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Fúrásokkal bebizonyosodott, hogy a ravai boltozat tengelyétl dél-

nyugatra 14 km távolságban lév és általam kinyomozott szásznádasi bol-

tozat nagymennyiség gázt tartalmaz. Itt a románok az 1929/31 évben fúrt

kútban 2 1
5‘3 m mélységbl napi 916,700 m 3

,
50'3 atm. nyomású földgázt

tártak fel ; egy másik 1936 37 évben fúrt kút 1024'4 m mélységbl napi

300,000 m 3 49 atm. nyomású gázt szolgáltat, ugyancsak szarmata rétegekbl.

A ravai boltozaton kitzött fúróponttól délre, ugyancsak ezen a ha-

vadt— rava—szásznádasi redn, a Szász-Dálya környékén kifejldött bol-

tozaton, a románoknak van egy 1930/31. években fúrt kútjuk, amely 542 m
mélységbl, szarmata rétegekbl napi 200,000 m 3

21 atm nyomású gázt ad.

A román földgáztársaság egyik fúrása ezen boltozatban 900 m körüli mély-

ségben már a sótestbe is behatolt.

Itt megemlíthetem, hogy a kolozsvári m. kir. Kutató Bányahivatal az

1914— 18. évi világháború utolsó évében ezen red déli végén Nádpatakon

is lemélyített egy fúrást, amely azonban sekély mélysége ellenére szintén

behatolt a mediterrán sótestbe.

A ravai boltozaton kitzött els számú mélyfúrás a Kisküküll folyó

völgyében lév Erdszentgyörgy vasúti állomásától 3—4 km távolságban

fekszik. Erdszentgyörgyre azonban ezidszerint csak nagyon körülménye-

sen juthat el nehéz vasúti teherárú. Magyarországból odaszállítandó teljes

nehéz Rotary fúróberendezés vasúti állomása Szeretfalva. Szeretfalváról

Szászrégenen és Marosvásárhelyen át (120 km) teherautomobilokon, vagy

traktorokkal vontatott pótkocsikon juthat el országúon a rakomány. A köny-

nyebb alkatrészek szállítására igénybe lehet venni a Szászlekence— Kolozs-

nagyida—Marosvásárhely—Szováta—Parajd keskenyvágányú vasutat ; eb-

ben az utolsó esetben kétszer is, és pedig Szászlekencén és Parajdon kel-

lene átrakodni, amely körülmény lényegesen meghosszabbítaná a szállítást.

Végül még azt jegyzem meg, hogy a ravai boltozaton kiválasztott

fúrópont légvonalban 26 km-re esik Marosvásárhelytl és 7 km-re a jelen-

legi román határtól.

NECROTEUTHIS N. G. A KISCELL1 OLIGOCÉNBÓL.
(A német szöveg kivonata, a XVIII. táblával.)

Irta : Dr. Kretzoi Miklós.

Magyarországból eddig 9 tintahal-fajt ismerünk Lrenthey, Szö-
rényi és Wagner idevágó dolgozatai alapján. Ezek :

A középs eocénbl (lutecium) :

1. Archaeosepia naefi Szörényi 1933. — Tatabánya, operculinás

márgából.

2. Belosepia Szörényiae Wagner 1938 (= B. n. sp. Szörényi
1933). — ugyanott.

A fels eocénbl (ludium)

:
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3. Archaeosepia hungarica (Lrenthey 1898). — Piszke.

4. Sepia (?) agriensis Wagner 1938. — Eger-Kiseged.

Középs oligocénból (rupelium)

:

5. Sepia harmati Szörényi 1933. — Tömegesen a kiscelli agyagban.

6. Sepia kiscellensis Wagner 1938. — Kiscelli agyag.

7. Spirulirostra bellardii d’O r b i g n y 1842. — Ugyanonnan.

Fels oligocénbl (chaltium) ;

8. Sepia oligocaenica Szörényi 1933. — Eger, Sikhegy.

Fels középmiocénbl (tortonium)

:

9. Sepia lrentheyi n. nm. (= S. mediterranea Lrenthey 1911

nec N i n n i 1885). — Budapest, lajtamészbl.

Ezt a sort, melynek tagjai az egy Spirulirostra kivételével valódi Se-

piinák, vitéz Ki s-V árday Gyula igazgatótanító úr szíves ajándéka-

ként egy a csillaghegyi téglavet kiscelli agyagjából elkerült tizedik fajjal

egészíthetem ki. Ennek azonban egyebek mellett az ad különös fontossá-

got, hogy leletünk valószínleg nem a szépiák, hanem a tintahalak Teu-

fhoicíea-csoportjának eddig ismeretlen képviselje, nemcsak az els magyar-

országi kihalt Teuthoidea, hanem a csoport eddig ismert els harmadkori

elfordulása is.

Az új lelet, amelynek részletesebb leírását a német szövegben köz-

löm, típusra a mezozoikum jellegzetes tintahalaira emlékeztet nagy, széles,

pajzsszer, tehát minden tekintetben szépia-szer héj-alkattal, mindazon-

által a valódi szépiáktól igen határozottan elkülöníthet. Mindezek alapján

a csillaghegyi leletet Necroteuthis hungarica n. g., n. sp. néven vezetem

be az irodalomba és mint a Necroteuthidae család egyetlen ismert kép-

viseljét, a Leptoteuthidae és Geoteuthidae családok közt helyezem el a tin-

tahalak rendszerében.

Az evvel kapcsolatban a tintahalak rendszerében ajánlott változtatá-

sokat, valamint a Cephalopodák fejldéstörténetének néhány általános vo-

natkozású sajátságát a németnyelv szöveg tárgyalja.

(Készült a Magyar Nemzeti Múzeum Földtani és slénytani tárában.)


