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Véleményemnek kimondását komikus színezetűnek tartja: «mihelyt 
tudjuk, hogy Ítélete egy szivarskatulányi oly agyagra van alapítva, melyet 
laikus emberek oly pinczéből szedtek, mely 1891 óta használatba van.» Nem 
én vagy hozzáértő szedte ezt az anyagot, hanem ép Hekuax ur szavaiból 
tudjuk meg «laikus emberek» s még is tudva ezt, hozzánk hozta, hogy 
ennek alapján határozzuk meg geológiai korát. Ha már maga előtt is 
kétséges volt az anyag hitelessége, akkor minek hozta el az intézetbe? 
Tudom, nem mondja komikusnak véleményemet, sem laikusok által sze- 
dettnek, ha diluviális korúnak mondom. De így egyéb objektiv erveles 
helyett, természetesen elég egy-két subjektiv támadás.

MARKUSEVEO (ZÁGRÁB KÖRNYÉK)-! FOSSZIL FORAMINIFERÁK.
F ranzenau Á goston-tó i.*

B ru sin a  tanár úrnak,egy az 1884.évben megjelent dolgozata** a többiek 
között a Zágráb környéki, markuseveci congeria-rétegek zárványait is ismer
tette. Ezen alkalommal egészben 11 fajt irt le, közöttük egy az új Neri- 
toclonta nemhez tartozót. A múlt évben ugyan e szerző a faunának újabb 
tárgyalására visszatér,*** mert az azóta gyűjtött anyag már 85 gasteropodára 
és 16 pelecipodára felszaporodott, melyek a nemeket tekintve következően 
oszlanak e l: Limas 1 faj, helix 1 faj, succinea 1 faj, limnaea 2 faj, planor- 
bis 8 faj, melania 1 faj, melanopsis 20 faj, melanoptychia 2 faj, baglivia 
5 faj, hydrobia 10 faj, bythinella 1 faj, caspia 5 faj, pyrgula 1 faj, rnicro- 
melania 7 faj, prososthenia 2 faj, valvata 6 faj, orygoceras 4 faj, cyclostoma 
1 faj, neritona 1 faj, neritodonta 6 faj, congeria 7 faj, limnocardium 8 faj 
és pisidium 1 faj, ezek között 51 új fajnak találtatott, 22-nek csak a neme 
volt megállapítható.

A faunának a leobersdorfival közös alakjai ezek :
Melanopsis impressa K rauss, M. Martiniana Eér., M. textilis H an d ji., 

M. Bonéi Fér., M. contigua H andm ., M. austriaca H andm ., M. pygmaea 
P artsch , M. Handmanni B r u s ., Congeria subglobosa P artsch , C. spathu- 
lata P artsch .

A tihanyiéval: Melanopsis Bonéi Fér., M. pygmaea P artsch , Micro- 
melania laevis (F u c h s), M. Radmanesti (F uchs) , Valvata gradata F uc h s , 
V. debilis F uc h s , V. simplex F uc h s .

* Előadta az 1893 november 8-án tartott szakülésen.
** Brusina: Die Fauna der Congerienschicliten von Agram ín Kroatien. Bei

träge zur Palaeont. Oesterreich-Ungarns und des Orients. Wien, 1884. 3. Bd. p. 125.
*** Brusina : Fauna fossile terziaria di Markusevee in Croazia. Glasnik hrvats- 

koga naravoslovnoga druztva. Zagreb, 1892. VII. godina.
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A kupi faunában otthonosak: Planorbis micromphalus Fuchs, Mela- 
nopsis impressa Krauss, M. Martiniana F ér., M. scripta F uchs, M. Bouéi 
F ér., M. pygmaea Partsch, Micromelania Radmanesti (Fuchs), Congeria 
Partschi Czjzek.

A radmanestiben pedig : Planorbis micromphalus F uchs, Melanopsis 
Martiniana F ér., M. defensa F uchs, M. obsoleta F uchs, Pgrgula angulata 
F uchs, Micromelania laevis (Fuchs), M. Radmanesti (Fuchs), Limnocardium 
desertum (Stol).

A lerakodás összeálló homokja molluszkákon kívül még halrészeket, 
bryozoákot, ostrakodákat, serpulákat, eckinodermata-darabokat, spongia- 
tüket és nagy mennyiségben foraminiferákat zárt magába.

Utóbbiaknak elküldése által, a miért Brusina S. tanár úrnak köszö
nettel tartozom, azon helyzetbe jutottam, hogy a foraminiferáknak ez 
érdekes előjöttét tüzetesen megvizsgálhattam, melynek eredményeként 
kiderült, hogy itt egy egyöntetű, főképen neogen-marin fajokból összetett 
fauna van jelen, melynek még most élő tagjai, a sekély vizeket kedvelő 
ritka miliolininákon, polymorphininákon és polystomellinákon kiviil, majd
nem mind mélyebb vizek lakói voltak.

(ismereteink mai állása szerint a Markusevec mellett együvé temetett 
szerves zárványok különböző életfeltételeket kívántak meg és azonfelül 
különböző geológiai korszakokban éltek, a mi az egyidejű lótelüket e helyen 
kizárja. így jogos ama feltevésünk, ha a régibb geológiai időszak zárványait 
másodlagos fekhelyen levőknek tekintjük, talán, hogy egy neogen-marin 
lerakodás könnyebben szállítható részei, áthelyezés folytán a congeria- 
rétegek képződéséhez a detritust szolgáltatták., a mit a foraminiferák fino
mabb héjainak töredezett volta, az erősebbeknek pedig lesurolt felülete 
még megerősíteni látszik. Különben feltevésünk még nyer valószínűségében,, 
ha tekintetbe veszszük, hogy Markusevec környékén foraminiferákat hordó 
neogen-marin képződmények tényleg előfordulnak.*

A megvizsgált alakok közül fajilag 126 volt meghatározható, 43-nak 
csak neme megállapítható. Az új nem fajával egyetemben 15 faj bizonyult 
újnak, 5 mint önállónak felismert, ismertektől elválasztva, külön elneve
zést kapott.

Az összehasonlításra alkalmas 111 faj három csoportra osztható.
43 faj ez ideig csak az osztrák-magyar monarchia neogen-marin réte

geiből volt ismeretes,
47 faj e lerakodásban honos ugyan, de régibb és fiatalabb képződmé

nyekben is előfordul, végül

* Vukotinovic : Die Tertiärschichten in der Umgebung Agrams. Jalirb. der 
k. k. geol. Beichsanstalt. Wien, 1874. 24. Bd., p. 280.
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21 faj a nevezett képződményekre nézve új.
A következőkben adom a talált foraminiferák jegyzékét. A nevek után 

igtatott zárjeles betűk az előfordulás mennyiségére vonatkoznak és pedig 
(r.) jelöli a ritka, (n. r.) a nem ritka és (s.) a gyakori előfordulást.

Biloculina amphiconica Ess. vab. platystoma Ess. (r. , B. sp. <r.), 
Miliolina Ermani Born. sp. (r.), Cornuspira angigyra Ess.(r.), C. involvem 
Ess. (r.), Alveolina Haueri d’Orb. (r.).

Textularia carinata d’Orb. (r.), Gaudryina sp. (r.), elavulnia com
munis d’Orb. (r.).

Bulimmá elegáns d’Orb. (r.), B. pyrula d’Orb. (n. r.), B. social is 
Born, (r.), B. porrecta n. sp. (n. r.), B. cuspidala n. sp. (s.), Bolivina sp. <r.),

Chilostomella ovoidea Ess. (n. r.), Allomorphina macrostoma Karr. 
(r.), Lagena striata d’Orb. (r.), L. incerta n. sp. (r.), Lingulina brevis Ess. 
(r.). Glandulina laevigata d’Orb. (s.), G. owda d’Orb. (n. r.), G. rotundata 
Ess. (s.), G. globulus Ess. (n. r.), G. obtusissima Ess. (s.), G. elongata 
Born, (r.), G. elliptica Ess. (n. r.), G. neglecta Neüg. (r.), G. inflata Born, (s.), 
G. abbreviata Neüg. (r.), G. Hantkeni mihi (n. r.), G. Hosiusi mihi (n. r.), 
G. Schlichti mihi (r.), G. cuspidata n. sp. (s.).

Nodosaria semirugosa d’Orb. (r.), N. pyrula d’Orb. (r.), N.Haueriana 
Neüg. (n. r.), N. Bruckenthaliana Neüg. (s.), N. gracilis Neüg. (n. r.), N. exilis 
Neug. (n. r.), N. badenensis d’Orb. sp. (r.), N. tenuis Neüg. sp. (r.), N. Boe- 
rneri Neug. sp. (r.), ÍN. soluta Ess. (r.), N. radicula Linné sp. (r.), N. sp. (r.)r 
N. sp. (r.), N. sp. (s.), N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. insolita Schwag. (r.), N. sp. (r.), 
N. corporosa n. sp. (r.), N. acuticauda Ess. (r.), N. Vemeuilii d’Orb. sp. (r.), 
N. pauperata d’Orb. sp. (s.), N. inermis Czjz. sp. (r.), N. binominata 
Frnzn. (s.), N. pseudo-Scharbergana mihi (r.), N. sp. (n. r.), N. sp. (r.), 
N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. elegáns d’Orb. sp. (r.), N. sp. (r.),
N. sp. (r.), N. Partschi Neug. sp. (r.), N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. sp. (r.),
N. annulata Ess. (r.), N. Adolphina d’Orb. (n. r.), N. Brusinae n. sp. (r.), 
N. inmutilata n. sp. (r.), N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. Schwartzi Karr. (r.)r 
N. sp. (s.), N. Schwageri Ezhk. (s.), N. sp. (s.), N. sp. (s.), N. sp. (r.), N. sp.
(n. r.), N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. sp. (r.), N. multicosta Neüg. ír.),.
N. sp. (r.), N. sp.(r.), N. sp. (n. r.), N. sp. (r.), N. sp.(r.), N.vittata Neug. (s.), 
N. armata Neug. (r.), N. Beussiana Neug. (r.).

Vaginulina badenensis d’Orb. (s.), Psecadium oblongum n. sp. (r.).
Cristellaria semituberculata Karr. (n. r.), C. semituberculata Karr. 

var. deducta n. v. (r.), C. clavata n. sp. (r.), C. abbreviata Karr, (r.), C.pedi- 
formis Born, (r.), C. toldata n. sp. (r.), C. aclunca n. sp. (r.), C. depaupe- 
rata Ess. (r.), C. depauperata Ess. var. callifera Ess. (r.), C. inornata d’Orb. 
(n. r.), C. tangentialis Ess. (r.), C. arcuato-striata H anté. (n. r.), C. vortex 
F ichtel et Moll. (r.), C. calcar L. var. cultrata Montf. (s.), C. calcar 
L. var. calcar d’Orb. (r.), C. limbosa Ess. (r.), C. tringonostoma Ess. m. r.)v
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C. limbata Born, (r.), C. austriaca d’Orb. (r.), C. sp. (r.), C. sp. (r.), C. sp. (r.), 
C. arcuata Karr, (r.), C. sp. (r.), C. sp. (r.), C. Malcevici n. sp. (r.).

Amphimorphina Hauerana N e u g . (s .).
Polymorphina gibba d’Orb. (r.), P. gibba d’Orb. var. pirula Egg. 

(n. r.), P. communis d’Orb. (r.), P. probléma d’Orb. sp. (r.), P. probléma 
d’Orb. var. deltoidén Ess. (r.), P. amplectens Ess. (r.), P. amygdaloides 
Ess. (r.), P. guttula Ess. (r.), P. discreta Ess. (r.), P. sororia Ess. (r.), P. obtusa 
Born, (r.), P. globosa Born, (r.), P. sp. (r.), P. cognata n. sp. (r.), P. leprosa 
Ess. (r.), P. spinosa d’Orb. (r.), P. tubercalata d’Orb. (r.).

Uvigerina urnula d’Orb. (r.), U. pygmaea d’Orb. (r.), U. venusta 
n. sp. (s.).

Globigerina buttoides d’Orb. (s.), G. reguláris d’Orb. (r.), G. tri- 
lóba Ess. (s.), Orbulina universa d’Orb. (s.), 0. universa d’Orb. var. 
biloba d’Orb. (n. r.), Sphaeroidina austriaca d’Orb. (n. r.), Truncatulina 
sp. (r.), Heterolepa Dutemplei d’Orb. sp. (n. r.), Anomalina granosa 
Hantk. (r.), Semseya lamellata n. gen. et n. sp. (s.), Pulvinulina repanda 
Eichtel et Moll. sp. (n. r.), P. oblonga Will. sp. (r.), P. Schreibersii d’Orb. 
sp. (r.), Epistomina Partschiana d’Orb. sp. (n. r.).

Nonionina pornpilioides F ichtel et Moll. sp. (r.), N. communis d’Orb- 
(r.), N. perforata d’Orb. (r.), Polystomella crispa Linné sp. (s.), P. acideata 
d’Orb. (r.), P. macella F iohtel et Moll. sp. (n. r.), P. subumbilicala Czjz. 
(r.), P. sp. (r.), Amphistegina Hauerina d’Orb. (s.).
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A GEOLOG] A ÚJABB FELADATAIRÓL.
Süess E. tanár előadása, melyet a természetkutató társulat 1893. évi vándorgyűlésén

Görlitzben tartott.

A geológia újabb feladatairól szólva mindjárt a mi tudományunk határszé
leire kell Önöket vezetnem, mert csak onnan, hol előőrseink állnak, lehet a dolgok 
további fejlődését áttekinteni. Nem tudom, sikert érek-e vele ? De a tárgy min
denesetre oly terjedelmes, hogy hosszabb bevezetést nem engedhetek meg ma
gamnak.

Legelőször is vessünk egy pillantást az eddig megtett útra. Mondhatjuk, 
hogy a mai geológiának kiinduló pontja a múlt században a freibergi nagy bánya
iskola volt. Ott kezdték legelőször W erner vezetése alatt a hegység kőzeteinek 
települését tanulmányozni és összefüggő területeket rendszeresen átkutatni. De 
csak miután a jelen század első évtizedében Cuvier bebizonyította, hogy a párisi 
gipszben talált emlős maradványok tényleg kihalt állatfajoké, mióta az angol 
S mith kiderítette, hogy a réteges kőzeteknek különböző fekveteiben foglalt kövü
letek egymástól is különböznek és hogy ennélfogva lehetséges a rétegeket kövüle
teik segítségével osztályozni; mióta végre v. B uch L ipót hatalmas lendületet
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