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A B i h a r  h e g y s é g  t r a c h y t k é p l e t é n e k  s c h e m á j a .  
A régibb krystályos kőzetektől eltekintve, a trachytkép- 

letek a következő korbeli sorrendet adják.

Quar  z t r a c h y t - c s o p o r t T r a c h y t - c s o p o r t

orthoklas quarztrachyt

orth. ólig. quarztrachyt

andesin quarztrachyt

labradorit quarztrachyt
labradoryttrachyt

bytownittrachyt.

Összehasonlítva a Vlegyásza csoport trachytképleteivel, ki
tűnik, hogy itt egy későbbi eruptió, egy bazisosabb trachyt
képlet is lép fel, a mely ott eddig nem ismeretes, de a mely 
aztán, amennyire eddig van tudomásom túlsúlyra vergődik a 
keleti trachytvidéken a Hargita-hegységben épen úgy, mint 
Ungvár vidékén, vagy a Mátrában. ,

1
f

A ZIRCZI EOCEN RÉTEGEK.

— Hantken Miksától. —

(Felolvastatott a társ. ápril 29-iki szakülésén.)

Zircz vidékének földtani viszonyai igen érdekesek, a 
mennyiben a felső triász dolomitjaitól kezdve egész a harmad
kori neogenrétegekig psaknem valamennyi képződményt találunk 
kiképződve ezen területen.
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Ugyanis Zircztől délre Puszta-Eplény határában találunk 
dolomitot, dachstein mészkövet, brachiopodákban bővelkedő alsó 
liasz - mészkövet, a közép jurához tartozó mészköveket, a 
„Borzovár“-ra vezető utón felső jurához tartozó dyphia-mész- 
köveket, Kardosrét vidékén ammonitokban bővelkedő alsó 
liász-mészköveket stb. Hatalmas kifejlődéssel bírnak e vidéken 
az alsó krétaképződménybe tartozó caprotina-mészkövek, és 
nagyobb távolságban, nevezetesen Lókut, Puszta-Akló, Olasz
falu, Bakony, Nána határaiban bővelkedők kövületekben a kö
zépső krétába tartozó márgák és márgamészkövek. Csekélyebb 
kifejlődéssel bírnak a harmadkori képződmények, melyek kö
zül kivált az eocenrétegek kiemelendők. Ezek a Zircz hatá
rában levő, a ciszterciták diszkertjétől nyugatra eső, homok
gödörben vannak fel tárva. E rétegek földtani tekintetben igen 
érdekesek, miért is 1866-tól kezdve több ízben vizsgálatokat 
tettem e helyen, mely vizsgálatok eredményét van szerencsém- 
a következőkben ismertetni.

A zirczi homokgödörben a következő rétegeket találjuk 
feltárva alulról felfelé:

1. Homokot, melyben szerves maradványok nyomát sem 
találtam. Teljes vastagsága ismeretlen. A felszínen körülbelől 2 
ölre volt feltárva ottlétemkor.

2. Félig sósvizi agyagot, melyben puhánymaradványok 
nagy mennyiségben fordulnak elő. Ezek meglehetősen jól meg
tartják, de annyira törékenyek, hogy alig lehet ép példányt 
kapni. Ezen agyag vastagsága 2—3 láb.

E rétegben - találtam a következő kövületeket:
Corbula sp.
Cyrena sp.
Arca sp.
Mytilus cfr. corrugatus Brongt.
Aromia dentata Hantk.
Ostrea sp.
Fenus polygonus Lám.
Cerithium calcaratum Brongt.
Cerithium auriculatum Schloth.
Cerithium striatum Defr.
Natica incompleta Fitt.
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Melanopsis sp.
A nummulitoknak nyoma sincs e rétegben.
3. Márgás mészkövet, melyben pontozott nummulitok nagy 

mennyiségben vannak kifejlődve. Azokon kivül még másféle 
foraminiferák, korállok, echinodermák és puhányok fordulnak 
elő, még pedig :

Quinqueloculina sp.
Alveolina cfr. elongata Desh.
Orbitulites n. sp.
Nummulites Lucasana Defr.
Nummulites perforata d’Orb.
Cycloseris cfr. Andanensis.
Echinolampas cfr. Suessi Laube.
Crassatella sp.
Venus sp.
Cardium cfr. gratumDesh.
Cliama grandis Desh.
Mytilus cfr. corrugatus Brongt.
Pecten corneus.
Pecten sp.
Ostrea sp.
Harpa n. sp.
Rostellaria sp.
Turritella n. sp.
Nerita conoidea Desh.
A felhozott rétegek közül a lucasana-rétegek, fauná-| 

jukra nézve teljesen megegyeznek a Bakony egyéb helyein 
előforduló hasonló rétegekkel. — Némi különbséget pedig mu- ' 
tatnak az Esztergom és Buda vidékén kifejlődött lucasana- 
rétegekkel szemben, mely különbség főkép abban áll, hogy né
mely foraminifera-faj, melyek a zirczi, s általában a bakonyi 
lucasana-rétegekben nagyobb mennyiségben előfordulnak és 
felötlő alakjuknál fogva jellemző tulajdonsággal birnak, Eszter
gom és Buda vidékén egyáltalában hiányzanak, minthogy e 
vidéken mindeddig nem találtattak.

Ezek a következők:
Orbitulites n. sp.
Alveolina cfr. elongata Desh.
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Ezen különbség kétségkívül összeköttetésben áll e num- 
mulitképződmény lerakodása idejében, a délnyugati közép-ma
gyarországi hegységterület keleti és nyugati részein ural
kodó physikai viszonyok bizonyos eltérésével, melyről egy kü
lön értekezésben szólandok.

A félig sósvízi rétegek, melyek közvetlenül a lucasana- 
rétegek alatt fekszenek, nagy mértékben érdemlik figyelmün
ket, minthogy ezek a Bakony többi szélén mindeddig egy he
lyen sem találtattak; előfordulnak pedig a Vértes-hegységben 
Esztergom és Buda vidékén, a nummulitképződmény különböző 
szintjeiben kifejlődve, mint ezt az esztergomi barnaszénterület 
földtani viszonyait tárgyaló értekezésemben felhoztam.

Ezekben teljesen hiányzanak a nummulitrétegekben elő
forduló foraminiferafajok, korállok, echinodermák, valamint a 
puhányok azon fajai, melyek tiszta sósvízi tengerben éltek.

Ezen rétegek határozottan mutatnak a nevezett hegység 
területén az eocen időszakban többb ízben történt földingado
zásokra, melyek következtében majd tiszta sósvízi tenger borította 
a kérdéses területet, majd bizonyos részein félig sósvíz keletke
zett, mely utóbbinak — a megváltozott természeti viszonyok
nak megfelelő faunája volt. Ily viszonyok létezése egyszersmind 
sok helyt kedvező volt növények összehalmozódásának, melyből 
többé-kevesbbé vastag kőszéntelepek keletkeztek, mint neveze

tesen  Puszta-Nána, Puszta-Forna, Lábatlan, Esztergom és Buda 
vidékein. — A zirczi homokgödörben pedig csak szénült nö
vénymaradványokat találunk. Széntelepnek itt semmi nyoma 
nincs.

A zirczi félig sósvízi rétegek kövületei közül a cerithium 
striatum Defr. érdemli bizonyos tekintetben figyelmünket. Mint 
ezt a fentebb idézett értekezésemben előadtam, ezen csigafaj 
Esztergom és Buda vidékén a kőszéntelepeket tartalmazó édes
vízi képződmény közvetlen fedlijében roppant nagy mennyiség
ben van kifejlődve, — a felsőbb rétegekben pedig mindeddig 
egy helyen sem találtatott. — A kérdéses zirczi féligsósvízi 
réteg kétségkívül az esztergomi és budai cerithiumrétegeknél 
sokkal felsőbb szintet képvisel, — s ennélfogvá azon helyes 
következtetést tehetjük, miszerint a c e r i t h i u m  s t r i a t u m
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Defr. függélyes elterjedése nagyobb, mint ezt mind eddig fel
tenni kénytelenek voltunk.

Befejezésül még azt tartom kiemelendőnek, hogy a zirczi 
homokgödörben legalsóbb réteget képező homok is feltűnő je
lenség, minthogy a délnyugati középmagyarországi hegység szá
mos helyén, a hol eocenrétegek észlelhetők, ilyen réteget nem 
találunk, s ennélfogva annak lerakodása idejében e helyen sa
játos körülmények uralkodtak, melyeknek figyelembe vétele
— a nevezett területen az eocenidőszakban létezett természeti 
viszonyok megítélésénél — mulhatlanul szükséges.

AZ ALVEOLINAK SZEREPE A DÉLNYUGATI KÖ- 
ZÉPM AGYA ORSZÁGI HEGYSÉG EOCEN-KÉPZŐD- 

MÉNYEÍBEN.

— Hantken Miksától. —

(Felolvastatott a társ. ápr. 29-ki szakülésén.)

Mily nagy fontossággal bírnak a szerves testek maradványai 
s kivált a foraminiferák a délnyugati hegység területén előfor
duló bizonyos rétegek alkotásában, és némely képződmény 
jellegzésére nézve, azt számos korábbi értekezésemben több izben 
volt alkalmam kimutatni. — Nevezetesen kiemeltem volt töb
bek között a spirolinákat és miliolideákat, melyek a cerithium- 
képződmény némely rétegének összetételében lényegesen részt 
vesznek, mint Perbál, Tinnye, Zsámbék, Bia, Sóskút stb. vi-< 
dékén, valamint alveolinákat, melyek a lajtarétegeket jellemző 
maradványokhoz tartoznak, s kivált Bia vidékén, az ottani 
márgákban tömegesen vannak kiképződve. — Kimutattam to
vábbá azon kiváló fontosságot, mellyel a foraminiferák a 
budai márga és a kis-celli tályag jellegzésére nézve bírnak, 
és kiemeltem a nummulitok stratigraphiai jelentőségét az eocen 
tengeri képződményben

Jelen értekezésnek célja az a l v e o l i n á k  szerepét is
mertetni, melyet azok az' eocenrétegekben viselnek. Mint fen
tebb említettem, ezen foraminifera nem nagy mennyiségben


