déli végső 
nyúlványait. E homokkövek rendesen tömörek, kékesszürkék, erősen csil- 
lámosak és a márgán kívül durva konglomerát-padokkal is váltakoznak. 
A márgák erősen meszesek, kemények és szürke vagy szürkészöld színűek; 
a konglomerátok pedig főként mezozoi mészkövek, augitporfiritek s gyé
rebben régibb kristályos kőzetek legömbölyödött darabjaiból vannak össze
ragasztva. E homokkő-komplexus szerves zárványokban igen szegény s az 
ü l - u l l  találtak alapján, de többnyire csak a kövülete« ré tegek h ez  v a ló  Ы о -  
pülési viszonyok és petrográfiai kiképződésük után lehetett eldönteni, 
hogy a kréta-szisztéma alsó szekeziójába, a neokomba tartoznak. Ilyen, 
csupán petrográfiai kiképződésük alapján meghatározott rétegekből áll 
Gyula-Fehérvártól délnyugatra a Maros-folyóvölgyének jobb partja is. E ré
tegek korát csak a legújabb időben sikerült biztosabban meghatározni.

H auer és S täche Geologie Siebenbürgens czímű munkájukban az itt 
fellépő homokköveket kárpáti homokköveknek Írták le s Erdély geológiai 
térképére mint ifjabb kárpáti homokkövet jegyezték be. Később, a H auer- 
től 1867—71. évben kiadott Osztrák-Magyar Monarchia átnézetes geológiai 
térképen flyschnek van kitüntetve.

1887-ben vagy 1888-ban Alvincztől északkeletre a Borsómezőről jövő 
ú. n. Kolcspatak völgyének bejáratánál kőfejtés alkalmával a kékesszürke 
durva homokkőben egy hatalmas pálmalevél-lenyomatot találtak, mely a 
nagyenyedi ev. ref. kollégium gyűjteményébe került. Dr. S taub Móricz itt 
reáakadt s benne ÜNGERnek Sabal major faját ismerte fel.

Előfordulási viszonyait először dr. Коен A ntal * egyetemi tanár is
mertette s szerinte most már e homokkövekről — tekintetbe véve, hogy a 
So,bal major a közép-eoczéntől a felső-mioczénig ismeretes — határozottab
ban lehet állítani, hogy a harmadkor derekán képződtek.

Fitopaleontologiai tekintetből részletesebben dr. S taub M ó r ic z* *  is-

* Dr. Коен A. : Sabal m ajor, Ung. sp. Erdély fossil flórájában. (Orv. termtud. 
Értesítő. XIII. 1888, 272. 1.)

** Dr. Staub Móricz : Sabal major. Ung. sp. a Maros völgyéből. (Földt. Közi. 
XIX. 1889. 258. 1.)
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mertette s kimutatta, hogy az eddigi lelethelyek a közép-eoczéntől a felső- 
mioczénig ismeretesek. Ugyanő bemutatta a kőzet egy darabját Stur Dénes 
bécsi geológusnak, a ki megjegyezte, hogy e homokkövet a Gosauból, de 
a Zsilvölgyből is ismeri. E lelet alapján a Gyula-Fehérvértól délnyugatra 
eső homokkövek egy részét terczier korúnak tartották s dr. Коен Antal 
Magyarország újabban (1896) kiadótt geológiai térképén egy-egy keskeny 
szegélyt mioczénnek és el nem választott eoczén-oligoczén ifjabb kárpáti 
homokkőnek jelölt.

Herepey Károly — a nagyenyedi ev. ref. kollégium tanára — 1893-ban 
a Sabal major, U ng. sp. lelethelyén, a Kolcspatak völgyében, a pálmaleve
let tartalmazó homokkő feküjében kövűletes rétegekre talált, melyekről a 
gyűjtött fauna meghatározása után kitűnt, hogy nem a terczierbe, hanem 
a felső-krétába tartoznak s megfelelnek a Gosauvölgy rétegeinek.*

Herepey felfedezése után nekem is alkalmam volt e lelethelyet már 
több Ízben felkeresni és sikerűit onnan egy, a HEREPEYénél sokkal gazda
gabb faunát összegyűjteni, valamint a hegység több pontján kövűletes réte
get fölfedezni. E később feltalált kövűletes rétegek azonban sem tartalom
ban, sem a kövületek fentartási állapotában nem érik utói a Kolcspatak 
említett rétegeit.

S miután ugyané vidékről, Alvincztől NyDNy-ra, Alkenyérről is ke
zeim közé jutott néhány felsőkrétakori kövület, sietve kerestem fel ezt a 
lelethelyet is, mely nem remélt bőségével nagyban gazdagította előbbi 
gyűjtéseimet.

Alkenyérről még 1892. évben juttatott Hofmann Rafael úr a föld
tani intézet gyűjteményének pár példány kövületet, melyet később egy 
egész ládára való anyag követett.

Böckh János min. osztálytanácsos úrnak, a földtani intézet igazgató
jának tartozom köszönetét mondani azon szívességért, hogy ezen anyagot 
is földolgozás végett rendelkezésemre bocsátotta.

Később magam is több Ízben fordultam meg Alkenyéren, és nagy 
mennyiségű kövületet gyűjtöttem.GEOLÓGIAI VISZONYOK.

Gyula-Fehérvártól délnyugatra a Maros völgyének jobb oldalát a 
poklosi patakig egy sajátságos vörös, igen gyakran kék foltos agyag, kavics, 
laza konglomerát és gyéren sárga vagy vörös homokkövekből álló képződ
mény alkotja, melynek rétegei К vagy kissé DKK felé alig 15—20° alatt 
dűlnek. A poklosi patakból tovább DNy felé e képződmény csak a hegység

Alsó Fehér vármegye monográfiája. Geológiai rész, irta H e r e p e y  K. 1896.
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peremére, a gerinczek végére van települve, míg alatta mindenütt a felső 
krétakor rétegei vannak meg. Legszebben és legnagyobb vastagságban föl
tárva az említett poklosi patak völgyének bal oldalán van, hol a rétegek 
fejei a völgy aljától egész a gerinczig fedetlenül állanak.

Kövületet e képződményben nem találtam, de petrográfiai kiképző
dését tekintve nagyon emlékeztet a kolozsvárkörnyéki eoczén tarka-agya
gokra, bár azokban az agyagos rész az uralkodó, míg ebben a kavics, laza 
konglomerát és a homokkő a túlnyomó.

Dr. Коен A. az erdélyrészi medenczének csupán ÉNy-i részén ismer 
az alsó tarka-agyagokhoz tartozó rétegeket, de megjegyzi, hogy «petro- 
grafiailag igen hasonló tarka-agyagok és beléjük települt homokkő-, kavics- 
és konglomerátpadok is előfordulnak ugyan, csakhogy mindezekről részint 
a település, részint kövületek alapján bebizonyítható, hogy a terczier üledé
kek sorában jóval magasabb szintájakat foglalnak el és pedig nem csupán 
egy, hanem 2—3 szintájt is».*

Hasonló képződményt Poklostól nem messze, északfelé, a sárd-borbándi 
szigethegységből ir le Коен említett munkájában. Leírása szerint e sziget- 
hegység nyugati részén, Sárd környékén, 'a Dumbrava hegy kőbányáiban 
sárgásbarna szilárd homokkő és főleg juramész zárványos brecsiapadok 
vannak feltárva, melyek megfelelnek a tőlem alább leírandó neokom homok
köveknek. Az erősen kimozgatott rétegpadok meredeken délfelé dűlnek s 
hozzájuk támaszkodnak a Kerékdomb és Bilak alig 10—20° alatt K-nek 
dűlő terczier rétegei, melyek Коен szerint alul intermedia márgából s erre 
települt körülbelül oligoczénkorú vörös tarkaagyag, fehéresszürke porhanyó, 
részben konglomerátos homokkő és kavics rétegeiből állanak. Ez utóbbi 
rétegek nemcsak településüket, hanem a leírás után petrográfiai kiképző
désüket is tekintve, teljesen megegyeznek a pokloskörnyéki rétegekkel. 
Miután azonban e vörös tarkaagyagok a felső krétarétegekre konkordánsan 
vannak települve s közöttük a sárd-borbándi szigethegységben előjövő in
termedia márgát nem találtam meg, e rétegeket csakis feltételesen számít
hatom az oligoezénhez.

A poklosi völgytől délnyugatra a Maros folyó haránt mellékvölgyei
ben a tercziér képződmények vagy egyáltalán nincsenek meg, vagy csak a 
völgyek legvégére szorítkoznak s e völgyekben mindenütt a felsőkréta 
rétegeit találjuk meg, még pedig legszebben feltárva a poklosi völgytől szá
mítva a második völgyben (az első: Valea Száká-ra később térek vissza), 
melynek kezdetén a pálmalevél-lenyomatot is találták, s a melyből később 
Herepey kövületeit is gyűjtötte: a Kolcspatakban. (Kát. térk. Stänilor p.)

* Dr. Коен A .: Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. I. Paleogén 
■csop. 180 {Ш). (A m. k. földt. intéz. évk. X. k.)
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A Kolcspatak alsó, déli folyásában majdnem a rétegek csapás irányá
ban foly, azokat csak igen hegyes szög alatt metszi. Mindjárt a völgy kez
detén a patak bal partján van azon kis kőfejtő, melyben a Sabal major 
levéllenyomatát találták. A kékesszürke tömör, fehér zárványos homokkő 
yastag padjai 20—25° alatt keletnek dűlnek s legutolsó ottlétemkor négy, 
a rétegdüléssel párhuzamosan fekvő fatörzsdarahot láttam a homokkőben, 
melyek legnagyobbika mintegy 3'5 m1 hosszú és 40 vastag volt. A mel
lette fekvő kisebb darabok, különösen az egyik hajlított, olyan forma hely
zetben állottak, mintha eredetileg a nagyobbhoz tartozó ágak lettek volna.

E homokkőpad alatt még van egy, anyagra is hasonló, f'atörzs-darabo- 
kat magába záró homokkő-réteg, melyet az előbbitől meddő agyagpala- 
réteg választ el. E homokkőpad alatt ott, hol a völgynek egy kanyarulatá
ban a homokkőpad a völgy jobb oldalán megszakad, kékesszürke, vizben 
könnyen szétmálló, olykor szénnyomokat is tartalmazó agyagpala követ
kezik, melyben nagy mennyiségű kövületre találtam. Ez az ű. n. 
vagy glauconiás réteg.

A kövületes rétegek faunájának közlését későbbre hagyva, kövessük 
e völgy rétegeit tovább. E cerithiumos réteg É—D-i vagy alig ÉÉK—DDNy-i 
csapás mellett a völgyön át csap s lassanként fölhuzódik a Kolcspatak 
völgyének bal oldalára. E kékesszürke — a felületen sárgára oxidálódott 
agyagpalaréteg alatt, nem messze azon ponttól felfelé, hol az a patak szín
tájából a völgyoldalra kezd emelkedni, a szürkéskék — a pálmát tartal
mazó homokkőhöz hasonló, — de annál szürkébb homokkőrétegben a szén
kutatásra nyitott tárna bejáratának felső színén egy vékony — alig 15 
vastag — kövületes réteg van, mely a csiga-átmetszetekböl Ítélve majdnem 
kizárólag az Adaeonella gigantea s talán még a Natica pél
dányaiból áll. de ezek a kőzettel annyira össze vannak forrva, hogy csupán 
csak egy actaeonellát sikerült meghatározható állapotban kifejtenem.

E kövületes réteg is — párhuzamosan a cerithiumossal — lassanként 
mindig fönnebb és fönnebb húzódik a völgy oldalán. A patak bal oldalán 
fönnebb — a 342 mj-es * ponttól alig DNyNy-ra — újólag egy szénkutató 
tárnával találkozunk, melyet a homokkőben itt-ott mutatkozó, de alig 
számbavehető szénnyomok miatt hajtottak. Az ottlétemkor dolgozó mun
kások a homokkőből több gyéren elszórt Ad. fejtettek ki. A ceri
thiumos réteg e helyütt mintegy 25—30 mj  magasan van a patak színe 
fölött s miután a szénkutató aknával szemben a homokkő mögött mind
járt kék inoceramusos márga következik, a homokkő s közbetelepült meddő
márgarétegek vastagságát 30—35 ”V-re lehet becsülni.

* A helyelnevezések és magassági számok az 1 : 25000-es méretű kát. térkép
lapra vonatkoznak, kivéve a Kolcspatak elnevezést, mely a térképen Stanilor p.
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A szénkutató aknával majdnem szemközt, tehát a homokkőréteg 
legalsó részén, újra nagyobb mennyiségű kövületet gyűjtöttem. E réteget 
a felső részén levő és a benne gyéren elszórt actaeonellák után actcteonellás 
homokkőrétegnek fogom nevezni.

A homokkőréteg alatt a tárnával szemben kékesszürke agyagmárga 
rétegei következnek, inoceramusos márga, mely különösen felsőbb részében 
meglehetős sok kövületet zár magába. A völgy ezenfelül azon pontig, hol 
ÉNy-i irányba fordul, e rétegben — nagyobbrészt ennek csapás-irányá
ban — halad. Az említett pontnál — a Gy. Cuptoruluj 369 mf-es csúcsától 
csak alig ÉNyNy-ra — durva konglomerát van feltárva folyton ÉÉK—DDNy 
csapás és DKK-i dülés mellett, melyben egyetlen Act. giganteát találtam. 
A völgyön ezenfelül addig, hol az a 285 mj A eléri, vagyis hol ÉNy-i irányát 
Ny-ira változtatja, az előbbi inocerámusos márgához hasonló kékes agyag- 
márgarétegek következnek, melyekben azonban kövületet nem találtam. 
Ezenfelül a márgarétegek közé vastag homokkő és gyérebben konglomerát- 
rétegek települtek; fölfelé a fekü felé haladva a hoinokkörétegek mind 
gyakoriabbak, de egyúttal vékonyabbak is lesznek, úgy hogy már a 338 mJ-es 
pont körül alig 10—20 % vastag márga és homokkőrétegek váltakoznak 
egymással.

A Kolcspatak völgyének északkeleti — bal oldali — gerinczén az 
említett rétegek felett meddő sárgásbarna vagy zöldes homokos agyagmárga 
van, melyre a Vrf. Guptorului 369 w/-es csúcsától ÉNNy-ra szürke, laza, a 
terczier-rétegek közé települt homokkövekhez igen hasonló homokkő van 
települve. Úgy látszik, hogy e terczier rétegek a gerincz legmagasabb pont
jain még meg vannak, de már a V. Száka felé lejtő hegyoldalon homokos 
agyagmárga rétegeit észleltem egy pár rossz feltárásban.

Térjünk most már vissza a Kolcspatak és poklosi patak között levő 
V. Száka völgyéhez. E völgy jobb oldalán a meglevő néhány rossz feltárás
ban mint már említettem sárga homokos agyagmárga K-nek dűlő meddő 
rétegeit találtam. A patak színtájában a Kolcspatakban előjövő inocerá
musos márgához teljesen hasonló kékes agyagmárga rétegeit látjuk fel
tárva, melyek hol DKK vagy K, hol ÉKK felé dűlnek. Küvületet benne nem 
találtam.

A völgy bal oldalán a Gy. Pojenii 368 ™j - es csúcsa felé haladva az 
elfedett hegyoldalon homokkő és márga váltakozó rétegeit találjuk néhol 
kibukkanva; a csúcs felé azonban a szántóföldeken itt-ott actaeonella héj
töredékek jelentkeznek, melyek felfelé mind gyakoriabbak lesznek és fennebb 
még ostrea-cserepek is találhatók közöttük. Azon színtájon felül, hol e kövü
let-töredékek megszűnnek, a fölötte következő homokkőpad alján nagyobb 
területen leásattam s az ásatás nem várt eredménynyel örvendeztetett 
meg, a mennyiben e helyen a Kolcspatak cerithiumos rétegéhez kifejlődés
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ben és a fauna eloszlásában teljesen hasonló rétegre akadtam (a fauna 
felsorolását lásd később), úgy hogy semmi kétség sem lehet az iránt, hogy 
itt a Kolcspataknak cerithiumos rétegével találkozunk. A rétegek csapása 
és dülése itt ugyanaz, mint a Kolcspatakban, a réteg kibúvása még 
valamivel magasabban van, mint a Kolcs-patak völgyének bal oldalán. 
Tekintetbe véve még e két helyen és a két hely között a rétegek csapás
irányát is, valamint azon magasságot, melyben ezek hasonló (20—25°) 
dúlés mellett előjönnek: nyilvánvalóvá válik, hogy а V. Száka völgyében 
egy tektonikai vonallal állunk szemközt, egy vetődéssel, hol a DNy-i rész 
az ÉK-ihez mintegy 140—150 w/-e 1 levetődött.

A Kolcspataktól délnyugat felé a Mihályárok völgyéig valami jobb 
feltárás nincsen ; a hol a rétegeket láthattam, majd mindenütt meddő 
agyagmárgát találtam; csupán a Mihályárok és Kolcspatak közötti hegy- 
gerincz végén, a szőlők fölött az erdőben találtam kis területen konglo- 
merátot.

A Mihályárkán fölfelé, ÉÉK-i irányban haladva, a 283 wf-es pontig 
sárgaszínű durva homokkő, durva konglomerát és kékesszínű — az inocera- 
musoxhoz hasonló — agyagmárga К-re vagy alig DKK-re dűlő, egymással 
sokszorosan váltakozó rétegeit metszük át. A 283 ™f-es ponton felül a 
patakon fel mindenütt az előbbihez hasonló — a felületen sárgára oxi
dálódott — kék agyagmárga van s ez áthúzódik DNy-ra a Vinczipatak felé 
eső gerinczen a Zsidovini nevű mellékvölgybe is, hol körülbelül a két ág egye
süléséig tart s itt durva konglomerátra van reátelepülve, mely a Zebernvik 
várától húzódik ide.

A Yinczipatakon fölfelé haladva a völgy alsóbb részein még szilár
dabb — homokkőből, konglomerátból s ezekkel váltakozó márgarétegek- 
ből álló — rétegcsoportot találunk. A rétegek csapás- és dülésiránya itt is 
nagyobbára megegyezik az előbb tárgyalt rétegekével. A patak torkolatán 
kissé felül a legutolsó bal mellékvölgyecskében DKK felé 25—30J alatt 
dűlő sárgás vagy kékes tömör homokkőpadok vannak feltárva, melyekben 
egyetlen inocerámus (valószínűleg 1. Cripsi) lenyomaton kívül még cardium- 
töredékeket is találtam. A Zsidovini patak beömlésén alul a Vinczipatak 
jobb partján pár év előtt egy kirándulásom alkalmával ökölnyi actaeonel- 
lák házaiból és kavicsokból összeragasztott konglomerátrétegre találtam, 
mely homokos, kékesszínű agyagpalára volt települve ; legutóbb tett kirán
dulásomkor azonban a hosszas keresés daczára sem tudtam reá akadni.

Érdekes különben e völgyek mindenikénél, hogy aránylag rövid idő 
alatt a völgyoldalok annyira megváltoznak, hogy alig 1—2 év múlva az 
előbb jól feltűnő rétegeket hosszas keresés után sem találhatni fel. Ez külö
nösen a kevésbbé szilárd márgákból és agyagpalákból alkotott völgyrész
letekben észlelhető.
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Fennebb — a Zsidovinipatak beömlése köröl — a szilárdabb homok
kő- és konglomerát-rétegek alatt nralkodólag kék márgás rétegeket talá
lunk, melyek a Vinczipatak völgyén a Borsómezőről jövő V. Cetatei be- 
ömlésén felül még majdnem IV2  /Щт, hosszúságban tartanak s ott szilárd, 
ököl-, egész emberfej nagyságú idősebb kőzetek darabjaiból összeragasztott 
neokom (?) konglomerátra vannak települve. A Borsómezőről jövő bal mel
lékág (У. Cetatei) völgyének végén alul még e márgák vannak, de az észak
nyugatra és DK-re eső magas gerinczeken szilárd homokkő és durva kon
glomerátok vastag padjai települnek DKK felé való dőléssel reá.

A délkeleti gerincznek a Borsómezőről jövő patakra néző oldalán a 
rétegek fejei hatalmas falként kiállva, várfalra emlékeztetnek s talán innen 
eredhetett e csúcs elnevezése: Zebernyik vára.

A Vinczipatak szintájának 348 mj  magasságában elért durva neokom 
konglomerátok a patak partján, valamint a nyugatra eső csúcson is egé
szen keletre dűlnek s úgy látszik, hogy a felső-kréta rétegei e helyütt kon- 
kordánsan települtek a neokom rétegekre. A konglomerátok főként mezo- 
zoos mészkövek darabjaiból vannak összeragasztva, de a mészkövek mellett 
elég gyakoriak a kvarczkavicsok, augitporfirit, kvarczporfir, felsitporfir s 
gyérebben kristályos paladarabok is ; sőt még gránitdarabot is találtam 
bezárva.

A Vinczipatak jobboldali gerinczén északnyugaton a neokom konglome
rátra felső-kréta konglomerátok települtek, melyek anyagra nézve hasonlók 
a neokom konglomerátokhoz, de nincsenek oly szilárdan összeragasztva, 
E konglomerát a gerincz összes kimagaslóbb csúcsain feltalálható s lehúzó
dik a Bor berek fölött emelkedő Konczhegyre is.

A Vinczipatak völgyének jobb oldalán ellenben a patak fölött a völgy 
egész hosszában tetemes magasságig mindenütt márgarétegek vannak a 
felületen.

A Vinczipatak völgyétől DNy-ra Borbereken alul a Goblipatak torkol
lik. Ennek völgye kezdetben északra, azután nyugatra fordul s ezen irányát 
majdnem forrásáig megtartja.

A nyugatra való fordulásán felüli részig a völgyoldalokat meddő már
gás rétegek alkotják, de a völgy keleti oldalának magasabb részein, a Vinczi
patak gerincze felé, már megjelenik az előbb is említett konglomerátréteg. 
A Turkuluj nevű bal mellékág torkolatán valamivel alul a márga után 
homokkő és konglomerátpadokat találunk К felé való dülés mellett feltárva, 
melyek az alább leírandó alkenyéri homokkőre és konglomerátra emlékez
tetnek.

A Turkuluj-patak torkolatánál és e patak legalsó részén már tömör 
konglomerát és közbetelepülve sárgás, gyakran fucoidás homokkő DK-nek 
dűlő rétegei vannak települve, míg kissé fennebb a patak bal partján, a jobb
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völgyoldalon levő házakkal szemközt, újólag a felső-kréta rétegeire buk
kanunk.

A felső-krétarétegek durva, részint laza homokkő és konglomerát 
K-nek dűlő rétegeitől vannak itt képviselve, melyek kifejlődésre nézve 
nagyon emlékeztetnek az alkenyéri kőzetekre. Különösen jellemzők a kon- 
glomerátba bezárt emberfej nagyságú kék agyagpala-részletek, melyeket az 
egész területen csak e helyen, az alább említendő Merítőnél és Alkenyéren 
észleltem. A homokkő helyenként telve van kövúletnyomokkal, de azokból ép 
példányokat kiválasztani nem sikerült. Hogy azonban csakugyan felsőkréta- 
rétegekkel van dolgunk: bizonyítja a palában talált Act gigantea. Pár lépés
sel fennebb a völgy keletre s azután újra északra kanyarodik s hol keleti 
irányát északira változtatja, megszakad a konglomerát is s hasonló dülés 
mellett márgaréteg következik, mely a konglomerát mögé folytatódik. 
E helyütt is újólag egy tektonikai vonallal találkozunk.

A Goblipatak völgyében a Turkulujpatak beömlése fölött szilárd, 
durva konglomerát és homokkő, majd márga és homokkő rétegeit találjuk, 
melyek előbb DK, majd D és a 331 w/-es pontnál DNy felé dűlnek.

A Valea Góbii és a Maros völgye közötti hegygerinez egész hosszában, 
a Vashegyen, jó feltárásra nem lehet akadni.

A Marosvölgy jobboldali lejtőjét Borbereken alula felső-krétakor kissé 
DK-nek dűlő márgái borítják, de a Merítőn alul (a 25(J00-es térképen, a 
304 m!-es pont alatt) egy mély vízmosásban ugyanazon homokkő- és kon- 
glomerátrétegeket találtam feltárva, melyeket a Turkulujpatakból az imént 
említék s melyek innen délnyugatra a Marosvölgy baloldalán a diluviális 
kavicsterrász alól a Csorapatak és Kudsirpatak mellett, Balomir és Alkenyér 
határában kibukkannak.

Felismerhető kövületet egy glauconián kívül mást nem találtam, de 
ennek jelenléte és a petrografiai hasonlóság az említett képződményekkel, 
kétségtelenné teszik, hogy itt még a íelső-krétarétegekkel van dolgunk.

E helytől a Maros völgyében kissé lefelé haladva, a V. Besericin kissé 
felül, a 253 "V-es kishegycsúcsnál, kemény homokkő és durva konglomerát 
DNy-nak dűlő rétegeit találjuk, melyeket már az alsó-krétához, a írnokom
hoz kell számítanunk. A völgy mentén le Karnáig s ezen alul Akrnárig a 
Maros partján mindenütt e képződménynyel találkozunk.

Alvincz és Alkenyér között a Maros völgyének baloldalán a széles allu- 
viális síkság felett széles, lapos diluviális terrász terül el, melynek alján több 
helyen kibukkannak a felső-krétarétegek. Legszebb feltárás Alkenyér hatá
rában, a Kudsirpatak jobbpartja és az alvinczi út képezte szögleten, a Szerata- 
hegy alján van.

Az országút mellett a Turkulujpatakban és a Merítőnél észlelt kép- 
ődményhez hasonló homokkő és konglomerát egymással váltakozó rétegei
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mintegy 25—30 mj magas falban vannak feltárva. A rétegek 20—25° alatt 
К vagy kissé DKK felé dűlnek, míg fölötte a diluviális kavicsterrász terül el. 
Úgy a homokkő, mint a konglomerát, valamint a fedő felé előjövő márgá- 
sabb kinézésű homokrétegekből egész sorozat kövületet sikerült gyüjtenern 
és meghatároznom, melyeket szintén később fogok közölni.

A Kudsirpatak felé eső meredek hegyoldal alján fölíelé haladva, az 
országúttól nem messze "a konglomerátréteg fölött kék vagy hamvaskék, 
homokos agyagpalaréteget találunk települve, melyből újra a konglomeráté- 
hoz igen hasonló alakokból álló kövületsorozatot határoztam meg, s melye
ket részben magam gyűjtöttem, részben Hofmann R afael úr volt szives a 
Földtani Intézetnek ajándékozni.

A kudsiri patak jobbpartján fölfelé haladva, a felső-krétarétegekre 
települve, hasonló csapás és dülés mellett, a diluviális takaró alatt megle
hetősen vékony, vörös — olykor tarka — agyagokból, vörös homokkövek
ből és palákból álló képződményt találunk, mely valószinűleg megfelel az 
Alvincz környéki vörös oligoczén-képződménynek. Tovább délfelé pedig 
e képződmény fedőjében ugyancsak DKK-i dülés mellett sárgásfehér csillá- 
mos homok és laza homokkőből álló képződmény jelenik meg, mely leg
nagyobb valószínűség szerint a felső-mediterrán rétegeihez tartozik. Bár 
kövületet e képződményben nem találtam, de annyira emlékeztet az innen 
nyugatra Bujtur és Lapugy környékén fellépő mediterrán homokokra, hogy 
azt hiszem teljes joggal a felső-mediterránhoz számíthatom.

Az alkenyéri lelőhelytől ÉÉK felé a mélyebb völgyekben még több 
ponton kibukkannak a felső-krétarétegek.

Legközelebb a baloméri patak árkában, a szőlők alatt találtam meg 
kis területen, míg e patak felsőbb részén az erdő között, a két ág egyesülé
sénél, szintén csak kis területen, már a mediterrán homok van feltárva.

A csorai patak jobbpartján, a szászváros—alvinczi országút mellett 
emelkedő 237 m/-es csúcs nyugati lábánál DK felé dűlő homokkő- és kon- 
glomerátrétegek bukkannak ki a diluviális takaró alól. A konglomerátban 
elég gyakoriak a szerves maradványok, melyek azonban csak egyes töredé
kekben fejthetők ki, de e töredékekben is fel lehetett ismerni az alkenyéri 
konglomerát jellemző kövületeit.

Innen nem messze kelet felé még egy helyen, a tartariai patak mentén, 
a Tartaria vasúti megállóhely közelében és a vasúti bevágásban is fellelhetők 
a diluviális kavics alatt a felső krétarétegek, melyek e helyen sárgás vagy 
kékesszürke meddő márga DK felé dűlő rétegeitől vannak képviselve.

Innen tovább kelet felé a Maros folyó balpartján sehol sem találtam 
meg e rétegeket többé a diluviális takaró alól kibukkanva; valószínűnek tar
tom, hogy alul itt is meg vannak s talán a részletes geológiai fölvétel alkal
mával egyes pontokon még ki lesznek mutathatók.

alvinczi felsükréta.  ̂13



214 Ш PALFY МОК (1 ö2>A KÖVÜLETES RÉTEGEK FAUNÁJA.
A Poklos és Alkenyér között tanulmányozott rétegek több szintájban 

közelebbi megfigyelést érdemlő faunát zárnak magukba. Egyes szintájak 
•elég jó megtartás mellett nemcsak nagy alakgazdagsággal, hanem a fajok 
nagy bőségével is kitűnnek, míg mások nagy alakgazdagsága mellett, a faj
tákban szegények.

A talált kövületes rétegek közül legtöbb figyelmet a Kolcspatakban 
•és az Alkenyér mellett előjövökre fordítottam, mint a melyekben a leg
nagyobb mennyiségben és a legjobb fentartási állapotban sikerült gyüj- 
tenem.

A Kolcspatak legfelső kövületes rétegét azon kékesszürke homokkő 
képezi, melyből a Sabal major, U n g . sp. levéllenyomata került ki s melyből 
■én kövült fatörzsdarabokat gyűjtöttem.

Az e réteg alatt fekvő — már említettem — cerithiumos agyagpala- 
réteg faunájának kifejlődése nemcsak alaki és faji gazdagságát tekintve, 
hanem nagy részének eddig ismeretlen voltát és a már ismert alakok eddigi 
leihelyeit véve szemügyre, úgy találjuk, hogy rétegeinknek szintája hazánk 
és a közeli országok területéről eddig ismeretlen.

Az e rétegből meghatározott kövületek a következők:
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A cerithiumos rétegen belül a kövületek elhelyezése a következő: leg
felül a cerithiumok, melanopsisok, neriták, dejanirák, pyrguliférák(főként 
Bmkhi, alárendelten decussata) az uralkodó alakok; lefelé a cerithiumok, 
melanopsisok (inkább csak M. galloprovincialis n. var., transylvaniensis), 
neriták és dejanirák mennyisége lassankint fogy s gyéren egyes glauconiák 
kezdenek jelentkezni, a pyrguliferák közül a P. decussata lesz a gyakoribb, 
míg a Böckhi alárendeltebb. A réteg alsó szintája felé pedig a glauconiákon 
kívül az actaeonellák lépnek fel nagyobb mennyiségben és lefelé a kövüle- 
tes réteget egy — alig 10—15 cjm vastag — közelebbről meg nem határoz
ható ostrea-faj cserepeiből álló réteg zárja be.

A mi most a Sabal major levéllenyomatot tartalmazó homokkő korát 
illeti, arra is — bár a fatörzsmaradványokon kívül semmi más szerves 
maradványt nem találtam benne — a sztratigrafiai viszonyokból következ
tetni lehet, mert ha tekintetbe veszszük azt, hogy mindjárt az előbb leirt 
réteg fölött konkordánsan van települve s petrografiailag a cerithiumos réteg 
alatt következő homokkőréteghez teljesen hasonló és hogy fölötte a petro
grafiailag annyira különböző oligoczén vöröstarka agyag- és homokkőréte
gek— jóllehet szintén konkordánsan — következnek, joggal lehet a homok
kőréteget is a felső krétához számítani.

A cerithiumos rétegek névvel jelzett fennebbi rétegcsoport alatt — 
meddő homokkő és márga váltakozó rétegei után — a pálmalevelet tartal
mazó homokkőhöz petrografiailag hasonló vastagabb rétegcsoport követ
kezik, melynek felső részén a már említett Adaeonella giganteákhöl álló 
vékony réteg van, míg alsó része elég bő kövületet szolgáltatott. A homokkő 
középrészében is, bár igen gyéren, lehet találni, mint már említettem is, 
egy-egy Adaeonella, giganteák

A homokkő-rétegből nevezhetjük a benne gyéren elszórt acüeo- 
nella után actaeonellás homokkőnek — a következő fajokat határoztam meg i
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Ezeken kívül találtam több faj — közelebbről meg nem határozott — 
ammonitest, valamint elég gyakoriak a halpikkelyek is.

A Kolcspatak völgyében fennebb az inoceramusos réteg alatt durva 
konglomerát s ezzel váltakozó homokkő-rétegek következnek; a konglo- 
merát-rétegek egyikéből egyetlen Actaeonella gigantea példányt gyűj
töttem.

Az előbbi geológiai leirást követve, áttérek most a V.-Száka kövületes 
rétegeire. E völgynek bal oldalán a gerinczhez közel a Pojeni-hegy csúcsa 
alatt találtam kövületes rétegre, hol azt a szántóföldeken heverő nagy 
mennyiségű osztreacserép és actaeonella-töredék árulja el. A kövületes réteg 
itt egy homokkő-pad alatt lévő agyagmárgában van, melynek felső részén

Cerithium Herepeyi, n. sp. Melanopsis cfr. galloprovincialis,
a Kochi, n. sp. Math. n. var. transylvaniensis,

Melanopsis avellana, Sandb.
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Nerita cfr. spinosa, n. sp. Cyrena dacica, n. sp.
Pyrgulifera Böckhi, n. sp.
példányokat gyűjtöttem; középső és alsó része felé a

Glauconia obvolata, Schloth. sp. és Actaeonella gigantea, Sow. sp.

fajok lesznek gyakoriabbak, míg legalul egy vékony osztrea-cserepekből álló 
pad zárja be a kövúletes réteget. Úgy a rétegek felsorolt faunájából, mint 
ezen faunának kiképződéséből világos, hogy itt a kolcspataki cerithiumos 
rétegekkel állunk szemben.

A Kolcspataktól tovább délnyugat felé a legközelebbi kövületlelőhelyet 
a Vinczi-patak völgyében találtam s e helyütt a völgy több pontján azon 
konglomerát és homokkőpad szolgáltatott meghatározható kövületeket, 
mely északon a Borsómezőről jövő mellékágban és ennek torkolata körül a 
kétoldali gerinczen (dél felől az úgynevezett Zebernyik váránál) van fel
tárva. E konglomerát a Vinczi-patak völgyében a jobb oldalon a Koncz- 
hegyen jelenik meg, míg a bal oldalon a völgy vége felé majdnem a patak 
szintájában található.

A Borsómezőről jövő mellékág völgyében — a kék márgás homokkő
ből kimosva — Glauconia obvoluta, Cyclolithes elliptica és undulata pél
dányokat találtam. A Vinczi-patakban a Zsidoviní-patak beömlésén alul pár 
év előtt egy Actaeonella gigantea héjaiból összeragasztott konglomerát- 
rétegre akadtam, de ezt az azóta megváltozott térszini viszonyok miatt leg
utóbb tett kirándulásom alkalmával feltalálnom nem sikerült. A völgy vége 
felé pedig egy baloldali kis oldalvölgyecskében Inoceramus Cripsi lenyo
matait gyűjtöttem a kékesszürke tömör homokkőből.

A következő lelőhely a Gobli-patak Turkuluj nevű oldalágában van, 
hol egy példány Actaeonella giganteán kívül a szétázott homokkőben azon 
kövület-fajokat figyeltem meg, melyeket az alkenyéri homokkőből és konglo- 
merátból is ismerek. Különben a homokkő és konglomerát egyes rétegeinek 
kiképződése (a fejnagyságú agyagpala-zárványok) teljesen azonos az al- 
kenyériével.

E helytől DNy-ra a Maros-völgyének oldalán, a Meritőn alul ugyan
azon kiképződésű homokkő- és konglomerát-rétegek vannak, melyekből 
azonban csak egy glauconiát gyűjthettem.

Az alkenyéri konglomerátból meghatározott kövületek a következők:
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Összehasonlítva e márgaréteg faunáját a Kolespatak völgyéből leirt 
inoceramusos rétegnek faunájával, a hasonlóság szembeszökő, jóllehet van
nak egyes — még töredékeikben is könnyen felismerhető — fajok, melye
ket ez ideig csupán egyik lelőhelyen találtam. Ilyen különösen az inocera- 
mus, mely a Kolespatak völgyében meglehetős gyakori, de Alkenyéren ez 
ideig nem találtam, ellenben az Actaeonella gigantea, mely Alkenyéren 
nem ritka, a Kolespatak inoceramusos rétegében egészen hiányozni látszik. 
Mindezek mellett azonban a két lelőhely egyező fajainak száma elég nagy 
arra, hogy joggal tekinthessük a Kolespatak inoceramusos rétegét az al- 
kenyéri márgával egykorú lerakodásnak s hogy még nagyobb rokonságot 
kimutatni nem sikerült, az inkább csak az anyag különféle megtartási álla
potán és a fácziesbeli különbségen múlik.

Igaz ugyan, hogy a Kolcspataktól az alkenyéri lelőhely mintegy 16 
^ w-el esik DNNy-ra, s a rétegek dülése úgy itt, mint a Marosvölgy jobb 
oldalának közbeeső szakaszán mindenütt körülbelül К vagy DKK-i, mi első
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tekintetre arra mutatna, hogy az alkenyéri rétegek jóval mélyebb színtájat 
képviselnek.

Mielőtt még a fennebb érintett vetődéseket — a Maros jobb partját 
csak futólagosán járván be — kimutathattam volna, az alkenyéri márga és 
a kolcspataki inoceramusos rétegek faunájának tanulmányozása alkalmával 
arra a meggyőződésre jutottam, bogy a kettőben azonos — de kissé más 
facziesű — réteggel van dolgom. Korábbi futólagos bejárásaim alkalmával 
a kelet felé irányuló dőlésnél egyéb — különösen nyugat felé — irányulót 
nem találva, már a rétegek faunájának közeli rokonságából vetődéseket 
kellett feltételeznem, melylyel az alkenyéri márga a kolcspataki inoceramu
sos rétegtől mintegy 16 '3%,-re NyDNy-ra azzal egyenlő magasságra jutott. 
Feltevésemet legutóbb tett vizsgálataim megerősítették.

Ezen színtájjal egyező faunájú rétegeknek kell jelen lenni a Vinczi- 
patak bal lejtőjén és gerinczén is valahol, a mennyiben a Vinczipataknak 
Borsómezőről jövő és a Zebernyik váránál torkolló oldalágában a kékes- 
szinű márgás homokkőből kimosva Glauconia undulata, Cyclolites ellip- 
tica és undulata fajokat gyűjtöttem.

A Vinczipatak torkolata felé egy baloldali kis völgyecskében pedig 
Inoceramus Cripsi lenyomatait találtam; bővebb kövülettartalmú rétegekre 
azonban sehol sem tudtam reá akadni. Tekintve azonban azt, hogy e négy 
faj kövületet eddig csupán a Kolcspatak inoceramusos rétegéből ismerem 
e területen egymás társaságában, nagyon valószínűnek tartom, hogy a 
Vinczipatakban is azzal azonos réteggel van dolgunk.

Az alkenyéri márga feküjében feltárt homokkő és konglomerátréte- 
get a Marosvölgy jobb oldalán kelet felé szintén tovább nyomozhattam. Leg
először Kama és Borberek között a Meritőn alul petrografiailag is teljesen 
hasonlók a homokkő és márgarétegek, de e mellett még egy glauconiát is 
találtam bennük. Innen;ÉKÉ-re — a rétegek csapásirányában — a Gobli- 
patak Turkuluj mellékágában feltárt homokkövek és konglomerátok petro- 
graflai hasonlatosságok mellett több faj olyan kövületet is zárnak magukba, 
milyeneket az alkenyéri homokkőből és konglomerátból is ismerek. Egy 
példány szabadon talált Actaeonella gigantea fajon kívül a nagyon szét
ázott homokkőben cardium, glauconia, Crassatella minima n. sp., turri- 
tella stb. fajokat láttam, de ezek annyira szét voltak áztatva, hogy az elpako- 
lásnál teljesen szétestek.

Miután e konglomerát és homokkőréteg itt — mint már említettem 
is — el van vetődve, folytatását a Vinczipatak jobb- és baloldali gerinczén 
feltárt konglomerátrétegekben kell keresnünk.

Alkenyéren a kolcspataki inoceramusos márgával egyenértékűnek 
vett márgaréteg közvetlenül van a homokkő és konglomerátrétegre tele
pülve s így az utóbbinak helyét a Kolcspatakban is az inoceramusos réteg

A ra. kir. íoldt. int. Évkönyve, XIII. köt. t /
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alatt kell keresnünk. És tényleg azon ponton felül, hol — fölfelé haladva — 
a völgy É—D-i iránya erős kanyarulattal ÉNy-ra fordul, homokkő és kon- 
glomerátrétegekre akadunk, melyek az inoceramusos rétegek alá dűlnek. 
Bár e helyütt egyetlen Actaeonella giganteán kívül egyéb kövületet nem 
találtam, mégis azt hiszem, hogy itt azon homokkő és konglomeráttal állunk 
szemközt, mely a Vinczipatak jobb- és baloldali gerinczén, a Turkulujpatak 
völgyében és a Meritőnél fel van tárva, melyek közül az utolsók kétség
kívül azonosak az alkenyéri konglomeráttal.

Ha az imént felsorolt különböző rétegek faunáján végig tekintünk, 
érdekes eredményekhez juthatunk.

A képződmény legalsó kövületes rétegét a tengerparti fácziest mutató 
alkenyéri konglomerät képezi, melyben több oly kövületet találunk, melyek 
a Kolcspatak ú. n. cerithiumos rétegében játszák a főszerepet, ellenben az 
ott feltárt mélyebb rétegekben biztosan nem mutathatók ki. Ezen alakok 
mindenikére jellemző azonban az, hogy egyikök sem éri el azt a fejlettségi 
fokot, mit a cerithiumos rétegek faunáján látunk ; fő jellemző bélyegeik 
azonban kétségtelenné teszik, hogy ugyanazon fajokhoz tartoznak. Fel
tűnően látszik ez pl. a Cerithium Köchin (XXVI. tábla, űa— b ábra), Pgrgu- 
l ifera Böckhin, (XXIV. tábla, 15a—bábra), a Transylvanites Semseyin 
(XXV. tábla, 3c—d ábra).

Az alkenyéri konglomerát fölött következő kövületes márgaréteg 
faunáját és kíképződését tekintve, a Kolcspatak inoceramusos rétegével sequi- 
valens, de egyes kövületei szintén partközeli üledékre vallanak, sőt egy-két 
olyan alakkal is találkozunk, melyek a Kolcspatak cerithiumos rétegében 
jönnek elő. A réteg homokos anyaga is arra enged következtetni, hogy a 
parthoz közelebb ülepedett le, mint a Kolcspatak kevésbbé homokos ino- 
ceramusos rétege s ez a fáczieskülönbség megmagyarázza azt is, hogy 
Alkenyéren oly fajokat, melyek inkább csak sósabb és mélyebb vizet lak
nak gyérebben találunk. így például az ammonitesek közül csupán egyetlen 
Hi unites sp.-1, a szabad korállok közül gyéren cyclolithest, valamivel gyak
rabban egy nagy plaeosmilia fajt találtam, ellenben egyetlenegy inoeeramus, 
pinna, lima, gervillia stb. töredéket sem kaphattam, melyek azonban a 
koJcspataki inoceramusos rétegben majd mind tekintélyes szerepet játszanak.

A kolcspataki actaeonellás homokkőben áthidaló régió következik, 
mely a tengeri jellegű inoceramusos réteget az elegyes — majdnem édes
vízi — eredetű cerithiumos réteggel összeköti, de még mindig az alsóbb 
réteg faunája dominál benne.

A fauna egyes alakjainak elterjedéséből és kifejlődéséből arra a meg
győződésre jutottam, hogy azon időben, melyben az alkenyéri rétegek és a 
kolcspataki inoceramusos réteg a felsőkrétatenger vizéből leülepedett, Al-
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kenyér környékén kellett a tengerpartnak lenni, hol a tengeri alakokkal 
egyetemben már az elegyes vizet kedvelő fajok is éltek, de még nem értek 
el oly fejlettségi fokot, mint az elegyes vízben élők. Midőn e rétegek itt 
képződtek, mintegy 6 Wm-e\ tovább KÉK-re, ezen elegyes vizet kedvelő 
alakok még alig éltek, hanem a lerakodott üledék más tisztán tengeri 
faunát zárt magába. A tenger lassú visszahúzódásával a kolcspataki réte
geken is észrevehetni az édesvíz befolyását, míg végre az alkenyéri konglo- 
merát és márga faunájából csupán azon fajok maradtak meg, melyek az 
édes- vagy elegyesvizet kedvelik, a többiek a lassú kiédesesülés alatt ki
vesztek, vagy annyira átalakultak az édesvízben, hogy eredeti bélyegeiket 
felismerni rajtuk nem tudjuk. A megmaradt fajokhoz mások kerültek, me
lyeknek nyomát sem az alsóbb rétegekben, sem a közeli krétaterületek 
egyikén is, ez ideig nem ismerjük.

Igen érdekes a Tramylvanica Smely úgy a kolcspataki ino-
ceramusos rétegben, mint az alkenyéri rétegekben is, de legszebben 
azokhoz képest óriásként — kifejlődve, a cerithiumos rétegben fordul elő.

A. fa u n a  összehasonlitcísamás

Az alkenyéri konglomerát maga sajátságos faunát mutat: szerepel
nek benne olyan alakok, melyek egyrészt az aacheni krétában is előjönnek, 
de másfelől még közeli rokonságot mutat a csereviczi szenonhoz is, a mennyi- 
ben annak kövületei közül a Voluthilites F orbes és az Astarte
subplanissima,P ethő , Alkenyéren is előjön. A francziaországi felső szenon- 
ban előjövő Melanopsis cfr. galloprovindalis-steljesen egyező egy Nagy-
Báródról származó melanopsis, valamint a Pichleri is.

Az új fajok közül néhány még a fölötte levő márgában is található, 
de néhány fölmegy a medencze közepe felé keletre visszahúzódó tenger 
lerakodásainak felsőbb részeibe, pl. a Kolcspatak cerithiumos rétegébe is.

Az alkenyéri márga és a Kolcspatak rétegének faunája
a gosaui és aacheni krétának keverékéből áll. A kolcspataki rétegben a 
koralloktól eltekintve 17 olyan faj jön elő, mely a Gosauból is ismeretes, 
míg a H olzapfel munkája nyomán az aachenivel körülbelől 14 faj egyez
tethető össze; ellenben a Fruska-Gora szenonjával csak 7-, az indiaival 11, 
közös fajt találtam. Nagyobb a rokonság még a Lippa környéki krétával, 
melyben szintén 10 közös faj jön elő, még pedig azok, melyek a gosauival 
is közösek. Az alkenyéri márgában a gosauival csak 8 egyező faj van, 
míg az aacheni grünsancl-évsd 14 faj közös.

A területünkhöz közelebb eső erdélyrészi felsőkréta rétegekkel réte
geink alig mutatnak rokonságot; előfordulnak ugyan egyes közös fajok is, de 
azok főként olyanok, melyek a felsőkréta majd minden szintjében előjönnek.



Egyedül a puji szenon az, mely — különösen az alkenyéri konglo- 
meráttal — már anyagra nézve is nagyobb rokonságot mutat. Ifj. báró 
Nopcsa F. meghatározása szerint,* valamint a magyarhoni Földtani Tár
sulat 1899 november hó 8-án tartott szakülésén bemutatott kövületek 
alapján, saját meggyőződésem szerint is 18 táj közül mintegy 7—8 közös.

A kolcspataki actaeonellás homokkő kövületben gazdagabb rétege az- 
inoceramusos márga fedőjében, ahhoz közel fekszik s faunájában sem mu
tat attól nagy eltérést; feltűnő azonban, hogy a felsőbb rétegek egyes 
elegyes vizi alakjai, melyek az alkenyéri márgában (aequivalens az inocera- 
musos réteggel!) már megvannak, csak itt kezdenek fellépni, így pl. az 
Actaeonella gigantea, Glauconia obvoluta, Cerithium Kochi, Pyrgulifera 
sp. indet. aff. Böckhi, Nerita sp. (hasonló némileg a cerithiumos rétegben 
előjövőkhöz), Ostrea sp., melyek az inoceramusos rétegben hiányoznak. 
Feltűnő továbbá az is, hogy a szabad korállok, melyek az inoceramusos 
rétegben oly kiváló szerepet játszanak, itt hirtelen kivesznek.

E réteg aequivalensét Alkenyér környékén már nem találtam meg;. 
és nem sikerült a Vinczipatak környékén sem kövületekkel kimutatnom.

A mi végül legfelső kövületes rétegünknek, a cerithiumos rétegnek, 
az eddig ismert felsőkréta rétegekhez való viszonyát illeti, alig találunk 
valami szorosabb megegyezést e képződmény és az irodalomban előforduló 
felsőkréta rétegek között. Mégis úgy látszik, mintha a pyreneusi garumnien- 
nel és a hazai előfordulások közül az ajkai rétegekkel állana rokonságban.

A pyreneusi garumnien alakjai közül ugyan csupán kettőt sikerült 
biztosan összeegyeztetnem: a Melanopsis crassatinát és a Dejanira bicari- 
natát (ViDALnál: D. Matheroni), de egyes alakok annyira hasonlók, hogy ha 
a Pyreneusokból jobb anyag állana rendelkezésemre, talán többet is lehetne 
összeegyeztetni. így pl. a Cerithium Guzmani, Vidal oly meglepően hason
lít a C. Herepeyi, Pálfy ifjabb példányaihoz, hogy azok könnyen össze is 
cserélhetők. Különbség csak idősebb korban lép fel: ily példányokat azon
ban onnan nem láthattam.

A Pyrgulifera saginata% Vidal sp. nem a melaniákhoz, hanem a 
pyrguliferákhoz sorozandó és szintén nagyon hasonló egyes területünkön 
előjövő Pyrg. decussatójhoz. A Melania Herclertsis is alighanem szintén 
pyrgulifera s igen közel áll a P. Böckhihez.

Az ajkai krétában sem igen lehet több egyező alakot találni; legbiz
tosabban csak a| Dejanira bicarinata egyeztethető össze; a fauna egész 
jellemének kifejlődése azonban szembetűnő rokonságot mutat.

A Glauconia obvoluta feltűnő sokasága ezeknél mélyebb szintekre
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* Ifj. báró N o p c s a  F e r e n c z  : Jegyzetek Hátszeg vidékének geológiájához. (Földi.. 
Közi. XXIX. 1899. p. 334.)
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utalna, mert ezen kövület a quedlinburgi alsó-szenon rétegekből isme
retes.

A mi végül ezen rétegeknek geológiai korát illeti, arra biztos feleletet 
adni bajos, annyival is inkább, mert meggyőződésem szerint azon sok szin- 
táj között, mely az irodalomban épen a felsőkrétában szerepel, nem egy 
csak fáczieskűlönbségen alapszik. Mégis, ha meg akarjuk kisérleni réte
geinket valamely geológiai szintájba osztani, az alkenyéri rétegeket, vala
mint a kolcspataki inoceramusos és actaeonellás rétegeket a legtöbb joggal 
a felsőszenonba  kell hogy helyezzük, míg a cerithiumos réteg már való
színűleg a d a n ien  g a ru m n ien  emeletébe tartozik s ugyanide számítandó a 
S a b a l m a jo r  levéllenyomatát tartalmazó homokkő is.
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TEKTONIKAI VISZONYOK ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉSEK.
Fennebbi leírásomban a vizsgált terület tektonikai viszonyait már 

nagyrészt ismertettem, e helyen azokat csak összefoglalom s levonom belőle 
a következtetéseket.

A Maros völgyének jobb partján előforduló krétarétegek a neokom 
kárpáti homokkőre — legalább helyenként — díszkordánsan vannak tele
pülve; 20—30° alatt К vagy KDK felé dűlnek, de gyűrődést rajtuk néni 
lehet észlelni. Településük azonban mégsem zavartalan, mert több pár
huzamos, közel É—D irányú, lépcsőzetes vetődést lehet rajtuk felismerni, 
melyekben részt vesznek a krétára települt ó-terczier rétegek is.

A legelső biztosan kimutatott vetődés a Szákapatak mentén van, 
melyet — mint már többször említettem — a cerithiumos rétegek helyzeté
ből biztosan lehetett konstatálni. A második vetődési vonalat a Mihályárok 
mentén találtam ; iránya pontosan nem figyelhető ugyan meg, de az előbbi
vel közel párhuzamos. Ennek jelenlétét a különféle rétegek elhelyezésén 
kívül a Vinczi-patak kövületes rétegei is támogatják, mert azoknak ily
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mélyen lévő helyzetét a kolespataki rétegekhez viszonyítva, csakis vetődés
sel lehet megmagyarázni.

A harmadik vetődési vonalat a Turkulujpatak völgyében találtam 
meg, hol magát a vetődési síkot is ki lehetett mutatni; de ezen kívül a 
vetődés mellett bizonyítanak a Turkulujpatak és a Maros jobb partján a 
Merítő kövületes rétegei is.

Abból, hogy rétegeink a neokom kárpáti homokkőre díszkordánsan 
vannak települve, azt lehet következtetni, hogy a kettő leülepedése között 
nagyobb rétegzavargások állottak be.

Hasonló eredményre jutott Lóczy is már 1876-ban a Hegyes-Drocsa- 
hegységben tett vizsgálatai alapján.* E területen Lóczy úgy találta, hogy 
míg a gosaurétegek majdnem vízszintesen vannak települve, addig a 
neokom kárpáti homokkő rétegein már erős megzavartatást észlelt, miből 
azt következteti, hogy ott a hegyemelő hatások leginkább a gosaui rétegek 
leülepedése előtt működtek. Ezen hegyemelö hatások Коен** szerint nem
csak ott, hanem Erdély déli és nyugati határhegységeiben is érvényesültek.

Összefüggésben vannak ezen tömegmozgások a nyugat-erdélyrészi 
kréta-tengernek egykori elterjedésével.

A neokom kárpáti homokkövek elterjedéséből arra lehet következtetni, 
hogy a neokom tenger széles csatornán nyúlt be az erdélyrészi medenezébe s 
határát délről a Pojana-Ruszka és a szászsebesi havasok, északról a gyalui 
havasok kristályos masszivja képezte. A felsőkréta korban pedig úgy talál
juk, hogy a neokom kárpáti homokkövek tömege ki van már emelkedve, 
mert az aradmegyei felsőkréta területből két szétágazó vonulatot találunk 
a kiemelkedett neokom kárpáti homokkövek északi és déli oldalán. Az északi 
ág Lippa-Odvas környékéről Bucsáva, Nagy-Halmágy, Vidra és Offenbánya 
irányában vonul s keskeny szegélyben körülveszi a gyalui havasok massziv- 
ját és legvégső pontját Gyalu környékén észleltem.

A déli ág a Marosfolyó mentén M.-ílye, Déva irányában húzódott be az 
erdélyrészi medenezébe s Déva környékén a Pojána-Ruszka és a szászsebesi 
havasok közé behúzódva, kitöltötte a mai hátszegi medenezét.

Valószínű, hogy ez a tenger a szenon elején csak keskeny csatornán át 
közlekedhetett az erdélyrészi medenczével, mely azonban a medencze észak- 
nyugati részén nagy területen összefüggött a nagy magyar medenczével. 
A szászsebesi havasok északi oldalán a kristályos alaphegységre néhol, péld. 
Oláh-Piánnál cenoman-, néhol közvetlenül a gosaurétegek települtek és a

* L ó czy  L .: Jelentés a Hegyes-Drócsa hegységbe tett kirándulásról. (Föld
tani Közlöny. VI. k. p. 80 . 1876.)

** Dr. Коен A n t a l : A z erdélyi medencze harmadkon képződményei. II. Neo- 
géncsoport, p. 319. Budapest, 1900.

2Ő8 di pálfy mór >



(27) ALVINCZI FELSŐKRÉTA.

gosaui rétegekre közvetlenül a harmadkor rétegei következnek. A Maros
völgy jobb oldalán ellenben Alkenyérrel szemben Karnán felül a neokomra 
már közvetlenül a felső szenonrétegek települnek, míg az alsóbb színtájat 
képviselő gosaui rétegek, melyek Szászcsor és Oláh-Pián környékén meg
vannak és körülveszik a szászsebesi hegységet, itt hiányzanak. Ebből azt 
következtetem, hogy a hátszegi medenezébe elzárt szenonöböl, mely úgy 
látszik, hogy a magyar medencze felé Déva környékén szintén el volt zárva, 
az erdélyrészi medenczével az Alkenyérnél lévő keskeny csatornán át közle
kedett. A gosaui rétegeknek e helyénvaló hiányát lehetne elmosatással is 
magyarázni, mi valószínűleg e területen nagy szerepet is játszott ezen kor
ban, de egybevetve a gosaui rétegek leülepedésétől az oligoczén korig a 
kréta- és ó-tercziérrétegek elterjedését, illetve az utóbbiak hiányát, fölvett

1. Diluviális terrász; 2. Felső-mediterrán; 3. Oligoczén ? ; 4. Felsőkréta márga ; 
5. Felsőkréta konglomerát.

hipotézisemet plauzibilisnek kell találnom. Ezen tengerszoros a krétakor
szak vége felé teljesen el is záródott; erre abból lehet következtetni, hogy 
Alkenyéren a szenonmárgára az oligoczénnek vett rétegek — még csak 
igen vékony rétegben — települtek, míg a márga fölött azon komplexus, 
mely a Kolcspatak völgyében ki van fejlődve, itt hiányzik. Az elzáródás 
után képződött azon elegyes, majdnem édes vizű tengeröböl, melyből a 
borsómezői Kolcspatak cerithiumos rétege lerakodott. És tekintve azt, hogy 
a Maros völgyén lefelé az eoczén biztosan kimutatva sehol sincs, valószínű, 
hogy ez az elzáródás az egész eoczénben megmaradt s úgy Alkenyéren, mint 
a tőle nyugatra eső területen a krétarétegekre vagy az oligoczén, vagy a 
felsőmediterrán van települve. Az elzárt tengerszoros pedig e szerint újból 
csak az oligoczénben nyílt meg; míg az erdélyrészi medencze eoczéntengere 
csak északnyugaton közlekedett a nagy magyar medenczével.
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PALEONTOLOGIAI KÉSZ.
I. Lamellibranchia

Fám. Ostreidae, L ám.

Gén. OstreaLi n .

O strea  p seudo-M adelung i, n. sp.
XX. tábla la. ábra.

Alsó teknője keskeny, ovális alakú, mérsékelten domborodott, hátra
felé kissé megnyúlt; záros pereme hegyes, a mellső lekerekített, a hátsó 
lemetszett. A teknő alsó harmadától egy, a búbig vonuló, tarajszerű gerincz 
indul ki, hasonló az 0 . Madelungi, Zitt. gerinczéhez, de nem egyenes, mint 
ennél, hanem a búbfelé behajlik. A teknő búbja behajlott, de azért nincsen 
betekerődve. Felületét konczentrikus barázdák díszítik, melyek a teknő alján 
erősebb redőkbe mennek át.

E konczentrikus barázdák megtalálhatók a tarajszerű gerinczen is, 
melyet merőlegesen rovátkolnak. Felső teknője ismeretlen.

Mérgetek: a teknő magassága 13 7%i 
hossza „„ ... ..... 11 «

Megjegyzések. A leírt faj meglepően hasonlít az Ostrea Madelungi, 
ZiTT.-hez(Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XXV, p. 125, t. XIX, f. 7a—c), 
de hegyes záros pereme, meghajlott gerincze és behajló búbja attól meg
különböztetik.

Kevésbbé gyakori alak a Kolcspatak völgyének actaeonellás homok
kövében.

Gen. Exogyra, S ay.

E x o g y ra  (A m phidonta) ostracina, Lmk. sp.
XX. tábla 2a. h. ábra.

1820. Ostracües haliotoideus, S chlotheim, Petrefactenkunde 1. 238.
1821. Ostracites auricularis, W ahlenb., Petr. teli. Suec. p. 58.
1827. Chama haliotoidea, Nilss., Petr. Suec. pag. 28, t. 8, f. 3.

1827. Chama cornu arietis, N ilss., ibid. p. 28, t. 8 , f. 3.
1834. Exogyra auricularis, Goldf., Petr. Germ. II. p. 36, t. 88 , f. 2.
1869. Ostrea auricularis, Coquand., Monogr. p. 28, t. 8 .
1871. Exogyra ostracina, Stoliczka, C retaceou s fauna o f  so u th e r n  India. V. Ill, S. VI. 

p. 459, t. XXXV, f. 6—12 é s  t. XXXVI, f. 1—4.
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1881* Exogyra pyrenaica, L e y m ., Pyrénées. p. 766, t. K, f. la , b, c.
1881. Exogyra parvula, L ey m ., ibid. p. 767, t. K, f. 6 ?
1889. Exogyra auricularis, H o l z a p f e l , Aachener Mollusken, (Palaeontogr. XXXV. k.,

p. 255, t. XXIX, f. 10, 11.)

Alsó teknője elég vastaghéjú, erősen domború és magas legömbölyö
dött gerincztől két részre van osztva, melyek közűi a hátsó rész jóval mere- 
dekebb, mint a mellső. Búbja be van tekerődve, oldalt és előre hajlott s be 
van a héjba nőve. Felületét finom konczentrikus redők diszítik, de az 
E. Matheronianára jellemző tüskéket nem találtam rajta.

Méretek: magassága 28
hossza 18 «

Megjegyzések. A leírt faj kétségtelenül azonos azon exogyrával, mely 
a felső szenonrétegben majd mindenütt közönséges s mely az irodalomban 
E. aurieularis, W ahlenb., E. haliotoidea, Schloth. (non Sow.), E . pyre
naica, Leym. néven ismeretes s melyet legelőször 1801-ben Lamarck írt le 
Planospimtes ostracina név alatt. Valószínűleg ide tartozik az E. parvula 
Leym. is, mely — úgy látszik — csak fiatalabb példánya e fajnak.

Az irodalomban ismeretes alakoktól főként inkább méreteiben tér el, 
de összehasonlítva a Földtani Intézet CoQUAND-féle gyűjteményében lévő 
alakkal, csupán azon különbséget állapíthattam meg, hogy példányom egy 
kisebb növésű, talán fiatalabb alak.

A francziaországi, pyreneusi, aacheni, indiai stb. szenonrétegekben 
közönséges: Stoligzka az indiai arrialor grouppeból írja le. Hazánkban 
csupán még egy helyről, a csereviczi rétegekből, ismeretes.

Kevésbbé gyakori alak a Kolcspatak völgyének inoceramusos réte
gében.

Fám. A n o m iid a e , Gray.

Gen. A n o m ia ,  Lm.

A nom ia Coquandi, Zitt.

XX. tábla, 4a. ábra.

1866. Anomia Coquandi, Z it t e l , Denkschriften der к. Akad. der W issensch. XXV,.
p. 126, t. XIX. f. 8 .

Teknője harántul ovális, szélessége hosszú körülbelül egy, záros 
perme kerek. Felső teknője kissé domború, fénylő és igen finom konczen
trikus vonalzással van díszítve; alsó teknője ismeretlen.

Méretek: magassága _ 23 %b
hossza ...... . 23*5 «
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Megjegyzések. A leírt példány Zittel fajával eléggé megegyezik arra, 

hogy azzal azonosítani lehessen, bár annál valamivel nagyobb, de nem éri 
el a hozzá hasonló А. papyracea, d’Orb. nagyságát.

Kevésbbé gyakori a kolespataki actaeonellás homokkőben; Zittel a 
Gosau völgyéből írta le, hol szintén ritka.

A nom ia  p ellu c id a , Müll.
XX. tábla 2a— b. ábra.

1859. Anomia pellucida, Müller, Aachener Kr. Suppl. p. 7, t. 7, f. 4.

Felső teknője alig domborodott ; alakja kissé ovális, kerek, valamivel 
hosszabb, mint magas. Mellső és hátsó pereme lekerekített, egymással nem 
képez szöget; búbja a felső perem közelében világosan látható. Felülete 
fehér, gyöngyház fényű s finom konczentrikus vonalokkal van díszítve.

Méretek: magassága 11 mjm
hossza 13 «

Megjegyzések. A leírt példány a Müller fajával megegyezik ugyan, de 
kinőtt példányom annak kétszeres nagyságát is eléri. Alsó teknőt egyet sem 
találtam. Az A. pellucidához hasonló s talán egyezik is vele az A. truncata, 
Gein. (A. subtruncata, d’Orb. Prodrome II, p. 71 =  A. truncata, Gein. 
Charakteristik III, p. 87, t. 19, f. 4, 5) s a kettő között lényegesebb különb
ség csak a záros peremekben látszik, mert míg ezek az A. pellucidán lekere
kítettek, addig a Geinitz faján szöget képeznek egymással. A Geinttz fajá
hoz egy hasonlót magam is találtam az actaeonellás homokkőben.

Biztosan meghatározható példányok elég gyakoriak a kolespataki 
inocerámusos márgában és az actaeonellás homokkőben.

Fám. L im id ae , d’Orb.

Gen. L i m a , Brug.

L im a  divaricata, Duj.

XX. tábla. 4. ábra.

1840. Lima arcuata, Geinitz, Gharakt. II. p. 57, t. IX, í. 7.
1841. Lima, divaricata, Duj., Römer: Nordd. Kreidegeb. p. 58.
1851. Lima divaricata, d’ORB.: Prodrome II, p. 248.
1859. Mytilus spectabilis, Mull., Aachener Kreide, p. 10, t. VII, f. 10.
1871—75. Lima divaricata, Ge i n i t z : Elbthalgebirge. (Palaeontogr. Bd. XX, 1, p. 205, 

t. 42, f. 18.)
1889. Lim a divaricata, H o l z a p f e l : Palaeontogr. XXXV. p. 241, t. XXVII, f. 7.
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Teknője megnyúlt, tojásdacl alakú, mérsékelten domborodott. Az 
egyetlen példány is, a mit találtam, meglehetősen hiányos. Búbja és fülei 
letörtek, díszítése is csak részben látható, de a középvonalban szög alatt 
találkozó radiális vonalakból álló díszítése oly jellemző e fajra, hogy példá
nyomat azzal egész biztosan azonosíthattam.

Egyetlen példányom magassága _ „„ ... ........ 33
« « legnagyobb szélessége Ш mjm

Megjegyzés. A L. divaricata függélyes elterjedése meglehetős nagy ; 
G einitz szerint gyéren] előjön az alsó és középső plénerben, gyakoriabb és  
nagyobb a pléner-mészben, de d’ORBiGNY szerint a francziaországi szenon- 
rétegekben is megvan.

Termőhely : egyetlen példány fordult elő a Kolcspatak inoceramusos 
rétegében.

L im a  tecta, Goldf.

XX. tábla, 5a. ábra.

1834. Lima tecta, Goldf., Petr. Germ. II, p. 91, t. 104, f. 7.
1839. Lima lamellosa, Ge in itz  : Charakt. p. 23.
1841. Lima tecta, R ö m e r : Nordd. Kreidegeb. p. 58.
1843. Lima tecta, d’ORBiGNY: Pal. fr. terr. erét. III, p. 547, t. 419, f. 5—8 .
1850. Lima tecta, d’ORBiGNY : Prodrome II, p. 166, 247.
1871. Raclula tecta, Stoliczka: Pál. Ind. Gret. Fauna, Pelecvpoda, p. 420, t. 30, f. 12. 
1871— 75. Lima tecta, Geinitz : Elbthalgebirge. Palaeontogr. Rd. XX. 1. p. 206, t. 43, f. 3.

Teknője ferdén megnyúlt ovális; majdnem lapos, csak kevéssé dom
ború; búbja és fülei hiányzanak, de jellemző díszítése és egyező alakja miatt 
biztosan meghatározható. Felületét számtalan, szabályosan lefutó radiális 
vonal díszíti, melyeket erős konczentrikus növedék von alak metszenek; a 
növedékvonalak lenyomatai pedig a kőmagon redőknek látszanak.

Méretek: m a g a ssá g a ................................. 30 mjm

legnagyobb szélessége vagy hossza 30 mjm

Megjegyzések. A L. tecta elterjedését illetőleg hasonlít, a L. divarica- 
lához, a mennyiben ez is úgy a cenoman-, mint a túron- és szenonrétegék- 
ben is előjön. Geinitz az alsó kvaderhomokkőből és alsó plénerből Írja le ; 
d’ORBiGNY szerint található a francziaországi krétaképződményeknek úgy a 
cenoman, mint a szenon emeletében, Stoliczka az indiai kréta arrialor 
groupejában találta.

Termőhely : °2 példányt találtam a Kolcspatak inoceramusos rétegében.
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Fám. P e c t in id a e ,  Lám.

Gen. Pecten, K lein .

P e c te n  la ev is , N il ss .

1827. Pecten laevis, N ilss., Petref Suec. p. 24, t. 9, f. 17.
1842. Pecten laevis, Geinitz, Char akt. Kreide. Ill, p. 83, t. 21, f. 9.
1846. Pecten laevis, R euss, Böhm. Kreide. II, p. 26, t. 38, f. 22—23.
1847. Pecten laevis, Müller, Aachener Kreide I, p. 31.
1866. Pecten laevis, Z ittel, Denkschr. d. k. Akad. d. W issensch. XXV, p. 108, t. XVII, 

f. 4a—c.
1889. Pecten laevis, H olzapfel. Pala? о n t о gr ap h i с а XXXV, р. 232, t. XXVI, í. 4.

Teknője kicsiny, igen vékony héjú s alig domború ; majdnem köralakú, 
csak valamivel magasabb, mint hosszú. Mellső és hátsó pereme egyenlő 
hosszú és egymással derékszöget képez. Az egyetlen félteknőn csak az egyik 
fül ép, de rajta bissus öböl nem látható. A teknő felülete fénylő, sima s csak 
igen gyenge konczentrikus vonalakkal van díszítve.

Méretek: magassága (hiányos) 9 ^
hossza 11 ^

Megjegyzések. A leirt példány bár kissé fogyatékos, mégis jól azono
sítható a R  laevisse]. Zittel e fajjal egyesíti a Mathéropí P. pulchelluskt 
(Cath. meth. p. 186, t. 20, f. 4, 5, 6.), jóllehet ennek radiális vonalzású 
díszítése — mi a szövegben megemlítve ugyan nincsen, de rajzán világosan 
látható — megkülönbözteti a csak gyenge konczentrikus vonalzással díszí
tett P. laevisíől.

Ritkán fordul elő a Kolcspatak völgyének inoceramusos márgájában. 
és még ritkábban az alkenyéri homokkő és konglomerát felsőrészén amár- 
gás homokkőben.

P e c te n  K renneri, P ethő.

XX. tábla. 6a. ábra.

1896. Pecten Krenneri, P ethő, A ni. kir. Földtani Intézet és ennek kiállítási tárgyai.. 
32 1. Budapest.

Alakja háromszögalakú, felül keskeny, lefelé kiszélesedő, alul félkör
alakú, egyenlő oldalú. Felületét 8—9 erős radiális borda díszíti; a bordák 
háta gömbölyű és a közöttük levő barázdák homorú aljúak. A teknő felüle
tén mindenütt erős konczentrikus növési vonalak láthatók, mik a rajzán 
kevésbbé szembetűnők s melyek a bordák hátán olykor majdnem tüske
szerű pikkelyekké erősödnek. A bordák gerincze a teknő felső részén éle&



<33) ALVINCZI FELSŐKRÉTA. 23o

tüskékkel van díszítve, de e díszítés alig ér a teknő felső negyedéig, az azon 
aluli rész sima, illetve csak az említett növedékvonalakkal és a gyéren 
található pikkelyekkel van díszítve.

A búb és a fülek példányomon nem észlelhetők jól.
Méretek: magassága _ _ 52 7)fm

szélessége (hiányos) _ 41
Megjegyzések. A leírt példány kétségkívül azon érdekes pecten-fajhoz 

tartozik, melyet dr. Pethő a csereviczi hiperszenon rétegekből határozott 
meg. Az autor, kinek a leírt példányt bemutatni szerencsém volt, az első 
pillanatra azon fajnak ismerte fel, melynek ő a Pecten Krenneri nevet adta 
s melyet a budapesti 1896-iki ezredéves kiállításon bemutatott.

E fajnak más fajokkal való bővebb egybevetését dr. P ethő úr fogja 
megadni legközelebb megjelenő munkájában.

Gyéren található a kolcspataki inoceramusos márgában.

Gen. Void, Klein.

V o la  q u ad rico sta ta , Sow. sp.
XX. tábla, la —b. ábra.

1814. Pecten quadricostatus, S o w e r b y , Min. Conch. I, p. 121, t. 56, f. 1.
1840. Pecten quadrico status, Goldf., Petref. Germ. II, p. 54, t. 92, f. 7.
1845. Janira quadricostata, (I’O rbig n y , Pal. fr. terr. eret. III, p. 644, t. 447, f. 1—7. 
1850. Janira quadricostata et Geinitzi, cTOr b . Prodrome II, p. 253.
1863. Pecten quadricostatus, D r e s c h e r , Zeitschr. der deutsch, geolog. Gesellsch. 

XV, p. 354.
1865. Janira quadricostata, Z ittel, Denkschr. der к. Akad. d. W issenseh. XXV, p. 115, 

t. XVIII, f. 4a—h.
1871. Vota quinquecostata, S toliczka (partim), Cretaceous fauna of southern India.

Vol. Ill, p. 437, t. XXXI, f. 5 ? t. XXXVII, f. (4 ?) 5, 7, 9.
1889. Janira quadricostata, H olzapfel , Palaeontographica XXXV, p. 237, t. XXVI, f. 20.

Héja vastaghéjú, háromszögalakú, egyenlő oldalú, de egyenlőtlen tek- 
nőjű, felül keskeny, alul kiszélesedett. A bal teknő homorú, a jobb alján 
kevésbbé, felül nagyon domború, búbja betekert. Felülete radiális bordák
kal van díszítve, melyek közül 6 erősebb válik ki s két ilyen erősebb közötti 
térben 3 gyengébb borda van. Rajzán (7 a ábra) hibásan még egy negyedik 
nyoma is fel van tüntetve. E gyengébb bordák közül a középső mindig erő
sebb, mint a két szélső s ez utóbbiak rendesen a 6 erősebbnek alján lép
nek fel. Ezenkívül az egész teknőn még a konczentrikus növedékvonalak 
nyomai is felismerhetők.

A m. kir. földt. int. Évkönyve, XIII. köt. 18
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Méretek: a teknő hossza
« magassága

Megjegyzések. A leirt példány a Zittel-íőI közölt leírással teljesen 
megegyezik s így egészen típusosnak tekinthető. Stoliczka szerint a 
V. quadricostata és quinquecostata oly közel áll egymáshoz és annyi át
menetet mutat, hogy mindkettőt a V. quinquecostata néven irta le, de raj
zaiból kimutatható, hogy azon alakok, melyek magasabb szintekből, neve
zetesen az arrialor groupe-ból kerültek ki, a V. quadricostata-fa.]hoz tar
toznak.

Ritka a kolcspataki inoceramusos márgában és igen ritkán előjön az 
alkenvéri márgában is.

1820. Gervillia solenoides, D e f r ., Diet. Sc. nat. XVIII, p. 503, f. 4.
1826. Gervillia solenoides, Sow., Min. Conch, t. 510, f. 3, 4.
1838. Gervillia solenoides, B r o n n , Lethea geogn. II, p. 698, t. 32, f. 17.
1840. Gervillia solenoides, G o l d f u s s ., Petr. Germ. t. 115, f. 10.
1866. Gervillia solenoides, Z it t e l , Gosau Bivalyén. (Denkschr. d. k. Akad. d. W issensch.

XXV, p. 91, t. XIII, f. 2a. b. synonimákkal.)
1889. Gervillia solenoides, H o l z a p f e l , Aachener Kreide. (Palaeontogr. XXXV, p. 223, 

t. XXIV, f. 11, 13. synonimákkal.)

Ezen jellegzetes alak teljesen megegyezik azon nagyszámú rajzzal és 
leírással, melyet az irodalomban a felsőkréta kövületlelőhelyek majd min- 
denikéről közölve találunk.

Területünkön igen gyakori faj a Kolcspatak inoceramusos rétegében.

1822. Inoceramus Cripsii, Mant., Foss. of South. Downs Geol. of Sussez. p. 1.33,. 
t. 27, f. 11.

1839. Inoceramus Cripsii, Geinitz, Charact. Kr. I, p. 27, Nr. 10.
1840. Inoceramus Cripsii, Goldf., Petref. Germ. II, p. 116, t. 112, f. 4a—d.
1845. Inoceramus Goldfussianus, d ’ORB., Pal. fr. terr. erét. III, p. 517, t. 411.
1845. Inoceramus reguláris et impressus, d’ORB., u. o. p . 515, 516, t. 419, 410.
1846. Inoceramus Cripsi, Reuss, Böhm. Kreide. II, p. 25, t. 37, f. 10, 12.
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1847. Inoceramus Cripsi, Müller, Aachener Кг. I. p. 30.
1852. Inoceramus Cripsi, Z ekeli. Jahresb. naturw. Ver. Halle. IV, p. 101, t. 1, f. 12. 
1866. Inoceramus Cripsi, Z ittel, Denkschr. d. k. Akad. d. W issensch. XXV. p. 95, 

t. XIV, f. 1—5, t. XV, f. 1—5.
1871. Inoceramus Cripsianus, S t o l ic z k a , Cretaceous fauna of southern India. Vol. Ш, 

p. 40o, t. XXVII, f. 1—3, t. XXVIII. f. 2.
1872— 75. Inoceramus Cripsi, Gejnitz, Elbthalgebirge. (Palseontogr. XX, 2, p. 49, t. II, 

f. 11—15.)
1889. Inoceramus Cripsi, H olzapfel, Palaeontogr. XXXV. p. 222.

Héja igen változó alakú, ovális vagy hátrafelé megnyúlt, egyenlőtlen 
oldalú, de egyenlő teknőjü ; rendesen csak kissé domború, de néha erősen is 
fel vanfuvódva. Fogyatékos példányaimon aperem hiányos és a zár sem ész
lelhető jól. A teknő igen erős konczentrikus redőkkel van diszítve, miknek 
gerincze éles s a redők között a redőkkel egyenlő szélességű vagy nem rit
kán kétszer oly széles árok húzódik végig. A jobb megtartású példányokon 
az egész héj még igen finom konczentrikus vonalzással is van diszítve.

Méretek: magassága (hiányos) 36 m/m 
hossza .... 32 m/m

Megjegyzések. A faj alakjának változatossága igen sok szinonimát 
eredményezett, melyeket alakjukra való tekintettel Zittel 5 variotásba osz
tott (var. typica, Zitt. ; var. reguláris, ó’O r b . ; var. alaeformis, Zekeli ; 
var. impressa, d ’Ű R B .; var. clecipiens, Zitt.); hogy azonban példányaim 
ezek közűi mely varietásokba tartoznak? azt az alakok hiányossága miatt 
nem dönthettem el.

Igen gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében, gyéren 
előjön a Vinczipatak kékesszürke homokkövében is.

Fám. M ytilidae, Lám.

Gén. Modiola, Lám.

M o d io la  flagella ta , n. sp.
XX. tábla, 8a—b. ábra.

Héja ferde trapezalakú, egyenlő teknőjű, de erősen egyenlőtlen oldalú, 
hátrafelé annyira megnyúlt, hogy az alsó perem a zárosperem hátsó részével 
majdnem párhuzamos. Mellső oldala lekerekített, a hátsó részén háromszög
alakú, majdnem szárnyszerű depressio van. A teknő mellső része domború, 
hátul a depressiónál laposabb; a búbja nem feltűnő s tőle az alsó és hátsó 
perem összeszögeléséhez ellaposodott gerincz húzódik.

18*
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Felületét sűrűn álló erős konczentrikus vonalzás díszíti. Zárja nem ész
lelhető.

Méretek: hossza „ _ _ _ 33
magassága 15 m[nL

Megjegyzések: A leirt faj az irodalomban előjövök közül legközelebb 
talán még a Zittel M. capitata]ähoz és a M. flagellifera, Forbes-Iioz áll, 
de alakjában, valamint a szögletes szárnyszerű depressióban úgy ezektől, 
mint az irodalomban feltaláltak mindenikétől lényegesen különbözik.

Kevésbbé gyakori a Kolcspatak inoceramusos rétegében.

Gén. S e p tife r , Regluz.

S ep tifer lin ea tu s, Sow. sp.
1836. Modiola linecita, S ow erby . Geol. soc. Trans. IY, t. 14, í. 2.
1839. Modiola angusta, Römer, Yerstein. d. nordd. Oolithgebirge. Suppl. p. 33, 

t. 18, f. 36.
1842. Mytilus Cuvieri, Matheron, Cath. method., p. 179, t. 28, f. 9, 10 .
1843. Mytilus lineatus, d’ORBiGNY, Pal. fr., terr. erét. III, p. 266, t. 337, f. 7—9. 
1847. Mytilus lineatus, Müller, Monogr. I, p. 34.
1847. Mytilus scalaris, ugyanott p. 35, t. 2, f. 11.
1889. Septifer lineatus, H olzapfel, Palasontographica. XXXV, p. 216, t. XXV, f. 10— 13; 

1. itt a synonimákat is.

Teknője megnyúlt, vastaghéjú, domború, búbjánál hegyes csúcsba 
végződik. Mellső pereme mélyen be van öblösöd ve; a hátsó lekerekített s 
e miatt búbja erősen előrehajlottnak látszik. Diszítése majdnem az egész 
héjról le van hámozva, de ott, hol megmaradt, felismerhető a fajra jellemző 
radiális vonalzás. Ezen vonalzás nyoma különben — bár homályosan — 
még a lehámozott helyeken is felismerhető. A radiális vonalzást mélyre 
metszett, gyér konczentrikus vonalak harántolják. Zárosperemei rendkívül 
hegyes szöget képeznek; a pántmeder hosszú és mély.

Méretek: magassága... „„ ... 19
hossza 11

Megjegyzések. Hogy a leirt példány csakugyan azonos a Sowerby fa
jával, a még megmaradt díszítés és a teknőnek alakja kétségtelenné teszik. 

Ritka alak a Kolcspatak inoceramusos rétegében.
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Gen. Lithophagus,Mü h l f .

L ith op h agu s alp inus, Zitt. sp.
XX. tábla, 9. ábra.

1866. Lithodomus alpinus, Z ittel, Denkschr. der к. Akad. d. W issensch. XXV. p. 87,
t. XH, f. 11a, Ъ, c.

Teknője vékonyhéjú, alakja megnyúlt, tojásdad, nagyon domború, 
majdnem czilindrikus. Mellső pereme rövid, lemetszett, a hátsó hosszú és 
lekerekített; az alsó és hátsó perem egymással majdnem párhuzamos. 
Búbja kevéssé feltűnő, a mellső perem kezdetén van. Felülete a héj meg
levő első részén finom konczentrikus növédővonalakkal van díszítve, a 
hátsó részén pedig, hol a héj hiányzik, konczentrikus redők láthatók a 
kőbelen.

Méretek: magassága ..............  9
szélessége 17*5 mjm

Megjegyzések. A leirt példány a Zittel fajától csak díszítésében látszik 
különbözni. Zittel leírásában ugyanis a héj felületét teljesen simának 
mondja, de a róla közölt rajz, a szöveggel ellentétben, olyan konczentrikus 
redőket tüntet fel, mint a milyenek az én példányomon is láthatók.

A L. alpinus a Gosauvölgyben a korállpadokban jön elő, hol főképen 
a korállokba fúrta be magát. A Kolcspatak völgyének szintén korállokat 
tartalmazó inoceramusos rétegében találtam egyetlen példányt.

Fám. P in n id ae , Gray.

Gen. P in n a , Lin.

P in n a  cretacea , Schloth. sp.
XX. tábla, 2. ábra.

1813. Pinnites cretaceus, S chlotheim, Leonh. Taschenb. f. Miner. VII, p. 113.
1840. Pinna restituta , H oeningh, Goldf. Petref. Germ. II, p. 180 t. 27, f. 3.
1842. Pinna bicarinata, Matheron, Gath, rrieth. p. 180, t. 27, f. 68.
1866. Pinna cretacea, Z ittel, Denkschr. d. k. Akad. d. W issensch. XXV, p. 87, t. XIII, 

f. la — 6 .
1872— 75. Pinna cretacea, Geinitz, Elbthalgebirge. Palaeontogr. XX, 2, p. 54, t. 14, f. 2, 3.

Hosszú, egyenes gulaalakú; héját egyenes és ránczolt redők díszítik, 
melyeknek állása és elosztása kétségtelenné teszik, hogy példányaim a 
P. cretaceához tartoznak. Egy innen származó, az enyémeknél jobb meg
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tartású példány, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében is van Kolozsvárt. 
A lerajzolt példány egy nagyobbnak a csúcsa. Bár elég gyakran előfordul a 
Kolcspatak inoceramusos rétegében, lerajzolásra alkalmast egyet sem talál
tam e kis csúcson kívül.

Fám. Arcidse, Lám.

Subfam . ARCINAE, Adams.

Gen. Cucullaea, Lam.

C u cu llaea  tra n sy lv an ica , n. sp.
XXL tábla la —c. ábra.

Teknője hátrafelé megnyúlt, trapézalakú, ferde, egyenlőtlen oldalú, elül 
lekerekített; hátsó része jól nem észlelhető. Búbjától a teknő hátsó részén 
a hátsó peremhez erős gerincz húzódik, mely a rajzán (la, 1c) kevéssé van 
feltüntetve, s hátul a teknő fala meredek. A gerincz mögötti rész közepén 
még egy második gyengébb gerincz is lép fel s a teknő fala e két gerincz 
között kissé homorú. A teknő egész felülete finom éles konczentrikus vonal
zással van díszítve, mi legerősebbnek a mellső és hátsó perem közelében 
tűnik fel. A mellső perem közelében, valamint hátul is a második gerincz 
mögött, finom radiális barázdáknak egy pamata keresztezi a konczentrikus 
díszítést; e radiális barázdák száma elül és hátul körülbelül 5; felül a búb 
alatt keskenyek, de lefelé — különösen hátul — kiszélesednek.

Búbja kissé előrehajlott s mögötte nagy szívalakú area van.
Zárospereme majdnem egészen egyenes, csak legvégén van kissé 

meghajolva, s rajta a középen 8 kisebb merőleges állású, kétoldalt 6—6 
erősebb ferde fog van; az utóbbiak közül a szélső három a zárosperem 
mellső részén egészen horizontális állású, míg a hátsó részen csak az utolsó 
közeledik a horizontális felé. A zárosperem és a búb között van az igen kes
keny trapézalakú pánt-area, melyen két rombos barázda látható.

Méretek: hossza _ 21 m/,n
magassága . 13 %

Megjegyzések. A leirt faj az irodalomban ismertek közül még a Zittel 
C. bifasciculata fajához áll legközelebb, de alakja jóval szabályosabb és a 
hátsó részén a gerincz mögött a Zittel fajával épen ellentétesen nem mé
lyedés, hanem egy második gerincz lép fel.

Elég gyakori a Kolcspatak inoceramusos rétegében, kevésbbé az al- 
kenyéri homokos márgában.
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C u c u l la e a ,  n. sp. indet.

XXI. tábla, 3a, fr.ábra.

Teknője kevéssé domború, megnyúlt trapéz, majdnem háromszög
alakú, egyenlőtlen oldalú; mellső oldala lekerekített, hátsó része többé- 
kevésbbé megnyúlt. Búbja behajlott s alatta nagy szívalakú élesen határolt 
area van. A teknő hátsó részén a búbtól az alsó peremig éles gerincz vonul, 
melyen hátul a teknő oldala meredek. A felülete finom konezentrikus vo
nalzással van díszítve, mely vonalak a gerincz közelében kissé hullámos 
lefutásúak. A barázdák a gerinczen túl az areára is folytatódnak, valamint 
megvannak a teknő mellső részén is. Záros perme majdnem egyenes, végein 
alig hajlott. Fogazata apró, sűrűn álló s a perem közepén merőleges irányú, 
vége felé kissé ferde, rajzán a fogazat, mint általában az egész alak kissé 
elmosódott. A zárosperem és a búb között van a kevéssé magas pánt-area.

Méretek: magassága.,,. .... _ .... 14 mjm
hossza . .... 15 mjm

Megjegyzések. A leirt faj alakját és fogazatát tekintve még legköze
lebb a Zittel C. bifcisciculata fajához áll, de díszítésében és termetében 
attól lényegesen eltér, mert két végén a Zittel fajára jellemző radiális bor
dák hiányzanak és jóval magasabb is annál. Hiányos volta miatt azonban 
az irodalomban találhatók egyikével sem egyeztethető össze, de ez idő sze
rint még új fajnak sem vehető.

Ritka alak a kolcspataki völgy actaeonellás homokkő és inoceramu- 
sos rétegeiben.

Subfam. PEGTUNCUL1NAE, Ad.

Gén. Pectunculus, L ám.

P ec tu n cu lu s , n. sp. ? indet.
XXI. tábla, 4а —Ъ. ábra.

Teknője háromszögalakú, hátrafelé erősen megnyúlt, s ennek követ
keztében egyenlőtlen oldalú, valamivel hosszabb, mint magas. Mellső pereme 
rövid, a hátsó hosszú s a kettő együtt 110°-ú szöget képez. A búbjától a 
hátsó peremig alig szembeötlő depressio vonul. Zárja nem észlelhető jól, 
fogazatának csak nyoma látható. Közvetlenül a búb alján egy kis mélyedés 
van, olyan mint a limopsisoknál, de hogy ez vájjon tényleg megvan-e, 
vagy csak a preparálás eredménye, nem dönthető el.

Díszítése megkopott, de a radiális és konezentrikus vonalzás még 
he! venkint felismerhető rajta. A vápa fogazott.
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Méretek: magassága,» ........ 33 ')nfm
hossza „„ »» „„ , 30 %п

Megjegyzések. A leirt egyetlen példány teknőjének erősen ferde há
romszögalakja úgy látszik, hogy az ismert pectunculusoktól és limopsisok- 
tól megkülönbözteti, de jobb megtartású anyag hiján még új fajnak nem 
lehet venni, valamint az sem dönthető el, hogy vájjon a peetunculusokhoz 
vagy limopsisokhoz számítandó-e.

Ritka a Kolcspatak inoceramusos rétegében.

Fám. Nuculidae, Gray.
%

Gen. L é d a ,  Schumacher.

L é d a  su p rac re tacea , n. sp.
XXL tábla, 5a—b. ábra.

Teknője háromszögalakú, vastaghéjú, a búb környékén domborúbb,. 
alul laposabb, mellső pereme kissé kifelé domborodott, a hátsó gyengén 
homorú; alsó pereme mérsékelten domború, a mellső perembe ívalakuan 
megy át, a hátsóval éles szöget képez. Búbja majdnem a teknő közepén áll. 
a lunula és area elmosódott szélű és széles lándzsaalakú. A zárosperemek 
110°-ú szöget képeznek egymással, a mellső kissé domború, a hátsó gyen
gén homorú. A búb alatt háromszögletű mély pántgödör van; az oldali 
fogak száma pontosan nem olvasható össze, számuk körülbelül 30.

A teknő felülete majdnem egészen sima, csupán igen finom — inkább 
csak lupe alatt látható — konczentrikus vonalaktól van díszítve, melyek az 
alsó perem közelében valamivel erősebben vannak kifejlődve. Izombenyomat 
és köpenyvonal nem észlelhető.

Méretek: magassága , »» _ 15 ^
hossza _ „„ ....... . 33 mjm

Ha a magasságot 00-nak veszszük, akkor az arány a magasság és 
hosszúság között 100 : 153.

A leirt faj alakra, valamint méreteinek arányára nagyon hasonlít a 
Müller Léda Försteri sp.-hez, de sokkal nagyobb méreteiben és a díszítés
nek hiányában attól lényegesen eltér, valamint eltér minden az irodalom
ban tőlem ismert fajtól is.

Elég gyakori az alkenyéri márgában és konglomerátban.
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L éd a  com planata, n. sp.
XXL tábla, 6a—b. ábra.

Teknője hosszban megnyúlt, ovális, vastaghéjú, közel egyenlőoldalú, 
mellső és hátsó pereme majdnem egészen egyenes, egymással erősen tompa
szöget képez (135°), alsó pereme kissé domború, mind a mellső, mind a hátsó 
peremhez ívalakban kanyarodik, a hátsó peremmel sem képez szembetűnő 
szöget, hanem csak valamivel jobban van megnyujtva, mint elől. Teknője 
mérsékelten domborodott, inkább lapítottnak mondható s csak a teknő 
középrészén, a búb alatt domborodik kissé ki, búbja a teknőnek szinte a 
közepén áll, kevéssé feltűnő; alatta elül keskenyebb lunula, hátul valami
vel szélesebb area van ; mindkettő élesen körülhatárolt lándzsaalakú.

Felületét igen finom, inkább csak lupe alatt látható, konczentrikus 
vonalak díszítik.

Zárja egyetlen példányon sem észlelhető jó l; egy példány hátsó záros 
peremének lenyomatán 12 harántul álló fogat számítottam össze.

Méretek: magasság „„ „„ _ _ 9 mjm
hosszúság _ „„ 15 mfm

A magasságot 100-nak véve, a méretek aránya 100:166.
A leirt faj az irodalomban tőlem ismert minden ledától lényegesen 

különbözik; főj el lem vonását megnyúlt alakján kívül egyforma mellső és 
hátsó pereme, a hátsó peremnek ívalakú hajlása az alsóhoz és teknőjének 
a lapítottsága a mellső s még inkább a hátsó részen képezi.

Elég gyakori az alkenyéri márgában, ritkább az alatta levő konglo- 
merátban.

L éd a  cfr. .Försteri, Müll. sp.

1847. Nncula Försteri, Müller, Monogr. I, p. 16, t. 1, f. 5.
1850. Léda Försteri, cTOrbigny, Prodrome. II, p. 236.
1859. Léda Hagenowi, Müller, Supplement, p. 28, t. 8, f. 16.
1885. Léda Försteri, J. B ö h m , Aachener Grünsand, p. 98.
1889. Léda Försteri, H olzapfel, Pakeontographica, XXXV, p. 202, t. XXI, f. 13— 17.

Teknője kevéssé vastaghéjú, hosszban kissé megnyúlt ovális, kissé 
háromszögalakú, egyenlő teknőjű és majdnem egyenlőoldalú, hosszabb, 
mint magas. Felülete számtalan éles konczentrikus vonallal van díszítve. 
Búbja kissé a teknő mellső oldalán van, alatta egy kis háromszögletű 
mederben van elhelyezve a sarokpánt. A búb mögött az area feltűnőbb, 
mint a lunula (H olzapfel-uöI a lunula nagyobb). A két zárospereme tompa
szöget képez egymással s egyiken-egyiken 16—18 fog van; a mellső egye
nes, a hátsó kissé ívalakulag behajlott. A mellső perem az alsóhoz kerek
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hajlással csatlakozik, a hátsó ellenben vele szöget képez, az alsó perem csak 
kevéssé domború.

Az izombenyomatok és a köpenyvonal nem észlelhető, a vápa sima, 
a héj belső oldala nem gyöngyházfényű, mint Zittel szerint a joldiáknál.

Méretek: magassága 8 7nf,n
hossza .......... 13 Vl/}H

Megjegyzések. A leirt példány a Müller fajával biztosan nem azono
sítható, mert egyetlen teljes példánynyal sem rendelkezem. Zárának alakja 
és a teknő díszítése igen közel áll a Müller fajához, de annál megnyultabb 
(m ag.: hossz. =  100:162, HoLZAPFEL-nél 100 : 145).

Gyakori az alkenyéri márgában és konglomerátban.

L éd a  ten u lrostris, Reuss. sp.

XXL tábla, la-—-c. ábra.

1846. Nucula tenuirostris, R e u s s , Böhm. Kreide. II, p. 6 . t. XXXIV, f. 8— 10.

Teknője kicsiny, domború, tojásdad rombalakú, egyenlő teknőjű, de 
egyenlőtlen oldalú. Mellső oldala lekerekített, a hátsó hegyesen kinyúló kes
keny szárnyat képez, mely egy — a búbtól az alsó peremig lenyúló — csa
tornával van a teknő többi részétől elválasztva; a szárny közepén pedig 
keskeny, éles gerincz fut végig. A búb alatt alig felismerhető lunula van, 
míg hátul élesen határolt tojásdad areát találunk. Felülete számtalan éles, 
konczentrikus barázdával van díszítve. Zárja nem észlelhető jól.

Méretek: magassága _ 1
hossza ™ ...... _ 2 mjm

Megjegyzések. A leirt példány a L. tenuirostrissal nagyrészben jól meg
egyezik, csak méretei kisebbek azénál és a hátsó részén levő szárny rövi- 
debb. Vannak azonban egyes héjtöredékeim, melyek valószínűleg e faj 
nagyobb példányaitól erednek és jól megegyeznek R euss leírásával és raj
zával.

igen közel áll e fajhoz az aacheni krétarétegekből leirt L. alata, 
Müll., de ennek szárnya szélesebb s az éles gerincz rajta hiányzik.

Kevésbbé gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében és 
az alkenyéri márgában.
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Fám. A startidae, Gray.

Gen. Astarte, Sow.

A starte (E riphyla) sim ilis, Munst.

1840. Astarte similis, M ü n s t ., Go l d f u s s , Petref. Germ. II, p. 193, t. 134, f. 18a— b.
1846. Astarte acuta, R e u s s , Böhm. Kreide. II, p. 3, t. XXXIII, f. 17, t. XXXVII, f. 14.
1847. Astarte coelata, M ü l l e r , Aachener Kreide. I. p. 22, t. II, f. 3a—d.
1865. Astarte similis, Z it t e l , Denkschr. d. k. Akad. d. W issensch. XXIV, p. 157, t. VIII, 

f. 6a—f.
1887. Astarte similis, F r e c h , Zeitschr. d. deutsch. Geol. Gesellsch. XXXIX, p. 162, 

t. XII, f. 15.

Teknője kicsiny, alig domborodott, harántul ovális, hátrafelé kevéssé 
megnyúlt s ennek következtében egyenlőtlen oldalú. Mellső pereme rövid, 
kissé befelé hajlott, a hátsó valamival hosszabb s a kettő együtt derékszöget 
képez. Lunula nem látható. Felületét mély konczentrikus árkokkal válta
kozó redők díszítik; a redők felső oldalukon meredekek, lefelé lankásak és 
számuk 7—8 között váltakozik. Ezenkívül még úgy az árkokban, mint a 
redőkön finom konczentrikus vonalak is futnak végig. A zár egyetlen pél
dányon sem észlelhető. A teknő alsó peremének belső részén, illetőleg oly 
helyeken, hol a kopott héj alól a kőmag kilátszik, igen finom fogak nyomai 
láthatók.

Méretek: magassága .......  _  5 m/m
hossza ...............  ........  5 m(m

Megjegyzések. A leirt faj alakja meglehetősen változó lévén, részint 
A. coelata és A. acuta néven is leirattak, de ez utóbbiak annyira közel álla
nak az A. similishez, hogy a közöttük levő különbséget másnak, mint egyéni 
sajátságoknak tekinteni nem lehet. Az A. acuta redőinek száma (5—9) vala
mivel kevesebb ugyan, de alakja hasonló; az A . coelata redőinek száma 
ugyanannyi, mint az A. similisé s csak alakja közeledik a hegyesszögű 
háromszögalakhoz. E lelőhelyen több példányt találtam, melyek hol egyik
hez, hol másikhoz hasonlítanak, de egymástól azért lényegesen elkülöníteni 
nem lehet, nagyobb részük hegyesszögű háromszög alakjával az A. coelata- 
hoz közelít, bár az A. coelata alsó pereme belül simának van feltüntetve 
úgy a Müller eredeti leírásában, mint Holzapfel későbbi földolgozásában, 
ki az A. similissel egyesítette.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében.



2 4 6 D l  PÁLFY MÓR (44>

A starte subp lan issim a, P ethő.
XXI. tábla, 8a—d . ábra.

1896. Astarte (Eriphyla) scalata, Pethő, A magyar királyi Földtani Intézet és ennek
kiállítási tárgyai, p. 33.

Teknője majdnem egészen lapos, alig domború, lekerekített négyzet
alakú, hátrafelé kissé meg van nyúlva. Mellső és hátsó pereme körülbelől 
egyenlő hosszú és egymással 105° szöget zár be; a hátsó nagyon gyengén 
ívalakúlag kifelé domborodott, a mellső a búb alatt kissé behajlott, azután 
egyenes. Búbja kissé előreálló, alatta az élesen körülhatárolt lunula ésarcea 
keskeny lándzsaalakú.

Felületét 8 erős, konczentrikus borda díszíti, melyek elől szabályos ív- 
alakúak, de a teknő hátsó részén jól felismerhető tompa szöget képezve, 
húzódnak a hátsó peremig. Hátuk éles, felső oldaluk meredekebb, mint az 
alsó, alul szögletes barázdát képezve találkoznak.

Zára a bal teknőben egy erős, a jobb teknőben két, közel párhuzamos, 
kardinális fogból áll. A jobb teknő hátsó, a bal teknő mellső zárospereme 
az oldali fogakat helyettesíti s ezeknek a jobb teknőben elül, a bal teknőben 
hátul keskeny meder felel meg.

A vápa finoman fogazott, mi a 8 b alatti rajzán nincsen eléggé feltün
tetve, a teknő alsó része belül megvastagodott. Izombenyomata elül erő
sebb, mint hátul, a lábizom benyomata is jól látható. A köpenyvonal vilá
gosan nem ismerhető fel.

Méretek: magassága .... ... . .... 9 wfni
hossza . .... .............. 10 mhn

Megjegyzések. Az A. subplanissima-faj rendkívül hasonlít egyrészről 
az A. laticosta, Desh. sp. fiatalabb példányaihoz, másrészről, különösen a 
faj laposságát tekintve, az A.planissima, Stol. fajhoz. Ez utóbbitól nagyobb 
méretein kívül még laposabb alakjában is különbözik; az A. laticostátói 
pedik sokkal laposabb teknőjén kívül a kinőtt példányok kisebb méretei, 
finomabb díszítése, a konczentrikus barázdáknak éles gerinczei és a közöt
tük levő éles barázdák különböztetik meg. Dr. Pethő úr szóbeli közlése 
szerint az A. scalata nevet A. subplanissimával cserélte föl s én is ezen új 
név alatt közlöm.

Termőhely: egyetlen példány két teknőjét gyűjtöttem az alkenyéri 
konglomerátban, melyet dr. Pethő úr — kinek bemutattam — azonnal az 
A . subplanissima-f&jhoz tartozónak ismert fel.
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A sta rte  (E rip h y la ) h em io rn a ta , n. sp.
XXI. tábla. 9a—d. ábra.

Háza lekerekített hárornszögalakú, mérsékelten domború, mellső pe
reme rövid, alul lekerekített; a hátsó egyenes, hosszabb. A teknő egyen
lőtlen oldalú, hátrafelé kissé megnyúlt; búbja kevéssé behajlott s mögötte 
homályosan kivehető lunula van. Hátsó részén a búbtól az alsó peremig 
egy többé-kevésbbé élesen kiemelkedő gerincz s mögötte homályosan ki
vehető depressió fut végig. Diszítése a gerinczen elül sűrűn egymás mellett 
fekvő konczentrikus barázdákból áll, melyek a búb környékén szélesebbekké 
és mélyebbekké válnak. A gerinczen hátul, a depression a héj sima 's rajta 
lupe alatt is csak finom növedékvonalakat lehet felismerni. A konczentri
kus barázdák vége a gerinczen a jó megtartású példányoknál éles, keske- 
nyen bemetszett vonallal van elkülönítve a sima résztől, mint ez a 9d  raj
zon fel van tüntetve. Zára a jobb teknőben két kardinális fogból áll, melyek 
közül az első keskeny s közvetlenül a zárosperem mellett fekszik, a hátsó 
hegyes trianguláris fog; a bal teknőben csupán egy nagyobb trianguláris fog 
van a zár mellső harmadában. Az oldali fogakból csupán a jobb teknő mellső 
részén sikerült egy töredéket kipreparálni.

Méretek : magassága _  _ .... _  19 mjm — 14 7%
hossza .... ............. . .... 23 7% — 17 ^

Megjegyzések. A leirt fajt jellemző diszítése minden ismert alaktól 
élesen megkülönbözteti.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének inoeeramusos rétegében.

Fám. Crassatelidae, Gray.

Gen. Crassatella, Lam.

C rassa te lla  m acro d o n ta , Sow. sp.
XXI. tábla, 10a—b. ábra, XXII. tábla, la —b. ábra.

1832. Astarte macrodonta, S o w e r b y , Geol. Trans. 2. ser. Ili, p. 417, t. 38, f. 3.
1843. Crassatella reguláris, cPOrbigny, Pal. fr. terr. erét. III, p. 80, t. 266, f. 4—7. 
1848. Astarte macrodonta, cTOrbigny, Prodrome. II, p. 238.
1850. Astarte macrodonta, B r o n n , Index pal. I, p. 116.
1865. Crassatella macrodonta, Z it t e l , Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XXIV, 

p. 150, t. VIII, f. 3.
1871. Crassatella macrodonta, S t o l ic z k a , Cretaceous fauna af southern India. Vol. III, 

p. 295, t. V, f. 12— 14.
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Teknője vékony héjú, ovális, háromszögalakú és erősen egyenlőtlen 
oldalú. Mellső pereme rövid, alul lekerekített, hátsó pereme egyenes, meg
nyúlt. alul lemetszett. A búb hegye kissé begörbült és előre hajlott s alatta 
mély szivalakú lunula van. A teknő hátsó részén a búbtól az alsó peremig 
lapos depressió vonul, mi eléfelé éles gerincztől van határolva. A teknő 
díszítése sűrű, finomabb konczentrikus barázdákból áll, melyek az alsó 
perem felé mélyebbek és gyérebbek lesznek, mi a Zittel sulcifera varietá- 
sához közelíti az alakot. Hatalmas zára a crassatellákra, illetőleg a Cr. 
macrodontáva. jellemző kifejlődéséi. A sarokpánt belső, közvetlenül a búb 
alatt fekszik a mély árokszerű pántmederben; fogazata a jobb teknőben egy 
hegyes, a mellső peremhez közel fekvő s vele keskeny híddal összekötött 
eardinális fogból áll. A bal teknő zárját két erősen kifejlett cardinális fog 
képezi, mik egymáshoz közel majdnem párhuzamosan vannak elhelyezve. 
Oldali fogak, izombenyomatok és vápa nem észlelhetők.

Méretek: (XXI. t. 10. á.) magassága .. 32
hossza ........  54 ^

Megjegyzések. A leirt példány a Cr. macrodontáról Zittel adta leírás
sal nagyobbrészt jól egyezik, de a leirt faj egyes különbségei mégis némi 
kétséget támasztanak az iránt, hogy vájjon nem lenne-e jogosult legalább 
is mint a macrodontának egy varietását jelölni. A teknő alakja és nagysága 
egyezik s a fogazatban is csak az a lényegtelen különbség van, hogy a Zittel- 
től leirt példányok bal teknőjében a két fog nem párhuzamos állású, hanem 
szöget képez egymással. Lényegesebb különbség a héj alkotásában van, 
mert úgy a Zittel példányai, mint a m. kir. földtani intézet gyűjteményé
ben levő s a Gosau-völgyből és a Maros völgyéből gyűjtött Cr. macrodonták 
mind vastagabb héjúak, mint a leirt példány.

Én azonban hajlandó vagyok a héjnak eme különbözőségét csakis 
lokális eredetűnek tekinteni. A héj díszítése a típusos macrodontá és a 
snlcifera varietas között áll (dr. Pethő a Zittel sulciféráját önálló fajnak 
tekinti. Földtani intézet évi jelentése : A Lippa—Odvos—Konop környéki 
kréta-területről. 1884. 56. 1.); a teknő felső részének finomabb barázdái 
a típusos macrodoniáéxal megegyeznek, de az alsó perem közelében a 
díszítés a sulcifera varietas erősebb barázdáinak megfelelő kiképződésű.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében.

C rassatella  supracretacea , n. sp.
XXII. tábla, 2a—e. ábra.

Teknője vékony héjú, hátrafelé megnyúlt, ovális trapéz alakú; egyenlő 
teknőjű, de egyenlőtlen oldalú, jóval hosszabb, mint magas. Mellső pereme
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rövid, ívalakulag behajlott, alul lekerekített, a hátsó majdnem egyenes, s 
az alsóval közel párhuzamos, alul lemetszett. Teknője mérsékelten dom- 
dorú, búbja alig behajló, előre irányított s alatta mély ovális lunula van. 
A teknő hátsó részén a búbtól az alsó peremig terjedő lapos depresszió 
vonul, mit eléfelé kevéssé kiemelkedő gerincz határol.

Diszítése finom konczentrikus barázdákból áll, melyek azonban csak 
a depresszió gerinczéig nyúlnak s ott éles határral megszakadnak. A de
presszió sima s rajta lupé alatt is csak finom növedékvonalakat lehet 
felismerni.

Zára erősen van kifejlődve, hasonló a Cr. macrodonla ifjabb pél
dányaiéhoz. A sarokpánt belső, közvetlenül a búb alatt fekszik egy sekély, 
árokszerű pántmederben. A jobb teknő zárját egy nagy hegyes, a mellső 
perem közelében fekvő trigonális fog képezi, a balteknőben pedig két, 
szintén jól kifejlődött divergáló kardinális fog áll. Oldalfogak, izombenyo- 
matok és a vápa nem észlelhetők.

Méretek: magassága .... .... 18 mjm
hossza.- ... 25 «

Megjegyzések. A leirt fajhoz közel áll a Mathéron Cr. galloprovin- 
cialisahoz (Catli. meth. p. 142, t. 13, f. 8.), de példányaimnak alakja sokkal 
megnyultabb s különösen diszítése mutat nagyobb eltérést, mert a Cr. 
galloprovincialis barázdái a depresszióra is átmennek, míg ez példányaim 
mindenikén sima.

Nagyon gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében.

C ra ssa te lla  m in im a, n. sp.
XXII. tábla, 3a—e. ábra.

Teknője kicsiny, harántul megnyúlt ovális alakú, vastaghéjú, erősen 
egyenlőtlen oldalú, hosszabb mint magas, mérsékelten domborodott. 
Felülete majdnem egészen sima, csak lupé alatt ismerhető fel rajta 
gyönge, gyéren álló konczentrikus vonalzás. Búbja alig tűnik fel, előtte 
kicsiny, élesen határolt keskeny szívalakú lunula van.

Zárospereme jól ki van fejlődve. A sarokpánt belső és a búb alatt 
lévő kis háromszög alakú pántmederben fekszik. A jobb teknő zárja két 
kardinális fogból áll, melyek közül az első keskeny és az mellső perem 
közelében fekszik. A hátsó nagy trigonális fog. A kardinális fogakon kívül 
még egy gyengébb mellső és egy erős hátulsó oldali fog is van. A bal teknő 
zárja egy erős kardinális fogból áll, mely az mellső perem közelében fekszik.

A záróizmok benyomatai elől és hátul erősek s gyengén még a láb
izmok benyomatai is láthatók. A köpenybenyomat ép, a vápa sima.
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A teknő mellső pereme rövid, a hátsó hosszú s az alsó peremmel majd
nem párhuzamos. Végén mindkettő le van kerekítve.

Méretek: hossza 8
magassága 5 «

Megjegyzések. A leirt faj megnyúlt ovális alakjában, kicsiny méretei
ben s zárának szerkezetében az eddig leirt crassatellák mindenikétől 
lényegesen különbözik. Zárának szerkezete, különösen az erős oldali 
fogak még azt is kérdésessé teszik, hogy a crassatellidák familiáján belül 
■csakugyan a crassatella génushoz tartozik-e?

Igen gyakori az alkenyéri konglomerátban.

De PÁLFY MÓR (48)

Fám. C ard iidse , Lám.

Gén. Cardium, Lin.

Cardium  aff. G osav ien se , Zitt.

1856. Cardium Gosaviense, Zittel, Denkschriften d. k. Akad. der W issenseh. XXIV, 
p. 143, t. VI, f. 2a—c.

Teknője ovális alakú, sokkal magasabb, mint hosszú, mérsékelten 
domború, alig egyenlőtlen oldalú, elől és hátul lekerekített. Búbja behaj- 
lott és kissé előre van irányítva, mögötte a hátsó oldalon jól felismerhető 
depresszió van. A teljes, de kopott példányokon a radiális barázdáknak 
csak a nyoma látszik, míg egy — a leírttal valószínűleg azonos — pél
dány töredékén a C. Gosaviensére jellemző díszítés ismerhető fel.

Méretek: magassága _  .. 37
hossza..,............ 31 «

Megjegyzések. A leirt példány, ha esetleg nem is azonos a C. Gosa- 
viensével, ahhoz igen közel áll, s talán a C. productum fiatalabb példányai
hoz közeledik; a biztos összeegyeztetés azonban csakis jobb megtartású 
anyag alapján lenne lehetséges.

Nem ritka a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében.

Cardium  D u clou x i, Vidal.

XXII. tábla, 4a—c. ábra.

1874. Cardium Duclouxi, V idal. Terreno Garumnense de Gataluna. Madrid, 1874. 
p. 36, t. 7, f. 42, 42a.

1881. Cardium Duclouxi, L e y m e r ie , Pyrénées, p. 779, t. 0, f. 10.
1896. Cardium Duclouxi, P e t h ő , A m. kir. Földtani Intézet és ennek kiállítási tár

gyai. Budapest, 1896. p. 33.
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Garumnien emeletéből VidalíóI leirt C. laletanához, de ennek erős díszí
tése nagyon eltér a leirt fajétól; díszítését tekintve igen közel áll a Cor- 
bicula solitaria, Zitt. sp.-hez, de ettől sima oldali fogazatában eltér, és 
a Wealder-agyagból ismeretes, de csak két kardinális fogú cyrenákhoz 
C. Bronni, Dunk., C. Heysei, Dunk.).

(Щ

Farn. Veneridae, Stol.

Gen. Cyprimeria, Conrad.

у I у. C yprim eria  con cen trica , Zitt. sp. affmis.

1865. Circe concentrica, Zitt., Denkschriften d. k. Akad. d. W issensch. XXIV, p. 130, 
!'> t. IV, f. la —c.

Teknője majdnem köralakú, körülbelül ugyanolyan széles, mint ma
gas; egyenlőtlen oldalú, mérsékelten domború, de egyesek egész laposra 
össze Vannak nyomva. A búbnak és a mellső peremnek állása jobban 
megegyezik a C. dubioscl, ZiTTEL-lel, mint a C. concentricával. Mellső pe
remé ugyanis rövid, behajlott, a búbja is erősen előre hajlott, alatta egy 
kicsiny, de mély lunula van ; hátsó pereme hosszabb, lekerekített. Felülete 
egynemű élesen bemetszett konczentrikus vonalakkal van díszítve. Zára 
olyan, mint a milyennek a C. discusnál Zittel leírta. Ä jobb teknőben 
ugyanis elől k(ét kisebb, közel párhuzamos és hátul egy hosszú, az előb
biektől mély háromszögű árokkal elválasztott fog van, melyek közül a 
mellső és hátsó mélyen hasított. A teknő belső oldalán nem észlelhetők 
sem az izom-benyomatok és a köpenyöböl, sem a radiális vonalzás.

Méretek: magassága . 26 mjm
szélessége ~~ _ 25 «

Megjegyzések. A leirt példányok a C. concentrica hoz állanak leg
közelebb, de azzal teljesen nem egyeznek. Eltérő bélyegei azonban, külö
nösen a perem és a búb állása, inkább a C. dubiosára illenek, de ettől 
ismét zömökebb termete különbözteti meg. A C. concentricátói még az 
elsői hasított fogban is eltér, mert Zittel csak a hosszú hátsóról emléke
zik meg, mint ilyenről.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos márgájában.

C yprim eria  discus, Math. sp. affmis.

A kolcspataki völgy inoceramusos rétegeiben elég gyakran fordul 
elő egy lapos, majdnem köralakú és elég nagy termetű (magassága 40 %Пу

19*
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Teknőjének alakja változó, legtöbbször ferde ovális, hátrafelé többé- 
kevésbbé megnyúlt, de igen gyakori a lekerekített háromszög alakú is.. 
Mérsékelten domborodott; többé-kevésbbé egyenlőtlen oldalú, rendesen 
valamivel magasabb, mint hosszú, de találhatók egyes hátrafelé jobban 
megnyúltak is, melyeknek szélessége kevéssel meghaladja magasságát. 
Teknőjének mellső oldala lankás, a hátsó meredek s a búbtól a hátsó 
peremig húzódó, egyes példányoknál — pl. a XXII. tábla, 4c ábránál — 
erősen feltűnő gerinczet képez. Búbja a sziinetrikusabb alakoknál közé
pen áll, a hátrafelé megnyíltaknál kissé előre irányított. A teknők sűrűn 
álló sugáralakú bordákkal vannak díszítve, melyek szélesebbek, mint a 
bordaközök, s a bordák gerincze a teknő hátsó részén lévő gerincz előtt 
apró szemölcsökkel van megrakva, de ezen gerinczen hátul, hol a teknő 
meredek oldala kezdődik, a bordák simák és erősebben vannak kifejlődve, 
mint a mellső, szemölcsökkel mindvégig díszítettek. A szemölcsök alapja 
rendesen köralakú, csúcsúk (4b. ábra) gyakran korrodált, de egyes pél
dányok alsó részén a bordák a szemölcsök mellett annyira be vannak 
metszve, hogy a díszítés fedélcserépszerűnek tűnik fel.

Megjegyzések, A kolcspataki inoceramusos és actaeonellás homokkő 
rétegben, valamint az alkenyéri márgában és konglomerátban előjövő s a 
fennebbiekben leirt cardiumok, azt hiszem, összeegyeztethetők a Vidal 
fajával. Kifejlett példányaim nagysága azonban nem éri el sem a ViDALtól 
közölt rajz, sem a Földtani Intézet CoQUAND-féle gyűjteményében lévő na
gyobb alakok nagyságát ; díszítése pedig abban tér el, hogy az utóbbiakon 
a szemölcsök aránylag magasabbak. Egyes sziinetrikusabb példányaim a 
C. pectiniforme, Müll.-hoz közelednek, de ezektől egész sorozat vezet át 
a C. Duclouxi ferde alakjához, mely különösen a kolcspataki rétegben 
túlsúlyban van a sziinetrikusabb alakok felett. Összehasonlítottam pél
dányaimat a Pethő úrtól meghatározott czereviczi C. Dolouxival is s kitűnt, 
hogy ezekkel is eléggé egyeznek, kivéve neki a legnagyobb példányát, 
melyhez hasonlót területemen ezideig nem találtam. A fennebb leírtaknál 
előjönnek ugyan valamivel nagyobbak a kolcspataki völgyben is, de azok 
magassága és hossza is alig éri el a 19- 20

Az alkenyéri példányok igen jó megtartásúak, a kolcspatakiak ellen
ben rendesen kopottak, de a szemölcsök nyomai rajtuk még jól felismer
hetők.

Elég gyakoriak a kolcspataki actaeonellás homokkőben és inocera-
A m. kir. földi. int. Évkönyve, XIII. köt. 19
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mii sós rétegben, valamint az alkenyéri konglomerátban és márgá- 
ban is.

Ezideig a délfrancziaországi, illetve pireneusi danien garumnien 
emeletéből és a csereviczi hiperszenon rétegekből ismeretes.

Farn. Cyrenidse, H. et A. Adams.

Gen. Сугетьа, Lam.

Cyrena dacica, n. sp.
XXII. tábla, 10a—d. ábra.

Teknője vastaghéjú, kissé egyenlőtlen oldalú, hátrafelé nyújtott, le
kerekített háromszögalakú, valamivel szélesebb, mint hosszú. Búbja be
hajtott s kissé előre van irányítva, alatta jól kivehető megnyújtott szív
alakú lunula van. Mellső pereme elég hosszú, gyengén behajlott, hátsó 
pereme egyenes. Teknője a búb felé domború, alul laposabb, a kettő együtt 
majdnem derékszöget képez. Felületét konczentrikus növedékvonalak 
díszítik, melyek a búb közelében finomabbak, az alsó perem felé erőseb
bek lesznek.

Mindkét teknőben három kardinális fog van; a jobb teknőben az 
első fog keskeny, a két hátsó széles; a középső élesen hasított. Lehet
séges, hogy a hátsó is az, de annak koronája letörött, csak széles alapja 
látható. A bal teknő zárában a hátsó fog keskeny, közvetlenül a búb alul 
indul ki és középrészén kissé kifelé öblösödik, a mellső és különösen a 
középső erősen kifejlett, a középső mindig, a mellső igen gyakran hasí
tott. Az első oldali fogak jól kifejlettek, a hátsók keskeny léczalakúak.. 
Az 5c—d ábrákon a zár alkotása homályosan és rosszul van feltüntetve.

Méretek: Egy fiatal péld. magassága _ 21 mjm
szélessége........ 22 «

legnagyobb péld. magassága ................  32 «
szélessége....... . nem mérhető.

Megjegyzések, A leirt faj minden kétséget kizárólag a szorosabb 
értelemben vett cyrenákhoz tartozik, ellentétben a legtöbb felsőkréta- 
korú alakkal, melyekről bebizonyult, hogy a corbieulákhoz sorozandók. 
Példányaimon az oldali fogak Oly jó megtartásban vannak, hogy ha ezek 
is a corbieulákhoz tartoznának, az e családra jellemző haránt vonalzást 
rajtuk okvetlen fel kellene ismerni, de annak nyomát még elég erős nagyí
tásnál sem lehet látni.

Alakra és nagyságra nézve valamennyire hasonlít a Pyreneusok
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hossza 42 m/m) kagyló, mely alakját s konczentrikus vonalzású díszítését 
tekintve, nagyon hasonlít a C. discashoz, de azzal ezideig még biztosan 
azonosítani nem tudtam.

Fám. Tellinidae, L ám.

Gén. Psammobia, L ám.

P sam m ob ia  Suessi, Zitt.

XXII. tábla, 6a—c. ábra.

1865. Psammobia Suessi, Z ittel, Denkschriften d. k. Akad. d. W issensch. XXIV, 
p. 121, t. II, f. 5a—c.

Teknője vékony héjú, igen egyenlőtlen oldalú, harántúl hátrafelé 
erősen megnyúlt. Mellső pereme rövid, lekerekített, a hátsó hosszú, végén 
szintén le van kerekítve, alsó pereme majdnem egyenes, a hátsóval közel 
párhuzamos. Felülete konczentrikus barázdákkal van díszítve, melyek a 
teknő hátsó részén erősebben fejlődtek ki. A jobb teknő zára két gyenge 
egymás mellett álló zárófogból áll, a bal teknőben pedig csak egy kardi
nális fog van.

Méretek: hossza .... _ _ 34 qnjnx
magassága _ 17 «

A Kolcspatak völgyének actaeonellás homokkő rétegeiben kevésbbé 
gyakori, de igen gyakori az inoceramusos rétegében.

Fám. Anatinidae, Gray.

Gen. Liopistha, Meck.

L io p isth a  frequens, Zitt. sp.

1865. Panopea frequens, Z ittel, Denkschriften der k. Akad. d. W issensch. XXIV, 
p. I l l ,  t. I, f. 5a—g.

Teknőjének alakja Zittel szerint igen változó, majd hosszban meg
nyúlt, majd tojásdad. Az egyetlen biztosan meghatározható példányom 
hátul kissé hiányos, de alakra nézve inkább a Zittel hosszban megnyúlt 
alakjához hasonlít, mint a tojásdadhoz. Mellső pereme valamivel hosszabb, 
mint a Zittel rajzán látható, alul lekerekített; hátsó része hiányos lévén 
nem határozható meg, hogy vájjon tátott-e vagy csukott. A búb behaj- 
lott s csúcsa kissé előre van irányítva, alatta pedig elmosódott szélű mély 
lunula észlelhető. Felülete finom konczentrikus vonalakkal van díszítve.
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Zára megfelel a Zittel leírásának és rajzának, mert az egyetlen 

bal teknőben egy hegyes kúpalakú fog van s mellette a peremnek egy — 
a búb felé irányított — beöblösödése látható, mi Zittel rajzán is jól fel 
van tüntetve, de erről leírásában nem emlékezik meg.

Méretek: magassága 15
hossza ............  21 «

Megjegyzések. A leirt példány Zittel fajától csakis alakjában tér el 
némileg, de egyéb bélyegeiben azzal teljesen egyezik. Tekintve a faj alak
jának ZiTTELtől is említett változatosságát, azzal joggal azonosíthatjuk a 
leirt példányt is.

A Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében kevésbé gyakori.

Fám. M yidae, Desh.

Gén. CorbitlcL, Brug.

C orbula dubia, n. sp.
XXIII. tábla, la—c. ábra.

Teknője ovális háromszögalakú, közel egyenlő oldalú, de egyenlőtlen 
teknőjű, hosszabb, mint magas. Jobb teknője valamivel nagyobb és dom- 
borúbb, mint a bal. A teknők mellső és hátsó peremei hosszúk, a mellső 
alul lekerekített, a hátsó lemetszett. Mindkét teknő hátsó részén a búbtól 
az alsó peremig keskeny lapos depresszió vonul, melyet a héj mellső részé
től jól feltűnő gerincz választ el. Ezen gerincz és depresszió az la  ábra 
alatt lerajzolt jobb teknőn nincsen feltüntetve. Díszítése rendkívül finom, 
csak az alsó perem felé erősödő konczentrikus barázdákból áll.

Zárát a jobb teknőben egy erős fog alkotja.
Méretek: bal teknő jobb teknő

magassága 7 .... ... .... .„. 9 %
hossza _ 10 « ...... . 12 «

Megjegyzések. A leirt faj a felsőkrétából tőlem ismeretes alakok 
közül a C. truncata, Sow.* és C. elegáns, d’Orb.** (non idem Sow.) fajok
hoz áll legközelebb. A C. truncatátől nagyobb méreteiben és gyengébb 
díszítésében különbözik: ezen faj d’OrbignyIőI közölt rajzán azonban — 
ellentétben Sowerby élesen kitüntetett diszítésével — alig találunk valami 
díszítést s ha rajzaik megbízhatók, aligha egy fajhoz tartoznak. A d’Or-

* S o w er b y  : Geol. trans. t. 1Y, pl. XVI, f. 8.
** D’Orbigny: Pal. fr. terr. erét. p. 460, pl. 388, f. 14—17
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BiGNYtől közölt C. elegáns szintén más alaknak tűnik fel rajza után, mint 
a SowERBYé, s példányaim még legjobban d’Orbigny ezen rajzaival lentié
nek összeegyeztethetők.

Kevésbbé gyakori az alkenyéri márgában és konglomerátban.

C o rb u la  lin ea ta , Müll.
XXIII. tábla, 2a—c. ábra.

1847. Corbula lineata, Mü ll er , Monogr. d. Aachener Kreide. I, p. 26, t., 2, f. ,6. 
1867. Corbulomya lineata, S toligzka, Cretaceous Pelec. p. 41.
1885. Corbula lineata, J. B öhm , Aachener Grünsand, p. 142.
1887. Corbula lineata, F r e c h , Zeitschr. d. d. geol. Ges. 39, p. 172, t. XII,
1889. Corbula lineata, H o lzapfel , Palseontographica. XXXV, p. 146, t. X, f. 16— 19.

A teknő alakja háromszögű, a búbja körül vastagabb-, alján vékonyabb- 
héjú; fiatal korban domború, öregebb korban laposabb növésű. Egyen
lőtlen oldalú és erősen egyenlőtlen teknőjű, amennyiben a bal teknő jóval 
kisebb és laposabb, mint a jobb.

Búbja — különösen a jobb teknőn — erősen be van hajolva s 
csúcsától a hátsó peremig egy keskeny éles gerincz vonul. Felülete kon- 
czentrikus barázdákkal van díszítve, melyek a teknő felső részein gyen
gébbek és sűrűn állanak, alól erősebbek és gyérebbek.

Zára az észlelhető jobb teknőben egy nagy kampóalakú fogból és 
egy háromszögű pántmederből áll.

Méretek: Az alkenyéri legnagyobb példány 2ő. ábra: 
hossza 14 ™/m magassága 12 m[m.

Megjegyzések. A leirt példányok, különösen a legnagyobb alkenyéri, 
az irodalomban leírtak majd mindenikét nagyságra fölülmúlja, csupán a 
Frech harzi példányaival (hossza 15 Vljm, magassága 9— 10 njm) egyezik 
meg méreteiben. A lerajzolt példányok annyira homályosan vannak fel
tüntetve, hogy faji bélyegei alig ismerhetők fel.

Igen gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében és ritka 
az alkenyéri márgában.

I I .  G a stropoda .

Fám. Trochidae, ű’Orb.

Gén. Lioticb, Gray.

L io tia  m acrostom a, Müll. sp.
XXIII. tábla, 3a — b. ábra. !)

1851. Scalaria macrostoma, M'.'ll er , Monogr. d. Aachener Kreide, II, p. 8, t. 3, f. 7. 
1885. Liotia macrostoma, J. B öhm , Aachener Grünsand, p. 37.
1889. Liotia macrostoma, H olzapfel , Palöeöntographica, XXXIV, p. 17, t. XVI11, f. 3— 7.
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Háza kicsiny, kúpalakú, 6—7 domború kanyarulatból áll, melyeket 
mély varratok választanak el egymástól. Minden kanyarulatot magas, kes
keny harántbordák díszítenek, melyek egymás alatt kissé jobbra hajló 
sorban következnek. A harántbordák száma az utolsóelőtti kanyarulaton 
15 s rajtuk kívül még a kor szerint 3—5 spirális vonalat is találunk mim 
den kanyarulaton ; ezeknek és a harántbordáknak kereszteződésénél ki
csiny hegyes bütykök képződtek. A harántbordák átnyúlnak a kevéssé 
domború bázisra is s ezeken kívül még itt is — a példányomon nem ész
lelhető számban — spirális vonalakat találunk.

Nyitása összefüggő szélű, egészen kerek.

Méretek: magassága „ ™ 6 mim
utolsó kanyarulat szélessége 4 «

Megjegyzések. A leirt példány alakja és bélyegei teljesen reá illenek 
a Müller fajára; az egyetlen némileg fontosabb különbség csupán az, 
hogy példányaimon a harántbordák kissé jobbra hajló sorban fekszenek 
egymás alatt, míg Müller és Holzapfel rajzain egyenes vonalba sora
koznak.

Kevésbbé gyakori az alkenyéri márgában.

Gen. Trochusj L.

T roclras gem m eus, Müll.

1859. Turbo gemmeus, M üller , Supplement, p. 27, t. 8, f. 12.
1888. Trochus gemmeus, H o lzapfel , Palasontographíca, XXXIV, p. 174, t. XVII, f. 5.

Egy teljes kőbél négy kanyarulatból áll, melyen a preparálás alkal
mával a Tv. gemmeus jellemző díszítése még felismerhető volt. Háza 
lapos kúpalakú, kanyarulatai domborúak; az utolsó a megelőzőkhez ará
nyos. Alapja lapos, köldökös, nyílása majdnem egészen kerek. Egy másik 
töredékes példány utolsó kanyarulatán a fajra jellemző spirális gyöngy
sorszerű szemcsesorok még jól láthatók; a szemcsék egymás alatt ferde 
sorokba vannak rendezve. E példány meglevő utolsó kanyarulata maga
sabb, mint a kőbélé s a varrat alatt — mint az a Müller rajzán is lát
ható — egy laposabb őv fut körül.

Megjegyzések, A leirt példányok bár erősen fogyatékosak, jellemző 
díszítésüknél fogva a Müller fajával biztosan egyesíthetők. A kőbél alakja 
s a töredékes példány utolsó kanyarulatának diszítése megegyezik a Holz
apfel közölte rajzával.

Meglehetős ritka az alkenyéri márgában.
■" ‘ *’■ '■ \ -1 - л v , ódVv.'•
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T roclm s, sp. indet.

Háza megnyúlt kúpalaku, 8—9 lapos kanyarulatból áll, melyeket 
széles csatornaszerű varratok választanak el egymástól. A kanyarulatok 
alsó peremén egy éles, apró bütykökkel sűrűn fedett öv fut végig, mit 
felül egy — a varrat csatornánál keskenyebb és sekélyebb — csatorna 
határol. A két csatorna között minden kanyarulaton még négy parányi 
spirális bütyöksor fut végig, melyek közül a két szélső erősebben van kL 
fejlődve. Nyílása négyzetalaku, külső ajka nem észlelhető, a belső alig" 
vastagodott s mögötte kicsiny hasadékszerü köldök van. Alapja lapos, de 
nem homorú.

Méretek: a ház magassága _ 20 ^
utolsó kanyarulat szélessége 11 «
spirális szöge 38°

Megjegyzések. A leirt egyetlen példány nagyon kopott s diszitése is 
csak homályosan látható, a legtöbb bütyöksor majd mindenütt csak alig 
feltűnő spirális vonalnak látszik, de a ház különböző helyein mégis talál
hatók annyira ép kicsiny részletek, hogy a spirális vonalakon ülő bütykök 
is jól felismerhetők. Alakra nézve még valamennyire megegyezik a Tv. 
Montis Sancti Petri, Вшкн.-al és a Tv. sculptm, Вшкн.-al (Gasterop. et 
Gephalop. p. 52, 53, t. V% f. 10a, b, c és t. Illa, f. 6a, b), de ezeknél kar
csúbb s díszítése is, különösen a varrat barázdában és a bütyöksorok 
számában és kifejlődésében, lényegesen eltér.

Hogy tulajdonképen egy új, eddig ismeretlen fajjal van-e leírt pél
dányban dolgunk: az a kövület rossz megtartása miatt nem állítható.

Igen ritkán található a Kolcspatak völgyének actaeonellás homok
kövében.

Fám. Neritidse, Gray.

Gen. N e v ű d ,  Linné.

N e rita  g ra n u la ta , n. sp.
XXIII. tábla, 5a—c. ábra.

Háza lekerekített háromszög alakú. Utolsó kanyarulata a megelőzők
től élesen különvált, csak felső részén s ott is alig domborodott, a meg
előző kanyarulatokkal közel derékszöget képez. Spirája majdnem egy sík
ban fekszik az utolsó kanyarulat felső peremével, csak a csúcsa emelkedik 
kissé föléje. Utolsóelőtti kanyarulata homorú, kezdetben csatornaszerűleg^ 
bemélyedt. Az utolsó és utolsóelőtti kanyarulatot széles mély barázda
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választja el egymástól s e barázda két oldalán egy-egy erősebb szemcse
sor fut végig. Az egész ház apró sűrűn álló majdnem vonallá össze
folyó — spirális szemcsesorokkal van díszítve, melyeknek száma az utolsó 
kanyarulaton 12—14. A szemcsék alakja kissé legömbölyített négyszögű.

Nyílása ovális, külső ajka ép, belső megvastagodott. A kéreg kifej
lett, vastag, ki terült s rajta felül egy erősebb s alább egy gyengébb fog
szerű redő van.

Méretek : a ház magassága ~~ - . 8 mjm,
utolsó kanyarulat felső peremének szélessége 8*5 «

Megjegyzések. E faj legközelebbi rokonát a N. Goldfussi, KFST.-ban 
találjuk meg, de összehasonlítva a m. kir. földtani intézet gyűjteményé
ben levő s a Gosauvölgyből származó példányokkal, a különbség azonnal 
szembeszökő. Már alakja is eltér annak gömbalakjától, spirája laposabb, 
callussa jobban kifejlett s lényeges különbséget mutat díszítése is, mert 
a N. Goldfussin a spirális szemcsesorok és a szemcsék egymástól arány
lag távolabb állanak és a szemcsék legömbölyített kúpalakuak.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegében.

N e rita  spinosa, n. sp.
XXIII. tábla, 4a—d. ábra.

Háza harántul megnyúlt ovális, szélesebb, mint magas. Utolsó ka
nyarulata domború s a megelőzőkkel annyira összeolvadt, hogy alig vá
lasztható el azoktól. Varrata nem látható. A ház spirális bütyök sorokkal 
van díszítve, melyek az egész házon gyérebben fekszenek, mint az előbbi 
alaknál. Alulról számítva a 6—7 bütyöksor között az utolsó kanyarulat 
vége felé föllép egy finom gyöngysorszerű szemcsesor is, s ez — miután 
az egész házon több hasonló nincsen — valószínűleg a varrat helyét 
jelöli. A bütykök az ép példányoknál tüske alakúak, egymástól különvál
tak s nem ülnek kiemelkedő spirális vonalon, de idősebb példányoknál a 
bütykök alapja a spirális vonal irányában összefolyik.

Nyílása széles, tojásdad, belső ajaka megvastagodott; a callus ki
terült s rajta felül egy erősebb, s alul két gyengébb fogszerű redő van.

Méretek: a ház magassága — ... .. ~~ . 8*5 mlm,
utolsó kanyarulat felső peremének szélessége 12 «

Megjegyzések. Az előbb leirt alaktól, valamint & Nerita Goldfussitől 
is már első tekintetre megkülönböztethető. Ovális alakja és tüskeszerű 
gyér bütyöksora épen oly lényegesen eltér az előbbitől, mint a N  Goid-  
jussitól.
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1852. Hotellá bicarinata, Z ekeli, Gosau-Gastropoden, p. 61, t. XI, f. 3.
1853. Hotellá bicarinata, R e u s s , Kritische Bemerkungen d. Gosau-Gastrop., p. 902. 
1865. Deianira bicarinata, S toliczka , Revision d. Gosau-Gastropoden, p. 490, t. 1,

f. 10— 12.

1874. Deianira Matheroni, Vidal, Terreno Garumnense de Gataluna, p. 30, t. 3, f. 8.
1875. Deianira bicarinata, Sandberger, Süsswasser-Gonchylien, p. 78, t. III, f; I Jl'ííJ 1 
1886. Deianira bicarinata, Tausch, Abhandl. d. k. k. geol. R.-A. XII, p. 10, tt l ,

f. 36, 37, 38, 39. •

Háza közel köralaku, vastaghéjú, szélesebb, mint magas. Spirája 
majdnem egy síkba van összenyomva; három kanyarulatból áll. Utolsó 
kanyarulata az alapja felé domború, felső részén egy mély, két oldalt le
gömbölyített gerincztől határolt barázda fut végig.

A héj színe fabarna, helyenként gesztenyebarna s fehér foltokkal 
tarkázott. Növedékvonalai szembeötlők, hullámos lefutásuak.

Nyílása félhold alakú, külső széle éles, az utolsó kanyarulat két 
gerinczének megfelelő két beöblösödéssel. Belső ajka vastag, kiterült 
kéreggel van fedve, a melyen egy felső erősebb és néhol még égy alsó 
gyengébb fogszérű redő van. Orsója alul hirtelen jobbra, a külső ajak felé 
van görbülve.

Méretek: a legnagyobb példány magassága 11
szélessége _ _ ™ 16 «

Megjegyzések. A leirt alak Stoliczka rajzaival és leírásával jól meg
egyezik; az egyetlen eltérés — mit találtam — az, hogy orsóján !a 
redők száma nem 3, mint STOLiczKÁnál, hanem csak kettő. A redők száma 
azonban úgy látszik, nagyon változik, mert pl. Tausch egy vagy két gyen
gébbet talált a felső erős mellett, sőt néha még egy negyedik nyomát is 
megfigyelte. Vidal egy rendkívül hasonló alakú deianirát ír le D. Mathe
roni név alatt,^ melyről azt hiszem, hogy — mint már Tausch is meg
jegyezte* ** — valószínűleg azonos a D . bicarinátáv&l. Alkalmam volt

* V idal : Terreno Garumnense de Gataluna. Madrid, 1874. p. 30, t. 3, f. 18. 
L eymerie : Description géol. et palaeont. des Pyrénées de la Haute-Garonne. 

Toulouse, 1881. p. 777, pl. 0, f. 4a— b.
** T a u s c h : Fauna d. Csingerthales bei Ajka. (Abhandl. d. k. k. geol. R\-A. 

Wien, 1886. XII. k. p. 10.)



ALVINCZI FeÍSOKRETA.iß) Ш

példányaimat összehasorilitäni eredeti, a m. kit. földtani intézet gyűjté- 
ményében lévő pyréneusi példányokkal — mit Tausch nem tehetett 
meg — és semmi lényeges különbséget nem találtam, de másfelől a Kolcs- 
patakban gyűjtött példányok annyira egyeznek а й  bicarinatával is, hogy 
én a pyreneüsi deianirákat is a Zekeli fajához számítom.

A Kölcspatak völgyének cerithiumös rétegében elég gyakori.

Fám. Turritellidae, Gray.

Gen. Turritella, Lam.

-■•T • ; L: г’ ’ .'•••■" r v a  L " v . .ov ó- S  ■ í - ' '
T u rrite lla  H agen ov ian a , Münst.

1844. Turritella Hagenoviana, Münster, Goldfuss, Petref. Germ. Ill, p. 108, t. 197, f. 5 
1852. Turritella cliffi dilik, Zekeliíiioii idem d’ORB.), Gosau-Gastrop., p. 23, t. I, f. 3. 
1865. Turritella Hagenoviana, Stoliczka, Revision d. Gosau-Gastrop., p. 9.
1888. Turritella multilineta, Müll. Holzapfelii51, Palaeontogr. XXIV, p. 159, t. XV, 

f. 15, t. XVI, f. 23.

Mindösze csak két fogyatékos példányom van, melyek 7—8 apró 
kanyarulatból állanak, de ezeken a T. Hagenovianme. jellemző diszítés 
igen jól felismerhető. Minden egyes kanyarulaton öt spirális él fut végig, 
melyek közül á két felsőbb mindig gyengébb, mint a három alsó s ennek 
megfelelően a kanyarulatok alsó fele kidomborodik, a felső pedig kissé 
homorú. Stoliczka az öt spirális vonal között még több-kevesebb fino
mabb, olykor szemcsézett spirális vonalat is észlelt, de azok a meglevő s 
csak felső kanyarulatokból álló példányaimon még nem észlelhetők.

Megjegyzések. Holzapfel e fajt a T. niultilineatáva.1, Müll, egyesí
tette, de én azt hiszem, hogy a T. Hagenoviana egy önálló, jól jellegzett 
faj, mert a T. multüineatdnak kanyarulatait mindig hat egyenlő spirális 
él díszíti, melyek kettője között 1—2—3 valamivel gyengébb — de eset
leg hasonló erős — spirális él lép fel. Ezzel ellentétben a T. Hagenoviana 
főbélyege abban áll, hogy a kanyarulatokon a felső spirális élek mindig 
gyengébben fejlődnek ki, mint az alsók, s a közöttük esetleg fellépő fino
mabbak aligha érik el azok nagyságát.

A Kölcspatak völgyének cerithiumös rétegében ritka.

T u r r ite lla  K ochi, n. sp.
XXIII. tábla, 7. ábra.

Háza karcsú torony alakú; a kinőtt példányok körülbelül 12—14 
kanyarulatból állanak, melyeket élesén bemetszett varratok választa
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nak el egymástól. A felső kanyarulatok laposak, kissé trapéz alakúak, a 
mennyiben a felső varratnál jóval keskenyebbek, mint az alsónál s emiatt 
a kanyarulatok alsó része kissé ereszszerűleg áll ki a varrat fölött; az alsq 
kanyarulatok négyszögűek, középen homorúak.

A díszítés a különböző alakokon s még inkább a kor szerint, külön
böző ugyan, de mégis föl lehet rajta ismerni bizonyos karaktert, mely elég' 
állandónak látszik.

Minden kanyarulaton a fődiszítés három erősebb spirális vonalra 
vezethető vissza, melyek mellett az egész házon még igen finom sűrű 
spirális vonalzás ismerhető fel.

A három spirális vonalnak egymástól való távolsága a kezdő kanya
rulatokon körülbelül egyenlő, az alsó közvetlenül a varrat fölött emelke
dik s ez minden példányon már a 3-ik vagy 4-ik kanyarulattól kezdve 
mindvégig hasított, A felső a varrat alatt nagyobb távolságra következik 
s a varrat és a felső spirális vonal között a kór szerint a finom spirális 
vonalzásnál erősebb spirális vonalak (1—3) lépnek fel. Ezek fellépésével 
egyetemben a kanyarulatok felső része kidomborodik s a kanyarulatok 
közepén mindinkább mélyebb homorú rész keletkezik.

A középső spirális vonal — melynek távolsága az alsótól és felsőtől 
kezdetben egyenlő volt — az alsótól mindjobban távolodik, úgy hogy a 
kinőtt példány utolsó kanyarulatán az már közvetlenül a homorú rész 
felső részén található. E spirális vonal mindvégig egyenlő erős marad s 
azon helyeken, hol erősebb növedékvonalak mennek át rajta, finom szem- 
csézetet mutat. Hasonló szemcsézetet az alsó, hasított vonalon sehol sem 
észleltem, de a felső vonalon az ép példányokon helyenként megjelenik.

Közvetlenül a varrat felett, már a kanyarulatok bemetszésében a 
6—7-ik kanyarulattal kezdve még egy éles spirális vonal fut végig a hasí
tott vonal alatt.

A jól megtartott példányokon finom, inkább csak a kanyarulatok 
homorú részén feltűnő erősen visszahajtott növedékvonalak keresztezik 
a spiralis díszítést.

A növedékvonalak hajlása a középső spirális vonalon éri el tető
pontját és így alsó száruk jóval hosszabb, mint a felső.

Nyílása nincs meg.

Méretek: tíz kanyarulat hossza .........   39 mfni
utolsó kanyarulat szélessége 13 «

« « magassága 6*5 «
spirális szöge _ _ _ _ _  18°

Megjegyzések. A leirt faj legközelebbi rokonául a rendkívül változó 
T. alternans egyes változatai tekintendők. így például egyező karakter a
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középső gyöngébb spirális vonal, mely a MÜLLERtől T. Omaliusi néven 
leírt alakra jellemző, továbbá az alsó spirális vonal alatt fellépő éles vo
nal. Lényeges különbségek azonban a kifejlett példányokon az alsó hasí
tott vonalban, a homorú kanyarulatokban, a felső és középső vonal közel
ségében és a középsőnek apró szemcsézetében látszanak, mert Holzapfel 
szerint a T. alter nan son ilyen szemcsézet nincsen. (Palsentogr. XXXIV,
1888. p. 162.)

Igen gyakori az alkenyéri márgában és elég gyakori a konglomerát- 
ban is. Hasonló alakok jönnek elő a kolcspataki inoceramusos rétegben 
is, de ezek annyira kopottak, hogy biztosan összeegyeztetni nem lehet.

T u rrite lla  acantophora, Müll. aff.

•XXIII. tábla. 8«— b. ábra.

1851. Turritella acaniophora, Müll., Mon. V, p. 32, t. 4, f. 5.
1887. Turritella acantophora, Frech, Zeitschr. d. d. Geol. Ges., p. 178, t. 16, f. 1 —7.
1888. Turritella acantophora, Holzapfel, Palaeontographica, XXXIV, p. 156, t. XVI,

f. 9. 10, 12.

Háza erősen megnyúlt, karcsú toronyalakú, számtalan lapos kanya
rulatból áll, melyeket kevéssé feltűnő varratok választanak el egymástól. 
Minden kanyarulatot négy, nem egyenlő spirális borda díszít, melyek 
majd mindenikén a növedékvonalak keresztezésénél apró szemcsék fej
lődtek. Az erősebb spirális bordák között még nagyszámú — részint szem
lé ze tt, részint sima — spirális vonal fut végig. A hullámosán hátra felé 
hajlott növedékvonalak az ép megtartású példányokon lupé alatt jól 
felismerhetők. A nyílás egyetlen példányon sem maradt meg.

Spirális szöge 15—16°.
Megjegyzések : A leírt példány valószínűleg e nagyon változó fajhoz 

tartozik, de vele mindenben nem egyezik. Originális T. acanthophorát nem 
volt alkalmam látni s így csak Holzapfel leírásával hasonlíthattam össze 
az enyémet. A legfőbb különbséget abban találtam, hogy a díszítő spirá
lis vonalak példányaimon nem egyenlő erősek; a két alsó körülbelől 
egyenlően fejlett, rajta szemcsézés kevésbbé vehető ki, a harmadik vala
mivel gyengébb s a legfelső a leggyengébb. A két felső erősebben szem- 
csézett. Nem ismerhettem fel továbbá példányaimon a spirális vonalak 
között levő finom vonalzáson a Holzapfel és Müller említette hullámos 
szerkezetet sem.

A T. acantophora rendkívül hasonlít a T. nodosához s Holzapfel 
.szerint az előbbi nem jön elő az aacheni «Grünsand» magasabb részében, 
csak az utóbbi.

Elég gyakori az alkenyéri márgában.



Gen. G la u co n ia , Gieb.

G laucon ia  obvoluta , Schloth. sp.

XXIII. tábla, 9a—c. ábra.

1820. Turbinites obvolutus, S chlotheim , Petrefactenkunde, p. 166.
1863. Omphalia ornata, D r e s c h e r , Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch. XV, p. 335, t. IX, 

f. 6— 7.
1887. Glauconia obvoluta, S c h lo t h . sp. Fr e c h , Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch. Bd. 39, 

p. 181, t. XVIII, í  1—2a.
1887. Glauconia ornata (partim). U. o. p. 184, t. XVIII, f. 4—5 (f. 6, 7, 8 ?).

Háza toronyalakú, a kifejlett példány 8—10 kevéssé domború, oly
kor kissé még homorú kanyarulatból áll, melyeket élesen bemetszett, kes
keny varratok választanak el egymástól. Közvetlenül a varrat alatt és 
fölött egy-egy jól kidomborodott spirális öv fut végig, melyek közül a 
varrat fölött fekvő rendesen erősebb. A két spirális öv között a kanyaru
lat közepe táján fellép egy harmadik, azoknál kevésbbé feltűnő öv is,«.

A kanyarulatnak a felső és középső öv közé eső része homorú, szé
les és sekély csatornát képez, a középső és alsó öv közé eső része azon
ban kissé domború, A ház felülete a pleurotomákéhoz hasonlóan vissza- 
hajlott növedék-vonalakkal van díszítve ; a visszahajlás közepe rendesen 
a kanyarulat közepére, ritkábban a középen felül, esik. Ott, hol a növedék- 
vonalak élesek, mélyre metszettek, a spirális övékkel való keresztezésnél 
gyenge bütykök keletkeznek.

Az utolsó kanyarulat és a nyilás nem észlelhető jól.

Méretek: (9. b. ábra.) a ház magassága , 54 
utolsó капу, szélessége 23 « 
spirális szöge _ 25—28°.

Megjegyzések: A leírt példány teljesen megegyezik a Frech leírásá
val s különösen jól egyezik a FRECHtől közölt originális Schlotheim- 
féle példány rajzával; ellenben a Gosauból Frech munkájában lerajzolt 
példány (fig. 3) sem a Frech leírásával, sem a S chlotнблм-féle példány 
rajzával nem nagyon egyezik meg.

Hasonlóan helytelennek látszik FRECHiiek a Gl. Kefersteinival való 
egyesítése is, különösen a STOLiczKÁtól származó leírás szerint (Revision 
d. Gosau Gastrop. p. 16). Magam is oly szerencsés helyzetben voltam, 
hogy úgy a saját példányaimat, mint a Frech rajzait összehasonlíthat
tam Gosauból származó s a m. kii\ földtani intézet gyűjteményeiben levő 
eredeti GL Kefersteini példányokkal. A különbség, különösen a ház díszí
tésében, azonnal szembeszökő.

264 1П  PÁLFY MÓR (6i2;)
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: A DRESGHERtől leírt GL orncita körülbelül ide számítandó. Drescher 
ugyan a középső övről nem emlékszik meg, de Frech szerint a kanyaru
lat közepén kissé felül ezen fajnál is megvan s a közölt ábrákon is fel 
van tüntetve. Koken a GL ómat át, mint az obvulatá nak varietását 
említi s bélyegül a kanyarulatok alsó részének kiugrását veszi. (Die Leit
fossilien p. 769. Leipzig, 1896.)

Igen gyakori a Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegében, hol 
valóságos breccsiát képez, de gyéren előjön a actaeonellás homokkőben, 
valamint eléggé elterjedt az alkenyéri konglomerátban is. Rosszabb meg
tartási állapotban gyűjtöttem még a Vinczipataknak Borsómezőről jövő 
mellékágában és Borberek s Kama között a Mentőnél.

Fám. Vermetidae, Ad.

Gén. Laxispira, Gabb.

! ■: í I ■ L a x isp ira  coch leiform is, Müll. sp.
XXIII. tábla, 10. ábra.

1851. Vermeim cochleiformis, M l-ll er , Monogr. d. Aachener Kreide, II, p. 6, t. 3, f. 3. 
1868. Strephopoma cochleiformis, S toliczka , Cretaceous Gastropoda, p. 239.
1885. Laxispira cochleiformis, J. Böhm, Aachener Grünsand, p. 41.
1888. Laxispira cochleiformis, H o lzapfel , Palaeontographica, XXXIV, p. 153, t. XV, 

f. 20, 21.

A csúcsán és alján is hiányos példányom három kanyarulatból áll, 
melyek egymáshoz nem lapúló spirálist képeznek. Nyílása nem észlelhető ; 
a kanyarulat átmetszete kerek. Felülete finom éles, a spirális kanyarula
tokkal párhuzamos vonalzással van díszítve.

Igen gyakori alak az alkenyéri márgában, de teljesen ép példányt 
nem sikerült kiválasztani.

Fám. Naticidae, Forb.

Gén. K atica ,  Lám.

-tSTatica A lk en y ér ien sis , n. sp.
XXIII. tábla, 11a—b, 12a—o. ábra.

Háza széles. ovális alakú, öt kanyarulatból áll, spirája kicsiny, utolsó 
kanyarulata nagy, hasas, a spiránál aránytalanul nagyobb. Az utolsó ka
nyarulat varratán lapos (nem csatornaszerű) depressió fut végig, mely 
jiqs^ban vonalozva van.



me Щ PALFY MOK (64)

Utolsó kanyarulatát sűrűn álló spirális vonalak díszítik, melyek a var- 
rat közelében erősebbek, alul gyengébbek. A spirális vonalzást jól feltűnő 
növedékvonalak keresztezik, melyek a varraton olykor mélyre vannak 
bemetszve.

Nyílása félholdalakú, belső ajaka gyengén vastagodott, egyenes, 
köldöke mély.

Megjegyzések: A leírt fajt díszítése után talán nem is kellett volna 
a naticákhoz számítani, mert jól feltűnő spirális díszítése inkább a vám- 
korokhoz sorolja. Általános alakja azonban annyira emlékeztet a nati- 
eákra, h o g y  — miután Z ittel szerint néha a riaticák spirálisan barázdált 
díszitésüek — feltételesen ide soroztam.

Kevésbbé gyakori az alkenyéri márgában, ellenben nagyon elter
jedt a Kolespatak inoceramusos rétegében.

N atica  (L unatia) K lip ste in i, Müll.

XXIV. tábla, l a — 6,  2a—c. ábra.

1851. Natica Klipsteini, M üll er , Monografie, II, p. 14, t. 5, f. 1.
1887. Natica Klipsteini, Frech, Zeitsehr. cl. deutsch, geol. Gesellsch., p. 186, t. XV. 

f. 3, 3a.
1888. Lunatia Klipsteini, H o lzapfel , Palaeontograpliica, XXXIV, p. 140, t. XIV, f. 24. 

Háza négy domború kanyarulatból áll, spirája alacsony s a kezdő
kanyarulatok kopottsága miatt olykor annyira összenyomottnak látszik, 
hogy az utolsó kanyarulat a háznak még több mint 2/3 -dát teszi. Varrata 
kissé bemélyedt. Kanyarulatai erős, ferde, alól visszahajló növedékvona- 
íakkal vannak díszítve, melyek a varrat alatt redőkké erősödnek; rajzain 
azonban ezen növedékvonalak feltüntetve nincsenek.

(E redők bár homályosan, de Müller rajzán fel vannak tüntetve.) 
Nyílása félholdalakú, külső ajka éles, a belső callussal borított ; 

köldöke mély s a kéregtől félig el van fedve.

Méretek: (1. a—b. ábra. ) magassága 11 и%ь
szélessége 10 «

Megjegyzések: A leírt példányok jól megegyeznek a N. Klipsteini- 
val. Előjönnek azonban egyes kisebbek is, melyek nagyságra nézve köze
lebb állanak a N. Stoliczkai, HoLZAPFEL-hez, ha ugyanez maga is önálló
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faj, de miután Holzapfel szerint ez egészen sima, diszítésük miatt ezen 
kicsinyeket is (2a—c ábra) szintén a N. Klipsteinihoz soroztam.

A N  Klipsteini és au\. Stoliczkai oly közeli rokon alakok, hogy ta
lán a kettő egyesíthető is. A lényeges különbség Holzapfel szerint is csu
pán az, hogy az utóbbi kisebb alak s házán díszítés nem látható.
! Kevésbbé gyakori az alkenyéri márgában. A Kolcspatak völgyének 
inoceramusos rétegében hasonló alakú naticákat is találtam, de nyílásuk 
nem lévén jól kipreparáíható, biztosan meg sem határozhatók.

N a tica  (A m auropsis) bulb iform is, Sow.
1832. Natica angulata. et bulbiformis, Sowerby, Geol. Trans. 2. ser. III, t. 38, f. 12, 13. 
1840. Natica bulbiformis et immersa , Goldfuss, Petref. Germ. Ш, p. 120, t. 199, 

f. 16,;, 17, 18,
1842. Natica bulbiformis, cTOrbigny, Pal. fr. terr. erét. П, p. 162, pl. 174, f, 3.
1852. Natica bulbiformis, Zekeli, Gosau. Gastrop. p, 45, t. VIII, f. 2.
1853. Natica bulbiformis, RÉuss, Kritische Bemerkungen, p. 17.
1865. Ampullina bulbiformis. Stoliczka, Revision d. Gosau Gastrop. p. 43.
1887. Natiqa bulbiformiss Frech, Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch. Bd. 39, p. 188.

\ Háza vastaghéjú» alakja tojásdad. 6—7 kanyarulatból áll, melyek 
közül a felsők kevésbbé domborúak és kisebbek, mint az utolsó, de azért 
spirája mégis annyira kinyúlt, hogy a domborubb utolsó kanyarulat a ház
nak majdnem csak a felét teszi (87 : 48). Varrata csatornaszerűleg bemé- 
lyedt. Díszítése éles növedékvonalakból áll.

Nyílása félholdalakú, belső ajka nagyon megvastagodott; callusa 
vastag, széles, a köldökét egészen beborítja.

Méretek: a ház magassága — . . 87™^
utolsó kanyarulat szélessége 62 «

« « magassága 48 «
utolsóelőtti« szélessége 38 «

« « « magassága 24 «

Megjegyzések. A leirt példány, eltekintve magas spirájától, teljesen 
megegyezik a N. bulbiformissal. A mi magasabb spiráját illeti, azt csak 
helyi változatnak kell tekintenünk, mert Stoliczka is említi, hogy ugyan
azon lelőhelyen lehet majdnem gömbalakú házakat hosszúra kinyujtot- 
takkal és karcsúkkal vegyesen találni.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének actaeonellás homokkövében, az 
inoceramusos rétegében és az alkenyéri márgában.

A m. kir. füldt. int. Évkönyve, XIII. köt. 20
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N a tica  (A m anropsis) tra n sy lv a n ica  n. sp.
XXIII. tábla, 13a— b. ábra.

Háza ovális, spirája magas, hegyes csúcsban végződik; a teljesen 
kinőtt példány 7, lépcsőzetesen emelkedő, mérsékelten domborodott ka
nyarulatból áll. Utolsó kanyarulata a megelőzőknél valamivel domborubb 
s a háznak több mint felét teszi. Fiatal korban a varraton csak egy lapos, 
keskeny szalagszerű depresszió fut végig, mely éles bemetszésektől ha- 
rántul rovátkolva van.

Később az öv külső szélén sekély csatorna lép fel; öreg korban 
pedig — a kinőtt példány utolsó kanyarulatán — a csatorna mély és kes
keny lesz s a mögötte lévő rész domború, haránt bemetszésektől rovátkolt 
szalagot képez.

A ház felülete majdnem egészen sima s lupé alatt is csak finom 
növedékvonalak ismerhetők fel rajta.

Nyílása tojásdad, külső ajka ép, ívalakú; a belső gyengén megvas
tagodott, fenn kissé kiterült callussal van fedve. Köldöke keskeny 
hasadékszerű.

Méretek: magassága ........  11 %
utolsó kanyarulat magassága 7*5 «

« « szélessége 9 «
spirális szöge _ „ 65—70°.

Megjegyzések. A leirt faj — úgy látszik — átmenetet képez az 
amauropsisoktól a lunatiákhoz, mert termete és lépcsőzetes kanyarulatai, 
varrata inkább az előbbiekhez közelíti, nyílása pedig — különösen köl
döke — a lunatiákhoz kapcsolja. Termetre nézve nagyon hasonlít a 
N. (Amauropsis) exaltata, Goldf.-Iioz, a N. subhercynica, FRECHhez és a 
N. bulbiformis fiatalabb példányaihoz, de az előbbiektől nyílása és var
rata, az utóbbitól kisebb méretei különböztetik meg.

Megjegyzendő, hogy a leírtaknál nagyobb — a N. bulbiformishoz 
közelítő — példányokat nem találtam, jóllehet a faj igen gyakori.

Igen gyakori az alkenyéri konglomerátban és a márgában.
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Fám. R isso id ae , Gray.

Gen. Keilostoma, D e sh .

K eilo stom a aff. W in k le r i, Müll. sp.
1851. Rissoa W inkleri, Müller, Aachener Kreide II, Abth. p. 8, t. III, f. 6.
1889. Keilostoma, Winkleri, H o lzapfel, Palaeontographica. XXXIV. p. 136, t. XIV, y . 9.

Háza erősen kopott, nagyobbára kőbél; orsóalakú. Csúcsa letörött, 
a meglevő rész négy lapos kanyarulatból áll, melyeket feltűnő varratok 
választanak el egymástól. Az utolsó kanyarulaton a varrat alatt egy alig 
kidomborodó spirális öv fut végig, mi az utolsóelőtti kanyarulaton még 
nincsen meg. Az egyes kanyarulatokon — legjobban kifejlődve az alsó
kon — rendetlenül elszórt gyér harántredők s itt-ott némi spirális díszí
tés nyoma is felismerhető.

A nyílás nem észlelhető, de külső peremén a vastag ormó (Wulst) 
helye felismerhető.

Méretek: a ház magassága (hiányos) _ 19
utolsó kanyarulat magassága 8 «

« « szélessége 7 «

Megjegyzések. A leirt alak, ha hiányossága miatt teljesen nem is 
egyeztethető össze, de nagyon közel áll a MüLLERtől Rissoa Winkleri név 
alatt leirt fajhoz. Kár, hogy egyetlen fogyatékos példányomon a nyílást 
nem lehet észlelni, de alakja, nagysága s az utolsó kanyarulaton lévő spi
rális öv— mi ugyan Müller leírásában megemlítve nincs, de rajzán vilá
gosan látható valamint a harántredők (MÜLLERnél hosszredők =  Längs
falten) teljesen egyeznek.

Stoltczka (Revision d. Gosau Gastrop. p. 23) valószínűnek tartja, 
hogy Müller alakja azonos a Zekeli Keilostomatabulatum, sp.-el, de én 
azt hiszem, hogy ettől már karcsúbb alakja is megkülönbözteti.

A HoLZAPFELtől közölt rajzon az utolsó kanyarulaton lévő öv hiány
zik s így teljesen megegyezőnek az sem tekinthető a MüLLER-fajával.

Igen ritka a Kolcspatak völgyének actaeonellás homokkövében.



Fám. Pyramidellidse, Gray.

Gen. C h e m n itz ia ,  d’Orb.

C h em n itz ia  (p seudo-m elan ia) tu rr ita , Zek. sp. cfr.
1852. Eulima turrita , Z ek eli, Gosau-Gastrop. p. 31, t. III, f. 6.
1865. Pseudomelania turrita . Stoliczka, Revision d. Gosaií-Gastrop. p. 20.

Háza kúpalakú, 6—7 lassan emelkedő kanyarulatból áll ; a kanyaru
latok alig domborúak s éles varratokkal vannak elkülönítve egymástól. 
Utolsó kanyarulata valamivel nagyobb és domborúbb a megelőzőknél. 
Díszítése nem észlelhető jól, de úgy látszik, hogy héja vagy egészen sima, 
vagy csak gyenge növedékvonalakkal volt díszítve. Nyílása ovális, hátul 
hegyes, elől kissé kiterült, külső ajka ép, ívalakú, belső nem észlelhető.

Méretek : a ház magassága (hiányos) „„ 18
utolsó kanyarulat szélessége 9 «

« « magassága 8 «
1 1 spirális szögé „„ _ 30°

Megjegyzések. A leírt példány a ZekelRőI Eulima turrita néven leirt 
fajhoz közel áll, de kopottsága miatt azzal biztosan nem azonosítható; 
nyílása is eltér a ZekeeRőI közölt rajztól, de már Stoliczka utalt arra,, 
hogy az aligha helyesen van ott feltüntetve.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének actaeonellás homokkövében.

C hem n itz ia  (p seudo-m elan ia) acu tissim a, n. sp.

XXIV. tábla, 3a— b. ábra.

Háza megnyúlt, karcsú toronyalakú, 7—8 kevéssé domború, mere
deken emelkedő kanyarulatból áll; utolsó kanyarulata a háznak körül
belül egyharmadát teszi, a megelőzőnél sokkal nagyobb és aránytalanul 
domborúbb. Varrata bemélyedt, a kanyarulatokat élesen elválasztja egy
mástól. Minden kanyarulat hullámos, a külső ajak görbülésének megfelelő, 
növedék-vonalakkal van díszítve. Alapja domború, nyílása ovális, felül 
keskenyebb, hegyes, alul szélesre ki terült; a belső ajak egyszerű, a külső* 
ép, kissé hajlott.

Méretek: a ház magassága „„ _ 32
utolsó kanyarulat szélessége 11 «

« « magassága 13 «
« előtti « szélessége 7 «
« « « magassága 5 «

spirális szöge _  ........  .... 20—22°

2 7 0  ‘ Dr PÁLFY MÓR (68)'-
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A leirt alak közel áll a Ch. turrita, Zek. sp.-hez, de spirája azénál 
nyúlánkabb, kanyarulatai meredekebbek, utolsó kanyarulata nagyobb s 
nyílása hosszabb és külső széle beöblösödött.

Gyakori a Kolcspatak völgyének actaeonellás rétegében.

Fain. Melanidse, Gray .

Gen. Hemisinus , S w ain so n .

H em isin u s  p u lch e llu s , n. sp.
XXIV. tábla, 4a— h. ábra.

Háza vastagfalu, megnyúlt, de a következő fajnál jóval zömökebb; 
csúcsa hegyes, de soha sincs annyira kivékonyodva, mint a következőé. 
A kinőtt példány háza 9—10 kevéssé domború, majdnem lapos kanyarulat
ból áll, melyeket keskeny varratok választanak el egymástól. Utolsó kanyaru
lata az előzőknél nagyobb és domborúbb, de nagysága alig éri el az utolsót 
megelőzi két kanyarulat nagyságát. A felső kanyarulatok simák s csak a 
kanyarulat közepén visszahajló növedékvonalak díszítik, de az utolsó, sőt 
gyakran még az utolsóelőtti kanyarulaton is kisebb vagy nagyobb szám
ban spirális vonalak lépnek fel.

Nyílása egyetlen példányon sem ép teljesen; belső ajka eléggé meg
vastagodott, alul rövid csatornaszerü kivágás nyoma látható.

Méretek (kissé hiányos pld.):
magassága ~~ ~~ ~~ 1 7 %
szélessége ™ 6 «
spirális szöge ........  28°

A leirt faj közel áll a következőhöz, de attól zömökebb alakja, pa- 
gyobb méretei s csúcsán a díszítés hiánya eléggé megkülönbözteti. Jóval 
hasonlóbb azonban a Goniobctsis hímgarica, TauschIioz, de ettől nyílásá
nak szerkezetén és a gyérebben álló spirális díszítésen kívül főleg p. ház 
vastag fala különíti el. Ügy látszik különben, hogy a G. hungarica is in
kább a Hemisinus genushoz tartozik, mint a rendesen harántul diszített 
Goniobasishoz.

Elég gyakori faj a Kolcspatak ceríthiumos rétegében.

H em isin u s  o rn a tu s , n. sp*
XXIV. tábla, 5a—c. ábra.

Háza megnyúlt, csúcsa erősen kíhegyzett : az egészen kinőtt t,eljes 
példány 14—15 kanyarulatból áll ; utolsó kanyarulata az utolsóelőttihez



viszonyítva nem túlságosan nagy; fölfelé a kanyarulatok gyorsan kicsi
nyednek, úgy hogy az utolsó három kanyarulat körülbelül felét teszi az 
egész háznak. Kanyarulatai laposak, sőt olykor még kissé homorúak is. 
egymástól keskeny varratoktól vannak elválasztva. Kezdő és utolsó kanya
rulatai kevésbbé vagy jobban kifejlett spirális vonalakkal vannak diszitve 
a középsők simák s rajtuk legfennebb csak a hullámosán lefutó növedék- 
vonalak láthatók.

Nyílása ovális, alul csatornaszerűen kivágott, belső ajka kissé meg
vastagodott, a külső éles.

Méretek: magassága 12*5
szélessége .................  4 «
spirális szöge 24°.

A leirt faj igen hasonló a Goniobasis hungarica, T ausch hoz, külö
nösen az utolsó kanyarulat spirális díszítésében, de attól nyúlánkabb 
alakja, nyílásának szerkezete, valamint a csúcson is fellépő éles spirális 
díszítés, mely T ausch faján hiányzik, megkülönbözteti. Közel áll az előbb 
leírt H. pulchellushoz, de attól díszítésén kívül kisebb méreteiben és nyú
lánkabb alakjában különbözik.

Igen gyakori a Kolcspatak völgyének ceríthíumos rétegében.

Gén. M ela n o p s is , Fér.

M ela n o p sis  crassatina, Vidal.

XXIV. tábla, 6a—c. ábra.

1874. Melanopsis crassatina, Vidal (part.!), Terr. Garumnense, p. 27, t. 5. f. 31 (32, 33 ?)+.
1875. Melanopsis avellana, Sandberger, S üssw . Conchylien, p. 110, t. V, f. 15, 15a.* 
1881. Melanopsis avellana, Leymerie, Pyrenees, p. 77, pl. 0, f. 1, 2.

Háza vastag, fénylő héjú, megnyúlt dióalakú, 5—6 kanyarulatból 
áll, melyek közül az elsők simák, hegyes kúpocskát képeznek, az utolsó 
ellenben kidomborodott és sokszorosan (4—5-szörösen is) nagyobb, mint 
a többi összesen.

A kanyarulatokat elválasztó varratok alig tűnnek fel, keskenyek és 
kevéssé vannak bemélyedve. A házon igen gyakran még az eredeti pon
tozott díszítés is felismerhető.

Nyílása keskeny ovális, belső ajka igen vastag, háromszögletű ké-

2 7 ^  De PÁLFY MÓR (70)*

* A M. avellana elnevezést Fuchs már 1872-ban lefoglalta. Lásd : Neue Con
chylien aus d. Congerien Schichten und aus Ablagerungen der sarmatisehen Stufe. 
(Jahrb. d. k. k. Geöl. Reichs-Anstalt. Bd. XXIII, p. 20, t. 4, f. 16— 17.)
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réggel van fedve; külső ajka vékony, éles. Orsója ívalakúlag hajlott s 
nincsen ferdén lemetszve, hanem a nyílás alul rövid csatornaszerű csor- 
góba (Ausguss) végződik.

Méretek: a ház magassága (csúcsa kissé hiányos) 14*5
utolsó kanyarulat magassága ~~ 11 «

« « szélessége ~  7 «
egy nagyobb példány töredékének szé

lessége az utolsó kanyarulaton 7*5 .«

Megjegyzések, A leirt faj bár közel áll a M. Icievis, Stol.-hoz, mégis 
leljes biztossággal azonosítható a M. crassatinavsl. Ezzel méretei is jobban 
egyeznek, mert csak a legfiatalabb alakok hasonlítanak a Stoliczka kö
zölte rajzokhoz, míg a kinőtt példányok elérik a SANDBERGERtől közölt rajz 
nagyságát. A főkülönbség azonban a kettő között az, hogy a M. laevisnél 
Stoliczka szerint az utolsó kanyarulat több mint felét teszi a csigaház
nak, a M. erassatinánál ellenben az utolsó kanyarulat sokszorosan, pél
dányaimnál 4— 5-szörösen nagyobb a megelőzőknél. S andberger szerint 
a M. crassatina orsója ívszerűleg hajlott, de a laevisnél is van Stoliczka 
szerint egy beöblösödés.

A leirt példányok csak abban térnek el némileg a SANDBERGERétől, 
hogy valamivel karcsúbbak s csorgójuk jobban megnyúlt.

A l a — b alatt lerajzolt példány — kis spiráját tekintve — felülete
sen nézve más fajnak látszik, de figyelmesebben vizsgálva kitűnik, hogy 
spirájának nagyrésze az utolsó kanyarulatba be van nyomva, s azután az 
egész ház oldalt össze van nyomva.

Elég gyakori a Kolcspatak völgyének cerithumos rétegében. S and
berger Auzas Garumnien emeletéből írta le.

M ela n o p sis  cfr. g a llo p ro v in c ia lis , Math.

XXIV. tábla, 8a— b. ábra.

1842. Melanopsis galloprovincialis, Mathéron, Cath. Meth. p. 219, pl. XXXVII, f. 1—6. 
1875. Melanopsis galloprovincialis, Sandberger, Süsswasser-Conchylien. p. 89,[97, t. IV, 

f. 3, 3a—c.
Háza orsóalakú, vastaghéjú, 7—8 majdnem egészen lapos kanyaru

latból áll, miket keskenyen bemetszett varratok választanak el egymástól. 
Utolsó kanyarulata a megelőzőknél valamivel domborubb s a háznak 
körülbelül felét teszi. Díszítése megkopott s csak itt-ott ismerhetők fel a 
középen visszahatott növedékvonalak, de az utolsón a harántélek (illetve 
SANDBERGERnél: Längskiele) nem láthatók. Alapja kevéssé domborodott
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s alján a csorgó (Ausguss) mögött egy, éles gerinezektől határolt spirális 
irányú redő van.

Nyílása megnyúlt ovális, ép állapotban lefelé fordított körtealakú is 
lehetett, külső ajka éles — példányomon kissé már kopott — gerincztől 
van határolva. Csorgója rövid csatornát képez.

A fajra és a példányaimra is jellemző, hogy a melanopsisokra bélyeg
nek tekintett háromszögletű vastag callus hiányzik rajta.

spirális szöge .... .......  _ .... 28°.

Megjegyzések. A leirt példány — mint a méretek mutatják — nem 
éri el a Matheron alakjainak nagyságát, de a méretek közötti viszonyszám  
és a spira szöge (ha a Matheron rajza pontos) majdnem teljesen meg
egyeznek. Hasonló, de szintén nem nagyon lényeges különbség látszik a 
kissé csatornaszerűleg megnyúlt csorgóban és a haránt él (Sandberger- 
nél: Längskiele) hiányában. Sajnos, hogy eredeti példányok nem állanak 
rendelkezésemre s így Matheron fájával nem is tudom biztosan azono
sítani.

Kevésbbé gyakori az alkenyéri konglomerátban. Matheron és S and- 
berger a francziaországi felső-krétarétegek fuveaui és sumatrei emeleté
ből írják le.

M elanopsis  cfr. g a llo p ro v in c ia lis , Math. n. var. trán sy l- 
van iensis . XXIV. tábla, 9a—c. ábra. Háza orsóalakú, fénylő, vastaghéjú; 
csúcsa letörött, a meglevő rész hét majdnem lapos kanyarulatból áll, me
lyeket keskeny bemetszett varratok választanak el egymástól. Utolsó kanya
rulata valamivel domborubb a megelőzőknél s nagyságra nézve ugyan
akkora, mint a többi együttvéve. Alapja az alkenyéri példányénál valamivel 
domborubb. Minden kanyarulat hullámosán lefutó finom növedékvonalak-
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kai van díszítve, melyek néha a varrat alatt megvastagodnak. Nyílása 
lefelé fordított körte alakú, csorgója alul egész csatornává van megnyúlva; 
külső ajka ívalakú, éles, a belső vastag háromszögletű, —- a melanopsi- 
sokra jellemző - kéreggel van fedve. A ház alján a callus mögött egy 
jellemző, két oldalt éles gerincztől határolt spirális redő van, mely a 
csörgő hátán kezdődik s vége a callustól el van fedve.

Méretek: a ház magassága _ 30 __ ^
szélessége 11 «

utolsóelőtti kanyarulat szélessége 1 0 ^  __ ~
« « magassága 5 7n/m

spirális szöge 25—28°.

Megjegyzések. A leirt varietas nagyjában emlékeztet a Matheron M. 
galloprovincicilis fajára, de mint a fennebbi méretek mutatják, e faj kinőtt 
példányai sem érik el Matheron alakjainak nagyságát, de az alkenyéri 
előbb leirt példányoknál valamivel nagyobbak is (pl. a mért példény) elő
fordulnak. Lényegesebb különbség látszik abban, hogy a belső ajak mögött 
lévő taraj az enyémeken hiányzik, illetve a callustól el van fedve s a cal
lus a melanopsisokra jellemző módon meg van vastagodva.

E varietás igen gyakori a Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegé
ben s átalános alakjában annyira hasonlít az előbb leirt fajhoz, hogy — 
ha tekintetbe veszszük még azon kifejlődésbeli különbséget az alkenyéri 
és kolcspataki rétegek faunájában, melyre a 220. lapon utaltam — azt 
hiszem, hogy a fennebbi különbségek alapján joggal vehetem az előbbi 
faj varietásának.

A M, galloprovincialis faj mindezideig hazánkból leírva nem volt, 
pedig tényleg, úgy látszik, több helyen előfordul. Egy az enyémmel tel
jesen egyező alakot találtam a m. kir. tudományegyetem gyűjteményében 
Nagy-Báródról, mely nagyságra teljesen megegyezik az alkenyéri példá
nyommal; callusa nincs, de rajta is megvan a belső ajak mögött lévő taraj 
s megvan a basis alján hátul az én példányaimra is jellemző redő.

A m. kir. földtani intézet gyűjteményében Ajkáról M. dubia, Stol. 
név alatt egy pár összenyomott, csonka, még mérésre sem alkalmas pél
dány van, melyek a M dubiávai semmi esetre sem azonosak, ellenben 
nagyon közel állanak a M. galloprovmcialishoz.

Tausch az ajkai kövületekről Írott munkájában (Die Fauna der obe
ren Kreide des Csingerthales bei Ajka. Abhandl. d. k. k. geol. R—A. 
1886. XII.) M. galloprovimialisi nem ír le, de a Melania Heb érti, Hantk.- 
nél megjegyezi, hogy az igen hasonlít a M. galloprovmcialishoz, nyi
tása azonban, mit ő több példányból rekonstruált, különbözik. Tausch

$ 7 5
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ezenkívül még Hemisinus lignitciriüs név alatt (p. 8, 1.1, f. 24—27) is leír 
egy fajt, mi nem lehetetlen, hogy azonos a M. gcilloprovincialis fiatalabb, 
zömökebb példányaival, még pedig a fennebb leírt varietással. Tausch 
szerint a legfőbb különbség csak a hosszgerincz hiányában van.

Gén. P y r g u li fe r a ,  Meck.

Pyrgulifera Pichleri. M. Hör*, sp. affínis.
XXIV. tábla, 10. ábra.

1857. Melanopsis Pichleri, M. Hörn, Pichler : Jahrbuch d. к. к. geol. R.-A. VII, p. 735.. 
187o. Paludomus Pichleri, typ. et var:- spinosa, Sandb., Land. ü. Süsswasser-Conchy- 

lien, p. 76, t. I l i’ f. 7, 8.
i860. Tanalia Pichleri, Stoliczka, Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. XXVIII, p. 487,- 

részben ! t. I, f. 7, 8.
1884. Pyrgulifera Pichleri, Tausch, ugyanott, XG, p. 63, t. I, f. 7, 8, 9.
1886. Pyrgulifera Pichleri, Tausch, Abhandl. d. k. k. geol. R.-A. XII, p. 4.

Háza tojásdad, hasas, 5—6 domború kanyarulatból áll, csúcsa kor
rodált. Utolsó kanyarulata valamivel nagyobb, mint a háznak fele és szé
lessége nem éri el a TAUSCHtúl közöltekének nagyságát. Minden kanyaru
latot 10 harántborda díszít, melyek alúl kissé hátrafelé vannak irányítva, 
oldalt — különösen az utolsó kanyarulaton — összenyomottak és a kanya
rulatok felső részén erősebben vannak kifejlődve, mint az alsón. Az utolsó 
kanyarulat harántbordái a varrat alatt hegyesen kicsúcsosodtak, de a ka
nyarulat középső részén már egészen ellapulnak. Mint hosszirányú díszí
tést, finom spirális vonalakat találunk, melyek a bordákat — azok felső 
részein erősebben lévén kifejlődve — harántul rovátkolják. Helyenként 
még a növedékvonalak is felismerhetők.

Nyílása ferdén ovális, alúl kis csorgószerű bemetszésbe végződik,, 
külső ajka nem észlelhető, a belső megvastagodott.

Méretek: a ház magassága .... 19
utolsó kanyarulat magassága 10 «

« « szélessége 12*5 «
utolsóelőtti kanyarulat szélessége 9*5 «

« « magassága 5*5 «
spirális szöge ..... ... ... ... 40°.

Megjegyzések: A leírt egyetlen példányt a P Pichleriwe 1 egészen 
azonosítani nem tudom, bár a faj rendkívül változatos kiképződést és 
gyakori átmenetet mutat más fajba. Az irodalomban található leírások és 
rajzok közül még a STOLiczKÁéval (8. ábra) egyezik meg legjobban, de



(76) ALVINCZI FELSÖKRÉTA. 27 7

utolsó kanyarulata aránylag szélesebb; a Tausch rajzaitól és leírásától 
már lényegesebb eltéréseket mutat.

Ritka az alkenyéri konglomerátban.

P yrgu lifera  decussata , n. sp.
XXIV. tábla, 11, 12, 13a- b, 14a—b. ábra.

Házatöbbé-kevésbbé hasas, gyakran- különösen az idősebb példá
nyoknál — felfújt: 6—7 többnyire lapos kanyarulatból áll, melyeket ke
véssé bemélyedő varratok választanak el egymástól. Utolsó kanyarulata 
rendszerint az egész háznak kétharmadát teszi. Alapja a kisebb — fiata
labb — példányokon domborubb, mintáz időseken, melyeken olykor egé
szen lapos. A kanyarulatokat ferdén hátrafelé hajló, gömbölyű, de kevéssé 
domború harántbordák díszítik, melyek száma kanyarulatonként 10—15 
között változik. E bordák az utolsó kanyarulat közepén ellapulnak, de nyo
muk rendszerint a kanyarulat legalján is felismerhető. Ezenkívül még 
hosszirányú vonalzás is fut végig a kanyarulatokon, mely a felső kanyaru
latokon jobban látszik, mint az utolsón. Az utolsó kanyarulat bázisán erős 
koncentrikus vonalzás látható a legtöbb példányon, de találhatni egyese
ket, mint pl. a 12. ábrán lerajzoltan, melyeknek bázisuk egészen sima s 
koncentrikus vonalzásnak nyoma sincs rajta. Nyílása tojásdad, felül hegyes, 
alul kiterült. Külső ajka ívalakú, ép, a belső megvastagodott, alúl csorgó- 
szerü (Ausgussartig) bemetszéssel. E bemetszés az öregebb példányokon 
jól feltűnő, de a fiatalokon gyakran egészen hiányzik.

Méretek: 11. ábra. 12. ábra. 13. ábra. 14. ábra
magassága ... _ _ - 2 3 ’%, 20»% 20»% 26»%
utolsó kanyar, szélessége 15 « 14 « 15 « 21 «

Megjegyzések : A leírt faj — mint átalában véve a pyrguliferák — 
alakjában és díszítésében meglehetősen nagy változatosságot mutat. 
Számtalan példányom közül a 11., 12., 13. és 14. ábrán feltüntetve kis 
sorozatot választottam ki, melynek első és második tagja még közel áll 
az alkenyéri rétegekből előbb leírt P cfr. Pichleri-hez, míg a többi attól 
mindjobban távolodik. A 14. ábrán feltüntetett példány a mellett, hog}" 
a legnagyobb mennyiségben fordul elő, egyúttal a sorozat legszélső tag
ját is képezi. Az alkenyéri P. cfr. Pichleri és ezek között újra azon rokon
sági viszonyt gondolom feltalálhatni, melyre a Melanopsis cf gallopro- 
nincialisnál és a fauna kifejlődésében utaltam.

Ezen pyrgulifera az irodalomban ismertek közül a P saginata, 
Vidal sp.-hez (mely nem melania, hanem P.) hasonlít a legjobban s talán,, 
ha jó összehasonlító anyag állana rendelkezésemre, azzal azonosítani is
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lehetne. Am. kir. Földtani Intézet CüQUAND-féle gyűjteményében van ugyani 
két példány és három gipszlenyomat ezen pyreneusi fajból, de mindezek 
oly kopottak, hogy pontosabb összehasonlításra alkalmatlanok.

Példányaim és a P. saginata között a főkülönbségek a következők: 
a P. saginata harántbordái vastagabbak, jobban kidomborodók, az utolsó 
kanyarulaton jobban kifejlődtek s hirtelen vesznek. A spirális vonalzás 
rajta jóval erősebb kifejlődést!. Alakjának változásáról Vidal nem tesz 
említést.

Ezen felsorolt különbségek igen könnyen lehetnek fáezies szülte el
térések, de jó összehasonlító anyag hiányában példányaimat egyelőre uj 
fajnak nevezem.

Igen gyakori faj a Kolcspatak cerithiumos rétegében.

P yrgu lifera  B öck h i, n. sp.
XXIV. tábla, 15a—5, 16, 17 ; XXV. tábla; 1, 2a—b. ábra.

Háza vastaghéjú, változó alakú, majd zömök kúpalakú, majd spi- 
rája magasra megnyúlt; 6—7 többé-kevésbbé domború kanyarulatból van 
felépítve, melyeket bemélyedt varratok választanak el egymástól. Utolsó 
kanyarulata a zömökebb példányoknál nagyon domború és akkora, mint 
a többi együttvéve. Minden kanyarulaton 8—9 félholdalakú, domború ge- 
ririczű harántborda van, melyek egymás alatt majdnem egyenes vonalba 
sorakoznak s csak az utolsó kanyarulaton hajlik e vonal — illetőleg az 
utolsó kanyarulat harántbordája — jobb felé. Az egész csigaházon spirá
lis szemcsesorok futnak végig, melyek a kopottabb helyeken s különösen 
a harántbordák gerinczén kiemelkedő vonalaknak látszanak. Két erősebb 
szemcsesor között mindig egy finomabb van, mi még a kezdő kanyarula
tokon is jól felismerhető. Ezeken kívül a jó megtartású példányok utolsó 
kanyarulatán az erősebb szemcsesorok alján még gyakran lehet találni 
egy-egy sokkal finomabb — a legtöbbször vonallá összefolyt — - szemcse
sort is ; a magasra nyúlt spiráju példányoknál a középső szemcsesor kö
rülbelül eléri a többi nagyságát, de ezen erősebbek között is gyakran 
találunk még finomabbakat is. A felső kanyarulatokon s különösen azok 
alján az összes szemcsesorok majdnem egyenlő erősek. Az utolsóelőtti 
kanyarulat erősebb szemcsesorainak száma 5—6.

Bázisa mérsékelten domború s szintén spirális szemcsesorokkal 
van díszítve.

Nyílása majdnem teljesen köralakú, alig nyújtott, miben nagyon 
hasonlít a turbókhoz, s alján a pyrguliferákra jellemző csörgő többnyire 
nincs meg vagy legfennebb csak nyoma ismerhető fel. Belső ajka meg
vastagodott; a külső félköralakú, a belsővel felül hegyes szöget képez.



! A leírt faj, az irodalomban eddig ismeretes felsőkréta faunában, 
alakra nézve a fiatal példányokat tekintve még legjobban megegyezik a 
P. acinosa, Zk. sp. el, de nagyobb méretein kívül díszítése is lényegesen 
különbözik attól. Hiányzó vagy csak nyomokban meglevő csorgója nem 
vall szorosan a pyrguliferákra, s hogy mégis ezekhez számítom : azért te
szem, mert a ház átalános alakja leginkább ezekével egyezik meg. Kü
lönben a csörgő kifejlődése a pyrguliferáknál nagyon is különböző. Az 
ezen fajjal együtt élt P. ventricosa legtöbb példányán alig ismerhető fel 
csörgő, míg másokon elég szembetűnően van kifejlődve. Nyílását tekintve 
e fajt legjobban a turbókhoz lehetne számítani, ha nem lenne annyira 
elegyes, vagy talán egészen édesvízi faj. Azon tény, hogy az alkenyéri 
konglomerátban és márgában előjövő példányok kevésbbé fejlettek, mint 
a kolcspatakiak, arra enged következtetni, hogy a leírt fajban elegyes 
vizi alakkal van dolgunk.

Igen gyakori alak a kolcspataki völgy cerithiumos rétegében és Al- 
kenyéren a konglomerátban és márgában ritkább. Ezen fajhoz nagyon 
hasonló alakokat kaptam az actaéonellás homokkőben is, de ezek annyira 
kopottak voltak, hogy biztosan meghatározni nem lehetett.

Transz/Ivanites, nova genus.

Háza kúpalakú, turbókra emlékeztető, utolsó kanyarulata a ház
nak körülbelöl felét teszi, domború. Varrata csatornás; díszítése spirális 
vonalakból és harántbordákból á ll; nyílása alig ovális, majdnem kerek, 
felül össze nem függő, külső ajka a spirális díszítésnek megfelelően 
czipkézett, a belső megvastagodott, alúl csorgóval (Ausguss) ellátott 
Köldöke mély, tölcsérszerű.

Az alkenyéri konglomerátban, a kolcspataki inoceramusos és ceri
thiumos rétegekben nem ritkán fordul elő egy — részben a turbókra, rész
ben a pyrguliferákra és díszítésében némileg a cosiniákra emlékeztető 
gasteropoda-faj, melyet a tőlem ismert vagy a rendelkezésemre álló iro
dalomban feltalált génusok egyikébe sem tudtam beosztani. Hogy édes
vagy elegyes vizi faj, onnan gyanítom, hogy a Kolcspatak cerithiumos 
rétegében elegyesvizi cerithiumokkal, melanopsisokkal, pyrguliferákkal 
előjövő jóval fejlettebb, mint a már sósabb karaktert mutató inocera
musos vagy alkenyéri rétegekben találtak. Ezen jelenséget pedig nem
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csak ezen fajon észleltem, hanem elég gyakori, a mennyiben minden kö
zös fajon feltűnő. ,*

Alakra nézve részint a turbókhoz, részint a pyrguliferákhoz hasonló ; 
majdnem köralakú nyilása és mély tölcsérszerű köldöke a turbókra emlé
keztet, míg csorgója (négy péld. közül három példányon észlelhető, a ne
gyediken hiányzik) a pyrguliferákhoz közelíti. Díszítését tekintve közel áll 
azon átmeneti alakhoz, melyet a Pyrg. glabra ЕЬштк.-Ш a P Pichleri, 
HöRN.-hez Tausch (Abhandl. d. k. k. geol. R.-A. XII. k. I. t. I—3. ábra) 
Ajkáról lerajzolt; de ezen részben spirális, részben haránt díszítésű pyr- 
guliferáktól mély köldöke különbözteti meg.

T ra n sy lv a n ites  Sem seyi, nov. genus et sp.
XXV. tábla, 3a—d., 4. ábra.

Háza kúpalakú, 6—7 domború kanyarulatból áll, melyeket csator
nás varratok választanak el egymástól. Utolsó kanyarulata a megelőzők
nél nagyobb és hasasabb, a háznak mintegy felét teszi.

A ház díszítése spirális és harántbordákból áll, de az utolsó — a 
kolcspataki ceríthiumos rétegből kikerült példány három utolsó —- ka
nyarulatán csupán spirális bordadiszítések vannak, melyekhez néhol a 
kanyarulat felső részén — azokkal váltakozó — finomabb vonalak is csat
lakoznak. E spirálisbordák megmaradnak minden felső kanyarulaton, de 
az utolsóelőtti kanyarulat kezdetén — a cerithiumos rétegből kikerült 
példányon alúlról a harmadik kanyarulaton — előbb csak kezdetleges, de 
gyorsan kifejlődő harántbordák is lépnek fel mellettük. E harántbordák 
száma egy kanyarulaton 10—11 s hiányuk az utolsó kanyarulatokon és a 
felsőken való fellépésük teszi a faj legszembeötlőbb bélyegét.

Nyilása ferdén ovális, majdnem kerek, belső ajka keskeny, megvas
tagodott, a külső éles és a diszítőbordáknak megfelelően csipkézett. Köl
döke mély, tölcsérszerű, csorgója (Ausguss) minden példánynál nem tű
nik fel (négy példány közül hárman biztosan felismerhető).

Méretek : 3a—b. ábra. 4. ábra. 3d. ábra.
magasság ......  T ~~ -  23 18 %  16 %
utolsó kanyarulat szélessége 18 « 14 « 12 «

« « magassága 12*5 « 11 « 8*5 «

Megjegyzések : A leírt faj díszítését tekintve — mint már fennebb 
említettem — a Pyrgulifera glabra és P Pichleri azon átmeneti alakjá
hoz hasonlít, melyet Tausch Ajkáról rajzolt le, de egyéb sajátságaiban 
ettől is lényegesen különbözik.

Nem nagyon ritka az alkenyéri konglomerátban és homokkőben*
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jóval ritkább a kolcspataki völgy cerithiumos és inoceramusos rétegében. 
Az inoceramusos rétegből és alkenyéri konglomerát és homokkőből ki
került példányok közel egyforma fejlettségi fokot mutatnak, mig a ceri
thiumos réteg alakja azoknál jóval nagyobb.

Farn. C erith iid ae , Menke.

Gen. Cerithium, Adans.

C erith inm  (P iren ella ) H oeninghausi, Kefst.

XXV. tábla, 5. ábra. •

1843. Cerithinm Hoeninghausi, Kefst. GoLDFUSSnál, Petr. Germ. Ill, p. 36, t. 174, f. 12. 
1852. Cerithium Hoeninghausi, Zekeli, Gosau-Gastrop. p. 96, t. XVII, f. 1—2.
1852. Cerithium Hoeninghausi, Reuss, Kritik, p. 917.
1865. Cerithium Hoeninghausi, Stoliczka, Revision d. Gosau-Gastrop. p. 96.

Háza jobbra csavart ötoldalú magas piramishoz hasonlít s rajta ki- 
lencz élesen szétválasztott, lapos kanyarulatot számlálhattam. Utolsó ka
nyarulata hasonló a megelőzőhöz s a bázistól széles barázdától van elvá
lasztva. Hasonló széles barázda fut végig a varraton is. Minden kanyaru
laton öt keskeny harántborda van, melyek egymás alatt erősen jobbra 
csavart sorban fekszenek. Minden kanyarulatot négy erősebb s ezek ket
tője között egy-egy, összesen tehát három finomabb szemcsesor diszít. 
A négy erősebb szemcsesor közül a két szélső, mely a varrat alatt és 
fölött van, jobban kifejlődött, mint a két középső; a XXV. tábla 5. ábrá
ján feltüntetett rajza hamis, a mennyiben rajta kanyarulatonként csak 
három erősebb szemcsesor van feltüntetve, a finomabbak egyáltalán nem 
láthatók.

A ház alapja homorú és spirális vonalzással van diszítve. Nyílásá
nak alakja és a külső ajak nem észlelhető jól, a belső keskeny, csatornája 
rövid és jobbra hajlott.

Méretek : a ház magassága _ 12
utolsó kanyarulat szélessége 4 « 
spirális szöge _ 18°.

Megjegyzések: A fennebb leírt faj jellemző díszítése kétségtelenné 
teszi, hogy azonos a Keferstein alakjával s csupán a felső és alsó szem
csesor erősebb kifejlődése mutat némi különbséget, mit egyetlen raj
zon sem láttam feltüntetve, sem a faj leírásában megemlítve. Stoliczka 
szerint a finomabb szemcsesorok száma ugyanannyi, mint erősebbekké. 
Ez valószínűleg tévedés, mert úgy az én példányomon, mint a Goldfuss-
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tői és ZEKELitől közölt rajzokon is világosan három van feltüntetve s 
Goldfuss leírásában is határozottan négy erősebbről és három gyengébb
ről szól.

Kevésbbé gyakori, a Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegében.
Stoliczka szerint vezérkövület az actaeonellás rétegekre, az abtenaui 

és neuenwelti széntartalmu márgákra.

C erith iu m  (T ym pano tom us P) P e th ő i, n. sp.
XXV. tábla, 6a— b. ábra.

Háza orsóalakú, vékonyhéjú, 7—9 csak kissé domború kanyarulat
ból áll, melyeket egymástól igen finom varratok választanak el. Utolsó 
kanyarulata a megelőzőknél valamivel domborúbb és kétakkora, mint az 
utolsóelőtti.

A kissé kopott héjon csak itt-ott ismerhetők fel a növedékvonalak 
nyomai, különben a ház egészén sima. A héj legjobban megtartott ré
szén — a külső ajak közelében — elég éles növedékvonalak vannak, me
lyek a nyílás szélének megfelelően a varrat alatt visszahajlottak.

Nyílása ferde, majdnem félköralakú, felső részén hirtelen elkeske
nyedő, alul balra hajló csatornába folytatódik. Belső ajka elég erős, 
visszahajlott, a külsőn a varrat alatt beöblösödés látható. Orsója alul 
megcsavarodott.

Méretek: (csúcsán hiányos pld.) magassága 27
utolsó kanyarulat magassága .... 12 «

« « szélessége .... 12 «
spirális szöge,.. ... ... .... ... 28°

Megjegyzések. A leirt fajhoz a felső-krétában előjövő cerithiumok 
között alig akad hasonló, még talán a C. Gaueringeri, ó ’O r b . hasonlít 
valamennyire hozzá, de ez is jóval nyúlánkabb alakú s nyílása is meg
lehetősen különböző.

Termőhely Csupán egyetlen ép példányt találtam az alkenyéri 
konglomerátban, azonban több töredékes felső kanyarulatot gyűjtöttem, 
melyek e faj töredékei is lehetnek, de származhattak a felső kanyarulatok
ban rendkívül hasonló Melanopsis cfr. qalloprovinciafistól is.

C erith iu m  m illeg ran u m , Münst. affinís.
XXV. tábla, la —b. ábra.

1842. Cerithium millegranum , Münst., Goldfuss, Petref. Germ., Ill, p. 36, t. 174, f. 13. 
1852. Cerithium nitidum  et millegranum , Zekeli, Gosau-Gastrop., p. 103, t. XX, f. 5,

p. 106, t. XXI, f. 4, 5.

áfe2
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Háza toronyalakú, 10 kevéssé dombom kanyarulatból áll, melyeket 
mély, keskeny, csatornaszerű varratok választanak el egymástól. A felső 
4 kanyarulatot 4 spirális gyöngysorszerű szemcsesor diszíti; az 5-ik kanya
rulaton az 1. és 2., valamint a 3. és4-ik sor között egy finomabb, szagga
tott, helyenkint szemcsézett vonal jelentkezik, a 7. kanyarulaton a 4. sor 
alján gyöngébb 5. lép fel, a 2-ik és 3-ik között mindvégig csak sima vona
lat találunk. Az utolsó kanyarulaton az 5-ik szemcsesor majdnem eléri 
már a felsők erősségét; a legfelső sor azonban az egész házon mindenütt 
erősebben van kifejlődve a többinél s ez által a kanyarulatok némi lépcső
zetességet is nyernek. Az utolsó 3 kanyarulaton harántvastagodások is 
lépnek fel, melyek l 1/*, majd 1 kanyarulatnyira követik egymást.

Bázisa lapos, majdnem homorú, finom spirális vonalakkal van 
díszítve. Nyílása nem észlelhető jól.

Méretek: magassága 21 mjm
utolsó kanyarulat szélessége 6*5 « 
spirális szöge 19°.

Megjegyzések. A leirt faj díszítését tekintve — mi a rajzán nincsen 
egészen helyesen feUüntetve — leginkább hasonlít a Münster C. mille- 
granumjéhoz, de attól nyúlánkabb alakja úgy látszik, hogy megkülönböz
teti. Stoliczka szerint ennek spirális szöge 20—25°, míg az én példányom 
alig éri el a 19-t. Alakja a Goldfuss közölte rajztól nagyon elüt s inkább 
Hasonlít a ZEKELitől lerajzolt s C niH'lum név alatt leirt alakhoz. Miután 
csak egyetlen ép példány áll rendelkezésemre, azt föltételesen a C. miile- 
granum fajhoz sorozom, bár azt hiszem, hogy azzal aligha egyezik meg. 

Kevésbbé gyakori az alkenyéri márgában.

C erith m m  M ü nsteri, Kefst.
XXV. tábla, 8a— b. ábra.

1829. Cerithium Münsteri, Ke fer st ein , Deutschland, VIII, p. 99.
1842. Cerithium. Münsteri. Go l d f u ss , Petrefacten Germanise, III, p. 36. t. 174, f. 14.
1852. Cerithium freejuens, solidum , interjectum , Münsteri, breve et rotundatum. 

Zekeli, Gosau-Gastrop., p. 101. 102, 103, 105, 106, 107, t. XX, f. 1, 3, 4, t. XXI, 
f. 1, 2, 3, 7.

1853. Cerithium Münsteri, R e u s s , Kritik, p. 919.
1865. Cerithium Münsteri, S toliczka , Revision d. Gosau-Gastrop. (Sep. Abdr.), p. 101. 
1865. Cerithium Münsteri, H o lzapfel , Aachener Kreide, Palaeontographica XXXIV. 

p. 127, t. XIII. f. 16.

Háza zömök kúpalakú, 8 kevéssé domború kanyarulatból áll, melye
ket élesen bemélyedt árokszerű varratok választanak el egymástól.

Díszítése az utolsó két kanyarulaton 4, a felsőbbeken 3 erősebben 
kidomborodó spirális szalagból áll, melyek széles harántárkoktól be-

A m. kir. földt. int. Évkönyve, XIII. köt. 21

(Sí)
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metszve harántbordáknak látszanak, a mint egymás alatt következnek. 
Ezen erősebb spirális szalagok között 1—3 igen finom spirális vonal fut 
végig.

Kevésbbé domború alapján három —-szintén bevagdalt — erősebb, és 
ezek között több finomabb vonal fut végig.

Nyilása nem észlelhető.
Méretek: magassága „„ 10

utolsó kanyarulat szélessége 4*3 «
Megjegyzések. A leirt példány alakra és díszítésre jól megegyezik Ze- 

KELinek a C. Münsteri név alatt közölt rajzával és Stoliczka leírásával, vala
mint a Goldfuss közölte eredeti rajzzal és leírással is, azon megjegyzés
sel, hogy Goldfuss az erősebb spirális szalagok közt lévő finom vonalakról 
sem leírásában nem emlékezik meg, sem rajzában feltüntetve nincsen.

Kevéssé gyakori az alkenyéri konglomerátban.

C erith ram  H erep y i, n. sp.
XXV. tábla, 9a—b, 10. ábra.

Háza toronyalakú, 12—14 lapos, lépcsőzetesen emelkedő kanyaru
latból áll, melyek mély varratokkal élesen el vannak egymástól különítve. 
Utolsó kanyarulata a megelőzőnél valamivel nagyobb, bázisa felé gyengén 
domborodó. Minden kanyarulat spirális vonalba sorakozó csomócskákkal 
van díszítve, mik egymás alatt harántsorokat képeznek. E harántsorok 
száma egy alsóbb kanyarulaton 18—22. A spirális sorok száma a felsőbb 
kanyarulatokon állandóan három, de az utolsóelőttin (egyeseknél alulról 
számítva már a harmadikon) még két másodlagos csomósor lép fel, az 
egyik az első és második, a másik a második és harmadik elsődleges sor 
között. A csomósorok megszaporodásán kívül jellemző bélyeg e fajra még 
az, hogy az elsődleges csomósorok közül a legfelső jóval nagyobb, mint a 
más kettő s ez hozza létre a kanyarulatok lépcsőzetességét is. A másod
lagos csomósorok pedig sohasem érik el az elsődlegesek nagyságát. Az 
egyes csomócskák legömbölyített kúpalakúak, de köralakú bázisuk az 
utolsó és utolsóelőtti kanyarulatokon gyakran négyszögessé válik. A var
raton egy — még a felső kanyarulatokon is jól kivehető — gyöngysorszerű 
szemcsesor fut végig.

Egyes példányok végső kanyarulatain tarajszerűleg kiemelkedő haránt- 
megvastagodások is vannak, melyek egyik példányon 5 A, a másikra J *5, 
egy harmadikon pedig 7A kanyarulattávolságra következnek egymásután 
és kettőnél többet egy példányon nem észleltem.

Nyilása megnyúlt ovális; a külső ajak letörött, alul elég hosszú csa-
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Megjegyzések. A leirt faj rokona a Gosau-völgyből ZEKELitől leirt 
'C. socialen&k* és Ajkáról TAuscHtól leirt C. balatonicumn&k** de tőlük 
nemcsak nagyobb méreteiben, hanem a kanyarulatok lépcsőzetességében, 
a ház díszítésében és a varraton mindig jól felismerhető gyöngysorszerű 
csomósorban is lényegesen különbözik. Sokkal közelebb áll a spanyol 
Pireneusokból VmALtól leirt C. Guzmannihoz *** s különösen az ifjabb 
példányok csalódásig hasonlítanak hozzá, de a C. Guzmannin is hiányzik 
a kanyarulatok lépcsőzetessége, illetőleg az ezt létrehozó nagyobb felső 
csomósor, lévén mindhárom egyenlő nagy és szintén hiányzik még a má
sodlagos csomósorok fellépte is.

Nagyon feltűnő még a hasonlatosság a C, balatonicum és C. Guz
manni között is. ,

A leirt faj rendkívül gyakori a Kolcspatak völgyének cerithiumos 
rétegében.

C erith ium  A lv in cz ien se , n. sp.
XXV. tábla, 11. ábra.

Háza karcsú toronyalakú, csúcsa letörött, a meglevő rész hét majd
nem lapos kanyarulatból áll, melyek jól bemélyedt varrattal vannak egy
mástól elválasztva. Utolsó kanyarulata nem nagyobb s csak valamivel 
domborúbb a megelőzőnél.

Minden kanyarulatot 10—12 egymáshoz közel álló harántborda 
díszít, melyek egymás alatt balra hajló sorban állanak. Jellemző bélyege, 
hogy a bordák köze mindig keskenyebb, mint egy bordának a szélessége; 
a bordák gerincze pedig majdnem egyenes, s végein csak kevéssé van 
meghajolva. Minden kanyarulaton, mint hosszirányú díszítés, állandóan 
hat erősen kiemelkedő vonal fut végig: hasonló, de keskenyebb van a 
varraton is.

* Gastropoden d. Gosaugebilde. (Abhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1852, I, p. 95, 
t. XVII, f. 4.)

** Die Fauna der oberen Kreide des Csingerthales bei Ajka. (Abhandl. d. k. k. 
$eol. R.-A. 1886. XII, p. 22, t. III, f. 29—31.)

*** Terreno Garumnense de Gataluna. Madrid, 1874, p. 31, t. 3, f. 19.
21*



Növedékvonalakat a házon nem ismerhettem fel.
Alig domborodott, a belső ajak felé egészen lapos alapja finom spi

rális vonalakkal van diszitve.
Nyílása ovális; belső ajka gyengén vastagodott, a külső nem észlel

hető jól, alul csatornává van megnyúlva; a kéreg kiterült, vékony.
Méretek: a csúcsán hiányos ház magassága 33

utolsó kanyarulat szélessége 11 «
spirális szöge 15°.

Megjegyzések. E leirt faj legjobban hasonlít azon képhez, mit Zekeli * 
C. ariiculatum néven lerajzolt, de a mi leírásával alig egyeztethető össze. 
A C. articulalumot Stoliczka ** a C. prosperianum, D’ÜRB.-al azonosí
totta, de ennek alakja nagyon is távol áll a ZekeliíőI közölt képpel.

Zekeli rajza a ház átalános nyúlánk alakjában és az igen közel 
fekvő harántbordákban megegyezik a fennebb leirt fajjal, de lényeges kü
lönbség látszik abban, hogy a Zekeli rajzán e bordák egyenes, függélyes 
sorban állanak, míg példányaimon balra hajló sorban következnek egymás 
alatt. A bordák ezen elrendezése a különben elég jól sikerült rajzán a le
rajzolt példányon nincsen kellően feltüntetve. Minden kanyarulaton -  
a Zekeli példányán — öt (a leirt alakon hat) spirális vonal fut végig.

Igen gyakori a Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegében.
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C erith iu m  K ochi, n. sp.

XXV. tábla, 12a—b. ábra; XXVI. tábla; la—b, 2a—b, 3a—b, 4. ábra.

Háza toronyalakú, a legidősebb példány csúcsa hiányos (XXVI. t. 
3a—b ábra), a meglevő rész hét kevéssé domborodott kanyarulatból áll, 
melyeket jól feltűnő varratok választanak el egymástól. Díszítése a korral 
annyira változik, hogy a fiatal példány könnyen más fajnak tartható, mint 
az öreg, de jellemző bélyegei azért mindeniken föltalálhatok. Minden 
kanyarulatot 5—6 harántborda díszít, mik a felsőbb kanyarulatokon kissé 
jobbra hajló sorban fekszenek egymás alatt (XXV. t. 12., ábra) s a bordák 
gerincze majdnem egyenes, kevéssé hajlott. Az alsóbb kanyarulatokon a 
bordák sora felbomlik (XXVI. t. 1. ábra) s a bordák gerincze is mindjob
ban földomborodik. A kinőtt példány utolsó és utolsóelőtti kanyarulatain 
a bordákat középen egy nyereg két részre osztja s mindkét rész felső fele 
kicsúcsosodik (XXVI. t. 2., 3., 4. ábra). A kanyarulatokon, mint hossz-

* Z e k e l i : Gosau-Gastropoden, p. 113, t. XXIll. f. 4a ~b.
** Stoliczka: Revision d. Gosau-Gastrop., p. 108.
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Megjegyzések. E faj legközelebbi rokonát a Gosau-völgyből ZEKELitől 
leirt C. Simonyih'an találjuk meg, melynek azonban csak kezdő kanyaru
latai mutatnak hasonlóságot, és összehasonlítva a m. kir. földtani intézet 
gyűjteményében levő eredeti példányokkal, attól nemcsak nagyobb mére
teiben, hanem díszítésében is lényegesen különbözik. Legnagyobb kü
lönbség abban van, hogy példányaimon a harántbordák sohasem csúcso
sodnak annyira ki, mint a C. Simonyin, hol egész kampókká görbülnek 
fel, s a bordák — ellentétben a C. Simonyiv&l — a végső kanyarulaton 
ketté oszlanak. Hiányzanak továbbá azon a példányaimra annyira jel-
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lemző borda közötti haránt csomósorok is. S toliczka * említ ugyan 
finom — a spirális vonalakra vonatkozó — szemcsézetet, de ez nem 
téveszthető össze a jól kifejlett csomósorokkal.

A leirt fajhoz valamennyire hasonlónak látszik a Melania stilans, 
Vidal is,** mi talán inkább vehető cerithiunmak, mint melaniának; Vidal. 
példányain azonban a nyílás nincs feltüntetve. Feltűnő a XXVI. t. 2a— 6 
alatt lerajzolt alkenyéri példány, mely kisebb méretei mellett is teljesen 
kinőtt példánynak tekintendő, mert mindazon változások, melyek a kolcs- 
pataki teljesen kinőtt példányokon megvannak (3a—6 ábra), itt is fellel
hetők. Feltűnő különbség van az alkenyéri ház alakjában, a mennyiben 
sókkal zömökebb, spirális szöge jóval nagyobb. Hogy azonban ugyanegy 
fajhoz tartoznak, díszítése kétségtelenné teszi. Az alkenyérihez teljesen 
hasonló zömökebb példányok fordulnak elő a Kolcspatak völgyének acte- 
onellás homokkövében is.

Igen gyakori alak a Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegében, 
kevésbbé gyakori és fejletlenebb actaeonellás homokkövében és az al
kenyéri konglomerátban.

, C erithram  L ó czy i, n. sp.
, I , XXVI. tábla, 5a—6, 6a—b. ábra.

Háza toronyalakú, 9—10 majdnem egészen lapos kanyarulatból áll, 
melyeket jól szembetűnő, de kevéssé bemélyedt varratok választanak el 
egymástól. Utolsó kanyarulata a megelőzőnél valamivel nagyobb, dombo- 
rúbb s az apertura felé lapos, majdnem homorú bázist képez.

Minden kanyarulatot 6—8 hirtelen kiemelkedő harántborda díszít, 
melyek kezdetben kissé balra hajló vonalban következnek egymás alatt ; 
később a vonal függélyessé válik, sőt egyes példányok végső kanyarula
tain jobbra is hajlik (66 ábra). Minden példányon gyakori eset, hogy ott, 
hol a balrahajló sor függélyessé válik, a bordák nem következnek közvet
len egymás alá, hanem két borda közötti tér közepe alatt jelenik meg a 
következő kanyarulat egy bordája. A bordák gerincze kezdetben egyenes, 
de az öregebb példányok végső kanyarulatain már hosszban is megdom
borodik.

Minden kanyarulaton élesen kiemelkedő sima spirális vonalak fut
nak végig, melyeknek száma a felső hat kanyarulaton négy, a következő
kön 6—8. Egy öregebb példány utolsó és utolsóelőtti kanyarulatán két 
erősebb vonal között még egy-egy gyengébb is megjelenik. A varraton 
egy sima kiemelkedő keskeny szalag fut végig. Az ifjabb példányok alapja

* Revision d. Gosau-Gastrop. p. 109.
** Terreno Garumnense de Gataluna. Madrid, 1874. p. 26, t. 2, f. 10, 11, 

t. [5. f. 26,
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Megjegyzések: A leírt faj legközelebbi rokonául a C. Prosperianum te
kintendő, de attól átalános alakján kívül a bázis lapos volta, a nem egye
nes bordasorok is megkülönböztetik. A C. sexangulatumtő\ zömökebb alakja 
s sokkal nagyobb méretei mellett díszítése is eltér. Alkalmam volt pél
dányaimat a m. kir. földtani intézet gyűjteményében levő és a Gosauból 
származó alakokkal is összehasonlítani és ez alkalommal meggyőződtem, 
hogy példányaim — ha némileg hasonlítanak is azokhoz — semmi esetre 
sem azonosíthatók.

Igen gyakori a Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegében és gyéren 
az alkenyéri konglomerátban (5. a—b. ábra).

C erithdum  A pulum m m , n. sp.
XXVI. tábia, 7a—b. ábra.

Háza áralakú, tíz majdnem egészen lapos kanyarulatból áll, melye
ket élesen bemetszett, keskeny varratok választanak el egymástól. Min
den egyes kanyarulat négy spirális gyöngysorszerű szemcsesorral van 
diszítve, melyek egymás alatt csak homályosan látható harántsorokat 
képeznek. A legfelső, a harmadik és a negyedik szemcsesor körülbelül 
egyenlő erős és szemcséinek alapja négyzetet képez, a második sor min
den kanyarulaton a többinél jóval nagyobb s szemcséinek alapja pedig 
fölállított téglányalakú. Az utolsóelőtti kanyarulat legalsó és az utolsó
nak két alsó szemcsesora majdnem egy teljes spirális szalaggá folyt 
össze — mi rajzán rosszul van feltüntetve -— s rajtuk a szemcséket 
létrehozó haránt bemetszések csak alig ismerhetők fel. A spirális sorok 
között levő barázdák a második és harmadik sor között levő kivételével 
egyenlő szélesek, emez pedig a többinél minden kanyarulaton valamivel 
szélesebb. A varraton egy sima, keskeny spirális szalag fut végig. Az 
egész házon lupé alatt még rendkívül finom növedékvonalak is fel
ismerhetők.

A ház alapja kevéssé domború, finom spirális vonalakkal van 
diszítve. Nyílása nem észlelhető jól.
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Méretek: magassága _ _ 15
utolsó kanyarulat szélessége 6 « 
spirális szöge „„ .23°

Megjegyzések: A leírt alak legközelebbi rokonát az átvizsgált iroda
lomban a C. Münsteri, KFST.-ban találtam meg, de attól is nemcsak karcsú 
ár alakjában, hanem méreteiben és díszítésében is eltér. Összehasonlítva 
a leírt alakot a m. kir. földtani intézet gyűjteményében levő gosaui 
C. Münsterivél, a különbség azonnal szembeszökő.

A Kolcspatak völgyének cerithiumos rétegében ritka.

Fám. Aporjaidra, P h il ip p i .

Gen. Aporrhais, D ilhaym .

A porrh ais (L ispodesth.es) S ch lo th eim i, Römer, sp.

XXVI. tábla, 8a—6, 9a, 96. ábra.

1894. Rostellaria Schlotheimi, R o e m e r , Kreide, p. 27, t. 11, f. 6.
1843. Rostellaria papilionacea, G o l d f ., Petref. Germ., Ill, p. 17, t. 170, f. 8.
1845. Rostellaria papilionacea, R e u s s , Böhm. Kreide, I, p. 44, t. IX. f. 6.
1850. Rostellaria papilionacea et Schlotheimi, d’ORB., Prodrome, II. p. 225.
1850. Rostellaria emarginulata, Ge in it z , Quader., t. 9, f. 7—9.
1851. Rostellaria papilionacea et Roemeri, M ü l l e r , Monographie, II. p. 18,19, t. 5, f. 5. 
1861. Rostellaria papilionacea (varietas ?) B in k h o r s t , Gasteropoden, p. 1, t. 1, f. 11a,

6, c, t. Va, f. 10.
1869. Aporrhais emarginulata, F a v r e , Lemberg, p. 75, t . 10. f. 1.
1888. Lispodesthes Schlotheimi, H o l z a p f e l , Palaeontogr. XXXIV, pl. 118, t. XII, f. 11—13.

Háza orsóalakú, 7—8 mérsékelten domború kanyarulatból áll; utolsó 
kanyarulata a háznak körülbelül felét teszi. Mindenik kanyarulatot haránt
bordák díszítenek, melyeknek erőssége két — alakra és méretre hasonló 
példányon is — meglehetősen különböző, mi leginkább, az utolsó kanya
rulaton szembetűnő. Itt ugyanis a kevésbbé erős bordákkal di szí tettek
nél a bordák nagyon ellaposodnak, majdnem csak erősebb vonalaknak 
tűnnek fel. Az utolsó kanyarulat kivételével minden kanyarulaton még 
rendkívül finom, inkább csak lupé alatt látható spirális vonalzás is 
ismerhető fel, de ez az utolsó kanyarulaton csak a varrat alatt és a ház 
alján a nyílás előtt van erősebben kifejlődve. A varrat alatti a B inghorst- 
tól, a nyílás előtti a GEiNiTztól leírt alakokon is megvan. Az utolsó kanya
rulat felsőrészén levő vonalak közül a legfelső gyakran erős és úgy lát
szik, mintha a varraton ülne.

Nyílása keskeny, belső ajka vékony kéreggel van fedve; mellső
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csatornájának hossza nem észlelhető, a hátulsó rövid s csak az utolsó- 
előtti kanyarulat pereméig ér.

A külső ajak széles szárnyat képez, melynek külső széle fölül na
gyobb, hegyes, alúl kissé lekerekített csúcsba végződik; alsó oldalán 
pedig csekély beöblösödés van. A harántbordák az utolsó kanyarulatról 
a szárny külső oldalára is átmennek, de itt már csak ellapult, középen 
előrehajlött, redőket képeznek.

Méretek: 9a ábra
á ház magassága _ , 31 m/m
utolsó kanyarulat szélessége 13 «

» « « a szárnynyal 20 «
8a—b ábra

magassága ~ A 18*5 %
szélessége ~~ 7*5 «

"*' « a szárnynyal . ~~ . 14 «

Megjegyzések: A leírt alakok bár kétségtelenül e rendkívül változó 
fajhoz fartoznak, mégis majd minden eddig leírttól apróbb részletekben 
különböznek. Alakra és a szárny kiképződésére nézve igen jól megegyez
nek a Goldfuss közölte rajzzal; ennek méreteit azonban az ábrázoltak kö
zül egy sem éri el, s csak töredékekben találtam a Goldfuss példányaihoz 
hasonló nagyságú házakra is. Nagyobb különbséget csak a spirális díszí
tésben találunk, a mennyiben az a más helyen leírtak felsőbb kanyarulatain 
hiányzik s az utolsó kanyarulaton is hol csak a varrat alatt (B inkhorst- 
nál), hol csak a bázison a nyílás előtt (GFjNiTznáb van feltüntetve. Az 
átvizsgált példányok között a kopottabbakon e hosszirányú díszítést én 
sem találtam meg, de a jobb megtartásuaknál feltűnő.

Igen gyakori faj az alkenyéri márgában, de valószínűleg meg van 
a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében is, hol egy hozzá igen 
hasonló alakot találtam.

A porrhais (H elicau lax ) ca lca ra ta ; Sow. sp.
1822. Rostellaria calcarata, Sowerby, Min. Conch, pl. 349, f. 8, 12.
1842. Rostellaria calcarata, Ge in it z , Charact., III, p. 70, t. 18, f. 2.
1845. Rostellaria calcarata, R e u s s , Böhm. Kr., I, p. 45, t. 9, f. 5.
1850. Rostellaria calcarata, cTO r b ig n y , Prodrome, II, p. 155.
1872. Rostellaria calcarata, Ge in it z , Elbthalgebirge, Palaeontogr. XX. 2. Theil, p. 170,

t. 30, f. 13.
Háza toronyalakú, a kifejlett példány 8—10 mérsékelten domboro

dott kanyarulatból áll, melyek mindenikét 10—-12 domború, keskeny, 
egyenes sorokba rendezett harántborda s kanyarulatonként 8—10 erő
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sebb spirális vonal díszíti. A harántbordák fiatalabb korban élesebben 
vannak kifejlődve, az öreg korban ellapulnak, sőt egyes példány utolsá 
kanyarulatán csak nyomokban találhatók fel. Két-két spirális vonal kö
zött a kor szerint 1—3 finomabb is található s úgy e finomak, mint az 
erősebbek homályosan látható szemcsékkel vannak megrakva.

Nyílása keskeny ovális, belső ajka széles kéreggel van fedve & 
orsójain 7—8 spirális redő van. Külső széle keskeny, végén kardszerüen 
fölfelé hajlott hegyes szárnynyá nyúlt meg, melynek hátára az utolsó 
kanyarulatról éles gerincz folytatódik. Nyílása elől rövid csatornába nyú
lik ki, hátsó csatornája nem észlelhető.

Méretek: a ház magassága _ _ 30
utolsó kanyarulat szélessége 12 « 
spirális szöge ...........  30°.

Kevésbbé gyakori az alkenyéri márgában és a Kolcspatak völgyének 
inoceramusos rétegében.

292

Fám. Cypreeidae, Gray.

Gen. Ovula, B rug.

O v u la  striata, Zek. aff.

1852. Ovula striata, Z e k e l i, Gosau-Gastropoden, p. 64, t. XI, f. 9.
1865. Pseudocassis striata, S t o l ic z k a , Revision der Gosau-Gastrop. p. 62.

Csupán egyetlen példányt találtam, de felső kanyarulatai annak is 
hiányoznak. Utolsó kanyarulata nagy, domború és porczelánszerű héjjal 
van borítva, melyen szabad szemmel növedékvonalak és lupé alatt még 
rendkívül finom sűrű hosszvonalzás is ismerhető fel. Nyílása keskeny, 
belső ajka sima, fogak nincsenek rajta; külső ajka nem észlelhető jóL 
Csatornája hiányos, de maradványa felismerhető.

Méretek: utolsó kanyarulat magassága 19 ^
« « szélessége 14 «

Ritka a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében.
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Fám. F n sid se , T ryon.

Gén. Fasciolaria  Lám.

F ascio la ria  elongata, Sow.
XXVII. tábla, 4a—b, 5a—b, 6a—c. ábra.

1832. Fasciolaria elongata, Sow., Geol. trans., II. ser., p. 419, t. 39, f. 22.
1842—43. Pleurotoma remote-lineata, Gein., III. p. 10, t. 18, f. 5, és Nachtrag zur 

Char. t. 5, í. 6.
1852. Fasciolaria nitida et Fusus tessalatus, Z ekeli. Gosau-Gastrop. p. 90 és 92, 

t. XVI, f. 6 és 10.
1865. Fasciolaria elongata, S t o l ic z k a , Revision d. Gosau-Gastr. Sep.-Abdr. aus dem 

LII. Bd. d. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. p. 84.
1872—75. Voluta elongata, Geinitz, Elbthalgebirge, II, p. 172, t. 31, f. 1.

Háza orsóalakú, megnyúlt, a hiányos példányokon 6—7 elég dom
ború kanyarulatot olvashattam össze, melyeket egyenes vagy balra hajló 
sorban egymás alatt 7—10 harántborda díszít. Ezenkívül a házon spirális 
vonalak futnak végig, melyek mind egyenlő erősek és számuk 6—7; ezen 
spirális vonalakat finom, hullámos lefutású növedékvonalak keresztezik s 
a keresztezési helyeken finom bütyköcskék keletkeztek. Utolsó kanyaru
lata az előzőknél jóval nagyobb s a háznak több mint felét teszi; nyílása 
keskeny, csatornája hosszú, orsóján három, néha csak két ferde redő van.

Méretek: 5. ábra (csúcsa hiányos);
magassága .........................  24 v%
utolsó kanyarulat magassága 17 «

« « szélessége 9 «
Megjegyzések. Leirt példányaim a S owerby fajának alakjával elég 

jól megegyeznek, de díszítésükben a S toliczka adta leírástól némileg el
térnek, a mennyiben a spirális vonalak száma (S tol. sz. 14— 16 változó 
erősségű) példányaimon kevesebb (6— 7), de már S tol. megjegyzi, hogy a 
finomabbak néha egészen hiányzanak s ilyenkor az erősek távolabb álla
nak egymástól.

Elég gyakori az alkenyéri konglomerátban és márgában; nagyon ha
sonló, de kopott alakok elő jönnek gyéren a kolcspataki völgy inocera- 
musos rétegében is.
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Gen. F usus  Lam. 

!
F u su s sp. ? indet.

Három, a fususokhoz vagy fasciolariákhoz (?) alakra nagyon hasonló 
csigaházam van, de miután az orsójukon a redők nem észlelhetők, bizto
san meg sem határozhatók.

A majdnem teljes példány hat mérsékelten domborodott kanyaru- 
rulatból áll, melyeket kanyarulatonként 8—9 harántbordán kívül még 
sűrű spirális szemcsézett vonalzás is díszít.

Hasonló spirális szemcsesor fut végig a varraton is. Nyílása meg
nyúlt tojásdad ; orsóján a redők nem észlelhetők, csatornája hiányos.

Méretek: a ház m agassága............ . .... „„ 34 7nfni
utolsó kanyarulat szélessége ■ _ _  17 «

« « magassága (hiányos) 20 «

Megjegyzések. A leirt példány alakját és díszítését tekintve némileg 
hasonlít a Fasciolaria elongata, Sow.-hez, de sem azzal, sem valamely 
fusus-fajjal nem volt azonosítható.

Kevésbbé gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos márgájában.

Fám. Volutidee, Gray.

Gen. Mitra , Lam.

M itra cancellata, Sow.
XXVII. tábla, 1 a—b. ábra.

1832. Mitra cancellata, S o w e r b y , Geol. Trans. 2. ser. Ill, t. 39, f. 30.
1842. Mitra cancellata, d’ORB., Pal. fr. terr. erét. II, p. 329, t. 221, f. 5.
1852. Mitra cancellata, Zekeli, Gosau-Gastropoden, p. 81, t. XIII, f. 14.
1861. Mitra cancellata, Binkhorst, Gast, et Ceph., p. 72, t. Va3, f. Da—b.
1865. Mitra cancellata, Stoliczka, Revision d. Gosau-Gastrop. p. 78.

A hiányos csúcsú példány orsóalakú és hat, majdnem egészen lapos 
kanyarulatból áll, melyeket keskeny, erősen feltűnő varratok választanak 
el egymástól. Utolsó kanyarulata a megelőzőknél valamivel domborubb 
és az egész háznak több mint felét teszi.

Felülete számtalan haránt és hosszirányú barázdával van díszítve, a 
miknek a kereszteződésével apró, rácsozathoz hasonló bütykök képződtek.
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Nyilasa megnyúlt ovális, külső ajka ép, alul hosszú egyenes csator
nába folytatódik; orsóján három ferde fogszerű redő észlelhető.

Méretek: a ház magassága .T .... ..... 41 ^
utolsó kanyarulat szélessége 13 «

« « magassága 24 «
spirális szöge 32°.

Megjegyzések. A leirt alak a SowERBYtől közölt ifjabb alaktól, vala
mint a D’ORBiGNYtól, ZEKELítől és STOLiczKÁtól leirt kinőtt alakoktól vala
mivel nagyobb méreteiben különbözik. A Stoliczka leírásától különbözik 
még az orsóredők kisebb számában is, de ez nemcsak az én példányomon 
három (Stoliczka leírásában négy), hanem ennyi a többi szerzőknek le
írásában és rajzain is.

Gyéren jön elő az alkenyéri márgában.

M itr a  Z e k e l i i ,  Pictet et Gamp.

XXVII. tábla, 2a—Ъ. ábra.

1852. Fasciolaria gracilis, Zekeli, Gosau-Gastrop. p. 93, t. XVI, f. 12.
1852. Mitra Zekelii, P ict. et Camp., Materiaux p. 1. Paléont. Sisuse, IV. ser. p. 693. 
1865. Mitra Zekelii, Stoliczka, Revision d. Gosau-Gastrop., p. 79.

Háza orsóalakú, nyolcz mérsékelten domború kanyarulatból áll, 
melyek mindenikének felső részén egy spirális depresszió vonul végig; e 
depresszió a rajzán hibásan kissé csatornásnak van feltüntetve, a való
ságban pedig egészen lapos. Utolsó kanyarulata a megelőzőknél dombo- 
rubb és a háznak több mint felét teszi. Minden kanyarulatot haránt és 
hosszirányú bordák díszítenek, melyek keresztezésénél apró bütykök kép
ződtek. A harántbordák iránya a depresszión hátrafelé van irányulva, de 
a domború részen függélyessé válik. A legfőbb különbséget e faj és az 
előbbi között az képezi, hogy ennek haránt- és hosszbordái sokkal gyé
rebben állanak és gyengébbek, mint a M. ccmcellatán.

Nyílása keskeny, alul hosszú csatornába folytatódik, külső ajka 
nem észlelhető, orsóján három ferde redő van.

Méretek: magassága .... ... „  ...... . 35
szélessége.... .... .... ._ 1 1 «
utolsó kanyarulat magassága 23 « 
spirális szöge _ ~ 30°.

Megjegyzések. A leirt fajnak hiteles képét nem ismerem s példányo
mat originális anyaggal sem volt alkalmam összehasonlítani. A Zekeli 
rajza is úgy látszik megbízhatatlan, mert rajta (Stoliczka sz.) a haránt
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bordák erősek s nincsenek feltüntetve a leírásában említett spirális vona
lak. Mégis azt hiszem, nem tévedek, ha a leírások után az alkenyéri fajt a 
M. Zekelivél egyesítem.

Kevésbé gyakori az alkenyéri márgában.

G é n . Volutilithes, S v a y n so n .
V olu tilith .es sep tem costata , F orbes.

XXVII. tábla, 3a—b, ábra.

1846. Volutilithes septemcostata, F o r b e s , Trans. Geol. Soc. VII, p. 131, t. 12, f. 3 
1868. Volutilithes lati septa, Stoliczka, Cretaceous fauna of southern India, Vol. II. 

p. 93, t. IX, í. 1, 2.
1868. Volutilithes septemcostata, Stoliczka, Ugyanott, p. 454.
1868. Volutilithes latisepta, N oetljng, Cretaceous Beds of Beluchistan. Pal. ind. ser. 

XVI, p. 66, t. XVI, f. 9, 10.

A majdnem teljesen ép és jó fentartású példány megnyúlt, háza 
hét kevéssé domború kanyarulatból á ll; utolsó kanyarulata a háznak 
több mint felét teszi. Minden kanyarulatot harántbordák díszítenek, me
lyeknek száma egv-egy kanyarulaton tíz. E harántbordák nem túlságosan 
erősek ; legjobban kifejlett részük a kanyarulat közepére, vagy azon kissé 
felül esik. A harántdiszítésen kívül hosszirányú díszítést, is találunk a 
házon, mely a bázis alján sűrűn álló spirális vonalzásból áll. E spirális 
vonalzásnak a kanyarulatok többi részén csak nyomát láthatjuk itt-ott a 
bordaközökben.

Nyílása keskeny, alul csatornába folytatódik ; külső ajka ép, a belső 
csak alig van megvastagodva. Orsója alul kissé balra hajlott s rajta három 
erősebb s e fölött még három alig felismerhető, gyenge redő van.

Méretek: magassága — ...... . 24 >»jm
szélessége.,,, .... ... 11 «
utolsó kanyarulat magassága 16*5 «

Megjegyzések: A leirt példány a Stoliczka rajzával (különösen az 
1. ábrával) és leírásával jól megegyezik, bár méreteiben annál kisebb. 
Szintén nem számbavehető különbség az sem, hogy példányaimon a 
három erősebb orsóredőn kívül még három — de rendkívül gyenge — 
van jelen.

Ezen kívül igeii közel áll a V. Gasparinihez is (d’Orb. Pal. fr. terr. 
erét. II. p. 325, t. 220, f. 5.) és a V. Henauxianahoz (u. o. p. 526, t. 221, 
f. 3) is ; az előbbi karcsúbb alakjában és harántbordáinak nagyobb (16)
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számában különbözik, míg az utóbbinak harántbordái majdnem egyező 
számuak (9) s főként csak utolsó kanyarulatában látszik különbség.

Ritka — csak egyetlen példányt találtam — az alkenyéri konglo- 
merátban. Gyéren a kolcspataki actaeonellás homokkő és inoceramusos 
rétegekben is előjönnek e fajhoz rendkívül hasonló kőbelek.

Stoliczka az indiai arrialor groupeból írta le.

Fám. Terebridse, Ad.

Gén. Terebra , Lám.

Terebra cingulata, Sow. sp.
XXVII. tábla, 7a—b. ábra.

1832. Fusus cíngulatus, S ow erby , Geol. Trans. Ill, t. 39, f. 27.
1852. Fusus cíngulatus, Z ekeli, Gosau-Gastrop., p. 91, t. XVI, f. 7.
1865. Fusus cíngulatus, Stoliczka, Revision d. Gosau-Gastrop. p. 83.

Háza toronyalakú, a lerajzolt példány csúcsa letörött, a meglevő 
része három mérsékelten domború kanyarulatból áll, miket keskeny, be
metszett varratok választanak el egymástól. Minden kanyarulatot erős, a 
középen kissé visszahajlott harántbordák diszítenek, melyeknek száma 
egy kanyarulaton 15—18, de helyenként köztük még egy-egy gyengébb
nek a nyoma is felismerhető. A kanyarulatok felső részén a varrat alatt 
egy spirális irányú éles bemetszés fut végig, mely a bordák felső végét 
annyira elválasztja az alsó résztől, hogy azok — különösen a kopottabb 
helyeken — könnyen a varraton ülő bütyöksornak nézhetők. Vannak 
azonban a háznak oly részei is, hol egészen világosan látszik, hogy a bor
dák a felső részszel a bemetszésben összefüggenek. De ezek mellett még 
olyan bütykök is találhatók, melyekhez a megfelelő harántborda hiányzik. 
A kanyarulatokat a harántbordákon kívül még sűrű, éles, a harántbor
dákon is átmenő spirális vonalzás is díszíti.

A nyílás nem észlelhető; a belső ajak kissé megvan vastagodva.

Méretek: a hiányos péld. magassága 28
szélessége.... .... .........  13 « (ZEKELinél 12
spirális szöge _  .... 20° (egyező Zek. mérésével)'

Megjegyzések. A SowERBYtől Fusus cíngulatus néven leirt faj határo
zottan nem a fususokhoz, hanem a terebrákhoz tartozik, mint ezt Zekeli 
után Stoliczka is említi, s daczára ennek az irodalomban még majd min- 
*denütt — jóllehet kérdés alatt — mégis fususként szerepel. Példányom
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teljesen megegyezik a SowERBY-fajával s bár nyílása nem észlelhető, 
mégis annyira felismerhető rajta a terebrák bélyege, különösen a varrat 
alatti bemetszés oly szemmel látható, hogy teljes joggal lehet a terebrák- 
hoz számítani. J

Ritka az alkenyéri márgában s talán ide tartozik egy kopott alak a 
Kolcspatak völgyének inoceramusos rétégéből is.

Fám. A ctaeonidse, d’Or b .

Gén. Actaeonella, d’Orb.

A ctaeo n e lla  g igantea, Sow. sp.
1832. Tornatella gigantea, Sowerby, Geol. Trans. Ill, t. 38, f. 9.
1840. Tornatella Lamarcki et subglobosa, Go ldf . Petrel'. Germ., III. p. 48, t. 177, 

f. 10, 12, 13.
1843. Actaeonella gigantea et Renauxiana, cT O r b . ,  Pal. fr. terr. erét. II, p. 108, 109, 

t. 164, f. 7, t. 165, f. 1. -Ti:
1852. Actaeonella Lamarcki. Renauxiana, obtusa et glandiform is, Zekeli, Gosau- 

Gastrop. p. 39—43, t. V, f. 8, t. VI. f. 2—5, t. VII, í. 1—5, 7—9.
1865. Actaeonella gigantea, S toliczka, Revision d. Go sau-Gastro p. p. 36.
1888. Actaeonella gigantea, H olzapfel , Palasontografica. XXXIV, p. 82, t. VII, f. 12, 13.

Háza ovális, vastaghéjű; utolsó kanyarulata nagy, kevéssé domború, 
spirája alig emelkedik az utolsó kanyarulat fölé. Nyílása keskeny; orsó
ján három, kissé ferde, redő van.

Méretek: a ház magassága . 64
utolsó kanyarulat szélessége 49 «

Megjegyzések: A leírt példány kicsiny, de a Kolcspatak völgyében 
H erepey egész gyermekfej nagyságú és domborúbb példányokat gyűjtött. 
Magam is gyűjtöttem még számtalan ökölnagyságút a vinczi patak völ
gyében, melyek nagyrésze a HEREPEYtől gyüjtöttekkel egyetemben az 
erdélyi múzeum gyűjteményébe vannak. Legutóbb tett kirándulásom alkal
mával az actaeonellás homokkőben magam is találtam hasonló nagyságua- 
kat, de ezek kivétel nélkül nagyon széttöredezett állapotban kerültek ki.

Igen gyakori a Vinczi patakban, hol egész konglomerátot képez s 
gyakori a Kolcspatak völgyében is az actaeonellás homokkő és cerithiumos 
rétegekben. Ezenkívül gyéren előjön — mint a leirt példány is — az al
kenyéri márgában.
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Gen. R ingicu la . Desh.

R in g icu la  H agenow i, Müll. sp.
XXVII. tábla, 8a—c, ábra.

1851. Avellana Hagenowi, Muller, Monographie, II, p. 13, t. 3, f. 16.
1853. Ringicula Verneuili, (I’A r c h ia c , Bull. Soe. géol. Fr. p. 126, t. 4, f. 2.
1859. Ringicula pinguis, Mü ll er , Supplement, p. 22, t. 8, f. 15.
1888. Ringicula Hagenowi, H o lzapfel , Palaeontographica, XXXIV, p. 86, t. VII, f. 1—7

Háza kicsiny tojásdad, vastaghéjú, négy és fél vagy öt mérsékelten 
domború kanyarulatból áll. Utolsó kanyarulata a megelőzőknél valamivel 
domborúbb, a háznak körülbelül két harmadát teszi s felületét gyéren 
álló keskeny, élesen bemetszett s a kanyarulat alján feltűnőbb spirális 
vonalak díszítik. A felsőbb kanyarulatokon egyetlen példánynál sem lát
hatók e spirális vonalak.

Nyílása félholdalakú, külső ajka megvastagodott, fogazatt, hátul 
az utolsóelőtti kanyarulatra nyúlik fel és e megvastagodott rész külső 
oldala nem spirális, hanem harántvonalzással van díszítve; belső ajka 
vastag kéreggel van fedve, melynek közepén valamivel alúl egy beöblösö- 
dés van. Fogai nem láthatók, csak az orsó alján levő redő. Hogy vájjon 
ez hasított-e, nem észlelhető. A nyílás alúl rövid, csorgószerű kivágásba 
végződik.

Méretek: magassága 9 ^
szélessége 7*5 «
utolsó kanyarulat magassága 7 «

Megjegyzések: A leírt példány Müller fajával jól megegyezik, bár 
annál valamivel kisebb. Az a csekély eltérés, mi a díszítésben észlelhető, 
csupán kopottságnak tudandó be.

Kevésbbé gyakori a Kolcspatak völgyének inoceramusos rétegében 
s elég gyakori az alkenyéri márgában.

Fám. B u llidae, d ’O r b .

Gén. C y lic h n a ,  Lóvén.

C yliclm a o rn am en ta , n. sp.
XXVII. tábla, 9a—c. ábra.

Háza aránylag nagy, elég vastag héjú, czilindrikus, kevéssé domború, 
elől jobban, hátul alig keskenyedett; spirája nem látható. Felülete erős

A m. kir. földt. in t. Évkönyve, XIII. köt. 2 2
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spirális vonalzással van díszítve, melyet kevésbbé erős harántvonalak 
kereszteznek. Feltűnő, hogy a ház felső harmadában egy olyan öv van, 
melyben a spirális vonalak sokkal sűrűbben állanak, mint az alatta és a 
fölötte levő részen. Nyílása keskeny, alul kerek, eléggé kiszélesedett, 
hátul hegyes. Hogy külső ajka a búb fölé emelkedik-e — mint a cylich- 
náknál gyakori — nem észlelhető. Orsóján a redő a héj nagy becsa
varása miatt nem látható.

Méretek: magassága 13 m!m 
szélessége 6 «

Megjegyzések: A leírt faj egyike a legnagyobb ismert cylichnáknak, 
de nagyságán kívül még erős díszítése is lényegesen megkülönbözteti 
az eddig ismert fajoktól. Legközelebb hozzá C. Mülleri, Bosq. sp. áll, de 
ettől nagyságán kívül még díszítése is megkülönbözteti.

Kevésbbé gyakori az alkenyéri márgában.

(Щ)

C ylichna, sp. cfr. M ü lleri, Bosq. sp.

A szinonimákat 1. Ho lzapfelné 1, Palaeontographica XXIV. p. 75.%
Az alkenyéri márgában és a Kolcspatak inoceramusos rétegében 

elég gyakori egy cylichna faj, mely az irodalomban leírtak közül legjob
ban a C. Müllerihez hasonlít. Gyűjtött példányaim azonban oly rossz 
megtartásuak, hogy azokat biztosan meghatározni nem lehet.
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1. ábra. Ostreff pseudo-Maäelungi n. sp .; term, nagys. Kolcspatak völgye, actaeo-
nellás homokkőréteg ......... „„ ™ ™ „„ „„ „„ ™ „„ „„ _  _  230

°2q—b « Exogyra ostracinci, Lam. sp .; term, nagys. Kolcspatak völgye, inocera-
musos réteg ™ „„ „„ „„ „„ ™ „„ „„ „„ „„ ™ „„ 230
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Lap

Az eredeti példányok a M. kir. Földtani Intézet gyűjteményében vannak.
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Cucullaea, n. sp. indet.; term, nagys. Kolcsp. v. inoc. réteg _  ™ 241 
Pectunculus, n. sp. ? indet. term, nagys. Kolcsp. v. inoc. réteg _  241
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— complanata, n. sp.; term, nagys. Alkenyér — _  „„ _  243
— tenuirostris, Rss. sp ; l a term, nagys. 1ъ—с erősen nagyítva. 

Alkenyér „„ „„ „„ „„ „„ „„ „„ „„ „„ „„ „„ 244
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mos réteg™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 264
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1 а—ъ ábra. Natica (Lunatia) Klipsteini, Mí’ll. ; term, nagys. Alkenyér.... 266
2a—с « — (Lunatia) Klipsteini, Mill. ; 2a term, nagys., %—c nagyított, Al

kenyér .... _  .... .... .... .... ~~ .... .... .... .... _  .... _  _  266
За—b « Chemnitzia (Pseudo-melania) acutissuna, n. sp. ; term, nagys. Kolcsp.

v. actaeonellás réteg .... .... .... _  .... _  „.. .... .„. .... .... _  270
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réteg .... _  .... .... .„. .... „„ „„ ... .... .... _  .„. ..„ .... 271
5a_c « — ornatus, n. sp. ; 5a és 5C term, nagys., Ьъ nagyított, Kolcsp.

v. cerith. réteg .... .... .„. _  .... .... .... .... .... .„. .... .... 272
6a— c « Melanopsis eras satin a, Vidal ; term, nagys. Kolcsp. v. cerithiumos réteg 272
7а—ъ « — crassatina, Vidal; term, nagys., Kolcsp. v. cerithiumos réteg;
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cerith. réteg „.. .... .... .... .... ..„ .... .... .... ... .... .... .... .... 277
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