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. A mért szögértékeket az intézet FuESS-féle kóttávcsöves refl. gonio- 
méterjével határoztam meg. 

Végül köszönetemet kívánom e helyen is kifejezni dr. Krenner József 

egyet, tanár úrnak buzdítása és támogatásáért, melyekben engem részesí
teni szíves volt.

(Készült a m. kir. tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézetében. 1890j

IRODALOM.

(9.) Koch Antal : A z  erdélyrészi medencze harm adkori képződm ényei I. 
rész. Paleogén csoport. (A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve. Budapest, 
1892— 94. X. köt. 159. 1.)

Az erdélyi ó-harmadkori képződményeket tárgyaló eme terjedelmes műben 
megtaláljuk clironologikus sorrendben a régibbtől a fiatalabbhoz átmenően az 
egyes rétegek mineralogiai és petrographiai természetét, azoknak települési viszo
nyait, valamint a bennök talált szerves zárványokat behatóan leírva.

E szerint a legrégibb réteg az alsó tarka agyag egy 1000 m-nél vastagabb, 
élénk vörös szinű. néha kó'olaj-nyomokkal, de szerves maradványokat ez ideig 
nem szolgáló lerakodás, mely a felső krétakorú képződményekre discordan- 
san települ és a közép eocaen, úgynevezett alsó édesvízi mész által van fedve, mint 
azt Zsibó környékén sikerült kimutatni. Ezen meszes és márgás rétegekben Pla
norbis, Paludina, Limnaea, P'mdium fajok és Chara gyümölcsök fordulnak elő.

A szóbanforgó mészszel egykorú lesz valószínűleg a kolozsvári szegélyhegy
ségben egy homokos mész, melyre a marin középeocaen, az úgynevezett perforata 
rétegek települnek. Ezek a Nummulites perforata ü’ORB.-tól mint vezérkövülettől 
nevöket nyerve, kilencz szintájra oszthatók ; és pedig ezek:

a) Az alsó gipszpadok, vagy az anomyamész és márgák szintája az Anomya 
tenuistriata D esh.-el.

b) Az alsó ostreapadé a Gryphaea Brongniarti B bonn és sparsicosta 
HoFM.-nal.

c) Az alsó puhatestű-márga szintája az Euspatangus Haynaldi Páv. és a 
Veletes Schmideliana Chemn.-el.

d) Az alsó striata szintáj, nummulitokkal és a Gryphaea EsterházytPÁv.-al.
c) A perforata pad szintája, a Nummulites perforata és Lucasana-val.
f) A felső striata-é a Nummulites striata és contorta-\al.
g) A közép puhatestű-márga szintája, a középeocaen sok kagyló- és csi

gájával.
h) A felső ostreapad a Gryphaea Brongniarti B ronn és Ostrea crepidtda 

ÜESH.-el.
i) A vegyes nummulitek, vagy a felső puhánymárga és mész szintája igen 

gazdag molluskafaunával.
E tenger lerakta képződményt fedik a felső tarka agyagrétegek az édesviz i
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mészkő középső szintájával. Az előbbiek Andrásházánál a Brachydiasthemate 
rium transsilvanicum Boeckh és M a t t y .-í , egy a rbinocerotidae családba tartoz
ható és egy krokodil maradványát szolgáltatták, utóbbiak limnaea és planor
bis-okát.

A középeocaen sorozatát zárják a felső durvamész vagy kolozsvári rétegek, 
egy a párisi durvamésznek megfelelő gazdag faunával. De míg e rétegek az ország 
éjszak-nyugati részén a tárgyaltak szerint ily változatosan vannak kifejlődve, 
addig többi részén csak nyomokban mutathatók ki, így Porcsesdnél, Bodnánál, 
Kovásznánál, Papolcznál, Zágonnál és Bereczknél.

A felső eocaent az intermedia rétegek képviselik. Ezek márgás meszek a 
Nummulites intermedia és másnemű zárványokkal és agyagmárgákból álló bryo- 
zoarétegek, melyek az erdélyi eocaen leggazdagabb faunáját zárják magukba.

Reájuk telepszik az oligocaen képződmény. Alsó tagja, a hójai rétegek márgá- 
sak és meszesek. Előfordul bennök a Nummulites intermedia és Fiehteli, de azon
felül egy a bordeauxi medencze asterias meszeire emlékeztető pteropodákban gaz
dag faunával.

Ezek fedőjét képezik az elegyes vagy édesvízi révkörtvélyesi agyagok, me
szek, homokkövek és barnaszenek, tengeri, brakkvizi vagy édesvizi alakokkal.

Fölöttük fekszenek a márgákból és homokkövekből álló mérai rétegek ten
geri lerakodásra valló kövületekkel.

A mélyebb oligocaen legfelső tagját palás márgák,raz ilondai halpalák alkot

ják, a Meletta crenata HECK.-hez hasonlító halpikkelyekkel.
Az aquitaniai emelet képződményei területenkinti kifejlődésük szerint tár

gyaltattak és pedig l . a Biharhegység és a Meszesvonulat közötti. 2. az egyesült 
Szamos- és Láposfolyók befogta területen. 3. Az erdélyi részek keleti és déli vidé
kén előforduló lerakodásokat és 4-. a Zsily völgyi szénteknők-ét.

Az értekezés szövegében alkalmazott sok átmetszeten kívül van még négy 
tábla profilokkal és egy chromographikus tábla mellékelve.

Dr. F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

(10.) L ö r e n th e y  Imre : Jelentés az erdélyi Múzeum-Egylet megbízásában 
1891. nyarán tett földtani kirándulásaimnak eredményeiről. (Értesítő az 
erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. 1893. 
XVIII. évf. 55. 1.)

Szerző az erdélyi Érczhegység keleti szegélyén főképen a harmadkori kép
ződményeket Nagy-Enyedtől kiindulva Celnáig terjedően tanulmányozta.

Az Oláh-Lapádtól nyugatra terjedő Pareu-Buchiban a lajtamész képződ
ményben két szint van megkülönböztetve, egy alsó, homokos mészkőből és egy kö
rülbelől 1 m vastag felső, márgából álló.

Az alsó szintben talált kövületek ezek:
Pecten Malvinae D ub., Cladangia conferta Rss., Explanaria asteroides 

Goldf. Lithothamnium ramosissinmm Rss.
A felsőben találtak:
Isocardia cor. L., Lncina columbella Lam., Lucina s p . ,  Teliina lacunosa ?
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Chem., Pecten scissus E. F avre, Pecten fr. scissus (E. F avre) H ilber , Terebratula 
cfr. grandis B lum., Serpula sp ., Lithothamnium ramosissimum Rss.

Az Oláh-Rákos környéki lajtamészképződmény finom- vagy durvaszemű ho
mokból áll, melyben helyenként conglomerátok- települtek le. Faunájában követ
kező fajok constatáltattak:

Heterostegina costata d ’Orb ., Discorbina cfr. eximia H antk., Gaudryina 
2 sp ., T't'uncatulina-k, Polistomella-k és más foraminiferák, Serpula sp . Egy Stel- 
laridae valószínűleg Goniaster-nek a párkánylemezkéi, Echinocyamüs ovatus A g .. 

Scutella (subrotunda Lam. ?), Clypeaster acuminatus D esor, Clypeaster cfr. 
gibbosus Risso, több echinoidea héj töredéke és tüskék, rákollók és pánczél töre
dékek, osztracodák, Teredo norvegica Spengl ., Pecten sp . cfr. scabridus E ichw., 

Pecten sp ., Pecten Besseri A ndr ., Ostrea 3 sp ., Ostrea sp ., (digitalina ? D ub .), 

Anomya striata B rocchi, Dentalium entalis L., Retepora cellulosa L., Celle 
pora globulus Rss., Cellepora polyphym a  Rss., Cellepora arrecta Rss., De
fr anci a prolifera Rss., Defrancia formosa Rss., Ceriopora arbusculum Ess., 
Lam va contortidens A g ., Lithothamnium ramosissimum Rss.

Vládházán három szint van megkülönböztetve, egy felső durvaszemtí ho
mok a következő alakokkal:

Pycnodus s p ., Pecten Besseri A ndr ., Pecten sp ., Pecten sp . cfr. scabridus 
E ichw ., valószínűleg a Clypeaster pyramidalis M ich , töredékei; 

egy középső mésztartalmú homokkő következő fajokkal:
Egy szép nagy rákolló, Pecten Besseri A ndr ., Pecten cristatus B ronn, 

Lithothamnium ramosissimum Rss., legalúl egy meddő kék tályag.
Felső-Orbón a három árokban feltárt felső mediterrankorú képződmények 

tanulmányozása közben tapasztaltak ezek :
A Paveu-Bobiban van legfelül aprószemű lithothamnios mészkő, melyből a 

gyűjtött anyag szolgáltatta kövületei ezek:
Heterostegina costata d ’Orb., Túrbinolina duodecimcostata Goldf., Helia- 

strea conoidea Rss., Serpula scalaris E ichw., Clypeaster crassicostatus A g., 

Clypaester töredékei, Schizaster cfr. Ko.rreri L aube , Terebratula form, ind., 
Pectuncidus sp ., Pecten cristatus B ronn, Pecten Besseri A ndr ., Pecten 2 sp ., Pec
ten Malvinae D ub ., Pecten latissimus B rocc., Pecten (Vola) Feld éri F. u. K., Arca 
diluvii L amk., Ostrea 2 sp ., Ostrea digitalina D u b ., Teredo not'vegica S pengl., 

Dentalium entalis L ., Turbo tuberculatus? S err ., Pyrulá (Ficula) geometra 
B ors., Buccinum (Eburnea) Brugadinum  G rat., Pycnodus sp ., Lithothamnium 
ramosissimum Rss., alatta kékes, helyenként márgás homok terül el, melybe egy 
keményebb liomokpad van betelepülve kagylólenyomatokkal és valószínűleg a 
Teredo nowegica S pengl . kőmagjaival.

A Pareu-Zsijilor de la Hancu vízmosásban van legfelül sárgás, durvaszemű 
lithoth»mniumdús mészkő. Ez alatt egy homokkő, melyből a nyert fajok:

Explanaria asteroides G oldf., Teredo norvegica Spengl ., Pecten cristatus 
B ronn, Pecten sp .. Léda fragilis Chem ., Lucina Dujardini D e sh ., Lucina incras- 
sata D u b ., Venus scalaris B ronn, Pectunculus 2 sp ., Ostrea sp ., Conus (Leptoco- 
nus) Puschii Mich ., Buccinum (Zeuxis ?) semistriatum B rocc., Cancellaria (Tri- 
gonostoma) ampullacea B rocc., Pyrula geometra B ors., Rissoina pusilla B rocc.)
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Dentalium Bouei Desh., Dentalium mutabile Dód.. Dentalium Michelotti 
M. Hörn.

Ezt követi a sorban palás elválású agyagosabb homok következő alakokkal:
Quinqueloculina peregrina d’Orb., Textularia s p . ,  Rotalina sp .,  Robulina 

sp .,  Cardium sp .,  Pectunculus s p .,  Nucula nucleus L., Nucula Mayeri M. Hörn., 
Natica helicina Brocc., Natica sp .,  Eulima subidata Don., Rissoa sp .,  cfr. Vcmis 
d’Orb., Mitra Bronni Mich., Pleurotoma trifasciata ? Hörn., Buccinum (Zeuxis ?) 
semistriatum Brocc., Dentalium mutabile Dod.E nnek feküjét a falutól DK-re levő 
bánya, kemény, világos szürke, kérdéseskorú mészkő alakjában tárja fel.

Magyar-Igen és Celna mellett a lithothamniumdús mész van meg.
A tapasztaltakból kiindulva szerző a felső mediterrankorú képződményekre 

három szintet különböztet meg. 1. Egy alsót, kékes színű meszes és márgás homok
követ, helyenként betelepült conglomerátokkal (Fel8Ő-Orbó). 2. Egy középsőt, 
lithothamniumdúsat, durva- és finomszemü mészből, quarzhomok vagy conglome- 
rátból állót (Oláh-Lapád, Felső-Orbó, Magyar-Igen, Celna.) 3. Egy felsőt, finom- 
szemű márgát (Oláh-Lapád).

Szerző a pontusi képződményekre vonatkozó vizsgálatainak eredménye 
a következőkbe vonható össze:

Oláh-Lapád táján e képződmény felül vasoxydhydrátdús concretiókkal bő
velkedő quarzhomokból áll, alatta homokos kékes agyag van, melyben

Melanopsis vindobonensis F u c h s , Melanopsis Martiniana F é r ., Melanopsis 

impressa K r a u s s , Congeria subglobosa P a r t s c h , Congeria ParUchi C z j z ., Conge
ria nov. form, fordulnak elő. Feküje homokos agyagmárga növénylenyomatokkal 
és következő kövületek lenyomataival:

Congeria banatica Hörn., Limnocardium Lenzi Hörn., Limnocardium spi- 
irosum Lör., Limnocardium 2 sp .,  Pisidium sp . ?, Valenciennesia Reussi Neum. 
Orygoceras dentaliforme B r u s i n a  ?, Planorbis sp .

Felső-Orbón durva vagy finom kavicsban találtatott:
Melanopsis Martiniana Fér., Melanopsis pygmaea  P a r t s c h ., Melanopsis 

Bouei Fér., Cardium s p .

E nemű lerakodás Csáklya mellett alul márga, felül quarzkavics, utóbbi
ban a talált alakok:

Melanopsis vindobonensis F u c h s , Melanopsis Bouei Fér., Congeria Partschi
C z j z .

Benedeken a
Cardium Lenzi R. Hoern., Congeria banatica R. H oern., Planorbis sp. és 

ostracodák lenyomataival, sárgás, csillámdús homokos agyag fordul elő.
Dr. F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

(11.) S óbányi G y u l a : A törm elék-kúpok Jceletkezése. (Földrajzi Közlemé
nyek. Budapest, 1893. XXIY. köt. 11. 1.)

A víz mozgási alakja, vagyis a hullámzás és a törmelékfajok ismertetése 
kapcsán a törmelékkúpok keletkezését előidéző feltételek, valamint a kúpok alak
jai vannak behatóan tárgyalva. Dr. F r a n z e n a u  Á g o s t o n .
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(12.) P r o c h á z k a  V la d .  J o s . :  Über fossile Creusien des mährischen, nieder- 
österreichischen, steierischen und kroatischen Miocaen. (A «Rozpravy. 
őeské Akademie cisare Frantiska Josefa pro védy, slovesnost a uméni v. 
Praze. 1893. Trida II. Roenik II. Cislo 1. p. 25.» czímű folyóirat Resu- 
méje után.) 2 táblával.

A sekély tengereket kedvelő cirripediák, creusiák, a magyar- és horvátor
szági miocaeö lerakodásokból, Fraknóváraljáról, Szent-Margittáról (Sopron m.) és 

Podsusedről vannak említve és pedig névszerint Szent-Margitt áról Creusia Stnri 
nov. spec., Podsusedről a már régebben ism ertetett Creusia costata Kramb.-G orj.*

Dr. F ranzenau Ágoston.

(13.) P r o c h á z k a  Y l a d .  Jos. : Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna des 
marinen Tegels und des diesen überlagernden Sandsteines von Walbers- 
dorf. (A «Rozpravy ceské Akademie cisare Frantiska Josefa pro védy, 
slovesnost a uméni v. Praze. v. Praze. 1892. Trida II. Rocnik I. Cislo 
37. p. 22.» czímű folyóirat Resuméje után.)

Szerző ezen többször már tárgyalt lerakodásból a gyűjtött és feldolgo

zott anyagot beszéli meg, mely alkalommal a Kittl által hangoztatott nézet 

eredményére jut, hogy t. i. a tályagban eltem etett fauna egy mélytengeri, mely 

a Schlieréliez közel áll, de egészben véve a badeniével rokonabb s így mintegy e 

kettő között foglal helyet.
Egészben 205 fajt állapított meg, még pedig 83 foraminiferát, 6 korallt, 

2 férget, 2 echinodermát, 3 bryozoát, 26 lamellibranchiátát, 65 gasteropodát, és 

18 halotolithot.
A fedőrétegekben előforduló homokkő faunája, a steinabrunni turritella ho

/
mokkövének felelne meg. Dr. F ranzenau Ágoston.

(14.) S c h r o d t F .  : Die Foraminiferenfauna des miocénen Molassesandsteins 
von Michelsberg unweit Hermannstadt (Siebenbürgen.) (Bericht über die 
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a/M. 1893. 
p. 155.)

Dr. Kinkelin Fr. hazánkban, Kiß-Disznod táján tanulmányútja alkalmával,** 

csillámdús, ném ely rétegeiben öregszemtí homokkőből szerves maradványokat 

gyűjtött. Ezek a szerző szerint a következők :
Biloculina bulloides d ’Orb., B. depressa d ’Orb., Spiroloculina limbata d'Oru., 

Sp. cfr. arenaria B rady, Miliolina seminulum L. sp.,M. Haidingeri d ’Orb., M. ve- 

nusta K arr, sp., M. Auberiana d ’Orb., M. trigonula Lam. sp., M. circular'is B orn , 

sp., M. aff. labiosa d ’Orb. sp., M. bicornis W a lk . n. Jac . sp., M. Linnaeana d ’Orb. 

sp., M. cf. Ferussaci d’Orb. sp., M. rcticulata d ’Orb. sp., Hauerina compressa d’Orb.,

H. ornatissirna K arr, sp., Planispirina contraria d ’Orb. sp., Cornuspira involvens

* Földtani Közlöny. Budapest, 1891. XXI. köt. 258. 1.
** Lásd Földtani Közlöny. 1893. XXIII. kötet, 120. 1.
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Rss., Peneroplis pertusus F orsul sp., Orbiculina rotella d’Orb., Alveolina meló 
d’Orb., A. Haueri d’Orb.

Textilaria carinata d’Orb., T. sagitida D efr., T. gramen d’Orb., T. cf. ag- 
glutinans d’Orb., T. conica d’Orb., var., ? Gaudryina subrotundata Schwag., ? 
Clavulina communis d’Orb.

Chilostomella ovoidea Rss., Allomorphina macrostoma Karr.
Glandulina laevigata d’Orb., Cristellaria cultrata Montf. sp.
Polymorphina gibba d’Orb. sp., P. ovata d’Orb., P. probléma d’Orb., P. tuJ 

béradata d’Orb. sp., Uvigerina pygmaea d’Orb.
Globigenna bulloides d’Orb., G. bilobata d’Orb., Sphaeroidina bulloides 

d’Orb.. Discorbina orbieularis Terq. sp., D. platyomphala Rss., Truncatulina 
Haidingeri d ’Orb. sp., T. Dutemplei d’Orb. sp., T. lobatula W alk. n. Jac. sp., 
Pidvinidina Boueana d’Orb. sp., P. Partschiana d’Orb. sp., Gypsina vesicularis 
Park. and Jon. sp., Rotalia Soldanii d’Orb. sp., R. Beccarii L. sp.

Nonionina umbilicatula Montf. sp., Polystomella crispa L. sp., P. macella 
F ichtel u . Moll. sp., P. subnodosa Münst. sp., P. cf. aculeata d’Orb.

Spirális stenogyra P hil, sp., S. cf. Koeneni Kittl.
Bryozoák, spatangidák tüskéi és költései, a clypeaster nemhez tartozó ala

kok töredékei, a ditrupa és serpula nem maradványai, kicsi, az első Cistella cune- 
ata Risso és Cistella cordata Risso-val valószínűleg identikus alakok, craniák, 
melyek nagyobbikaa középtengeri Crania turbinata PoLi-hoz áll közel, azután a 
pecten, ostraea, pectunculus, cardium, nucula, corbula nemek képviselői, nem kü
lönben mytilaceák, venerideák, trochideák, tui’itellák, acerithiopsis nem képvise
lői, culimideák, chitonideák, ostracodák, rákollótöredékek, lithothamniumok és 
Dactylopora miocenica Karr. s p .

A fajilag meghatározott, többnyire a miocaenkortól mai napig élő 57 fora- 
minifera közül vagy 40 a bécsi medenczéből ismert.

A fauna egy neme igen mély és meleg tenger lerakodására enged következ
tetni, a milyenek ez idő szerint a korallszigetek szomszédságában, vagy a 
tropikus tengerek lagúnáiban szoktak keletkezni. A csekély számban előforduló 
pelagikus állatmaradvány csak bemosottnak tekinthető.

f
Dr. F ranzenau Ágoston.

(15.) B iblz E. A .: Miocánes Petrefactenlager von Michelsberg. (Verhand
lungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für Naturwis
senschaften. Hermannstadt, 1894. XLIII. Jahrg. p. 92.)

Schrodt «Die Foraminiferenfauna des miocänen Molassesandeteines von
Michelsberg unweit Hermannstadt (Siebenbürgen)» czímű munkának bő kivonata.

/
Dr. F ranzenau Ágoston.
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Chem. Folyóirat. 1897. III. 88. Ugyanez németül: Zeitschr. f. Kryst. und 
Min. 1897. XXIX. 146.

Mrazec L .: Essai d’une classification des roches cristallines de la zone centrale 
des Carpathes roumaines. Bucarest, 1897. Bullet. Soc. Se.

Mrazec L. et Murgoci G. M .: Contributions á l’étude pétrographique des roches 
de la zone centrale des Carpathes méridionalee. II. et III. Bucarest, 1897 
Bullet. Soc. Se.

Muthmann W. und S chröder E .: Uber Zusammensetzung einiger Tellurminera
lien. — Zeitschr. f. Kryst. und Min. 1897. XXIX. 140.

NyirőG. : Nehány ásvány chemiai elemzése. — Erd. mus. egyl. Értesítő. 1896 
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