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Es handelt sich eigentlich um die Mechanik dér Kugel, bzw. dér Kugel-
schale. In diesen entstehen auf achsialen Druck, oder aber auch als Wirkung
dér Zentrifugalkraft:

1. als Folge dér Ausbauschung in áquatorialer Richtung, meridionale
Dehr.ungen u. Risse, die da dér Zug noch vor den Polen abflaut — sich
bei höheren Breitenparallelkreisen vergabeln (Fig. 1.),

2. als Folge dér Formaderung resp. Materialverschiebung zr Drehungsachse
diago nale Gleitfláchen, welche im Raume als Tangentialfláchen den
Mantel eines Doppelkegels umgeben. Letzterer schneidet aus dér Kugel-bzw.
Elipsoidschale um die Polen Kalotten aus. Die zwei Schnitte liegen koricentrisch
um die Polen, alsó je auf einem höheren (nöndl. u. südl.) Breitenparallelen-
kreis. Die Kreisrisse reissen mit den vorhergehenden meriaionalen ineinander
(Fig. 2—4.). Wir kommen zu dem Bilde, dass B. Rüdemann über Verbreitung
u. Streichen des Urgebirges auf dér Erde gegeben hat (Fig. 6.),

3. bei noch weiterem Wirken' dér Kráfte tritt am Áquator eine so grosse
Biegung auf, dass die in meridionaler Richtung wirkenden Zugkráfte die
Kruste langs des Aquators aufreissen (Fig. 5.). Damix gelangt
mán zu den orogenen Ringen L. Kobers (Fig. 7.), bzw. zu dérén ersten Anlagen.

Mit dér Einheit dér Erdkruste ist es aber damit zu Ende. Die Kontraktion,
die Zentrifugalkraft. die Pulsation usw. tun ihr weiteres.

lm Kampfe um den Raum nehmen von nun an die eben erst gewordenen
Urkontinente selbststándig teil. Es begint eine neue Mechanik, eine neue
Tektonik. Die beweglichen — weil von Störungszonen u. Geosynklinalen um-
züngelter. kratogenen Tafeln nehmen einander — infoige dér weiter wirkenden
Kráfte — gegenseitig hauptsáchlich auf Druck in Anspruch. (S. Schmidt E. R.:

Geomecbanische Studien . . . Bányászati és Kohászati Lapok. 1944. Nr. 9—10.)

Es entstehen in íhnen diagonale Gleitfláchen u. Brüche. Gleichzeitig aber
pressen u. biegen sie auch die Orogene zusammen, wie dies bereits dargelegt
wurde. (S Schmidt E. R.: Zr Synthese dér Tektonik dér Kárpátén und dér
Kettengebirge im Allgemeinen. Földtani Intézet Évkönyve. Annales Instituti

Geologici Publici Hungarici Vol. XXXVIII. 1947.)

Es wil’d weiters gezeigt, dass das scheinbare Verdrehen dér Südkontinente
— gegenüber den entsprechenden Nordkontinenten u. entlang dér zentralen
Bruchzone dér Erde (Fig.* 8.) — nach rechts, nach Osten nicht eine Folge von
Torsion ist, wie dies L. Green meinte, sondem ebenfalls das Resultat dér
Achsendrehung, bzw. dér sogenannten Coriolis-Kráfte.

Aus allém ist zuersehen, mit welcher erstaunlichen Konsequenz die,

durch vielen Jahrmiilionen imgrundegenommen unverándert auf die u. in dér
Frde wirkenden Kráfte, nacjx klaar erkennbaren geomechanischen Gesetz-
mássigkeiten die Erdoberfláche bis zr heutigen Gestalt formten.

HELVÉTI EMELETBELI ÚJ BALANIDÁK
VÁRPALOTÁRÓL.
Irta: Dr. Kolosváry Gábor.

1—9. ábrával.

A várpalotai közép-miocén faunában Szalai Tibor a Balanua conca
vus' Bronn fajt említi („Ann. Mus. Nat. Híst. Hung. XXIV. 1926 . p. 331—
347“). Megjegyzi, hogy az „itteni feltárt durvaszem homok egy jól meg-
tartott, fleg kicsiny alakokból álló faunát tartalmaz. Ez az a sajátságos

képzdmény — írja —
,
amely tetemes vastagsága, faunagazdagsága és

annak változatossága által méltán érdemel figyelmet 1

*. Szalai szerint a

felsorolt fajok részben elegyes vízbl, részben nyílt tengeri képzdmé-
nyekbl „vannak leírva

11

. Ezeknek együttes elfordulása arra a Következ-
tetésekre vezette t, hogy „ez a képzdmény egy sekély viz nyílt ten-

gerben ülepedett le“.

Sárkány Sándor a várpalotai helvéti növénymaradványokat vizsgálta

és a Szalai által átkutatott réteget a közép-triászon ül grundi típusú
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vastag felsmediterránkorú homokos, kavicsos, meszes üledék-réteg és a

tulajdonképeni várpalotai barna-szén-rétegek között jelölte meg. Ez a
réteg, ahol Szalai gyjtéseit végezte, barnaszén-nyomos, agyagos-homo-
kos réteg, vastagsága 2—13 méter és jellemz rá a Cerithiumok uralko-
dása (Földt. Közi. 1943, IV—IX. f.).

A várpalotai barnaszén els szakszer leírását Telegdi Roth K.
adta (Földt. Közi. 1942. évf.).

'

Gyjtéseimet a várpalotai homokos, meszes, tengeri üledékcsopor-
tokból álló rétegekben 1948 nyarán a SzABÓ-féle homoktermelben és az

e mellett lev állami bányában végeztem. A durvaszem homokrétegbl,
az apró fossziliákat töméntelen mennyiségben tartalmazó anyagban, a

miocénkorú Balanidáknak igen gazdag maradványaira bukkantam. Fel-
tn, hogy a Szalai által említett Balanus concavus Bronn faj a leg-

ritkábbnak bizonyult; jóval több volt a Balanus tintinnabulumnak eddig
ismeretlen alfaja és még gyakoribb a Balanus amphitrite Darwin faj-

nak több alfaja, mely nem csak a magyar fosszilis faunában, hanem
általában véve is újnak igazolódott.

A Balanus concavus Bronn faj a terciérben igen elterjedt, úgy-
szólván valamennyi hazai szakemberünk ezt a fajt említi a magyar har-
madkorból. Dainelli már az eocénbl hírt ad róla, hazánkban pedig az

oligocénben és a miocénben elforduló közönséges faj. Csak Strausz

említi még a Balanus tintinnabulum Linné-í Ft melll (Földt. Közi. 1925.

EV. 1/12 sz. p. 216), Horusitzky Ferenc az Acasrta Schafferi Aless.-í a

,,Dunabalparti dombvidék alsó-miocénjébl 11

(Földt. Int. Évi jel. 1939, p.

954) s végül Noszky J. a Balanus pictus Münster-í és a Balanus cf. Hol-"
geri Münster-í lajtamészköveinkbl 0,Ann. Mus. Nat. Hist. Hung.“ 1925.

p. 273). A Balanus crenatus Bruguiére, a Balanus improvisus fo&silis

Kolosváry, és a Balanus hungaricus Kolosváry elfordulásairól pedig
eddig már megjelent cikkeimben beszámoltam (Pál. Zeitschrift 1940 és

1942 p. 105, ilL 203, valamint Földt. Közi. 1941. VII—XII, 71. n. 282). Az
eocénkorú Balanus Hantkeni-1 pedig az ,,Ann. Mus. Nat. Hist. Hung.“
1947-es évf.-ban írtam le. Pyrgomákát Vadász Elemér említ elször
miocén (törtön) Heliastraeákbán Ribice, Mátraverebély és a Lajtahegy-
ség (Ábel) rétegeibl. Vadász megállapítása szerint a hazai miocénkorú
Heliastraea korallokban állandó ez a synoekotikus (Parker, Kolosváry)
cirripedia, melyet Pyrgoma multicostatum-nak határozott meg. Vadász
szerint bven fordul el a hunyadmegyei Ribicén, Mátraverebélyen és a
sopronmegyei Rákos mellett, mindenütt a lajtamészk fáciesébl. (Földt.

Közi. 1918/1919/XLVIII. Társ. Ügyek rov. p. 281). Noszky J. a „Mátra-
hegység geomorphologiája 11 Debrecen 1926 c. munkájában a listában
említi a Pyrgoma muticostatum-ot a mátraverebélyi Meszestet f. tortóni
lajtamészlíövébl. Michelotti (Foss. td. Terr. Mioc. de l’Italia 1847. c.

mnk. p. 72—74) az olasz miocénbl említett két Pyrgomát (undata* & fra-
tercula) a Balanus tulipa Ranzani (syn. tintinnabulum LiNNÉ)-val együtt.

Eddigi hazai fosszilis kacsláburák-fajaink, ill. alfajaink száma a
Szörényi által leírt Scalpellumokat is ideértve 15, az alábbi leírásokkal

' ez a szám 21-re emelkedik.

j eredményként meg kell még említenünk, hogy a várpalotai gyj-
tések révén sikerült a Balanus amphitrite Darwin nev, ma is él fajt,

számos alfajában megtalálnom és ezzel hazai fosszilis faunánk ismeretét

új tagokkal gyarapítanom. A Balanus concavus alfajait már leírtam
(„Ann. Mus. Nat. Hist. Hung.“ ParS Min.-Geol.-Pal. 35, p. 103) a Balanus
pictus Münster nagyfokú variabilitására szintén rámutattam (Zool. Anz.

* Syn: P. anglicum Sowerby, récens!
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134, 7 8, 1941, p. 173), de ezt alfajokra nem tudtam bontani, mert a záró-
lemezek eddig ismeretlenek voltak. Csak egyetlen zárólemezt találtam
(Geol. Szeged, 2, 1944, p. 1), amelynek alapján beigazolhattam, hogy a
Balanus pictus Münster és a Balanus amphitrite Darwin nem azonos,

mint azt még Darwin hitte („A monogr. Balanid“, London, 1854). A Bala-
nus amphitrite Darwin fajt elször Pilsbry mutatta ki mint fossziliát

Haiti fossziliás Balanidáiról írt dolgozatában (H. A. Pilsbry: Miocéné and
Plseistocene Cirripedia from Haiti, No. 2515, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol.

65. Art. 2, p. 1—3. 1924). Ezt a fosszilis típust az USA Nat. Mus. 352.259 1.

sz. alatt rzi. E fájnák Haitibl való jelentése után, több mint 20 év
elmúltával, most, saját gyjtéseim alapján, a várpalotai helvéti faunából
is jelenthetem. Míg Pilsbry csak 2 példányt ismertet, addig példányaink
száma mintegy 85. A Balanus tintinnabulumé 20 és a Balanus eoncavusé
csak 2.*

Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp.

A héj és a radiusok porosusosak, végig csövesek (tubusosak).

Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp.

(1. ábra.)

Körülbelül 20 példány maradványait találtam. A héj küls felülete

lilás-pirosan színezett. A héjlemezekben jól fejlett tubusok húzódnak
végig, haránt-sövények nincsenek. Radiusok porosusosak és jól fejlettek,

mint az alá-k is. A héj felületen finom hossz-csíkok futnak, harántirány-

ban pedig fehéres meznyök az egész felületet kockásán tarkázzák. A ros-

trumban 14 tubus fut. A talált legnagyobb példány magassága 9 mm. a

legkisebbé 6 mm.
Az opercularis lemezekbl négy töredék került el. ami az alfaj!

meghatározást is lehetvé tette, ezek magasságai 2, 3, 2 és 1’5 mm. Re-
konstruálható teljes magasságuk 4 mm. ami az említett testmagasságnak
meg is felel, mivel ez utóbbi számadatai mindig magasabb értékek. Az
orficium aránylag széles, a carina kissé konkáv.

* Lásd még: G. de Alessandri: Cirrhipédes du Miocéné de l'Aquitaine.

Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux Tm. LXXIV. 1922. p. 203—229.
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A talált opercularis lemezek (csak scutum-ok!) nem egyeznek egyik

jelenleg él alfaj lemezkéivel sem, s igy a törzsformára a Balanus tintinna-

bulum tintinnabulum LiNNÉ-re nem utalnak, fosszilis formánkat eddig le

nem írt alfajnak kell tekintenünk. A scutum tergális izületi része igen

vastag, a scutalis izületi rész felé ersen elvékonyodó. A tergális izületi

árok felette szk és keskeny, de a musculus depressor laterális izom-

gödre sajátságosán igen ersen fejlett, miáltal a scutumnak ez a tergo-

basalis szöglete erpsen elöreugróvá lesz és jellemzi fosszilis alfajunkat.

Genus: Eubalanus Broch.

Csak a héjlemezek tubusosak.

Balanus concavus concavus Bronn.

(2. ábra.)

Körülbelül 2—3 példány maradványait találtam. Az egyetlen scutum-
töredék meggyz minket arról, hogy a törzsformáról van szó, amennyiben

2. ábra.

a scutum hossz-csíkoltsága nem éri el a két izületi felszín szélét. (A hossz-

csíkok száma 7). A legnagyobb példány magassága 13 mm, a csonka
scutumé 3 mm.

Ez alfaj eddigi lelhelyei: Budafok, Fót, Kismarton, Hidcfs, Bánta-

.puszta, Eger, Várpalota. Legfképen kavicsokon, Qstreákon és csigahéja-

kon telepedik meg.
^

Balanus amphitrite Darwin.

(3. ábra.)

A talált számos maradványból következtetve legalább 85—90 pél-

dányt gyjtöttem. A legnagyobb ezek közül 8 X 6 mm széles es 4 mm magas
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volt. A héj küls felülete vagy síma teljesen, vagy kövér bordákkal
díszített. A rádiusok fels szél olykor fogacsos,. s az alák-kal együtt jól

fejlettek. A meszes bázis porózusos. A carina olykor ersen kihajló, ami
erre a fajra most is jellemz. Színezete: sárgás-rózsa. Egy példányt
és számos piciny példányt Ostrea héján találtam • megtelepedve.
A talált opercularis lemezek (scutumok és tergumok vegyesen) olyan jó

megtartásúak és annyira félre nem ismerhetk, hogy még egyes récens
alfajokkal is azonosítani lehetne ket.

Balanus amphitrite communis Darwin.

(4. ábra.)

Körülbelül 3 példány maradványa. Egy tergum 1 mm, egy másik
tergum 1*5 mm és egy scutum 2 mm magas. A tergum scutalis izületi

széle ersen kivájt (homorú) s a többi bélyeg is határozottan a ma is él
törzsformára utal. —

\

Balanus amphitrite litoralis n. ssp.

Körülbelül 30 példány maradványait találtam. Leggyakoribb alfaj

volt a várpalotai tengerben. Jellemz rá az operkuláris lemezek feltn
magassága 3—2'5 mm, a tergum scutalis izületi vonalának egyenes, vagy

kissé kihasasodó domború lefutása. Ez a bélyeg a récens Balanus amphit-

rite niveus alfajhoz hozza legközelebb. Variációs szélessége elég nagy és

valószín, hogy még több, eltörött, vagy legyalult lemez is ide tartozik,

ha biztosan nem volt még sem idevehet és nem érdemelte meg a leraj-

zolást. /5. ábra.)

Balanus amphitrite abundantus n. ssp.

Legközelebb áll a récens Balanus amphitrite hawaiensis-hez. Ez a

récens alfaj alámerült életet él, tehát nem árapálylakó. Jelen sének is

ezért- került el csak egy-egy scutuma (2 példány), mivel mélyvizi lakos

lévén, a várpalotai partszegélyi övben ritka volt. A scutum magassága

2 mm, tergum hiányzik. Ez alfaj jellemz bélyege a scutum bels 'oldalán

látható: az adductor-taraj alatti mély, körülhatárolt másodlagos izom-

gödröcske, mely a fosszilis sformában még kezdetlegesebben, a mai ré-

cens hawaiensishen pedig már jó ersen kifejldött. A scutum inkább

széles, mint magas. (6. ábra.)



6. ábra.
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Balanus amphitrite archi-inexpectatus n. ssp.

Mint már nevében is jelöltük, a recens inexpectatus alfajhoz áll leg-
közelebb. Jellemz rá a széles, kerekded scutum és a szintén szélesfej
tergum. Az eredeti tergum-nyél mindkét tergum esetében letört, de a

megmaradt rész is eléggé jellemz. Mindössze 3 példány maradványa
képviseli ezt az alfajt. Hasonlít fosszilis alfajunk még a récens cirratus-

alfajhoz is, nem lehetetlen, hogy e két récens alfaj belle differenciálódott

ki. (7. ábra.)

Balanus amphitrite hunqaricus n. ssp.

Elég gyakori, 7—8 példány maradványát találtam. A három scutum
közös jellemvonása az igen ers és éles adductor-taraj. Magasságuk 1,

1‘5 és 2 mm. A tergumok közös jellemvonása a feltnen kiugró carinális

konty, melyre az igen ersen fejlett musculus,J.ateralis tapadt. Hasonló

t
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bélyege van a récens Balanus amphitrite Krüqeri-nek, de ennek viszont

oly hosszú és keskeny nyele, valamint homorú scutalis izületi árka van,

hogy ezzel a récens alfajjal nem hozható összefüggésbe. A récens Balanus
amphitrite formosanus tergumához, hasonlít (a scutum szintén!), de vi-

szont ennek a récéns alfajnak a tergumán a musculus laterális tapadási

Tarajai nem extrem-fejlettségek, hanem normálisak. Alfajunk valószí-

nen kihalt, vagy egészen szétesett hozzá már alig hasonló récens al-

fajokra. (8. ábra.)

Olyan opercularis lemezek, melyek egyike sem sorolható be a már
említett alfaj-kategóriákba, viszont nem utalnak határozottan egyik récens

alfajunkra sem, de egymásba átmenetet alkotnak, egész bizonyosság-
gal nem szolgáltatnak támpontot új elnevezések jogosságához. Részben
annyira töredékek, juvenilisek, illetve lekoptatottak, (parti hullámverés-
ben lecsiszoltak) hogy pontos diagnózist nem tesznek lehetvé. Ezek közül
megemlíthet még a 9. ábrán látható hosszú, keskeny 1'5 mm magas
tergum, mely még leginkább a récens Balanus amphitrite albicostatushoz
hasonlít, a 3 mm magas scutum-töredék viszont a récens Balanus amphi-
trite cirratus bélyegét viseli magán. Legérdekesebbek azonban a 9. ábrán
is közölt, horizontális irányban elnyúlt, eldlt scutumok, melyek ersen
juvenilis jellegek, bár az 1 mm-t is meghaladják magasságban. Ezeknek
a küls felülete finoman harántcsíkos, csupán egyetlen egy scutum töre-

dék tér el ebben, melynek még adductor-taraja sincs (f. rajz), úgyhogy
felmerült bennem a gyanú, hogy ez az egyetlen scutum egy B. crenatus
scutum-töredéke (?).

Balanus amphitrite Darwin ssp.:?

(9. ábra.)

9. ábra.
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Összefoglalás.

A várpalotai helvéti homokos rétegekben talált Balanidafajok hatá-
rozott parti fáciest árulnak el. Vannak köztük árapálylakó és alámerülten
él fajok egyaránt, ami' nyilván azt is igazolja, hogy, jelenlegi lelhelyü-
kön, mint hordalék szerepelnek egymás mellett, hasonlatosan a mai ten-
gerpartok homok- és kagyló-turzásához. (Sok a legyalult.) A balanuszok
óriásnövésének a hiánya feltn, s amint már Szalai megállapította,.hogy
apró fauna elemekbl áll a kérdéses réteg, tökéletesen áll ez a Balani-
dákra vonatkozólag is* mert valamennyi talált példány feltnen apró
növés.* így a Balanus tintinnabulumnak ismerjük 20 cm magas példá-
nyait is és a Balanus concavusok a budafoki elfordulásban szintén igen
nagyra megnnek. A velencei lagúnákban a Balanus amphitrite szintén
nagyra n, eléri a 2 cm. magasságot is, a várpalotaiak ezzel szemben fel-tn kicsinységükkel tnnek ki. A Balanus tintinnabulum jelenléte pe-
dig kizár minden kiédesülést, viszont a Balanus amvhitrite már elfordul
elegyes vízben is. (Fekete-tenger; 24 0/

u“.)

NEW BALANIDS FROM THE MIDDLE-MIOCEN OF VÁRPALOTA IN
HUNGARY.

By G. Kolosváry (Budapest)

(With -9 figures)

The new forms of the hungarian middle-miocen Balanomorph Cirri-

peds, collected by the author in the helvetian-sands of ^árpalota (Comitat
Veszprém in 'Hungary) are as followes:

Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp. (Fig. 1.)

In form this barnádé is somewhat cylindric. The orifice is large.

The walls are longitudinally striated. Colour rose-lilac. The carinolate-

ral compartements are narrow, the radii are wide with oblique summits
and, with pores. The parietal tubes have no transverse septa. The rostrum
has 14 tubes.' Lenght 6—9 mm. Propably 20 specimens are present. They
were all little specimens. Opercular valves are in 4 fragments present,

their reconstruated lenght 4 mm. The scutum is nt indetic with the
recent subspecies, they have a very thick tergal-margin; the scutal-mar-

gin is very small. The articular furrow of the scutum is very small; arti-

cular ridge present, and the pit fór lateral depressor muscle is very well

developed. The basi-tergal angle of the scutum is projecting!

I have to name this new subspecies to honour on Prof. Dr. E. Vadász.

f

Balanus amphitrite litoralis n. ssp. (Fig. 5.)

In form this barnaele is conic. The orifice is large. Lenght of the
opercular valves: 3—2-5 mm. The scutal-margin of the terga are right,

or a little concav. The articular forrow of the terga is more or less large;

* A parti turzásban az apró elemek fizikai elrendezdése és együvé kerü-
lése természetes. Az is bizonyos, hogy hcsökkenés és rövid vegetációs periódus
törpenövéshez, a meleg kiima és a hosszú vegetációs idszak viszont nagyra-
növéshez vezet. Ezt a biológiai tényt sem hagyhatjuk számításon kívül. (Szerz).
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spur short, crests fór depressor muscles well developed. The scuta are

alsó very yarious, higher than broad, or the lenght and hasis are indenti-

cal in mm.-s.

The fossil subspecies is like the recent subspecies of Balanus amphit-
rite niveus and probably 30 specimens are present. They were in a

largest variability to found. The tubes of the walls are solid. i

Balanus amphitrite abundantus n. ssp. (Fig. 6.)

The lenght of the opercular-compartements 2 mm. Two specimens
are present. The scuta are like the recent abundant subspecies of Balanus
amphitrite hawaiensis. The pit fór adductor muscle is very little,

under the adductor-ridge is a secondary pit developed. Ifhis is the cha- ^

racteristica this subspecies. The scutum is larger than high, articular-

ridge well developed. The secondary pit is in the recent subspecies:

hawaiensis better than in the our fossil subspecies developed.

Balanus amphitrite archi-inexpectatus n. ssp. (Fig. 7.)

>

This barnaele is probably the ancestor of the recent ’form of Balanus
amphitrite inexpectatus. Scutum very large, basis concav, articular-ridge

of the scutum well developed, lenght
.
2 mm, tergum alsó 2 mm

(reconstruated). Tergum with big crests fór depressor muscles and with
a large articular-furrow. Spur large, apex rounded. Probably three speci-
mens are present.

Balanus amphitrite hunqaricus n. ssp. (Fig. 8.)

I

The scuta are with a very big adductor-ridge. The basis is convexly
developed, articular-ridge well developed, the scutal-margin with 3—

4

wevglet. Pit fór lateral depressor muscle little, articular-forrow alsó well
developed. The crests of the tergum fór depressor muscles developed
extremly very large, the articular-line is right, or convex, or concav.
Spur short and little, articular-furrow of the scuta is normál large. Lenght
of the opercular-valves: 1, 1*5, 2 mm. Our fossil subspecies is like the
recent subspecies of Balanus amphitrite Krüqeri and formosanus bút
they cannot be indentified.

Probably 7—8 specimens are present.

. .
Summary:

I have collected in the helvetian sand of Várpalota in Hungary:
1. Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp. (Fig. 1.)

2. Balalnus concavus concavus Bronn (Fig. 2).

3. Balanus amphitrite Darwin (Fig. 3, 4.), and their new fossil sub-
species: litóralis, abundantus, archi-inexpectatus, hunqaricus n. ssp. and.
finally: communis Darwin (,Fig. 4.).

4. Balanus amphitrite Darwin, ssp.:? (Fig. 9.)

Theese fragments of this Balanids in the helvetian sand of Várpalota
signify, that they are of a fossil litoral-scratch of the middle-miocene sea
of Várpalota.
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FIGURES-

1. Balanus tintinnabulum Vadászi n. ssp. foss.

a: Carinolaterale; b: laterale; c: carinolaterale; d: scutum I; e: scutum II.

2. Balanus concavus concavus Bronn foss.

a: carina; b: carina; c: scutum.
3. Balanus amphitrite Darwin foss.

a, b: laterale; c;.lamellae et radii; d: carina; f: rostrum; e: carinolaterale.
4. Balanus amphitrite communis Darwin foss.

a: tergum I; b: tergum II; c: scutum.
5. Scuta et terga varii de Balano amphitrite litorale n. ssp. foss..

6. Balanus amphitrite abundantus n. ssp. foss.

2 scuta. \

7. Balanus amphitrite archi-inexpectatus n. ssp. foss.

a: scutum; b: tergum I;'c: tergum II.

8. Balanus amphitrite hungaricus n. ssp. foss.

4 terga et 3 scuta. '

9. a: tergum (Balanus amphitrite cfr. albicostatus?)

b: scutum; c, d, e: scuta (Balanus amphitrite ssp. ?)

f:scutum (Balanus crenatus Bruguiére?).
Delin. rig. autor.

A NYUGATVASMEGYEI BARNAKSZÉN-
TERÜLET*

Irta: Jaskó Sándor.

1—3. ábrával.

A Magyar Állami Szénbányászat részére 1947 év nyarán Szombat-
hely és Kszeg környékén bányaföldtani vizsgálatokat végeztem az öttani

barnakszénelfordulások megismerése céliából. A paleozoos képzdmé-
nyeket Bendefy3

és Bandát 1 már régebben leírták. Ezeknek korszer,
aprólékos reambulációját Noszky J. és Méhes K. ugyanebben az idben vé-

gezték, ezért a paleozoos alaphegységgel részletesebben nem foglalkoztam.
Csak röviden említem meg, hogy az országhatár mentén kiemelked ma-
gas sziklás hegyek: Irottk és Vashegy ftömege javarészt kvarcfillit és

kloritpala. Szerpentinpala, grafitos agyagpala és mészfillit csak keskeny
és hosszú sávokban fordul el.

Szombathely és Kszeg vidékén a mezozoikum és paleogén hiányzik, a
neogén közvetlenül a paleozoikumra transzgredált. Sopron és Grác vidé-

kén a mediterrán és szarmata jól .ki van fejldve. Területünkön még nem
sikerült nyomukra akadni. Hofmann 8 szerint Rohonc környékén a

szarmata-rétegek kzettanilag igen hasonlók a pliocén üledékekhez. A me-
diterrán esetleges kifejldése a brennbergi típusú széntelepek kutatása
szempontjából volna fontos.

Kövületek hiányában csak feltételesen sorolhatjuk a neogénbe a

paleozoos hegység lábát övez vörös agyag és konglomerátum rétegeket.

A vörös agyag és konglemerátum a felszínen helyenkint 1—2 km széles-

séget is elér sávban végig követhet a hegység tövében. Vastagságuk a

kszegi kutakban 30—40 m-t meghalad. A vörös agyag mindenütt a paleo-

zoos kzeteket kíséri és így azok terra rossa szer máladékának tekint-

heté. Figyelmet érdeml ezért, hogy Náraitól 1 km-re Ny-ra, a Sorok-patak
völgyében, a levantei kavics alól vörös agyag búvik el. Lehetséges, hogy
valahol a közelben paleozoos kzetek rejtznek a levantei kavicstakaró
alatt. Spák Tibor fúrómester szóbeli közlése szerint a Nárai eredmény-


