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be fnnel on the end of eacli period. Tlie factor of glacialisation can-

not be counted írom this point of view. Generally speaking we may
state that eacli period had a relatíve cooling down when compared

with the previous one. The difference observable between the dying

out of genera of the last periods of cyeles of Earth history on one

bánd and that of genera of other periods on the other hand oan l>e

understood on base of the na tural evin tion of types and genera.

During the Eocenic and Miocenic namely single genera only

of the type of elephants liegan to die out e. g. of the severaL

mammals characteristic to Cainozoic. The dying out of Miocenic

Mastodons originated the orthogenesis of the genus of Pleistocenic

Elephas as a newer grade of type evolution. Tlie type of elephants

thus did nt die quite out with the Mastodonts. The disappearence
of Elephas genera in the Pleistocenic, on the contrary, signs nt
only the end of a genus bút alsó tihat of the whole type of elephants
since the Elephas forma the highest and last grade of the evolution
of the type of elephants. The role and evolution of the whole type of

elephants shall be finally closed by the death of the African and
Indián elephants the last genera saved fór the present. This dying
out process had talcen piacé nt only in case of the genus of Elephas
bút alsó in case of other Pleistocenic genera. Since the single types
fönn properly speaking the whole ordo of mammals eharacteristic
fór the Cainozoic we can conclude in stating that the dying out
of genera at the end of the Pleistocenic s-igned the disappearence
of the whole ordo of mammals to give piacé to the higher grade of

organism, to Mán

SZFEROSZ1DERÍT ÉS SZ1DER1T FELSBÁNYÁRÓL.
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Egy ábrával.

SPHÁROSIDERIT FND SIDERIT VON FELSBÁNYA,
von Dr. A. Koch und Dr. L. v. Zombory.

Ej w urden zwei Karbonáté von Felsbánya ana lysiert, ein

Sphárosiderit (1) und ein Siderit (1 1 . ) . Letzteres ist das ea*ste bishei

biekannte kristallisiertes Siderit-Vorkommen von Felsbánya (Siehe

Figur 2.)

(Mineralogisch- Pa leont ologische Abteilung des Magyar Nemzeti
Múzeum.)

# * #

A felsbányái Ftelémek régen ismert másodlagos ásványa u

sötétbarna, gömbös-vésés szferosziderit. Elsül M. v. Lili közölte

analízisét 1869-ben 1

, utána 0. Dittrich2 készített bárom elemzést

1

lierír ii. Muttenm. .Jahrb. Bd. XVIII. 1869. p. 343.

\
T
crliundl. Geol. R. Wien, 1877. p. 114.
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kérgez he Társaságában fedezte fel lS!)2-l>en K renner J. az ando-

ritot is. A (í. Dittrieh elemezte sötétbarna, apró gömböt-* szfero-

sziderit példányok Mnü tartalma 17.11 27.34% közölt változott.

Az utolsó IÍ7. esztendben a Foteléi- XI. szintjérl nagyobb
mennyiségben került el, a régi elfordulás példányait szépség 1jen

mes ze felülmúló, világosbarna, kisebb-nagyobb gömbök alkotta

Inain azokban a szferosziderit A gömbök rendszerint antimonit és

auripigmt nt zárványokat tartalmazó barittáblákra telepedtek és

ezeket némely darabokon teljesen bevonják. A gömbök felülete zsir

vagy bársonyé-

s fény. Igen érdekesek azok a telér izéiérl kikerült

])éldányek, melyeken kvarees pirites alapra elször az antimonit
sugaras-ts nyalábjai, ezekre barit táblák, majd ezekre szferoszide-

rit gömbös halmazai telepedtek. Az antimonit kristálycsoportoknak

a barit bezárta része friss, üde, míg a szferosziderit borította és az

e fölé emelked kristálycsoportok cervantittá változtak át és töké-

letes pszeudomerfózákat alkotnak antimonit után, jelezve, hogy az

antimonit oxidációja még a szferosziderit lerakódása eltt követke-
zett be. A koncentrikus-rétegesen felépített szferosziderit gömbök
gyakran tartalmaznak zárvány gyanánt apró barit táblácskákat,
eervantit pszeudomorfózákat és finom pluiuosit szálakat.

A szferosziderit faj úlyának meghatározását és kémiai elemzé-
sét, korábbi dolgozatunkban3 közöltek szerint, zárványoktól teljesen
mentes, áttetsz, világosbarna anyagon végeztük. Eredmények

:

I.

Fajsly 20
/4
=3 852.

FeO 40.10% 0.5582 ,

MnO 1 9.20 0.2707
0 8607

CaO 1.49 0.0266
(MgO 0.21 0.0052 )

co„ 38.52 0.8755

99.52%

1.000

1017

Az elen zés adatai karbonátokra átszámítva:

FeOO, 65.40%

MnCO. 31.47

MgCO, 2 69

CtCO. 0.44

100.00%

Kristályosodott szideritet, szemben az elóg gyakori szferoszi-

derittel, eddig nem ismertünk Felsbányáról, csak legújabban ke-

rült egy példány Nemzeti Múzeumunk ásványtárának birtokába dr.

Fiilöpp Béla úr, udvari tanácsos ajándékából A darabon,

melyrl sajnos, nem tudjuk, hogy a bánya mely pontjáról szár-

mazik. kissé sárgás kvarc kristályokon 3—5 mm átmérj, zömök

Földtani Közlöny LXIY. k. 160. o.
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sziderit kristálykák nttek fennt. A világosbarna, áttetsz kristá-

lyok egy részét finom barnás réteg alakjában bázikus ferrikarbonát

vonja be. A kristályokat négy forma lapjai építik fel:

c (oooi) (in) r (ion) (íoo)

a (1120) (101) e (0112) (110)

Uralkodnak a c éu e formák lapjai, mind e lapok ersen rosto-

zottak az r:e metszdési élek irányában. Az a jól fejlett és az r csak

némely kristályon megjelen kicsiny lapjai tompán fénylek.
A gondosan válogatott és mállás! kéregtl megtisztított kris-

tályok elemzési adatai:

II.

Fajsúly 20
j4
— 3.871)

FeO 55.71% 07755 )

MnO 3.42 0.0482
> 0.8756 1.005

CaO 0.53 0.0095

MgO 1.71 0.0424
)

C0 2
38.35 0.8716 1.000

99.72%

Az elemzés adatai karbonátokra átszámítva:

FeCXIj 89.92%

MnC0 3 5.55

CaCOs 0.95

MgCO, 3.58

100 .00%
A kristályosodott sziderit mangánkarbonát tartalma, mint

várható volt, lényegesen kisebb a szíeroszideriténél.

(Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-slénytára. 1935. február hó.)


