PALÄEONTOLOGIAI TANULMANYOK ERDELY
TERTIAERJERÖL.
Nemes D. FSlix tandrjelölttöl.

I. A czereezeli schlier palaeontologiai viszonyairöl.
(A VI. täblÄväl.)

A geografiai tekintetben nem nagyon jelentös hunyadmegye i
Cseträs hegyvonulat nyugati feieben, a kristyor-rudai terczier-koru
eruptiv hegyseg eszaki lejtöjen, a Feher-Koros völgyeben, Czereezel falu mellett, minden oldalröl eruptiv közetek ältal hatarolva,
egy üledekes közetfolt fordul ele, melynek a Cseträshegyseg területen
elöfordulö üledekes közeteketöl meröben elterö petrografiai es palaeontologiai erteke van. Ez üledekes retegek, melyek mig egyfelöl
pyroxen-andesitekkel s melaphir - mandulakövekkel, addig mäsfelöl
brecciäs, konglomerätos, többnyirc kaolinos ällapotban levö andesitekkel vannak hatarolva., mint ezt a dr. Primics Gy. ür felvetelei
igazoljäk, s minden valöszinüseg szerint a szomszedos pyroxen-andcsitek
kitörese alkalmäval emeltettek ki a melysegböl, következöleg a pyroxenandesiteknel idösebbek.
Ez üledekes retegek kekesszürke tälyagböl ällanak. A mült cv
nyarän dr. Primics ur ältal e tälyagböl hozott kis mennyisegü anyagot
palaeontologiai szempontböl megvizsgältam. Talältam benne növeny-.
lenyomatokon kivül puhänyhejakat; de a mi e tälyagot igen erdekesse teszi, az a gazdag, s meglchetosen vältozatos foraminiferatartalom.
A következökben megkiserlem szämot adni vizsgalödäsom ercdmenyerö'l.
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Protozoa.
Perforata calcarea.
Lagenidae.
1. Lagena apiculata, Eeüss; igen ritka.
Uvigerinidae,
2. Polyinorphina oblonga, d'Orb., uralkodöan fordulnak elo.
Bofalidae.
3. Rotalina Dutemplei, d'Orb.,
4. Pulvinulina Haidingeri, d'Orb.,
5. Bulimina pupoides, d'Orb.,
G.
„
ovata, d'Orb.,
7.
„
elongata, d'Orb.,
8. Rosalina complanata, d'Orb.,

eleg gyakran.

Globigerinidae.
9. Globigerina bulloides, d'Orb., ritkän.
10.
„
bilobata, d'Orb.,
„
11.
„
triloba, ßeuss,
gyakori.
12.
;,
quadriloba, d'Orb., „
1?». Truncatulina lobatula, d'Orb., igen ritka.
14. Orbuliria uuiversa, d'Orb., 1 pld.
Textilaridae.
15. Textilaria Mariae, d'Orb., 1 pld.

Imperforata calcarea.
Miliolidae.
16. Biloculina sp.
17. Triloculina Kochi nov. sp. VI. täbla, 1. dbra.
Häzaeskäja köralaku, femi mersekelten kicmclkedo; felülrol
tckititve häromszögü, gömbölyitett szögletekkel, kivcven az elso
kararäcskat, melynek szele közepen eles ormöt kcpez. Mindharom
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kamräcska csaknem egyforma nagysägu; a mäsodik es harmadik
az erintkezesnel erösen kidomborodott; az elsö kamrän a domboru
reszszel ellentetes oldalon a kamräk közötti varratoktöl jöl megkülönböztethetö hossziränyu bemelyedes läthatö, mely valöszinüleg
egy belsö kamräcska odatapadö szelet jelzi. Ä fogszerü nyulvänynyal
ellätott köralaku nyiläs a mäsodik kamräcska domboru resze feie
fordftott, elötte az elsö kamräcska clöreszeböl kepzödött, s meg
ez ideig talän egy fajnäl sem cszlelt ajakszerü nyulvänynyal. A varratok csak kevesse vannak bemelyitve; egesz felülete sima, fenylö
s pqrczellänszerii.
E fajjal mindenben megegyezöt, a rendelkezesemre ällö irodalmat
ätvizsgälva, nem talältam s häläs tiszteletcmnek öhajtok kifejezest
adni, ha ez üj fajt nagys. dr. Koch Antal cgyet. tanar ür tisztcletere
nevezem el, ki munkälkodäsom közben jösägosan oly sok ütbaigazitäst adott, s ki a hazai palaeontologia tercn is oly kivälöan
müködik.
E faj peldänyai igen ritkäk; a hej ätmeröje 0'6. mm.
18. Triloculina relortioris, nov. sp. VI. idbla, 2. älra.
Häzacskäja tojäsdad-alaku; felsö feliüetet a ferden csavaritott
kiemelkedö sävok feltünöve teszik. Az elsö kamra nyiläsa alatt
kancsöszerüleg kisse összeszorul. Felülröl tekintve ovalis kepet nyüjt;
az egy es kamräcskäk többe-kevesbbe haränt-iränyu erintkezesenel
az osszenövesi varratok szokatlanül kiemelkednek. Nyiläsa rendkivül nagy, felhold - alakuan legörbftett, felülröl tekintve ellipsisalaku.
Häzacskäja fenylö, porczellänszerü.;
0'3 mm., igen ritka.

hossza 0'5,

szelessege

1'.).. Triloculina sp.
20. Triloculina sp.
21. Quinqueloculina quadrangula,

nov. sp. VI. tdbla, 3. äbra.

Kamräcskäi egyenlötlenül hajlitotfcak; a mäsodik kamräcska
felso reszen erösen kidomborodott, az utolsö elötti kivetelevel valamennyi eleson ormözott. Felülröl tekintve negyszög - - deltoid -—
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alaku. Nyilasa egyenesen ällö, körded. A kamarak közötti varratok
bemelyedtek.
'Häzaeskäja sima, porczellänszerü; hossza 0*8, szelessege
0*5 mm., igen ritkän fordul elö.
22. Quinqueloeulina sp.
Echinoderuiata.

Echinoidea.
Atelostomata.
1. Makrop neustes (?) compressus, nov. sp. VI. tdbla, 5. dbra.
Alakja, mint a töredekes peldänyböl kivehetp, altalaban köralaku. A homlokbaräzda igen sekely, a päros szirmok egyenlö hosszusäguak, a sziromnyiläsok szäma is egyforma : 15, melyek igen nagyok,
s a vastagon kiemelkedö keret miatt szemüveg alakot mutatnak.
A mellsö szirompär 127°-, a hätsö 65°-nyi szög alatt hajlik egymashoz. A centrum a homlokhoz közelebb osik, s fgy a mellsö
szirompär is inkäbb megközellti a hej felso szelet, mig a hätsö
körülbelül '/»-aban egeszen zärtan vegzodik. A sziromnyiläsok lcözti
ter a szirom ätmeröjenek 1/i reszet foglalja el s kevesse bemelyitett.
Ä teton a madrepora lemeznek rajzban fei nem tüntethetö nyiläsai
alig lätszanak. Sziromköri galandja eleg szeles, a hätsö szirmok
között kisse begörbült. A tüskek dudorai a teto ep helyein jöl
kiemelkednek s fgy szepen lathatök. Szäj- es alfelnyiläs, mivel
az egyetlen, hiänyos peldäny vekony, törekeny heja miatt a keretet
kepezö tälyagböl nem lön kifejthetö, nem läthatö.
Hossza 23, szelessege 2T5 mm.
M o l l u s c a .
Pelecypoda.
1. Tellina sp. inM. Hoernes : Verz. d. i. Ottnang. York. Verstein.
Jahrb. der k. k. geol. Keichsanstalt. 1853. pag. 190.
Tellina Ottnangensis, nov. sp. Dr. R. Hörnes: Die Fauna des
Schliers von Ottnang. Jahrb. XXV. Band. 1875. pag. 370. Tai'. XIII.
Fig. 1—4.

165
Az ottnangi schlierten oly gyakori, hogy onnan 1875-ig a becsi
gyüjtemenybe 628 pld. jutott. Igen nagy a hasonlatossäga mäs lelöhelyeken elöfordulö Telttna-f&pklial, különösen azokkal, melyek a delnemetorszägi molasse-böl kerültek ki. Azonban ezektöl, s a becsi
medenczeben elöfordulö Tellina donacina-töl, melyhez leginkäbb
hasonlit, alakjära s külsö "felületefe nezve is elter, a mennyiben
'/'. ottnangensis haränt-iränyban kevesbbe nyüjtott, közepen tetöje
domborubb, s az összenövesi vonalak oly finomak, hogy felülete
majdnem sfmanak lätszik. Toväbbä a hej hätsö resze kevesbbe van
kikereki'tve, s jöllehet egy kis bemelycdes eszrevehetö, azert a hej
pärkänya lefutasäban alig különül el.
Hossza 25, szelessege 13 mm.
2. Nucula Mayen, M. Hörn.
Nucula Mayen M. Hörn. Dr. R. Hörn : Die Fauna des Schliers
v. Ottnang. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt. 1875. pag. 377.
Taf. XIV. Fig. 10. Ez a faj a Nucula placentina, Larnk. es a Nucula
nucleus, Lin. között foglalhat helyet; ezeknel elö- es .hätsö-resze
kanälszerüen nyültabb. Az ep peldäuyokat a tetötöl concentricusan
lefutö, valamint az összenövesi vonalak feltünöve tcszik.
Gyakori peldänyaink hossza 8—12, szelessege 6—8 mm.
3. Nucula Ehrlichi, II. Hörn.
Nucula sp. cf. nucleus Linne. Fuchs: Schlierv. Hall. Verhandl.
der k. k. geol. ßeichsanst. 1874. Nr. 5.
Nucula Ehrlichi, nov. sp. Dr. R. Hörnes: . Die Fauna des
Schliers von Ottnang. Jahrb. XXV. Band. pag. 378. Taf. XIV.
Fig. 11 — 13.
Az ottnangi schlier-hen elöjövö Nucula-hjok között ez a leggyakoribb, a becsi gyüjtemenyben e fajt 114 peldany kepviseli. Häza
ovalis, kisse megnyüjtott, jöl kidomborodott; igen vekony heju,
a micrt nehezen praeparälhatö. A schlierben talälhatö mäs ket
Nucula-fajtol a N. Ehrlichi ovalisabb alakja, sokkal sfmäbb es
vekonyabb heja miatt különbözik. Leginkäbb hasonlit a N nucleushoz, de ennel rövidebb, közös belyegük csak az, hogy mindkettö
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i'elülete csaknem egeszen sfma, vagy csak igen nnom. összenövcsi
vonalok läthatök.
Czereczelnel gyakori. Hossza 13—14, szelessege 9—10. mm.
4. Leda pellucidaeformis, R. Hörn.
Leda pellucidaeformis, nov. sp. Dr. II. Hörnes: Die Fauna
des Schliers v. Ottnang. Jahrb. XXV. Band. pag. 380. Tai'. XIV.
Fig. 14—16.
Ezen alak, mely a Leda pellucida, Phil, fajhoz legközelebb all,
az ottnangi ketheju puhatestü maradvänyok közt egyike a leggyakoriabbaknak. A becsi gyüjtemenyben 288 peldäny öriztetik. Czereczelnel, ügy lätszik, nem igen gyakori. A f^eda pellucida-tol inkabb
közepen ällö tetöje, rövidebb es ovalisabb alakja miatt különbözik.
Tovabbä az clöresz rövidebb a hatsönal s külsö felületen az összenövesi vonalok elesebbek.
Hossza 11—12, szelessege 7—9 mm. között vältozik.

Arthropoda.

Crustacaea.
Ostracoda.
1. Cytherella bifidata, nov. sp. VI. tdbla, 4. dbra.
Altaläban körte-alaku; ,elsö reszen meggörbitett s a ket erintkczesencl melyen bevagott; minden iränyban csaknem egyenloen
domborodott. A ket hej egyl'ormän süriien pontozott.
Hossza 0-11, szelessege 0'4 mm.
2. Cythere plicatula, lieuss.
Ezeken kivül elöl'ordul meg igen sok, de mikroszkopos kiesinysegü csigahej, melyeket meghatärozni nem lehetett; tovabbä a seaphopodäkhoz tartozö egy darab Dentalium entalis, Linne, ügyszinten
szämos echinid-tüske töredeke, s aprö räkollök.
Az elesorolt fauna ketsegtelenne teszi, hogy a czereezeli üledekes
közetfolt az elsö mediterran xchlier-jet kepviseli, mely reteg az erdelyi
reszek területen ez ideig csak pär helytt lön konstatälhatö.

— 167 —

,11. A korödi retegek faunäjäröl.
A kolozsvär-videki ifju terczier kepz.ödmenyek között kivälö
palaeontologiai jelleggel birnak az also mediterränba tartozö ügynevezott k o r ö d i r e t e g e k , melyek a Kolozsvärtöl eszakkeletre fekvö
Koröd falutöl vettek elnevezesöket. Retegeink, Aint mar a nev is
mutatja, az emlitett falu hatärän a legtypikusabb modon fordulnak
elö, s.mär F i c h t e i n e k is feltüntek, s 6 a mult szäzad.vegen elsö,
ki összefüggö közlemenyben ismerteti az ott elöfordulö remek tengeri
kövületeket. (Nachricht v. den Versteinerungen des Grossfürtenthums
Siebenbürgen, 1780.) Az „ottani homok gyakran elöjövö kagylöi"-röl
kesöbb B e u d a n t omlekezik meg (Voyage mineralogique et geologique en Hongrie pendant l'annee 1818.) 1822., s ugy velekedik,
hogy az elöfordulö kövület-fajok a pärisi medencze kövületeivel analog viszonyban vannak. Utäna A. Boue keresi föl s Li 11 v. Lilienbach (Journal d'un voyage geologique fait ä travers toute la chaine
des Carpathes, en Buko-vine, en Transsylvanie etc. a. a. 0. p.
236—316.—1833.) nem gyozi elegge dicserni a szep kövületeket.
1837-ben H a u e r gyüjtött kövületeket lelöhelyiinkön s meghatärozäs
yegett B r o n n h o z küldi azokat, ki ebbeli müködesenek eredmenyet
a Leonhard- es Bronn-fele „Jahrbuch für Mineralogie etc." 1837-iki
köteteben a 353. lapon közze is tette. 1847-ben Hauer fia a Haidinger-fele „Abhandlungen etc." I. köteteben, az azon idoig ismert
korödi kövületeknek teljes jegyzeket adja (Ueber die Fossilien von
Koröd in Siebenbürgen v. Fr. Ritter von Hauer), de a fajok meghatarozäsäban, önhibäjän kiviil, nehol teved.
Ujabb idöben, ügy a tulajdonkepeni „korödi" retegeket, valamint kolozsvär-videki aequivalenseit Dr. Koch Atal egyet. tanär ur
a legbehatöbban tanulmänyozta s az ide vonatkozö közlemenyeket a
Földtani Közlöny (1883. 50. L, 1884. 227—228. 11.) s a M. kir.
Földtani Intezet Evi Jelentese (1885. 54. 1., 1886. 65—67. 11.) hasäbjain közze is tette. Az 1886-iki „Jelentes" 67. lapjan-, közlcmenye
yegen azt mondja: „szorgos utänjäräs es gyüjtes szämos ujabb fajt
hozhat meg napvilägra, s azert a folytatölagos gyüjtes nagyon is
ajänlatos." Buzditölag hatott räm e kijelentcs, s azert a mult ev
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nyarän magam is több izben felkerestem a korödi lelohelyet s nem
eredmenytelenül, mcrt nyolcz olyan fajt talältam, melyek a korödi
retegekböl meg ismerotlenek valänak, s melyeket mielött folsorolnek,
erdekesnek lätom a korödi retegek foldrajzi elterjedesere, különösen
Kolozsvär vidöken, futö pillantäst vetni.
Retcgeink, melyek ältaläban veve a h ö r n i retegekkel egyeznek meg, Korödtöl delkeletre Papfalväig nyulnak. Dr. Koch A. ür
Papfalva feie az orszägut mellett omläsos hegyoldalban akadt egy
feltäräsra, hol a korödi homok „egyes szilärdabb homokkö padokkal,
vörös es szürke agyagon nyugszik, mely mär a puszta-szt-mihälyi
retegekhez tartozik. A masik hely Papfalvahoz közelebb a kocsiut
egy kaptatöjanak omläsos oldalän van, hol a läza homokba települt
vekony, rozsdasärgäs homokkö-täbläkban läthatök a nagy puhäny fajok, kevesbbe jöl megtartva, mint a laza homokban. Egy harmadik
feltaräs a Papfalväval szemben fekvö erdös oldalon van, hol hasonlö
homokkö-täbläk tartalmazzäk a puhänyoknak többnyire csak köbeleit. — Az itt lehuzödö legmelyebb ärok aljän egy sötet, csillämos,
vasas homokkonek nagyobb clarabjai tüntek fei, melybol roppant
szilärdsäga es kemenysege miatt, a böven elöfordulö kövületeknek
csak töredekei voltak kifejthetök." A mult ev öszen magam talältam egy üj feltäräst közvetlen Papfalva nyugati szelenel, a temetö
alatt egy vizmosäsban, hol a homokkö täbläs retegei igen jöl fei
vannak tärva, s különösen az öriäsi P e c t e n s o l a r i u m o k nägy
täbläkban fordulnak elö; mäs fajta kövületeknek nagyreszben csak
köbelci kaphatök. Papfalva hatärän, nezetem szerint, itt van az eredcti fekhely.
Korödon tül eszaknyugatra, retegeink särgäs, laza homokja
Csonka-Puszta es Puszta-Topän ät Topa-Szt-Kirälyig követheto, de
mindozen helyeken kövület nem talälhatö.
Szolnok-Dobokamegye területen Dr. Hof mann fögeolog ür
1879. evi geol. folvetelei alkalmäval e retegek faunäjänak felleptet
több holytt eszlelte, egy evvel koräbban Szilägymegye keleti reszeben,
nevezetesen a Meszes szelen, Zilahtol keletre a Mätyäsliget nevü \rtäsra felhüzödö mely ütban, toväbbä a Nyirsidtöl Bredro vezetö üton,
Mojgräd es Pogolyor mellett gyüjtött retegeinkre jellemzo kövtileteket. Toväbbä, mint az 1885-iki „Fölveteli Jelentes"-böl (A m. kir.
Földt. Int. evi jelcntese, 49—51. 11.) olvashatö, meg több helyen is

— 169
rätalält a korödi retegekre, u. in. Hidalmäs mellett, Bänyikänäl, KisKristolczon es Örmezön, s mindeme helyeken faji-lag meghatärozhato
kövületeket is gyüjtött, s ezeken kivül „több, eddig tüzetesebben meg
nera hatärozott lamellibranchiatä" t.
Dr. Koch Ä. ür Kolozs- es Szolnok-Dobokamegye területen
retegeinket több helytt konstatälta. Igy „Tötszälläson alul az orszägüt
mellett, fiol a Facza märe magaslatröl egy mely vizszakadäs lebocsätkozik s a festöi homokkö sziklafalak elöször megjelennek." Toväbbä „Tiliö es Tötszälläs közt a hegygerincz tetejen ätvivö üton,
hol a rozsdasärga, porhanyö homokkönek egy kiallo sziklatömzseben"
a puhänyoknak csak kobeleit gyüjthete. E ket helyen magam is
gyiijtöttem, midön 1885-ben Dr. Koch A. ür tärsasägäban szercncses
valek ama videkre kirändulni.
Kolozsvärtöl delre a Felek hegy eszaki töveben a Nagyoldal
(Costa cel märe) delnyugati meredek lejtöjen különösen szepen föl
vannak tärva retegeink, melyeknek vastagsägät Dr. Koch A. ür 30.
meterre becsüli. Az itt, valamint Korodon talalt kövületeket az 1886-ki
„Evi Jelentes"-ben sorolja fei.
A felhozott adatok, valamint a sajät gyüjtesem nyomän, különösen a kolozsvar-videki k o r ö d i r e t e g e k faunäjänak jegyzeket, a
regiek ältal tett teves meghatärozäsokat is kijavitva, a következökben adom:
Turritella Geinitzi, Spey.
Natica Burdigalensis, May.
„
turris, Bast.
Cancellaria lyrata, Brocc.
„
vermicularis, Brocc.
„
cf. Michelini, Bell.
„
cathedralis, Brong.
„ cf. canaliculata köbelei.
Pyrula condita, Brong.
Pleurotoma sp.
Oliva sp. (cfr. clavula, Lamk.)
„
semimarginata, Lamk.
Cassis saburon, Lamk.
Trochus sp.
Voluta rarispina, Lamk.
Dentalium entalis, Linne.
•Cassidaria cfr. Buchi, Bell. .
„ . elephantinum, Brocc.
„
var. subdepressa, Spey.
„
Badense, Bartsch.
„
echinophora, Lamk.
Ficula condita, Brong.
Purpura cf. exilis, Partsch.
Melonopsis aquensis, Fer.
Calyptraea Cbinensis, Linne.
Thracia Speyeri, v. Koenen.
Calypraea cfr. depressa, Lamk.
Fusus sp.
„
sp.
„ Burdigalensis, Bast.
Chenopus pes pelecani, Phil.
Lutraria latissima, Desh.
Natica Josephinia, Kisso.
Cytherea erycina, Larn.
„ millepunctata, Lamk.
„
Beirichi, Hoffm.
Orios-term. tnd. ErtetitS II.

12
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Lueina cfr. Dujardini, Desh.
Corbula gibba, Olivi.
„ ornata, Ag.
Panopaea Menardi, Desh.
„ miocenica, Mich.
Dosinia Adansoni, Phil.
„ borealis, Linne.
Tapes vetula, Bast.
Mactra Bucklandi, Defr. (?)
Leda fragilis, Chemn.
Pecten solarium, Lamk.
Tellina planata, Linne.
„ gigas, Schiott.
„
Nysti, Desh
Cardium Kübecki, Hauer. .
„
cfr. Schönni, Hörn (?)
„
cingulatum, Goldf.
Venus umbonaria, Lamk.
sp.
Venus Haidingeri, M. Hörn.
bifidum, Hoffm. nov.
„ multilamella, Lamk.
sp (Mnscpt.)
„ ovata, Penn.
Ostrea fimbriata, Grat.
Pectunculus Fichteli, Desh.
Anomia costata, Brocc.
Area Fichteli, Desh.
Baianus sp.
diluvii Lamk.
E fajok legnagyobb resze Korödon fordul elo; ezeken kivül
ugyanott nem ritkän Lamna sp. fogai is fordulnak elo.
Az elösoroltak között, mint kezdetben emlitem, nyolez olyan
faj fordul elo Korödon, minok innen meg ismeretlenek valanak, ezek
a következök:
P y r u 1 a c o n d i t a, Brong.
Venus ovata, Penn.
D o s i n i a Adansoni, Phil.
L u c i n a b o r e a l i s , Linne.
Leda f r a g i l i s , Chemn.
Anomia c o s t a t a , Brocc.
T e l l i n a Nysti, Desh.
B a i a n u s sp.
Az cleszämlält fauna, härminö kiesiny legyen is, erdekesse tcszik a korödi retegeket s elvezetesse az azokban valö gyüjtest, s ha
valami kedvezötlenül hat a kutatöra, az abban all, hogy a köviiletek
vagy nehezen fejthetök k ai közetbül, vagy a nedvessegtol annyira
ä-l vannak hatva, hogy csak ovatos kezeles mellett tarthatök ep allapotban.

