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A folyóvizek mellékén és medrében tapasztalható jelenségek között
nem egy akad olyan, mely minden folyónál megtalálható ; mindazonáltal
nem tagadhatjuk, hogy e közös jellemvonások keretén belül minden egyes
folyónál oly sajátszerű tüneteket is észlelhetünk, melyek azon folyónak
különleges saját typusát megalkotják. Egyiknél a folyásban látunk nagy
változatosságot, másik kiválóan zátonyképző természetét mutatja be ; ez
lomhán mozog és szeszélyes kanyarulatokat alakít, az pedig mély árokban
zúgókat és vízeséseket alkotva rohan tova. A tudománynak nem lehet más
feladata, mint a minden folyónál észlelhető közös sajátságokat megismerni
és ezek, valamint azon különleges jelenségek okait, melyek minden folyót
mint külön egységet jellemeznek, földeríteni. Ehhez azonban első sorban
adatgyűjtésre van szükség. E kis dolgozat is az adatgyűjtéshez akar
hozzájárulni, mikor a Sebes-Kőrös forrásvidékén észlelhető jelenségeket
sorolja elő.
A Sebes-Kőrös a Vlegyásza dacittömegének keleti oldalán elterülő
harmadkori medenczében, Kőrösfő községtől nehány km távolságban ered
(1. ábra). E helyen az eoczén periodus durva mész rétegei, tarka agyag és
tályoggal váltakozva képezik az alacsony hegyhátak kőzetanyagát. Szépen
jellemzi dr. K o c h A n t a l e vidék földtani térképéhez mellékelt magyaráza
taiban e forrásvidéket, mikor így ír: «Forrásokban gazdagnak mondható
az alsó durvamész rétegek területe. A durvamész padoknak a felszínen levő
terjedelmes táblái kitünően gyűjtik a vizet, mely az ostreatályog hátán
lefolyva, rétegforrások alakjában mélyebb helyeken ismét a felszínre jut.
A Kőrösnek és Nádasnak bő forrásai ezen viszonyoknak köszönik lételüket
s a Kőrös forrásainál különösen az is látható, hogy azok a durvamészbe
messze benyúló csatornákat mostak ki, minek következtében a hegyháta
kon tölcséralakú mélyedések (dolinák) is származtak. Ezen forrásoknak
vize az egész tertiær területen belül fakadó forrásokéi közt a legkitűnőbbnek
mondható.» A domboldalak alján fakadó források vize előbb egy terjedel
mes mocsárban gyűl össze s innen lassan levonulván, vízbősége a beömlő
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patakokból folyton szaporodik és ekkor már határozottan feltűnő mederben
folytatja tovább útját.
A tertiær rétegekre Sárvásár község mellett diluvium települt, mely
innen átcsapva a Sebes-Kőrös balpartjára, a Kalotapatak és a Kőrös közt
vonuló alacsony domblánczolatot borítja be. A diluviális takaró alatt Sár
vásár és Bánffy-Hunyad közt a patakok feltárásaiban mindenütt az eoczén
felső durvamész rétegei tűnnek elő, Bánfiy-Hunyadon alul azonban a Kőrös
és Kalotapatak elválasztó domblánczolat legmagasabb pontjain már a felső

1. ábra.

A SEBES-KŐRÖS FORRÁSVIDÉKŰNEK GEOLÓGIAI TÉRKÉPE.

Dr.

K och A ntal

részletes felvétele után.

oligoczén aquitániai rétegei láthatók. E rétegek, mint az egy patak feltárá
sában jól kivehető, a felső eoczén tályag és márga rétegeire települtek.
A diluvialis agyag és kavics, mely itt az aquitániai réteget befedi, a Kőrös
völgy felé hajló enyhe lejtőn eleinte tetemes vastagságot ér el, a völgyfené
ken azonban eltűnik az alluvium alatt s elvékonyodván, úgy látszik, hogy
távolabb egészen kiékül ; mert a folyó túlsó partján hegyképző anyag gya
nánt tisztán aquitániai rétegek szerepelnek. A folyó mentén lefelé haladva
Remeténél a Vlegyásza quarzandesit tömegének egy nyúlványa határt vet
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az előbb leírt rétegek terjedése elé. A quarzandesit kitódulása már a hegy
ség alakjában is ki van fejezve, mert magasan emelkedik gerinczeivel és
ormaival a tertiær üledékek domblánczai fölé. E dacittömegen keresztül
mély és szűk völgyszakaszban távozik a Sebes-Kőrös a bánffy-hunyadi
medenczéből. A folyó és a völgy képe itt minden tekintetben megváltozik.
Míg fenn a tulajdonképeni forrásvidéken, a völgy széles, a völgyfalak ala
csonyak és a folyó iszapos vize lomhán mozdul a csekély eséssel biró
fenéklejtőn, addig itt magas és meredek hegyoldalak környezik a keskeny
völgyfenéken kígyózó tiszta vizű folyót. A quarzandesit kitódulása tehát
nemcsak geológiai, hanem hydrographiai határt is jelez, mert itt van a
Sebes-Kőrös forrásvidékének alsó határa. E dolgozatban csupán azon jelen
ségek elősorolására szorítkozom, melyek a Sebes-Kőrös felső szakaszában,
a quarzandesit kitódulásánál látható áttörési területig a folyó medrében,
partjain és árterületén észlelhetők.
Mint keskeny szalag húzódik tova az alluvialis talaj, követvén min
denütt a Sebes-Kőrös partjait s jelezvén ez által a folyó döntő szerepét a
telep képződése- és továbbfejlődésénél. E völgyszakaszban a telep hosszú
sága 19,5 km; szélessége pedig nagyon különböző. Legkeskenyebb a folyó
eredeténél, valamint a völgyszakasz alsó határán az áttörési területnél.
E két végpont közötti területen egyenletesen kiszélesedik s körülbelül
400 méternyi átlagos szélességű. Az alluviális talaj vastagságára vonatkozó
adatokkal, fájdalom nem rendelkezem. Bánffy-Hunyad községben kútásás
alkalmával alig mutatkozott 1 m-nyi vastagnak. Ez azonban nem lehet
irányadó a telep vastagságának megítélésénél, mert a község nem a tulaj
donképeni völgyfenéken, hanem azon diluviálís hátság szélén fekszik, mely
a völgy baloldalán húzódik. A völgyfenéken az alluvium mélysége, vagy
inkább vastagsága sokkal tetemesebb lehet. Ily körülmények közt a völgy
geológiai keresztszelvényét híven meg nem rajzolhatjuk, mert semmi tám
pontot sem találunk arra nézve, hogy a rétegvastagságot csak hozzávetőleg
is megítéljük. A völgyfenék szélességéhez viszonyítani a fel-talaj mélységét
csak oly vállalkozás, mint valamely tó víztükrének terjedelméből következ
tetni annak mélységére. A telepet vizsgálva legpontosabban a felületi saját
ságokat vehetjük szemügyre. A folyó 628 m magasságban ered a tenger
színtája felett. Kőrösfőnél 608 m, Bánffy-Hunyadnál 550 m, a völgyszakasz
alsó határán pedig körülbelül 520 m magasan folyik és így Kőrösfőtől az
áttörési területig 16 km-nyi úton km-enként esése 5,5 m. A fenéklejtő
hosszanti esése aránylag csekély lévén, a Sebes-Kőrös e szakaszában feltűnő
lassan folyik. Más folyóknál rendes körülmények közt a forrásvidéken
tapasztaljuk a legnagyobb sebességet, mig alább fokozatosan enyhébb haj
lású lejtőkön a folyóvíz sebessége csökken ; itt pedig a forrásvidéken
enyhe lejtőkön siklik tova a víz s csak alább Remeténél lép meredekebb
lejtőkre.
(71)
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A völgyfenék azonban nemcsak hosszanti irányban, hanem erre
merőlegesen is lejtősödik. Felületesen végig nézve a völgyfenéken, az gyö
nyörű lapos síkságrészletet mutat. Ha azonban a Kőrös partján sétálva
figyelmesebben körülnézünk, észreveszszük, hogy a folyó mindkét partja
egyszersmind a völgyfenék legmagasabb pontja is. Szóval a Kőrös jobb és
bal partjáról mint valamely hegygerinczről lassan ereszkedő lejtők vonulnak
a völgyoldalak felé. Ezen jelenség a völgyszakasz minden egyes pontján
észlelhető, csakhogy nem egyenlő mértékben feltűnő. Legfeltűnőbb közvet
lenül Kőrösfő mellett, hol a völgyfenék legmélyebb pontja fölé a folyó
partjai 2 m-re emelkednek. Sárvásár és Bánffy-Hunyad között 1,5 m emel
kedés látható. Azt is mondhatnék ily körülmények közt, hogy a folyó a
völgyfenék legmagasabb részén folyik végig és sok esetben igazunk lenne ;
de közeledvén a völgyszakasz alsó határa felé, a folyó canonszerűleg oly
mély mederbe sülyed, hogy daczára a partok viszonylagos kiemelkedésének,
állításunk tarthatatlanná válik.
A völgy fenék ily sajátságos alakulata úgy látszik, elég gyakran elő
fordulójelenség. A Hoang-ho ártere a töltések felépítése előtt keresztszelvé
nyében hátas, vagyis domború alakot mutatott, melynek legmagasabb pont
ján véste a folyó medrét. Alakjára nézve tehát a Hoang-ho árterülete meg
egyezik a Sebes-Kőrös felső szakaszának árterületével, csak az a különbség,
hogy a Kőrös nincsen gátak közé szorítva.

2. ábra.
fc..................- ............................ .................... t M z t '.

A HOANG-HO MEDRÉNEK KERESZTSZELVÉNYE N e Y É L IÁ S SZERINT.

A töltések felépítése után a Hoang-Ho*feltöltő hatása, mint az a 2-ik
ábrából kitűnik, továbbra is érvényesült ; de a töltések közt elterülő szűkebb
árterület keresztszelvénye nem mutat már hátas alakot, hanem ellenkező
leg homorú, nyerges alakot, melynek legmélyebb pontján van a folyómeder.
E körülmény fontosságát nem szükséges kiemelnem, mert mindenki előtt
feltűnik annak valószínűsége, hogy a folyó vízmennyisége és az árterület
szélessége közötti viszonyból magyarázható ki az ártér alakjának fejlődése.
Egyelőre csak jelezni kívántam e körülményt, mert valóban megérdemli,
hogy mások is foglalkozzanak vele.
De térjünk vissza tárgyunkra. Miután a folyó partjaitól a völgy síkja
a völgyoldalak felé lejtősödik, a környező hegylejtők esővizei és patakjai
nem futhatnak közvetlenül a folyóba, hanem nagyobbára a völgyoldalak
(72)

ALLUVIÁLIS TELEP.

101

alján gyűlnek össze és a talajt vizenyőssé, mocsarassá teszik. Mint a tér
képen is kivehető, Sárvásár és Bánffy-Hunyad közt a Száraz patak vize
nem közelítheti meg a Sebes-Kőröst, mert a partok valóságos töltés gya
nánt a völgyet keresztben elrekesztik ; azért a patak vize e helyen szét
terülve mocsarat alkot. Ugyanez történik a mindkét völgyoldalról érkező
kisebb vízerekkel. Kivételt képez a Dámos patak, mely Bánffy-Hunyadnál
önti vizét a folyóba. Elég bővizű patak arra nézve, hogy malmot hajtson
s így medrét mesterségesen tartják fenn. Remeténél a Y.-Hodosului patakot
a vasútépítés alkalmával nem vezethették át egyenesen a töltés alatt a
folyóba, mert a Kőrös partjai ezt lehetetlenné teszik. A vasúti töltés mel
lett ásott árokban vezették tehát csaknem a malomszegi útig a patakot,
hogy vize a Kőrössel akadálytalanul egyesíthető legyen.
A Kőrös partjait különösen az jellemzi, hogy a folyó mindkét oldalán
csaknem egyenlő magasságra emelkednek és mindamellett, hogy a folyó
számos kanyarulatot tesz, homok vagy kavics zátonyok nincsenek ; úgy
hogy kivételesen láthatunk csak a folyó medrében egy-egy csekély terje
delmű iszappadot. A folyó ágya mindkét oldalon meredek falak közé szo
rítva, valóságos árkot képez. Ezen árokszerű folyóágy mélysége különböző,
0,75 m és 4 m közt változik és két pontot kivéve mindenütt a völgyfenéket
borító alluviumba van vájva. Bánffy-Hunyad és Sárvásár közt, valamint a
malomszegi út közelében tűnik fel a part alján világossárga agyag, keverve
düuviális kavicscsal. E helyeken apró kavics és nehezebb fajta törmelék is
borítja a folyó fenekét, mig másutt a legdurvább törmelék gyanánt csak
finom homok szerepel, melyben borsónagyságú gömbölyűre koptatott mészrögöcskék sűrűn fordulnak elő ; legközönségesebb azonban a finom iszap,
mely mint siippedékes sár mindenütt található s nemcsak a vízfenéken
nyugvó, hanem a vízzel együtt mozgó törmeléket is képez. A Kőrös vize
nagyon zavaros ; még nyáron a legkisebb vízállás mellett is szőke és ilyen
kor egy liter állott víz 5,62 cm8 üledéket ad. Ha a vízbőség és vízsebesség
növekedik, az üledék is nagyobb, áradások alkalmával pedig a könnyen
leomló partokról nagyobb földrögöket is leszakít és könnyen tova szállítja
azokat. A sötétsárga iszap, mely a Kőrös hordalékát képezi, színére és minő
ségére nézve megegyezik a völgyfenékre települt anyaggal és így biztos,
hogy az a folyó feltöltésének productuma gyanánt tekinthető. E sárga iszap
azonban nem tölti be az egész völgyfenéket, mert a völgy mindkét oldalán
húzódó mocsarak alluviumát sok helyen fekete televény föld képezi, a mo
csarakon túl pedig, közvetlenül a völgyfalak alján a hegyoldalakról lefolyó
esővizek hordaléka képez enyhe hajlású átmeneti lejtőket. A völgyfenék
feltöltésének munkájánál tehát, bár csekély mértékben, az esővíz is sze
repel, a legfőbb tényező azonban a folyó, melynek magasan kiemelkedő
partjai és nagy területen szétterített hordaléka, bizonyságot tesznek az itt

(73)

102

SÓBÁNYI G Y U LA :

végbemenő építő munkáról. A völgyfenék feltöltésének és a partok feleme
lésének oka az áradásokra vezethető vissza. Az áradások gyakoriak, mert
nagyobb mérvű hóolvadás, sőt nyáron felhőszakadás, vagy öszszel napokig
tartó esőzés már áradást idéz elő. A völgyfenékről a víz nem futhat le a
kellő gyorsasággal, azért a mély de keskeny folyóágy hamar megtelik és az
alacsonyabb pontokon a víz kilép a széles völgyfenókre. Minthogy a meder
mindenütt eléggé kiemelkedik, az áradó víz gyorsan megtölti az egész
völgyfeneket, mely ilyenkor egy tó képét ölti magára. 1893. év tavaszán és
nyarán többször volt alkalmam az áradások lefolyását megfigyelni ; mint
hogy a kiöntések alkalmával lerakott iszap a völgyfenék felépítésénél nagy
szerepet játszik, ezt is különös figyelemmel kísértem.
Az áradás mindig ott kezdődik, hol a Körös partjai alacsonyak.
Eleinte az áradás fokról fokra növekedvén, nemcsak a völgy szélein húzódó
mocsarak, hanem az egész medencze megtelik, úgy hogy nemsokára az
árterület legmagasabb pontjai is víz alatt állanak. A tó vize most lomhán
mozog lefelé, középen azonban, ott hol a víz alatt eltűnt folyópartok van
nak, igen gyors, szinte örvénylő mozgása van. E helyen a víz legpiszkosabb,
3. ábra.

A SEBES-KŐRÖS TERÜLETÉNEK KERESZTSZELVÉNYE.

legzavarosabb és felülete el van borítva uszadékkal és habbal ; a medertől
távolabb eső pontokon ellenben tisztább és átlátszóbb. E körülményből
magyarázható a partok feltöltése.
A 3-ik ábra a Sebes-Kőrös áradását mutatja azon időpontban, mikor
a vízállás legmagasabb. Ekkor történik a partok feltöltése. Mikor a völgy
fenekét az áradás elborítja, a víz, a mint már említettük, nem egyenlő
gyorsasággal mozog a medencze minden pontján. Leggyorsabb a víz moz
gása ( b ) mederben, minek az a következménye, hogy a folyó fenekén
nyugvó valamint a partokról leszakgatott törmelék mozgóvá lesz. A meder
szélein, közvetlenül a partok felett (c ) ponton a vízoszlop alacsony és nem
is mozog oly gyorsasággal mint a folyó sodra ; azért e helyen az iszapos és
törmelékkel telített víz, a sebesség hirtelen való csökkenése miatt elejti
hordalékát s így a partokat emeli és felépíti. Midőn a víz a medertől távo(74)
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labb eső (d ) és (e) pontokra érkezik, már előbb (c ) ponton megszabadult
a nehezebb törmeléktől és itt, a lassan tovavonuló vízben, csak könnyű
lebegő törmelék van, melyből a völgyfenékre csak igen kevés rakodik le.
E magyarázatot az áradás lefolyása után látható jelenségek igazolják.
1893.
évi márcziusban két napig volt a völgy áradástól borítva s midőn
a víz lefolyt, a folyó partjain nagyobb földrögöket és 1 cm vastag iszapréteget találtam ; míg a medertől távolabb eső pontokon nem volt meg
mérhető iszapmennyiség lerakodva, csupán a füleveleken látszott a lecsa
pódott iszap finom por alakjában.
Megközelítőleg hű képet sem nyújthatnánk a Kőrös völgyéről, ha a
folyó kanyarulatairól nem szólanánk. A legtöbb folyónál a fenéken nyugvó
törmelék, melyről a folyó letérni kényszerül, képezi a hajlatok keletkezésé
nek egyik okát. Itt azonban ily nehezebben mozdítható törmelék nincsen.
Görkövek, kavics, durva homok, teljesen hiányzanak. Azonkívül e völgy
szakaszban nagyon kevés patak önti vizét közvetlenül a Kőrösbe, és így a
folyó mozgására még a mellékvizek sem hatnak zavarólag. Mindennek
daczára a Kőrös partjait szakgatja és kanyarogva folyik. A Kőrösnek álta
lában kétféle kanyarulatai vannak. Legczélszerűbb lesz ezt példákkal meg
világítani.
Sárvásártól a folyó nyugati irányban halad Bánffy-Hunyad felé ; útköz
ben azonban egy diluviális domb ereszkedője útját állja és északnyugati irány
ban kényszeríti kitérni. íme ez a folyó általános hajlata ; s mint a példából
kitűnik, az ily kanyarulatokat nem a folyó hozza létre, hanem ellenkező
leg a természet által a folyó elé gördített akadályok határozzák meg a
folyó irányát. Általában a folyó futási iránya mindenütt ily korlátok által
volt eredetileg kijelölve; s miután ezeket a Kőrös útjából el nem távolíthatta, maga alkalmazkodott hozzájuk. Hogy azonban ez nem minden küz
delem nélkül történt, hogy még e csendes lejtésű folyó is megkísérlette a
völgyfalak ostromát, annak a hegyoldalakon határozott nyomai vannak.
Sárvásámál ugyanis a folyó két oldalán diluviális réteggel fedett
dombok húzódnak, melyekről a fedő rétegek, a völgyfenéket borító jelen
kori üledék alatt áthúzódva összeköttetésben lehettek egymással és medenczeszerű völgyrészletet képeztek. Kitetszik ez azon körülményből, hogy
a völgyfenék alluviuma a balparton zavartalanul települhetett a diluviumra.
Az összeköttetés csupán a jobb parton szakadt meg, hol a diluviális domb
oldalakat a Kőrös kikezdte és pedig nem csupán azért, mert ezek 90°-nyi
szög alatt útját állják, hanem kiválóan azon okból, mert a Nyárszó patak
hatalmas törmelékkúpja a folyót az átellenes hegyoldal alá szorította.
Mindazonáltal a Kőrös nem volt képes itt sem az alacsony domblánczot
átszakítani, sőt mikor már az alámosás jól előrehaladt, a nagy mennyiség
ben leszakadó törmelék, mely ma a völgy oldalán átmeneti lejtőt képez, a
folyót visszaűzte.
(75)
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Sárvásár és Bánffy-Hunyad közt, most igyekszik a folyó egy diluviális
ereszkedő alámosásával völgyét kitágítani. A domboldalnak a folyóra néző
oldalán függélyes falak emelkednek, melyek mintha késsel lennének sza
bályosan lefaragva, híven kísérik a folyó kanyargós útját. A völgyoldalakon
oly alámosások sem ritkák, melyektől a folyó ma igen távol folyik és ezek
sem lehetnek egyebek, mint a folyó régi medrének alámosott partjai.
A folyónak előbb említett általános hajlatain kívül, illetőleg azok
keretén belül is vannak kanyarulatai, melyek különösen Sárvásár és BánffyHunyad közt sűrűn fordulnak elő. E kanyarulatok keletkezésének okát
könnyen földeríthetjük ; hisz szemünk előtt keletkeznek azok. Mint már
4. ábra.

többször említettem, a Sebes-Kőrös medre éppen nem szilárd kőzetbe, hanem
a folyó által szétterített iszapba van vájva. A Kőrös partjai magasak és
meredekek, mert az olyan anyagok, minő a homok és iszap jelentéktelen
magasság mellett igen meredek oldallejtőkkel, sőt mint függélyes falak is
megállhatnak. A partok azonban csekély ok miatt, akár a folyó alámosása,
vagy nyáron a nagy szárazság miatt bekövetkezett felületi repedések következ
tében könnyen leomlanak. A leomlást vagy lecsúszást rendesen apart men
tén, azzal egyenközüleg haladó hosszú repedés előzi meg, később pedig az így
elvált földdarab hirtelen a folyóba zuhan. Ha azonban a repedés jó távol
van a parttól, tehát széles földtömeg vált el a völgyfenékből, akkor nem
leomlás, hanem az elvált földszalagnak lassú lecsúszása szokott bekövet
kezni. Ezen esetben a lecsúszott földdarab egy kis padot képez a folyó
árokszerű medrében.
(76)
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A 4-ik számú képen a szemlélővel szemben szintén látható egy cse
kély terjedelmű lecsúszott partrészlet. A leszakadt partrószletek hosszúsága
sok helyen 8— 10 m és néha két különböző időben leszakadt és egymásra
borult partpadokat
láthatunk; melyek a folyó medrében terraszokat
képeznek.
Bármily alakban is történjék azonban a csuszamlás, vagy omlás,
következménye mindig az, hogy a folyó vizét a keskeny mederben az
átellenes partnak veti és azt alámosni kényszeríti. Ezzel pedig a csuszam5. ábra.

lás megadja az impulsust kanyarulat keletkezésére. Ha mindkét parton
egyszerre következnék be partszakadás, akkor ennek csupán az volna a
következménye, hogy a víz eredeti folyási irányát megtartva s az akadály
mögött feltorlódva, azt eltávolítani igyekeznék. Ez azonban ritka eset;
minthogy leggyakrabban csak egyoldalú partszakadásokat látunk, a ka
nyarulatok képződésének igaz okául csak ezt tekinthetjük.
De lássuk most egy kanyarulat fokozatos fejlődését. Tegyük fel, hogy
(a , b) parton (5. ábra I. rajz) repedés keletkezett és mint a II. rajz mutatja,
(<j) partrészlet már a folyó medrébe csúszott. A folyó sodra, mely eddig
(e , f) irányban haladt, most a lecsúszott földdarab által feltartóztatva irányt
változtatni kénytelen. Megtámadja tehát az átellenes partot (i) ponton s azt
félkör alakban alámosván, a rugalmas testek ütközési törvényéből kifolyó(77)
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lag (i) ponttól a beesési szöggel megegyező szög alatt ismét az átellenes
partnak dűl, azt szintén (k ) ponton támadván meg. így keletkezik a kanya
rulat. A folyó sodra által megtámadott pontok (e, i és k) folytonos omlás
nak, elporlásnak vannak kitéve, mert a víz e helyeken a partokat alámossa,
s a csekély részletekben lehulló törmeléket eltávolítja. Ha e körülményt
figyelembe veszszük, elméletben a kanyarulat továbbfejlődési irányát kije
lölhetjük.
A képződő kanyarulatban első sorban (e ) pont, vagyis a lecsúszott
földdarab felső vége van kitéve a víz ostromának. Ha a földtömeg nem
igen nagy, megtörténik, hogy a víz azt rövid idő alatt eltávolítja s ez eset
ben nem képez a folyó hajlatot, csupán a meder kitágításában nyilatkozik
a csuszamlás hatása. Ha azonban a víz nem bírja elég gyorsan eltávolítani
az akadályt, akkor okvetlenül kanyarulat keletkezik. A lecsúszott földtömeg
felső végén az elporlás, vagy elmosás a víz futási irányával megegyezőleg
lefelé halad. Ebből kiviláglik, hogy (c, cl) parton a víz támadási pontja sem
állandó, hanem f i - tői c) felé szintén előhalad. Es ha most figyelembe vesz
szük, hogy (i) ponton a víz teljesen ép parton kezdte a bontás munkáját és
a támadás pontját megváltoztatva, ( m ) -n é l már megbontott partrészleten
folytatja azt; látjuk, hogy ennek (m ) ponton fij-hez viszonyítva, csak a
part fokozottabb kivájása lehet a következménye. így tehát a kanyarulat
kereszttengelye, melyet ( g ,m )-nél mérünk, fokozatosan növekedik.
A kanyarulat keletkezésének kezdetén (II. rajz) (c, cl) parton fí)-ncl
a folyó sodrának támadása, a parthoz viszonyítva bizonyos szög alatt törté
nik s onnan a víz a beesési szöggel megegyező szög alatt indul (a , b ) part
felé. Ha azonban (c, d ) part a támadás következtében félkörösen már kivájatott, akkor a visszaverődés iránya is változik, mert most már (III. rajz)
a támadás irányát nem mint a ll. rajzon (c, cl) partra, hanem a kanyarulat
ban (IH. rajz) (e, f) egyenesre vonatkoztatjuk. Innen pedig a beesés-szöggel
megegyező visszaverődés-szög alatt ( m ) ponton áthaladó (a , b) képzelt egye
nesre tereltetik a víz sodra s csak azután az átellenes parthoz ( n ) -b e . Ebből
pedig csak az következik, hogy a fejlődő kanyarulatban a kereszttengely
növekedésével a támadáspontok száma is nő ; mert míg a II. rajzon csak
(e , i és k ), a III. rajzon már (o , i, m és n ) szerepelnek megtámadott pontok
gyanánt. Mikor pedig a kanyarulat a IV. rajzon feltüntetett fejlődést elérte,
egyszersmind a támadás-pontok száma ötre szaporodott. Itt rögtön feltűnik,
hogy a víz sodrának (e) ponton, valamint a kanyarulat alsó részén (o , f )
irányban való támadása (f, e) távolságot folytonosan apasztja s ezáltal a
kanyarulat áttörését előkészíti.
De mi történik a kanyarulatban magasabb vízállás alkalmával ? A víz
sodra magasabb vízállásnál általában nem nagyon változik és a meder leg
mélyebb vonalát követi. A lecsúszott földrészlet fölött pedig (II. rajz), vala
mint mindazon helyeken, melyeket a víz sodra nem érint, iszapolás, törrne(78)
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lék-lerakodás észlelhető ; mert e helyeken csendesebb lévén a víz mozgása,
a folyó könnyen elejti hordalékát. A lecsúszott földrészlet tehát, föltéve,
hogy a folyó sodra a kezdődő kanyarulatban már irányt változtatott, maga
sabb vízállásnál a helyett, hogy elromboltatnék, inkább feltöltetik s megcrősíttetik, sőt aránylag rövid idő alatt a partokkal egyenlő magasságra
emeltetik. Ily beiszapolást mutat a 4-ik számú kép, hol e jelenség egy kis
iszapzátony alakjában mutatkozik. A Sebes-Kőrös beiszapoló és feltöltő
hatása oly nagy, hogy e kis zátonyok csakhamar az átellenes parttal egyenlő
színvonalra töltetnek fel és így a folyómeder szélessége még a kanyarula
tokban is csaknem mindenütt egyenlő. Csak az a különbség mutatkozik a
partok közt, mint az a képen is feltűnik, hogy míg a feliszapolt partok
kissé domború lejtők által határoltatnak, addig az alámosott partok felső
szélei élesen válnak el a völgy fenéklejtőjétől és csaknem függélyes falak
gyanánt emelkednek a víz sodra fölé.
A kanyarulatok korántsem fejlődnek oly szabályosan, mint a hogy
azt az eddigi rajzokban bemutattuk ; mert mint jeleztem, minél jobban
előhalad egy kanyarulat fejlődése, annál inkább szaporodik a támadás
pontok száma s így biztosan mondhatjuk, hogy a kanyarulat keretén belül
annál több lesz a parti omlások és szakadások száma is, melyek ugyancsak
a kanyarulat keretén belül kisebb kanyarulatokat hoznak létre, s ezáltal
a kanyarulatot szabálytalanná teszik. Ily kanyarulatot mutat végső kifejlő
désében az V. rajz is, mely természet után készíttetett, s a melyben a víz
sodrának iránya is jelezve van. E kanyarulatban hat parti támadás (1, 2, 3,
4, 5, 6) a kanyarulat fejlődését elősegíti, a kanyarulat belső szélén pedig
(a és &j-nél történő támadás, annak visszafejlődését, eltorzítását eredmé
nyezi. A végeredmény, mint a számokból is kitűnik (6:2) csak a kanyarulat
továbbfejlődése lehet.
Miután ( e ) pont (V. rajz) a folytonos támadás következtében mind
inkább közeledik (k ) ponthoz és viszont ugyanazon okból ( k ) pont is köze
ledik fej-hez; daczára a közöttük történt feliszapolásnak, végre annyira
megközelítik egymást, hogy fej-pontról a laza iszapfalon keresztül a víz (k )
ponthoz szivárog s végre magasabb vízállásnál a folyó sodra a választó
falat áttöri és a kanyarulatot megszünteti. A visszamaradt félkörös meder
most holt mederré válik, melybe a víz eleinte még alacsonyabb, később
pedig csak magasabb vízállásnál hatolhat. A folyó sodra ezentúl az új
folyóágyat használja, s így az elhagyott kanyarulatban tovahúzódó csendes
víz a medert csakhamar beiszapolja. Oly gyorsan eltűnik a régi meder,
hogy másfél év alatt az 1,78 m mélységű meder csupán 0,28 m mélységű
félkörös huppadás alakjában áll előttünk, melynek partjain elárvult fűzfák
ábrándoznak jobb időkről, mikor gyökereiket a folyó árja locsolgatta.
Mindezek nem csupán feltevések, hanem tapasztalati tények. A jelen
ségek okainak feltüntetése hiányos lehet, de a jelenségek leírása szigorúan
(79)
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szemléleti alapon történt. Láttam és figyelemmel kisértem a kanyarulatok
fejlődését, két kanyarulatnál pedig az áttörést. Az egyiknek (Sárvásár és
B.-Hunyad közt) holt medre ma már be van iszapolva, de a kanyarulat
alakja még jól kivehető ; a másik pedig Sárvásár mellett (Nyárszópatak)
ezen évben töretett át s a visszamaradt holt ágyat még a víz járja. Hogy
oly számos kanyarulat mellett aránylag oly kevés helyen láthatók az áttö
rések, annak oka tisztán a beiszapolás. Nincs a völgyfenéken kisebbszerű
mélyedés, vagy huppadás, mely a nagymérvű beiszapolás következtében
rövid idő alatt el ne tűnnék. Ily körülmények közt a régi kanyarulatok
nyomait hiába keressük; a partok fedő lejtői simák és nem nyújtanak
e tekintetben semmi felvilágosítást.
Hogy a folyó nem csupán egyes kanyarulatokat tör át, hanem egy
szerre tíz, tizenöt kanyarulatot kihagyva új medret készít magának, arra
nézve szintén láthatunk e völgyrészletben nyomokat. A Szárazér mocsará
hoz közel indul ki a Kőrös egy hajlatából, a jelenlegi mederrel párhuza
mosan, csaknem Bánffy-Hunyadig, egy még teljesen be nem iszapolt holt
meder. E holt folyó-ág partjai majdnem egy méterrel feküsznek alacso
nyabban a Kőrös jelenlegi partjainál. A másik holt ág közvetlenül BánffyHunyadon alul található, alig néhány méternyire a folyótól. Vonulási irá
nyát fűzfabokrok és csekély mélyedés jelzik.
Sajátságos, hogy a Kőrös a kanyarulatok félkörös holt medreit gyor
san beiszapolja; a most említett holt medreket pedig, melyek különben
sokkal idősebbek, még most sem volt képes eltüntetni. E jelenség csak
bizonyítékul hozható fel azon állítás mellett, hogy a beiszapolás legnagyobb
a mederben, azután közvetlenül a partok környékén ; távolabb pedig, hol
a régi holt ág húzódik, csekély. E dolgozatban csupán a Sebes-Kőrös forrás
területén észlelhető fontosabb jelenségeket mutattam be s így a leírt jelen
ségekből, bármily csábító legyen is az alkalom, messzebb menő, általános
értékű következtetéseket levonni nem volt czélom.

(80)
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Dr.

T

raxler

LÁszLÓ-tól.*

( E h h e z a I l - i k tá b la ).

A Keszthely melletti «H é v í z » tó fenekét Va egész IV2 m-nyi vastag
ságban egy sajátszerű, a köznép által találóan «korpá»-nak nevezett iszap
fedi, a mely egyéb szerves és szervetlen alkotórészein kívül jelentékeny
mennyiségű szivacs spikulákat is tartalmaz. Ezek figyelmemet részint
F r a n c é BEZSŐ-nelc a balatoni iszapot illető közleménye,** részint a meleg
vizű tónak a közönségesnél többet Ígérő szivacsfaunája következtében felköltvén, megkisérlettem meghatározni azon fajokat, a melyeknek vázait
ezen spikulák alkották. Vizsgálataim ugyan befejezetlenek, mégis az ered
mények ennek daczára is elég érdekesek arra, hogy közzétételüket tovább
ne halogassam.
Az iszapból salétromsavval való főzés, majd iszapolás utján meglehe
tős tisztán kiválasztható spikulák három csoportba sorozhatok: 1. amfidiskusok, 2. kicsiny gemmula tűk, 3. nagy skelett tűk.
Az amfidiskusok tengelyének hossza 20— 24 [x, a korong átmérője
16— 20 ;x. A korong csipkés, a csipkék száma 15— 20, a csipkék közti be
vágások nem igen mélyek. A tengely vastagsága 5— 6 |x, legtöbbször egé
szen sima, némelykor azonban 1—-2 nagy tüske látható rajta, vagy egész
felületén apró tüskés. Mindezen jelek teljesen elégségesek arra, hogy bennök az E p h y d a t ia flu via tilis ( L b k n .) V e j d . amfidiskusait, jóllehet ezeket
nagyságban egy kissé felülmúlják, kétséget kizárólag felismerhessük.
A gemmula tűk 70— 85 jx hosszúak és 6— 8 fx vastagok, de akadnak
olyanok is, a melyek hasonló vastagság mellett csak 40— 50 ;x hosszúak ;
hengeresek, tompavégűek, felületükön tüskések ; a tüskék nagyok, kúpo

* Bemutattatok az 1894. november 7-én tartott szakülésen.
** Földtani Közlöny X X IV . 111— 16. 1. — A «Héviz» iszapjának bőrizgató
hatása éppen úgy, mint ezt a balatoni iszapról F rancé Rezső megjegyzi, a kovaspikuláktól van. Nem csupán abból következtetem ezt, hogy a spikulák a diatomáknál
erre alakjuk- és nagyságuknál fogva alkalmasabbak, hanem mert ismeretes, hogy az
édesvízi szivacsokat ily hatás elérésére a gyógyászatban elég kiterjedten alkalmazzák,
s hazánk némely vidékein és egyebütt is, de kiváltképen Oroszországban mint
kedvelt népgyógyszer általánosan ismertek. V. ö. MemiiHHT.: Kvpcr, í>apMaKorH03iií C.
lleTepcöyprb. 1888. 188. 1., továbbá O. G rimm . Fishing and Hunting on Russian Waters.
St. Petersburg, 1883. 55. 1. stb.
(81)

110

TRAXLER LÁSZLÓ :

sak, hegyesek, legsűrűbben vannak a végeken. Egyátalán nagyon hasonlók
a Spongilla fragilis L eid y gemmula tűihez, amelyekből csakis egy sajátsá
gukban különböznek : igen gyakran tompaszög alatt kétszer meghajlottak.
Jóllehet ezen fajt gyűjteményemben Európa, Ázsia és Amerika legkülön
bözőbb vizeiből összesen 57 lelethelyről bírom és az eddig e fajról közzé
tett, összesen 17 rajzot* is összehasonlítottam, még sem találtam ezek
egyikénél sem oly gemmula tűket, a melyek hasonló módon lennének meg
görbülve. Az Euspongilla lacustris (L bkn .) VEYD.-nál az ilyen gemmula tűk
meglehetős gyakoriak ugyan, de ezekkel a kérdéses spikulákat nem azono
síthatom már csak azért sem, mert ezen fajnak orsóalakú parenchym tűi
az iszapban egyátalán nem találhatók.
A nagy skelett tűk közt két alak különböztethető meg élesen. Az egyik
ezek közül hegyes-, a másik tompavégü. A hegyesvégűek 212— 326 ja
hosszúak, 8— 22 p. vastagok, egyenesek vagy gyengén hajlottak, hengeresek,
lassan hegyesedők. A kisebbek közt akadnak olyanok, a melyek inkább
orsóalakúak, vagy pedig közepükön golyóformán vannak megvastagodva.
Felületük általában síma, de nem ritkán akadnak aprótüskések is.
A tompavégü tűk 204-— 309 ;x hosszúak, 16— 20 jx vastagok, egyenesek
vagy gyengén meghajlottak ; végeiken gyakran vastagabbak, mint a közé
pen és nem egyszer átmenetet látszanak képezni a hegyes tűkhöz; felüle
tük mindig sima. Ha ezen tűknek hovátartozását akarjuk megállapítani,
meglehetős zavarba kell jönnünk. Mind a Spongilla fragilis-mik, mind
pedig az Ephydatia fluviatilis-nak az eddigi megfigyelések szerint csakis
sima, kéthegyű skelett tűi vannak, s ha az Ephydatia fluviatilis-nál a szer
zők adataival ellenkezőleg észleltem is apró, sőt újabban hatalmasan
tüskés tűket is, sohasem láttam tompavégü spikulákat egyik fajnál sem. Az

* Proc. Zool. Soc. London. 1863. Pl. 38. Fig. 16, 17, 18.
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) Vol. 7. 1881. Pl. VI. Fig. 13.
Mem. Acad. Imp. St.-Peterbourg.
12b.

1882. 7. 5. T. 30. No. 10. T. 3. Fig. 12a,

K e t z e r . Die deutschen Süsswasserschwämme. Tübingen, 1883. Fig. 8.

Bozpraw i Sprawozdan Akad. Umiej. Krakow. 1884. T. XII. T. IX. Fig. 5,
6, 25.
Sitz. Ber. Dorpat. Naturf. Ges. 1884. Bd. VII. Taf. I. Fig. I, II, III.
Sitz. Ber. k. böhm. Ges. Wiss. math, naturw. Cl. 1885. T. Fig. 3, 4, 5, 7, 8.
Arch. Slaves Biologie. 1886. T. I. T. Fig. 5, 6, 25.
Journ. Quek. Micr. Club. 1886. II. Ser. Vol. H. Pl. XV. Fig. 2, 3, 5.
Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia. 1887. PI. VIH. Fig. I , II, III, IV.
Trans. Koy. Soc. Canada. Vol. 7. Sect. 4. 1889. Pl. IV. Fig. 1.
Kevue scientif. du Bourbonnais et du Centre de la France. 1889. Tome II.
Pl. I. Fig. 5.
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ilyen spikulák kizárólag a trópusok alatt élő fajok sajátságai, s ha ezek
közül a gemmulával birókat, — mert nincsenek itt az azokhoz tartozó
gemmula spikulák, — elhagyjuk, nem marad más, mint a Potarnolepis
M a r s h . (Congo folyam), a Lessepsia K e l l e r (Suezi csatorna) és esetleg az
Uruguaya C a r t e r (Amazon folyam) fajai, a mely utóbbiakról ismeretes,
hogy hosszabb időn át is tenyészhetnek gemmulatio nélkül is. Jóllehet a
trópusi vizek hőmérséklete a «Hévíz» tóval (évszakok szerint 23— 36,3 °C)
körülbelül megegyezik, úgy, hogy önkénytelenül is eszünkbe ötlik, nincs-e
itt is a jégkorszakot megelőző melegebb éghajlat valamely maradványá
val dolgunk, mégis ha e tűket a nevezett genusok skelett tűivel össze
hasonlítjuk, csak nagyon kétkedve határozhatunk. Mindezen fajok tűi sza
bályosan hajlottak, szabályos gömbölyűvégűek, és egyátalán alakban és
nagyságban egészen egyenletesek, mint azt H i n d e G. J. úr szívessége foly
tán az Uruguaya coralloides (Bwbk.) C a r t e r - m I magam is megfigyelhet
tem, és a mit H i n d e úr, összehasonlítván a hévízi tűket a többi Uru
guaya faj tűivel, hozzám intézett levelében szintén megjegyzett.* Nem
lehetetlen ugyan, hogy a viz állandóan magas hőmérséklete a Spongilla
fragilis és az Ephydatia fluviatilis kovarészeire van oly befolyással, hogy
ezek ily szokatlan módon elváltoznak, de az sem lehetetlen, hogy az iszap
spikulái az Ephydatia fluviatilis-hoz (amfidiskusok és aprótüskés skelet: t ű k . a Spongilla fragilis-hoz (tüskés gemmula tűk és sima hegyes skelett
: v . k . r - valamely gemmulanélküli ismeretlen fajhoz (tompavégű skelett tűk)
tartoznak : avagy az amfidiskusok, a sima és aprótüskés hegyes tűk az
E. ' y datia fluviatilis részei, a tompavégű tüskés tűk, és a tompavégű sima
tűk pedig valamely más faj vázát képezik, a mely sem a Spongilla fragilis
sel, sem az Euspongilla lacustris-sal nem azonosítható.
De nem akarok még több ily hypothesist is megkoczkáztatni, mint
hogy mindezt tisztán az iszapban található spikulákra támaszkodva eldön
teni úgy sem lehet ; ezeknek helyes csoportosításához és meghatározásá
hoz okvetlen azon szivacsokat kellene ismernünk, a melyek a Hévíz tóban
élnek, csakis ily módon lenne lehetséges az érdekes kérdést eldönteni :
két vagy három fajjal van-e itt dolgunk, és ezek közül egy vagy kettő uj-e,
vagy pedig csupán ismert fajoknak a szokatlan körülmények folytán elvál
tozott kovarészei űznek ily játékot. B r a u n P á l gyógyszerész úr, a kinek az
iszappróbákat is köszönhetem, sokat fáradozott e végből, de sem a tó köze

* «T h ey

d iffe r

m a in ly

c y lin d r ic a l a n d in h a v in g th e ir
r a n c e o f in te r m e d ia te fo r m s
p o in te d

ends

and

th e

fr o m
ends

th e

S.

A m e r ic a n

le s s r e g u la r ly

b e tw e e n th e fu s ifo r m

c y lin d r ic a l

s p ic u le s o f

e n d s .»
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pén álló fürdőház gerendáin, sem pedig a parti fák gyökerein nem buk
kanhatott szivacsokra.
Tábla-magyarázat.
1— 3. ábra. Amfidiskusok oldalról tekintve mintegy 800-szoros nagyítással.
4. «
«
felülről
«
«
«
«
5— 7. « Gemmula túk mintegy 800-szoros nagyítással.
8— 9. « Hengeres, hegyes skelett tűk mintegy 200-szoros nagyítással.
10. « Aprótüskés skelett tű mintegy 200-szoros nagyítással.
11—13. « Orsóalakú skelett tűk
«
«
«
14. « Hegyes skelett tű, közepén golyóalakúlag megvastagodva mintegy
200-szoros nagyítással.
15— 20. « Tompavégű skelett tűk mintegy 200-szoros nagyítással.
21— 23. « Nyomorék tompavégű skelett tűk mintegy 200-szoros nagyítással.

A KOLOZSVÁRT SZÉNTELEP.
D e . LŐRENTHEY iM R E -tŐ l.

1892 május havában egyszerre az a hír terjedt el Kolozsvárt, hogy a
város területén egy széntelepet fedeztek föl. Egyidejűleg ezen hír szárnyra
keltével egy úr fölkeresett engem, — akkor még kolozsvári egyetemi tanár
segéd voltam, — hogy a magával hozott szénre nézve mondjak véleményt.
A kérdéses «szén» lignit volt. Első rátekintésre a jól ismert köpeczi
lignitnek tartottam, mivel annyira hasonlít ahhoz, hogy a két lelethely
lignit anyagát egymás mellé téve, lehetetlen a kettőt egymástól megkülön
böztetni. A kolozsvári lignit tele van a P la n o r b in a e ellapított fehér hé
jaival és egy gerinczes csonttöredékeivel, éppen úgy, mint a köpeczi
lignit némely rétege.
A lignitet a vasútállomás közelében Kolozsvár északi részén a Kővári
úr tulajdonát képező telken, kútásás alkalmával találták.
A telek tulajdonosa rendelkezésemre bocsátotta a kútásónak a réteg
sorozatra vonatkozó följegyzését, amelynek alapján a rétegsorozat — felülről
lefelé — a következőkben állapítható meg :
_
fekete termőföld .................sárgás agyag
... ...................
finomabb és durvább szemű kavics
fekete föld
... ... ...................
lignit ..................
...................
iszapszert! fekete föld ___ ___ ...
(84)

1 m
1 «
5,5 «
2 «
2 «
1,5 «

113

A KOLOZSVÁRI SZÉNTELEP.

A helyszínen a kihányt anyagból néhány O stra c o d a fajon, S p o n tűn és fölismerhetetlen csonttöredéken kívül * a következő faunát
gyűjtöttem :

g illa

C a sto r fib e r L

1.

in n é

fossilis.

1891. C a s to r fib e r L. foss. H alaváts Gy. A magyarországi fosszil hódmaradványok.
(Természetrajzi Füzetek. XIV. köt. 8 4 1. —
Lásd ugyanitt az előző irodalmat.)

Egy vöröses barnaszinű alsó baloldali állkapocsból való zápfogat
találtak a munkások, a melynél a szabály szerint kívülről 1, belülről pedig
3 foglemezredő hatol a fogba. A belső fogredők közül az első kisebb a má
sodiknál. A fog hossza kb. 30 mm, a rágólap hossza 9 mm, a szélessége
pedig 8 mm. A lignitben nagy mennyiségben előforduló szenes anyaggal
beivódott barnaszínű csonttöredékek valószínűleg szintén a C a sto r - hoz
tartoznak.
S.

B y t h in ia v en trico sa G

kay

.

Több fogyatékos példányt gyűjtöttem a fekete homokból, melyeket az
erősen domború kanyarulatai és erős varratvonala alapján ide veszek és
pedig mivel a ház tekercse a töredékekből Ítélve összenyomott, az utolsó
kanyarulat pedig erősen felfújt, kerekded, a B y t h in ia v en trico sa var. in fla ta val azonosíthatók. A szarunemű fedőik is igen gyakoriak. Ezen faj csakis
az erdélyi részekből ismeretes és még ma is él Kolozsvár környékén. B i e l z
az erdélyi részekből ezen fajt először mint B y t h i n i a t r a n s s y l v a n ic a -t s
később mint B . T r o s c h e li -t írta le.** Fiatal, fejletlen példányaim egyeznek
a R o l l e által Schönsteinből ismertetett P a lu d in a ( B y th i n i a ) U n g eri R o l l e
fiatal példányaival.***
P la n o r b is h ia n s R

3.

I860. P la n o rb is h ia n s R

olle.

F. R

olle

:

olle

.

Die Lignit-Ablagerung des Beckens von
Schönstein in Unter-Steiermark und ihre
Fossilien.
(Sitzungsberichte d. mathem.naturw. Classe d. k. Akad. d. Wiss. Wien,
Bd. XLI. pag. 32. Taf. U . Fig. 5.)

Ezen kis fajnak néhány példányát találtam a fekete homokban, de
mivel a szájnyílása töredékes, nem merem teljes határozottsággal azono
sítani a schönsteini fajjal, daczára annak, hogy különben egyezik azzal.
* F

rancé

R

ezső

ú r s z ív e s v o lt m a g á r a

v á lla ln i a lig n it g ó r c s ö v i t a n u lm á n y o 

z á s á t . ( L á s d a k ö v e t k e z ő é r t e k e z é s t .)
* * B i e l z E. A. : Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens.
2. kiadás. 190. 1. Nagy-Szeben. 1867.
*** F. R o l l e : Lignit von Schönstem, pag. 31. Taf. III. Fig. 2.

Földtani Közlöny, XXV, köt. 1895.
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4. Planorbis ( Gyraulus) crista L inné.
1860. P la n o r b is c r is ta L. B

olle.

Ugyanott, pag. 25. Taf. II. Fig. 3.

Míg a homokban csak egy példányt találtam, addig a fehér laza agyag
ból három typusos példányt gyűjtöttem. Náddal sűrűn benőtt álló vizekben
és hegyi tavakban fordul elő. Nagy-Szeben környékén ma is él.

5. Planorbis ( Gyraulus) glaber J e f f r e y s .

A fekete homokból szedtem ki 22 példányt, melyet ide számítok. Pél
dányaimon nem látszanak a jellegek úgy, mint az élő alakoknál. A kanya
rulatok felül a középpontban bemélyedtek, alul lapos tál alakúlag mélyed
nek be. A ház 4,5— 5 kanyarulatból áll, korongalakú. A kanyarulatok elég
birtelenül növekednek, az utolsó hirtelenebbiil és erősebben szélesből ki,
mint a typusnál és így a szájnyílás sem «nyomott-kerekdeden tojásdad»,
hanem csak kerekdeden tojásdad. A varratok mélyek. Alakjaim valamivel
kisebbek, mint a most élők, ezeknek csaknem a fele vagy kétharmada.

6. Planorbis ( Tropodism s) marginatus D raparnaud.

Ezen fajnak, a mely a fekete homokban leggyakoribb, több mint száz
példányát gyűjtöttem, ezek között azonban ép kevés van. Az ép példányok
6— 7 gyengén növekedő kanyarulatból állanak, a melyeket erős varratvonal
különít el egymástól. A ház mindkét oldalt gyengén homorú, csakhogy míg
felül a kanyarulatok domborúak, addig alul csaknem laposak és élezettek.
Az utolsó kanyarulat még egyszer olyan széles, mint az utolsóelőtti. A száj
nyílás ferdén tojásdad, ott, a hol az utolsóelőtti kanyarulattal érintkezik,
gyengén kimetszett. Az ajak éles. Állóvizekben az erdélyi részekben ma is él.
Ezen fajnak összenyomott héja helyenként oly nagy mennyiség
ben fordul elő a lignitben is, hogy egész mészréteget képez.

7. Clausilia sp.
Egy 12 gyengén növekedő kanyarulatból álló házat találtam, ugyan
csak a fekete homokban, mely kékes színű, helyenként fehér foltokkal. A ház
10 mm magas és 2,5 mm széles, finom bordákkal sűrűn van fedve. A száj
nyílás csaknem hosszúkás négyszög alakú, a szélei fogyatékosak. Az utolsó
kanyarulaton a köldökhöz közel egy erős, majd egy gyengébb ráncz fut
a szájnyílás széléhez.
A szájnyílásban megvan az alsó, a felső és a belső ajkon lévő lemez,
de mivel ezeknek egymáshoz való viszonya nem tanulmányozható, nem
lehet megállapítani, hogy melyik alnemhez s fajhoz tartozik.
(86)
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8. Limnaea sp. Van még néhány csigatöredékem a fekete homokból,

mely valamely L im n aea - hoz tartozik.
9. Pisidium sp. Egy apró fajnak a töredékei fordulnak elő a fekete
homokban.
10. Anodonta sp. Igen vékony és lapos gyöngyházfényű héj töredé
keket találtam, melyek minden bizonynyal valamely Anodonta töredékei.
***
A növényországot a szenesült sáson kívül még igen szép Chara ter
mések képviselik.

11. Chara Escheri A l e x . B r a u n .
1860. C h a r a E s c h e r i A l e x B r a u n . F. U n g e r . Die Pflanzenreste der Lignit-Ablage
rung von Schönstem in Unter-Steiermark. (Sitzungs
berichte d. math.-naturw. Classe d. k. Akad. der
Wiss. Wien. Bd. XLI. P. 44. Taf. IV. Fig. 1— 5.)
r itk á k , miként a schönsteini
miocánkorú képződményben. Ez is

A z ig e n j ó m e g t a r t á s ú t e r m é s e k it t s e m
é d e s v iz i m á r g á b a n é s n é m e ly s c h w e iz i
a fe k e te h o m o k b ó l v a ló .
A
ag ya got,

k ú tb ó l

k ih á n y t a n y a g

m e ly b e n :

k ö zö tt

ta lá lta m

sok

feh é re s

laza,

könnyű

Ostracoda- k , Bythinia ventricosa G r a y , Planorbis

( G y ra u la s) crista L . ,

Planorbis (Gyraulns) glaber J e f f ., Limnaea s p .,

Pisidiam sp., Chara Escheri A . B r a u n f o r d u ln a k e lő .

Ezen a n y a g a kút mélyéből került a fölszinre és daczára annak, hogy
elég nagy m e n n y is é g b e n fordul elő, a kútásó rétegsorozatában még sem
szerepel. Az említett szerves eredetű zárványaiból következtetve, a fekete
homokkal egykorú, mivel ezek mindenben teljesen egyeznek a fekete homok
zárványaival.
A kút alul már be volt falazva, midőn én a leletről értesülve, a hely
színére mentem és így személyesen nem győződhettem meg a településről,
kénytelen vagyok tehát a kapott adattal megelégedni és azt a legjobb hiszemüséggel közölni.
Ezen kolozsvári lignit külsejére nézve az összetéveszthetésig hasonlít a
köpeczihez, korra nézve azonban attól eltér. A köpeczi lignit azon levantei
korú fehéres agyag rétegbe van települve, melynek faunáját T. B o t h L ajo s
ismertette Bodos vidékéről.* Míg Kolozsvár környékén ezen levantei réte
geknek nyoma sincs, addig a székelyföldön mindig társulva fordul elő a
lignittel.
* T. R oth L ajos : Adalék a székelyföld neogén édesvizi lerakodások faunájának
ismertetéséhez. Földtani Közlöny. 1881. XI. köt. 12 1.
(87)
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A kolozsvári lignit már a faunájából ítélve is fiatalabb alevantei korú
köpeczi lignitnél, mivel minden faja ma is élő, bár közöttük vannak olya
nok is, melyek már régibb korban is éltek. így a Castor fiber L. fossilis,
a Planorbis (Tropodiscus) cfr. marginatus D r a p . már a székelyföldi lignit
képződményben is előfordulnak; a Planorbis hians K o l l e (?), Planorbis
( Gyraidus) crista L. és Chara Escheri A. B r a u n pedig a schönsteini lignitet
magába záró rétegekből ismeretesek. Azt hiszem, nem tévedek, ha ezen
kolozsvári lignitet diluviális korúnak veszem.
Ezen lignit fölfedezése némileg megváltoztatja Kolozsvár környéké
nek rétegsorozatát, a mennyiben a Fellegvár északi részén elterülő medenczében a diluvialis képződményeket nemcsak kavics képviseli, hanem
lignit is.
A lignit művelésre nem méltó, daczára a telep kitűnő fekvésének,
mert aránylag vékony és még ebbe is vékony homok- és csigadús erek van
nak települve. A telep maga szintén igen kis terjedelmű, mert az ismerte
tett kúttól néhány méterrel D-felé és E-felé a kutakban már nem fordul
elő, valamint a Nádos balpartján sem találták meg sehol. A telep tehát
legföljebb néhány méter szélességben terjedhet KNy-i irányban.
Ugyanebből a kútból annak az ásása közben egy Equus fog, egy
fiatal Sus scropha L.-nak egy zápfoga és egy B os-na k valószínűleg a
taurus L.-nak az alsó bal állkapocs töredéke három zápfoggal került a
kolozsvári egyetem ásvány-földtani gyűjteményébe, melyek a kútásók állí
tása szerint szintén a lignitből valók, de a belétapadt anyagból látni, hogy
más rétegből eredhetnek. Nem lehetetlen, hogy ezen réteg, melyből ezek
erednek, már ó-alluviumi.

A KOLOZSVÁRI LIGNIT MIKROSZKOPOS NÖVÉNY- ÉS
ÁLLATVILÁGA.
F r a n c é R E Z s ő -t ö l.*

Dr.

L ő r e n t h e v I m r e s z ív e s s é g e f o ly t á n a l k a l m a m n y í lt a s z ó b a n fo r g ó

a n y a g e g y r é s z é t m ik r o s z k ó p

a la t t m e g v i z s g á l n o m , m i a n n y iv a l k ö n n y e b b

v o lt , m e r t a lig n it m i n d e n n e h é z s é g n é lk ü l is z a p o lh a t ó .

A készített práparatumokban, melyek a magy. nemz. múzeum növény
tani osztályának tulajdonába mentek át és ott megszemléllietők, egész kis
mikrofaunát és -flórát sikerült észlelnem, melynek egyes képviselői systematikus sorrendben a következők :
* Előadta az 1894 november 7-én tartott szakülésén.
(88 )
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I. Mihrophyta.
Bacillariacea.
1. Sgnedra Ulna E hrb. Különböző töredékei meglehetősen gyakoriak

az anyagban.
2. Cymbella Ehrenbergii K tz . Sokszor csaknem egészen teljes pél
dányai nem ritkák. 53 fi hosszú, 13 fi széles.
3. Epithemia turgida var. genuina G r u n o w . Igen gyakori. 40 fi
hosszú, 11 fi széles.
4. Cocconeis pediculus E hrb . Pánczélmaradvánvai elég gyakoriak.
29 fi hosszú, 21 Va fi széles.
5. Fragilaria construens B alfs. Széttöredezett szalagjai elég hamar
szembeötlők. Az egyének hossza 22 fi, szélességük 3 fi.
6. Navicula sp. Egy meg nem határozható kis faj nehány töredéke.
7. Pinnularia nobilis B abenh. Csak töredékekben fordul elő. Néhány
példányát láttam csak ezen kovamoszatnak, melyeken azonban méréseket
nem lehetett eszközölnöm.
8. Nitzschia communis B abenh. Aránylag gyakori kis alak, melynek
példányai csak 7Va ;i hosszúságot értek el, szélességük pedig csak 3 fi.
Ezen kivül leltem az iszapolt anyagban olyan kősejteket is, a minők
jellemzők a Gramineá k-ra nézve.

II. Mihrozoa.
I. Rhizopoda.
1. Diffhcgia constricta E h r b . Csak egyetlen alkalommal láttam egy
64 fi hosszú és 48 ;i legnagyobb szélességet elérő Difflugia héjat, mely
alakjával, szájnyílásának fekvésével egyenesen az édesvízi mocsarak D . con
stricta-jára vall.
II. Flagellata.
1. Trachelomonas volvocina E hrb. Ezen közönséges ázalékállatocska
kemény tokjai a jellemző szájnyílással az átvizsgált anyagban igen gya
koriak. Ezen tokok átmérője ingadozik 15 — 17 fi közt.
2. Trachelomonas lagenella S tein . Nehány példányát mérhettem,
melyek hosszúsága 7 fi, szélessége 6 fi volt, míg az ezen fajra jellemző
nyak lVa ji hosszú. Nyilvánvaló, hogy csak igen fiatal példányokról
van szó.
3. Phacotus. len ticu la ris (E hrb.) S t . Ezen alak, melyet már a tihanyi
(89)
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tőzegtelepből ismertettem e folyóirat hasábjain,* ezen lignitben nem igen
gyakori, csak nehány pánczélmaradványt észleltem, melyeken az ezekre
jellemző díszítések még jól kivehetők. Ezek átmérője 15 p volt.
Nagy számban fordultak végre elő az anyagban Spongilla tűk is,
melyek a közönséges édesvízi szivacsra mutatnak.
Az így constatait mikroszkopos növény- és állatvilág tökéletesen meg
egyezik a recens állandóvizű, növénydús pocsolyák és kisebb állóvizek
állat- és növénytársaságával, különösen jellemzők a Pinnulariák, Cocconeisek és Difflugiák. Az Epithemia, Cocconeis és Synedra, de különösen az
első kettő, helyhez kötött szervezetek, melyek rendesen más növényekre,
úgy mint Yaucheriákra és Cladophorákra tapadnak. Előfordulások arra is
enged következtetnünk, hogy gazdanövényeik is népesítették hajdan lelethe
lyük vizét. A talált kősejtek pedig igen jól férnek meg azon feltevéssel, hogy
ezek a valamikori mocsár szélét benövő Juncaceák maradványai.
Az anyag mikroszkopos megvizsgálása tehát megerősíti a többi
zárvány alapján levonható feltevést, tudni illik azt, hogy ezen lignit egy
hajdani kis terjedelmű, növénydús, szélén juncaceákkal benőtt mocsárban
képződött.

RELATÍV n e h é z s é g i m é r é s e k .
(Relative Schwerebestimmungen, von Oberstlieutenant R o b b e t v . S t e e n e c k .
Separatabdruck aus den Mittheilungen des k. u. k. militär-geographischen
Institutes, XIII. Bd. Wien. 1894.)
Ez czíme azon úgy geodesiailag, mint geologiailag rendkívül fontos munká
nak, melyben a szerző Ausztria-Magyarországban eszközölt relatív ingaméréseiről
beszámol. A munka kezdeményezése 1894-ig nyúlik vissza; ez idő után foglalko
zott a katonai geográfiái intézet csillagászati osztályának tudós vezetője a nehéz
ségi erő mérésével a Föld belsejében, és 1888-től 1893 végéig folyt szakadatlanul
azon munka, melynek eredményéről e sorok fogalmat akarnak adni s mely most
előzetes befejezést is nyert. Az egyes évek munkálatait hasonló czímű értekezé
sek adják, melyek az idéztem helyen korábbi években jelentek meg. 14, részben
bajor, részben olasz területen fekvő állomást beleértve, melyek megvizsgálása az
Alpok nehézségi viszonyainak tanulmányozásánál vált szükségessé, az értekezés
309 állomáson adja a nehézségi gyorsulás pontosan megfigyelt és tengerre redukált
értékét, és elég nagy számú azon állomások jegyzéke is, mely közelítő függő ónel
téréseket szolgáltat. Ez állomások közül 40 elég egyenletesen eloszlott pont esik
Cseh-Morvaországra, két elszigetelt pont Szarajevóra és Raguzára, a többi 267 tel
jesen összefüggő, Marosvásárhelytől Bregenzig terjedő lánczolatot képez. E láncz
* Földtani Közlöny, XXIV . köt. 115. 1.

(9b)

RELATIV NEHÉZSÉGI MÉRÉSEK.

119

északkeleti ága Lembergben kezdődik, Siawskon, Munkácson, Nyíregyházán, Debreczenen át Mezőtúr felé veszi útját. Egy másik rövidebb északi ága Dobsinától
kiindulva Miskolczon át Nyíregyházán egyesül a főággal, míg Marosvásárhelyt
a mérések egy keleti ága is veszi kezdetét, mely Nagyváradon áthaladva ugyancsak
Mezőtúron egyesül a főággal. Ez innen Budapest felé vonul, fővárosunkat és
közelebbi környékét behálózva, a Balaton északi felét behurkolja és Szombat
helyt szétágazva Bées és Gleichenberg felé bocsát egy-egy ágat, melyek Gráczban ismét egyesülnek. Innen Marburgba jut és tisztán nyugoti irányban Brixenig
haladva ismét Innsbruckot, Landecket, a Stilfser Joch-ot, Bozent átölelő hurkot
képez, melyből végül 3 ág nyúlik ki ; az egyik Innsbruckból Kufsteinon át Mün
chen felé, a másik Landeckből Bludenzen át Bregenzbe, a harmadik Bozenből
Trieszten, Veronán, Mantuán át Paduáig és Velenczéig nyúlik, úgy hogy a hosszú
lánczolat a legkülönbözőbb geographiai és geológiai formátiókon átvonul, me
lyeknek befolyása az ingamérésekre a munkában összeállított táblázatban és még
inkább a hozzácsatolt elég nagy méretű színes térképen rendkívül áttekinthető.
V on Sterneck alezredes készüléke nagyon compendiosus, könnyen hordoz
ható, invariabilis félmásodperczes inga, melynek lengési idejét a coincidentiák
módszerével határozza meg. Úgy az inga jóságát, mint a megfigyelések pontos
ságát misem bizonyítja jobban, mint azon körülmény, hogy az inga a külső mun
kának megkezdése előtt és befejezése után Bécsben, a kiindulási ponton észlelt
lengési ideje alig különbözik a másodpercznek egynéhány tizmilliomod részével,
s hogy a brixeni 1887-ben és 1891-ben eszközölt megfigyelések teljesen azonosak.
A műszer bő leírását, használatát és a reductióhoz szükséges adatokat, formulákat
és táblázatokat von Sterneck a «Mittheilungen# II. (1882-iki) kötetében adja.
Számos megfigyelés alkalmával szerzett bő tapasztalat után az ingakészülék
1887-ben kissé módosult és e módosított alakjaAz, mely a későbbi megfigyelésekben
szerepelt. (Mittheilungen, VII. köt. 1887). A leírás különben, melynek itt csak leg
lényegesebb részeit ragadhatjuk ki, oly tökéletes és mintaszerű, hogy mindenki,
a ki von Sterneck közleményeit gonddal tanulmányozza, képes lesz maga is jó,
hasznavehető megfigyeléseket eszközölni.
Az inga, a physikus egyik legpontosabb mérőkészüléke, ma mindinkább
geológiai műszerré is alakúi át, és ezért leírását e helyen nem tartom fölösleges
nek. V on Sterneck ingája erősen aranyozott sárgarézből készült, mintegy 25 cm
hosszú és közel 1100 g súlyú. Budja 8,5 mm vastag, kerek pálcza, mely a lencsével,
alapjával egybekapcsolt két csonka kúppal, merev egészet képez. A rúd felső
vége az achátból készült forgási élek foglalatját hordja és elölső oldalán kis siktükörrel is el van látva. A foglalat a rúd mindkét oldalán két 80° oldalhajlássál
biró achátból csiszolt élt tart ; a szélsők, az úgynevezett segédélek az inga előzetes
beigazításánál szerepelnek, míg a belsőkön az inga csak a tulajdonképení meg
figyelések alatt nyugszik. Az inga állványa egyetlen darabból öntött, kúposán
összehajló háromláb, melyet alúl és felül erős rézgyűrű zár be. Az alsó gyűrű vizszintezésre szolgáló három lábcsavart hord, a felső alkalmasan megerősített achátlemezt, melyen az inga élei nyugosznak, s mely e czélból érzékeny libellával víz
szintesre állítható. Az inga lengési síkjában fekvő láb az ingalencse magasságá
ban ketté oszlik, hogy a lengés okozta légáramlatnak útját ne állja. A felső achátlemez hosszúkás áttöréssel bír ; a nyílás hossztengelye mentén az inga élfoglalat(91)
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jával kényelmesen átdugható, míg azután 90°-kal megforgatva, éleivel a lemezre
ráfekszik. E nyílás kisebbik tengelye irányában még két más, sárgarézhengerrel
kitöltött nyílás van, melyre az inga segédélei feküsznek úgy, hogy a tulajdonképeni
élek mintegy fél mm-nyire az aehátlemez fölött lebegnek. E két rézhenger közös
emelővel sülyeszthető és emelhető ; a sülyesztés ráfekteti az ingát tulajdonképeni
éleivel a lemezre, midőn is a segédélek a rézhengerek fölött maradt nyílásaiba
sülyedvén, tovább szerepet nem játszanak ; az emelés ellenben kiakasztja ismét az
ingát. Ez emelő lassújáratú csavarral mozgatható, úgy hogy minden zökkenés
ki van zárva. A felső gyűrű, melyen az aehátlemez természetesen feszültség nél
kül nyugszik, még egy álló síktükröt is hord, mely az inga nyugalmi helyzetében
az ingán levő tükörrel két csavar segélyével párhuzamosan állítható. Az állvány
alsó gyűrűje még egy megakasztót is hord, mely az ingát minden kívánt amplitú
dóban fogva tartja és elforgatás után zökkenés nélkül eleresztve, lengésbe hozza.
Az egész műszert légáramlások, por és gyors hőmérsékleti változások ellen
üvegszekrény védi, mely mindazonáltal az ingán szükséges valamennyi műveletet
kívülről is enged megtenni. Igen pontos és különösen az ingarúd közepes hő
mérsékletét mutató thermometer a műszer fontos kísérő része.
A lengési idő meghatározására szolgáló úgynevezett coincidentia-készülék
a következő berendezéssel bír. Prismatikus, 20 cm hosszú, 10 cm széles és 14 cm
magas sárgarézszekrényen vagy nyolezszoros nagyítású, fonalkereszttel ellátott
távcső nyugszik. A szekrény elülső oldalán fehér üvegre festett skálát hord, olda
lán pedig nyílás van, melyen át a szekrény belsejében lévő tükör segélyével a
skála hátulról megvilágítható. A távcső úgy állítandó, hogy az inga tükrében
a skála reflektált képét lássuk, még pedig fel- és le mozogva, ha az inga leng.
A skála 0 pontja át van törve ; mögötte egyenlő magasságban kis fémlemez van,
melynek 0,5 mm széles vízszintes rése a skála 0 pontját pótolja. A távcsőben tehát
a skála 0 pontja helyett fényes vonal fog látszani. E lemez mögött nehány mm-re
még másik egészen hasonló réssel ellátott lemez is van, mely azonban egy
elektromágnes emelőjére van erősítve ; áramzárás pillanatában a lemez lefelé,
áramnyitás pillanatában ellenrugó segítségével felfelé mozog. Természetes, hogy
most a távcsőben fénycsikot csak akkor fogunk láthatni, ha a két lemez rései
összeesnek. A mozgó lemez úgy állítható, hogy ez összeesés a horgony mozgása
közben létesüljön, úgy hogy áramzárás- és nyitáskor is egy-egy fényvillám létesül.
Ha az elektromágnest másodperczes chronometerrel kapcsoljuk össze, akkor a rés
fényes képe másodperczenkint kétszer villan fel, és ha az áramzárással járó kevésbbé
szabatos képet egészen figyelmen kívül hagyjuk, a következő jelenséget tapasztal
hatjuk : lengő inga mellett, melynek lengési ideje (vagy annak egész többszörösei
vagy aliquot törtrészei) nem vág össze egészen pontosan az óra áramzárási közei
vel, a fényes csík a távcső látmezejének mindig más-más pontján jelenik meg :
eleinte a horizontális fonal felett, majd ehhez lassan közeledik, vele összeesik,
azután lefelé vándorol, megfordúl és bizonyos idő múlva ismét a horizontális
fonálra esik. Világos jelenség, mert az inga a másodperczenkint szabályosan egy
másra következő áramnyitások pillanatában mindig más más helyzetet foglal el
a távcsővel szemben, és ugyanazon helyzetet csak akkor, ha a esik is a látmező
ugyanazon, pl. a fonalkereszt horizontális fonala által megjelölt pontjában áll.
Ez időközökben az inga egy teljes lengéssel többet vagy kevesebbet végzett, mint
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az óra áramzárást és ennélfogva a nagyon kényelmesen észlelhető coincidentiák
időpillanataiból az inga lengési ideje igen nagy pontossággal meghatározható. Az
óra járásának lehetőleg kis befolyásolása végett az elektromágnest különben csak
a coincidentiák közeledtekor csatolják be. Az inga amplitúdója a távcsőben fel
és lelengő skálaképen pontosan leolvasható és minden tekintetben nagy előny, hogy
a kilengés 10—20 ívpercznyi közön belül marad. Az állványhoz erősített és nyugvó
inga mellett amannak tükrével párhuzamosan állított tükör természetesen szin
tén adja a skála képét, mely azonban teljesen nyugodtan áll. Ennek helyzete a
fonalkereszthez biztosít arról, hogy megfigyelés közben a műszer helyzete nem
változott, vagy lehetővé teszi az esetleges változásokat a távcső helyzetében
eltüntetni.
Az inga ugyancsak transportabilie, mintegy 320 kg súlyú, két részre bontható
és gipszszel összekötött kőpilléren nyugszik, mely rövid negyedóra lefolyása alatt
felállítható. A coincidentia-műszer szintén szétbontható, stabilis asztalon nyug
szik. Az ingának a számításra szükséges változatlan állandói természetesen otthon,
kényelmes helyiségben határozhatók meg.
Az inga megfigyelésekkel párhuzamosan haladnak az időmeghatározások is,
melyek az áramot szakító óra pontos járásának ismeretéhez vezetnek. Ezeket
napmagasságmérések szolgáltatták 20 cm átmérőjű körökkel biró universale segé
lyével. Az időn kívül sok helyen meghatározták ugyancsak csillagászati úton a
geographiai szélességet is, mely a pontos katonai térképek adataival összehason
lítva, megadja a geodesiai és csillagászati zenith különbségét, tehát a függő ónel
térést. Az ivmértékben kifejezett függő óneltérés, szorozva az illető helyen észlelt
nehézségi gyorsulással, szolgáltatja a nehézségi erőnek a meridiansíkjába észak
felé eső vizsintes változását, mely szintén fontos segédeszköz földalatti tömegek
helyének és jellegének kikutatására.
V on S terneck tapasztalatai szerint az ingamérések pontosságát nem annyira
az időmeghatározásoknak, mint az összehasonlításra szánt chronometerek száma
dönti el, s ezért többnyire 4—5 chronometerrel és 4 ingával történtek a megfigye
lések az egyes helyeken. Megjegyzendő még, hogy a teljes állomás 4 ingából,
2 ingaállványból, 2 kőpillérből és a távcsőleolvasás számára 2 asztalból állott. Ha
most tekintetbe veszszük, hogy minden egyes megfigyelő helyen nem éppen csekély
munka az isolált oszlop beásása a földbe, az inga és a csillagászati műszerek
felállítása, melyek fölé a legtöbb esetben még védősátrat is kellett emelni, igazán
csodálkoznunk kell, hogy esetleges időjárási zavaroktól eltekintve, naponként egy
teljes állomás volt absolválható. Sőt Magyarországon naponként két állomás
került megfigyelés alá és csak Budapesten folytak hosszabb ideig a megfigyelések,
hogy ez állomáson újabb vizsgálódások számára új kiindulási pont nyeressék.
Misem dicsérheti jobban von S terneck és munkatársai lankadatlan szorgalmát és
ügybuzgalmát.
Miután az egyes helyeken az inga lengési ideje a műszer állandóinak tekin
tetbevételével és különösen a hőmérséklet és levegő nyomásának változása miatt
redukáltatok, számítja belőlük von S terneck a helyi megfigyelt nehézségi gyor
sulást azon értékkel, mely a kiindulási helyül szolgáló ponton érvényes. E pont
a katonai földrajzi intézet pinczepillérje -f48° 12'40" szélesség, 34° 1' Ferrói kel.
hosszúság, 183 m tengermagasság alatt, melyen a nehézségi gyorsulás 9,80876,
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és a másodpercz-inga hossza 0,933835 m. A gyorsulásnak helyi megfigyelt értékeit
visszavezeti most von S terneck a tengerszinre, az által, hogy tekintetbe veszi a
hely tengermagasságát, a tenger színétől a megfigyelő lábáig emelkedő földtömeg
vonzását és azon vonzást, melyet a megfigyelő fölé emelkedő környező tömegek
gyakorolnak. Ezen redukált és a táblázatos kimutatásban g0-val jelölt értékek most
közvetlenül összehasonlíthatók ama theoretikus y 0 = 9,780 (1+0,005310 sin2^>)
gyorsulással, melyet H elmert a normális, különös tömegeltérésekkel nem biró
Föld számára felállít. Ha a megfigyelt és e képletből számított gyorsulás között
eltérés nincs, akkor a földkéreg a megfigyelő alatt különös eltéréseket nem mutat.
Ha azonban a megfigyelt érték a számítottnál nagyobb vagy kisebb, akkor a föld
kéreg e helyen nyilván nagyobb, illetőleg kisebb sűrűségű tömegeket rejt magá
ban, a megfigyelési hely alatt röviden szólva tömeghalmozódás vagy tömeg fogyat
kozás van. Sőt e tömegek nagyságáról is szerezhetünk magunknak fogalmat. Ha
a tengerre redukált gyorsulást g0-val jelöljük, akkor a gn— y 0 különbség milliomszorosa méterekben kifejezve a tengerszinen képzelt azon a földkéreggel egyenlő
sűrűséggel bíró réteg magassága, mely a megfigyelési hely nehézségi eltéréseit
magyarázni képes. így pl. v. S terneck összeállításában szereplő eltérések az 5-ik
tizedes egységeiben kifejezve— 150 és + 90, összesen tehát 24-0 egységben külön
böznek, mi a tengerszinen képzelt 2400 m magas háborgó tömegplateaunak felel
meg. Budapesten g0— y 0= +0,00064, ugyanakkora, mintha alattunk a tengerszin
magasságában 640 m magas kőplateau terjedne. Természetes, hogy az említettem
szabály csak háborgó tömeg jelenlétét mutatja ki, a nélkül, hogy igazi helyéről
vagy igazi nagyságáról helyes fogalmat adna. Hosszadalmasabb számítással ez
is lehetséges, mint ezt más helyen (Földr. Közi. 1895. III. fűz. 95. 1.) elég bőven
kimutattam. Legyen itt elég annak a kiemelése, hogy négy különböző pontban
végzett inga megfigyelés teljesen elegendő bármily földalatti gömbalakú tömeg
tömegének és pontos helyzetének megállapítására. Nem gömbalakú tömegek pontos
kimutatása nagyobb nehézségek nélkül nem eszközölhető, és első sorban szüksé
ges, hogy az e tárgygyal foglalkozni óhajtó geológus a különben egészen elemi
módon tárgyalható gömbfüggvények elméletével foglalkozzék. Ha különben szom
szédos állomásokon a nehézségi eltérések nagyon különbözők, vagy éppenséggel
ellentett előjelűek, akkor bizton feltételezhetjük, hogy a háborgó réteg mélysége
nem lehet tetemes.
Különben az inga magában véve nem éppen a legszerencsésebb műszer
geológiai kutatásokban, mert a nehézségi erő kis változásait az egész erő mellett
vagyunk kénytelenek megmérni, mi igen nagy pontossággal eszközölt méréseket
igényel. Mindig jobb, ha oly műszerrel van dolgunk, mely vízszintes síkban
lengve a nehézségi erő befolyása alól mintegy megszabadul, s ilyen műszerek a
ZöLLNER-féle horizontális inga, vagy különösen a csavarási mérleg, mely a báró
E ötvös L oránd adta igen tökéletes alakban bámulatos érzékenységet tüntet fel,
mint ezt a Gellérthegy tövében és a vasmegyei Ságlihegy több pontján eszközölt
megfigyelések bizonyítják.
E kitérés után lássuk azon következtetéseket, melyeket von Sterneck méré
seinek megbeszéléséhez köt. Itt mellőzöm a függő óneltéréseket, azon befolyás
felemlítését, melyet a nehézség változása a szintezésre gyakorol, és a geoid emelkedésést a sphæroid fölé, noha mindezen jelenségek geologiailag is értékesíthetők.
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Az értekezés függelékéül adott térképen a kék szín tömeghiányokat, a vörös szín
tömeghalmozódásokat jelent, melyek annál nagyobbak, minél sötétebb a szín.
A cseh-morva állomások egyennehézségű görbék szerkesztésére is szolgáltak, mi
a többi állomásnál, lánczolatos elrendezésüknél fogva, nem volt lehetséges.
A térkép megszemlélésénél a legfeltűnőbb jelenség az, hogy a hegységek, kü
lönösen az Alpok alatt tömeghiányok, a sikságok, különösen a magyar alföld alatt
tömeghalmozódások vannak. B szabály alól azonban mégis kivételt képez az
Alpok déli része az Adige mentén, a Semmering északi lejtője, a Kárpátok gerincze
és egész déli lejtője, a stájer drávamelléki Bacher-hegység és Szarajevó. A siksá
gok közül kivételes magaviseletüek a bajor síkság Münchentől délre, a Lemberg
és Stryj közötti, a Pó melléki síkság Mantuában és a magas fekvése ellenére is
tömeghalmozódást feltüntető Mezőség Erdélyben. Mindezen tömegeltérések semmi
nemű összefüggésben sem állanak a Föld felszínén látható tömegekkel, és tisztán
csak a földkéreg szerkezeti sajátságaiban lelhetik magyarázatukat. A folyamvöl
gyek, legalább az Alpokban, nem mutatnak összefüggést a nehézségi erővel, mert
ezek mentén minden irányú eltérés észlelhető. Eppenúgy függetlenek tőle a hegyi
tavak, melyek nehézségi viszonyai általában a környezetével egyeznek. De a
folyamirányok, legalább az Adige, a Dráva, Mura, az Inn és a Moldva esetében
határozottan a nehézségi erővel állanak kapcsolatban, mert a tömeghiányok terü
letéről a tömeghalmozódás területe felé mutatnak. Az Alpok alatti tömegfogyat
kozás tekintet nélkül a hegység magasságára kelet felé folyton kisebbedik és Grácz
tájékán véget ér. Dél felé ellenben átmenet nélkül Móri táján szakad meg. A ma
gyar alföld tömeghalmozódása nyűgöt felé Bécsig és Gráczig terjed, miközben
lápos és tavas vidékek a legnagyobb tömegszaporodást tüntetik fel. Vízválasztókon
vagy körülfolyt vidékeken ellenben a nehézség kissé kisebb, úgy hogy teljes sík
területen a folyók vagy más vizek kisebb tömeghalmozódású tájak által vannak
szétválasztva. Úgy látszik tehát, hogy a hegységben talált viszonyokkal ellentét
ben a síkságon a víz előfordulása lényeges függvénye a nehézségnek.
Különben szem előtt tartandó, hogy a nehézségi eltéréseknek háborgó tö
megekkel való magyarázása egyelőre csak relatív értékkel bír. Mert ha Bécsben,
a kiindulási ponton a nehézségi erőt kisebbnek tételeznők fel — az eddigi absolut
meghatározások ily feltevésnek még mindig engednek kis teret — akkor az összes
megmért vonalon a tömeghalmozódások kisebbednek, a fogyatkozások pedig
ugyanazon magassággal nagyobbodnak.
A Magyarországon eszközölt mérések rövid értelmezése a következő : A galicziai síkság alatt mintegy 400 m magas tömegdefectust találunk, mely a Kár
pátok északi lejtője alatt 600 m-nyire emelkedik és azután átmenet nélkül véget
ér. Most kezdetét veszi a nagy sülyedő terület, melyhez a nehézségi mérések értel
mében nemcsak hazánk legnagyobb része, hanem a Kárpátok gerincze és déli lejtője
is látszik tartozni. Szolyva alatt a tömeghalmozódás a legnagyobb és 600 m ma
gasságot tesz ki ; e rétegmagasság lényegesen változatlan marad az észak-magyar
síkságon, de Nyíregyháza felé mintegy felére redukálódik. A megfigyelések szerint
még legalább is Szolyva a magyar alföldhez sorolandó. Túzsér, Kis-Várda, Demecser, Kemecse és Nyíregyháza vidéke a Tisza által nagy ívben körülfolyt vidék,
mely egyebek között különösen látszik bizonyítani, hogy a Tisza és más vizek
folyása is valamely összefüggésben áll a nehézség nagyságával. Valamennyi a
(95)
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Tisza, a Berettyó és a Kőrös völgyében fekvő' állomás nagyobb nehézséget tüntet
fel, mint a közbeeső terület állomásai. A Dobsina-Marosvásárhelyi mérési vonalon
Dobsina mellett kis tömeghalmozódás mutatkozik, mely valószinüleg északon
csakhamar véget ér. Tornaija, Putnok és Yadna táján, a barlangdús mészplateau
vidékén hatalmas, fiOOmmagas tömeghalmozódásra bukkanunk, mely Tisza-Luczon
200 m-nyi magasságra apad le. Ez állomás a Tisza és Sajó között hasonlóan fek
szik, mint az előbb említett Nyíregyháza melletti állomások a Tisza-kanyarulatban, Szerencs, Tokaj és Királytelek állomásokkal együtt földalatti tömegeiket
illetőleg egyenesen olyanoknak tekinthetők, mint a melyek a Tisza mentén elterülő
tömeghalmazok szélein feküsznek.
Nagyváradtól keletre, a Kőrös mentén ismét tömeghalmozódással van dol
gunk. A Kőrös és Szamos vízválasztójának legmagasabb pontján, Bánffy-Hunyadon
ellenben a Bihar hegység északi határán tömegfogyatkozás mutatkozik, teljes
egyetértésben ama mindenütt igazolható tapasztalati ténynyel, hogy a tömeghal
mozódással bíró vidékek sülyedő területek, a tömegfogyatkozásos területek ellen
ben elsődleges formatiókhoz tartoznak. A nehézségi mérések alapján ugyanis
valószínű, hogy a legújabbkori formatiók alkotta takarót áttörve, e helyen is
primáris formatiókra bukkanunk.
Dobsinától a Bihar-hegységig a mérések lánczolata átszeli az észak magyar
alföldet, mely mint láttuk, általában sülyedő terület, melyben különösen a
folyamvidékek hatalmas földalatti tömegek fellépte által tűnnek ki, míg a közbeneső területek még csak kisebb sülyedést szenvedtek. Vájjon e viszonyok immár
stabilissé vált egyensúlyt jellemeznek-e, azt természetesen csak későbbi meg
figyelések fogják eldönthetni.
Az erdélyi Mezőség alatt magas fekvése ellenére is tömeghalmozódás ész
lelhető, mely valószinüleg Marosvásárhelytől keletre véget ér. Ez esetben e
tömeghalmozódást köröskörül defectusok határolnák, a mennyiben Erdély összes
határhegységei az elsődleges formatiókhoz tartoznak.
V on S terneck — bármily csábítónak is találja, — a nehézségi változásokat
nem hozza összefüggésbe geológiai ismereteinkkel, e feladat megoldását tisztán
a szakemberre bízza. De lépten-nyomon kimutatja ama szoros kapcsolatot, mely
geológia és geodesia között fennáll és teljes mértékben csatlakozik H elmert azon
nézetéhez, hogy az ingamérósek lehető széles kiterjesztése mindkét tudomány
számára egyaránt hasznothozó. Sőt egyenesen mondhatjuk, hogy az ingamérések a
Föld alakjának meghatározásában jövőben csak akkor szerepelhetnek, ha minden
tekintetben beható geológiai discussion mentek át.
K övesligethy R adó.
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A SZARMATA TENGER ELTERJEDÉSE.
A «Gornij Journal» 1891 -iki évében egy terjedelmesebb értekezés jelent
meg a szarmata fauna elterjedéséről és jellegéről. Szerzője A ndbusow M iklós .
A szarmata maradványok találhatók Ausztriában, Magyarországban, a Balkán
félszigeten, az alsó Duna síkföldjén, hatalmas területet foglalnak el dél Orosz
országban a Fekete tenger hegyvidékén, Krímben, Kaukasusban és átmennek a
Kaspi tengeren túli területre. Legjobban vannak elterjedve déli Oroszországban
s az azt környező részeken. Mindezen helyeket egy szakadatlan tenger födte,
melynek néhány nagyobb öble volt. Ezen öblök egyike födte a mostani Wolhyniát, Podoliát, Lengyelország egy részét és Galicziát. Ezen öblöt A ndrusow
galiczíai öbölnek nevezte el. Nyugati határát ezen öbölnek a kárpáti hegyek
képezték. Ugyancsak a Kárpát hegység képezte a második az előbbinél valami
vel nagyobb öböl határát is ; ezen öböl az egész aldunai lapályt elfoglalta s
délen a Balkánig terjedt. Nyugaton összeköttetésben állott az ausztria-magyar
szarmata tengerrel s keleten be volt ékelve egy nagyobb sziget, mely a mai dobrudzsai magaslatot képezi. A galicziai és dák öböl által a tenger nagy vonalban
húzódott nyugati Oroszországon keresztül a Dnyesztertől a Kaspi tengerig. Északi
és déli határvonalát ezen tengernek egész biztonsággal nehéz megállapítani ;
északon azért, mert a szarmata maradványok nagy területen elmosattak, délen
pedig, mert a Fekete tenger két oldali behatolását látjuk a szarmata tengerbe és
nem tudjuk megmondani, vájjon a jelenben különvált Krim, Kaukázus és Balkán,
különválva voltak-e a szarmata epochában. Krímről és a Kaukázusról nagyobb való
színűséggel lehet állítani, hogy azok egy egészet képeztek ; de nem egész félsziget
vagy sziget volt, vagy más szóval ezen egész egyesült-e a Balkánnal vagy attól
el volt-e választva, meghatározni nem lehet. Annyit látunk, hogy a Tauriai hegy
és az északi Kaukázus hegyalja a szarmata tenger déli határát képezték. Odább
keletre a Kaukázus nyugati vége volt a határ s a tenger hosszú és keskeny tagban
a Kaspi tengertől a Fekete tengerig húzódott. Kis-Azsiában és a Pontus déli olda
lán a szarmata lerakodások ismeretlenek ; jóllehet a Márványtenger környékén,
sőt Cholkisban jelentkeznek a szarmata rétegek. Folytatása, vagy vége a délkaukazusi tenger nyúlványának, vagy talán a Tauriai hegy és a Balkán közt elfolyó
szarmata tenger maradványa ez, megállapítani bajos. Lehetséges mind a! két eset,
s ekkor a Krim-kaukazusi sziget, mely a tengerből kiemelkedett, azt két részre
osztotta.
Kaukázustól keletre a szarmata tenger, a mai Kaspitenger egész területét el
foglalta és északra, lehetséges, hogy egészen az Obcsej-szirtig,* délre pedig az
Elburs hegység lábáig terjedt. A Kaspi tengeren túli részben körülbelül ugyanazon
szélességben volt elterjedve, a Mugodzsár hegységtől Kopetdágig és Kurendágig.

* Az Uralfolyótól nyugatra eső rész neveztetik Obcsej-szirtnek.
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Az Arai tótól és Tedzsentó'l keletibbre a szarmata lerakódások ismeretlenek. De
gyanítani lehet, hogy a szarmata tenger a Tiansan hegység systemáját elérte. MusKATOw állítása szerint a turáni medencze állandóan tengerrel volt borítva, kezdve
a kréta lerakodásoktól egészen addig, mig a felső harmadkori lerakodások
befejezése nem történt meg. Ha ezen állítás való, akkor Tarán neogen konglomerátjai és homokkövei közt kell, hogy találhatók legyenek a szarmata emelet equivalensei is. Az eddig talált kövületek azonban látszólag inkább egy régibb mioczén
emeletre, mint szarmatáira mutatnak. Ily módon a határ szabatosan ki nem mutat
ható, de valószínű, hogy az az Arai tengertől és Amu Daijától még odább
keletre esett.
Nézzük a nyugatot. A dák öbölből a tenger Szerbián át a közép dunai álla
mokba, Magyarországba, a dél szláv államokba és Ausztriába nyúlt. Ezen része
a tengernek egy elég különálló medenczét képezett, sok öble és szigete is van ; sőt
az Alpokba is szorult, u. m. Grácz felé és Krajnában Steinig.
Ily módon láthatjuk, hogy a szarmata tenger nagy terjedelmű volt, hosszú
ságban fölülmúlta a földközi tengert és szélességben alig volt valamivel kisebb
nálánál. Hogy mely helyen és úton egyesült az Óceánnal, az eddig nincs kipuha
tolva. Nyugat-Szibéria geológiai ismereteink nyomán, melyek eddig ugyancsak
szegényesek, mondhatjuk, hogy a turáni medencze egyesülése a jeges tengerrel
csak az oligoczén epochában történt. ‘ Az alsó mioczén korban a Földközi tenger
mélyen behatolt Ázsia belsejébe egészen Perzsiáig ; volt-e ezen tenger összekötte
tésben a turáni medenczével, nem puhatolható ki.
A középmioczén korban a földközi tenger vizei dél Oroszországban is meg
jelennek éspedig két utón haladva. Egyik Galiczián, Lengyelországon, Podolián
keresztül északi Beszarábiába ; másik út Szerbián keresztül az aldunai alföldre,
ügy Beszarábiában mint a Duna mentén a földközi tengeri lerakodásokat rövid
idő alatt eltakarták újabb lerakodások. Keleti határául sokáig Mohilew
(Dnyeszter mentében) tartatott; nem régiben azonban S zokolow Konkánál, sőt
még valamivel odább északra Tomakovkánál bukkant oly rétegekre, melyeknek
faunája tökéletesen nyugateuropai jelleggel bir Ostrea gingensis S chl ., Pecten aff.
opercularis, Turritella Archim edis Br. stb.-vel ; mindezek arra mutatnak, hogy a
galicziai medencze vizei a Dnyeszter partjáig terjedtek. A konkai fauna már sokkal
szegényebb s inkább a krimkaukazusi középtengeri rétegekhez közeledik, melyek
Kérésinél és Szebasztopolnál találtattak. Ha a Plevna, Wolhynia és Tomakovka
melletti faunát összehasonlítjuk a Krim-kaukazusi faunával, nyomban észre vehet
jük azt, hogy a physikai föltételek mások voltak itt és mások amott. A rétegek
összehasonlításából pedig tapasztalhatjuk, hogy demarkationális vonalként azon
egyenes mutatkozik, mely Dobrudzsától a Tarchankusi magaslatra vezet s onnan
Fokmak és Ilonka hegygerinczéhez, a melyek kristályos termékek által vannak
képezve. Nagyon lehetséges, hogy ezen vonal mentében vonult a torlasz, mely a
két medenczét elválasztotta egymástól. A torlasz egyik vagy másik helyén öblök
voltak, melyeken a két medencze vize közlekedett. Egy ilyen öböl Melitopolnál
volt. A Krim-kaukazusi medencze keleti elterjedésére vonatkozólag nem tudunk
biztos alapra helyezkedni. Kis-Ázsia északi része és a Balkán félsziget nagyobb
fele úgy a szarmata korszakban, mint az utána következő harmadkon szakokban
száraz volt.
(9 8 )
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A szarmata tenger tökéletesen el volt választva a földközi tengertől ; azt is
tudjuk, hogy sem északon, sem délen nem volt semmiféle összeköttetésben az
oczeánnal. Keleten láttuk, hogy a szarmata tenger a turáni medenczével állott
összeköttetésben, de határait itt sem ismerjük ; a Humboldt öböl, melyen keresztül
S u e s s állítása szerint északról a hideg vizek hatoltak be s ez által föltételeztetett
a szarmata fauna megjelenése, a mennyire a mostani tudományos viszonyok meg
engedik, már az oligoezén epochában történtek, úgy hogy akár merre fordulunk,
sehol sem találjuk azt, hogy a szarmata tenger egyesült volna az oczeánnal, sem a
jeges, sem az észak-atlanti, sem az indiai, sem végre a földközi tenger részeivel.
Egyébként az utóbbinak létezése, mint önálló tengeré a szarmata korszakban még
kétséges lehet.
L egeza V iktor.

Adalék a borostyánkő kereskedéshez hazánkban.
Nyugatporoszországban a putzigi kerületben fekvő Buchenrode nevű birtok
közelében egy 178 gr súlyú zöld patinával borított bronztömböt találtak, mely
H e l m szerint tartalmaz 83,83 rész rezet, 13,14 r. antimont, 0,82 r. ólmot, 0,61 r.
ezüstöt, 0,19 r. vasat, 0,87 r. nikkelt, 0,42 r. ként, 0,12 r. foszfort és arzén nyo
mait. A H e l m részéről eddig véghez vitt chemiai elemzések általános eredménye az,
hogy jelenlegi ismereteink szerint Nyugatporoszországban aránylag véve eddig
sokkal több antimontartalmú bronzt találtak, mint a nyugatra fekvő országokban.
Ebből H e l m azt következteti, hogy akkor a porosz borostyánkőföld egy olyan
országgal állhatott kereskedelmi összeköttetésben, melyben antimon- és réztar
talmú érczek előfordultak és bányásztattak és azt hiszi, hogy ezen ország Magyarország (Erdély) lehetett, a hol ezen érczeket elég gyakran találják és még most is
bányászszák. Ezenfelül Magyarországban is találnak antimontartalmú, történet
előtti bronzokat és másrészt a kereszténység előtti időből borostyánkőtárgyakat.
(XV. Amtlicher Bericht über die Verwaltung d. naturhist., archaæolog. u. ethnol.
Sammlungen d. Westpreuss. Prov.-Museums, f. d. Jahr 1894).
a—
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(4.) Z imányi K ároly

:

Azurit a Laurion

hegységből

Görögországban.

(Mathem. és term. tud. Értesítő, X, 1891— 92, 198— 206.1.; Math, und
naturwiss. Berichte, X, 1891— 2, p. 159— 167 ; Groth’s Zeitschr. fürKrystallographie, XXI, 1892, pag. 86—-91).
A

s z ó b a n f o r g ó a z u r i t k r i s t á l y o k r e n d e s e n f i n o m s z á l a s malachit k í s é r e t é b e n
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te le p e d v e

Az

ta lá lh a tó k , s n é h a a v é g e ik

a p r ó k r is tá ly o k fo r m á ik

le g a lá b b

t i s z t á t a l a n cupritra ( t é g l a é r c z )

k ív ü lr ő l m a la c h ittá

a la k u lta k

á t.

s o k a s á g a , v á lto z a to s s á g a v a la m in t la p ja ik fé n y e s s é g e

m ia t t f ig y e le m r e m é lt ó k é s í g y Z im á n y i a z o k a t g e o m e t r i a i t a n u lm á n y n a k v e t e t t e a lá .
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A laurioni azurit ezen kristályai az azurit szokott termetével, vagyis a
symmetria-tengely irányában megnyúlva képződtek, s majdnem mindig a sym
metria tengelynek egyik végével nőttek fel. Összesen hét, átlag 1—3 mm méretű
kristályt tüzetesen megvizsgálván, rajtuk szerző M i l l e r alapformájára vonatkoz
tatva a következő 28 alakot figyelte meg, u. m. :
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A csillaggal jelölt három formát eddig az azuriton még nem találták. Az
orthodomák lapjai igen rostosak, de a }00l} és {100} rendesen sima vagy csak
finoman rovátkolt lapokkal termett ; a többi formák lapjai mind kifogástalan simák.
Az összes 28 forma közül szerző leggyakrabban az : a, c, <t, A, 0 , v, p, m, h, s, Q,
d és o alakokat tapasztalta. A három új orthodoma lapjai vagy keskenyek és sírnák,
vagy pedig szélesebbek ugyan, de ekkor finoman rovátkoltak.
A mérések középértékeit szerző a S c h r a u f alapértékeiből számított adatok
kal vetette egybe, mely alapértékek a következők :

s a tengelyek aránya:

(001) : (201) = 62° 17' 52"
(100) : (201) = 25° 18' 8"
(010) : (221) = 53° 1 '5 6 "
a : b : c = 0,85012 : 1 : 0,88054, ß = 87°36'.

A szögértékek táblázata, számitásbeli csekély correctiókkal az alábbi.

©

II

o
o

II

Q

<3

cale.
36'
45
39
40
17
50

O
GO

o

tH

II

'2 1

©
©

II

ü

[2 ]

o

óba.
c : a = (001) : (100) = 87° 38'
37
c : D — (001) : (104) = 14 45 ca
48
6
c : A = (001) : (103) = 19
8
c : J = (001) : (205) = 22
(100)

44
14
16
19
22

t

56
28
2
28
38
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obs.

— (001) : (504) =
: V = (001) : (201) =
: n = (001) : (Ï02) =
: T = (001) : (405) =
: ö = (001) : (Ï01) =
:W =
(001) : (605) =
: 1 =
(001) : (023) =
: f = (001) : (011) =
: p = (001) : (021) =
: b = (001) : (010) =
: Q = (001) : (223) =
: s = (001) : (111) =
: h = (001) : (221) =
: m — (001 ) : (110) =
: k = (0 0 1 ) : (221) =
: X = (001) : (111) =
: T = (001) : (121) =
: e = (001) : (245) =
: d = (001) : (243) =
: o = (001) : (241) =
:m = (201) : (ÎÎ0) =
X = (201) : (111) =
d = (201) : (243) =
p = (201) : (021) =
m = (021) : (110) =
p = (TOI) : (Ï34) =
e = (201) : (245) =
f = (201) : (011) =
Q = (101) : (223) =
p = (101) : (021) =
Q = (100) : (223) =
1 = (100) : (023) =
: B

calc.

54

66
27
40
47
52
30
41
60
90
41
52
68
88
71
54
62
39
54
77
47
36
52
78
54
44
52
72
27
69

57
87

3
9
50
22
19
17
29

53
66
27
40
47
52

30
41
60
27
23 ca. 90
20
41
25
52
11
68
7
88
21
71
51
54
16 ca. 62
48
39
39
54
22
77
46
—
45
36
21
52
32
78
26
54
51 ca. 44
38
52
72
18
27
34
69
31
43
57
50
87
26

49
11
52
37
15
38
23
20
23

25
21

—

—

21
28
11
10
25
50
55
43
29
23
51
38
15
29
38
56
38

1
12
48
16
7
36
37
29
22
27
38
43
46
40
42
6
—
24
45
47
1
48

21
26
27
42
55

42
28
30
6
—
40
32

[2 ]

Az azuriton eddigelé ezek szerint összesen 68 formát ösmerünk s végül meg
jegyezhetni, hogy a megvizsgált kristályok a magyar nemzeti muzeum gyűjtemé
nyéből származnak.
Dr. S c h m i d t S á n d o r .
(5.) Z imányi K ároly : A

k ő zeta lk o tó

á sván yok

fő

fé n y tö r é s i

e g y ü tth a tó i

(Értek, a term. tud. köréből. Kiadja a magy. tud. Aka
démia. XXIII. kötet, 2. szám. 1892; Zeitschrift für Krystallographie und
Mineralogie, XXII. 1893, p. 321— 358).

n á t r i u m -f é n y n é l .

Szerző megfigyeléseit egy
Földtani Közlöny. XXV.

köt.

1895.

K

oh lbausch

(101)

- féle

totalreflektometerrel végezte,
9
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melyet dr. Kiíenner József Sándor tanár igen czélszerűen módosított, úgy hogy
nemcsak kényelmesebben kezelhetővé vált a készülék, hanem a megfigyelésekre
fordítandó időt is rövidebbre lehetett szabni, mely utóbbi körülmény a totalreflektometerek átalános hibaforrásainak szempontjából különösen figyelemre méltó.
Lényegileg a kőzetalkotó ásványokra volt szerző tekintettel, annyival inkább,
mert dolgozata pályamunka volt a magyar tudományos Akadémiától éppen a kőz'etalkotó ásványok fő-fénytörési együtthatóinak meghatározására kitűzött pályázatra
és a ViTÉz-jutalomban részesült is. Összesen 81 ásványnak 55 lelethelyről szár
mazó lemezeit vizsgálta meg ; névszerint a-monobromnaphthalinban (n= 1,6598,
20° C, Na fény) a következők fénytörés-mutatóit határozta meg, u. m. : opál,
haüyn, nosean, sodalith, analcim, skapolith, apophyllit, quarz, eläolith, nephelin,
pennin, anhydrit, topas, cordierit, talk, natrolith, leucit, wollastonit, muscovit,
biotit, klinochlor, adular, Orthoklas, albit ; methylenjodidban pedig (n= 1,7375,
23,1°C, Na fény) a spinell, apatit, turmalin, sillimanit, olivin, zoísit, pyroxen,
amphibol és cyanit törési mutatóit határozta meg.
Az alábbi táblázat az eredményeket tartalmazza.
n

Hyalith, Waltsch... ... .........._ ...........
__
Tejopál, Morvaország ... __
__ __ ___
Spinell, vörös, Ceylon__ ... _ ... ... __ __
Spinell, kék, Áker ... ... ................. ... __
Sodalith, Ditró
... ... ......... . ... ... ...
Nosean, Laach... ................. ... __ ... __
. ... ... ........... ... ... __
Haüyn, Latium
Analcim, Kerguelen... ............................... . ...
Analcim, Aetna .. __ __ ... __ __ ... __

1,458
1,4536
1,7167
1,7200
1,4834
1,4950
1,5027
1,4861
1,4881
U)

[1]

Quarz, Máramaros ............................................. .
1,5444
Apatit, Jumilla .. ... ....
...
1,637
Apatit, Sulzbachthal
__ __ ... ... __ __
1,6355
Apatit, víztiszta, Tyrol _ ... ........... ... ... ... 1,6449
Nephelin, Vesuv ... ... ... ... __ __ ...
1,5424
Eläolith, L a u r v i k
...
1,5364
Turmalin, színtelen, Elba. __ ... __ __ __
1,6386
Turmalin, sötétzöld, Brasilia(?)... ... ................. . 1,6424
Turmalin, sötétbarna. ... __ ... ... ... __
1,6429
Turmalin, fekete, Tyrol ...
... ...
1,6429
Pennin, Bympfischwänge . ... .... __ ... ...
1,5821
Skapolith, Arendal ... ... ... __ ... __ __ 1,5697
Apophyllit, rózsaszintí, St. Andreasberg. ... __
1,5346
Apophyllit, Seisser-Alp _ ............................... . ... 1,5340
Ü)

Apophyllit Poonah_ __ ... __ __ ... __
Leucit, Vesuv
... ................. . ................. ...

1,5343
1,5086
a

Olivin, Kelet-India ... __ ... __ ... _ ...
Cordierit, Bodenmais................ ................ ... ...
(1 0 2 )

1,6535
1,5349

1.5536
1,633
1,6329
1,6405
1,5375
1,5322
1,6202
1,6222
1,6190
1,6195
1,5832
1,5485
1,5365
1.5368
3

1.5369
(=n)
P

1,6703
1,5400

V

1,6894
1,5440
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a

Topas, Schneckenstein __ ... ._
Sillimanit, Saybrook ... ... ...
Zoisit, Tyrol _ __ __ ...
Anhydrit, Berchtesgaden ...
Talk, Pennsylvania... ... ... ..
Natrolith, Auvergne ... ... ...
Augit, olivazöld, Pojana... ... _
Diopsid, De Kalb... ... ... ...
Diopsid, Schwarzenstein.__ ...
Tremolith, Gouverneur. ... ...
Tremolith, szürke, Felső-Sebes
Aktinolith, Fahlun ... __ __
Aktinolith, Greiner... ... ... _
Amphibol, setétzöld, Kafveltorp...
Pargasit, Pargas. ... ... ... .
Adular, Zillerthal _
. ... ...
Adular, Floitenthal... ... ... .
Orthoklas, közönséges
... ...
Muscovit, Buckfield._ _
... _
Biotit, Vesuv
... ... ... ...
Biotit, olivazöld, Boeca di Papa .
Biotit, vil. zöld, Mte. Somma ...
Biotit, fekete, Mte. Somma ... .
Biotit, fekete, Töplitz ... ._

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

P

1,6156
1,6180
1,6583
1,6570
1,700
1,700
1,5757
1,5700
1,539
- 1,589
1.4777
1,4808
1,688
1,701
1,6745
1,6674
1,6701
1,6768
1,6125
1,5987
1,5996
1,6144
1,6004
1,6162
1,6116
1,6270
1,6398
1,6431
1,620
1,616
1,5233
1,5195
1,5234
1,5195
1,5224
1,5189
1,5968
1,5619
1,5412
1,5618
1,5443
1,5795
1,5829
a

Y

1,6250
1,6770
1,705
1,6138
1,589
1,4901
1,713
1,6961
1,6991
1,6239
1,6266
1,6284
1,6387
1,6561
1,635
1,5253
1,5253
1,5253
1,6007
1,5745
1,6032
1,5792
1,638(?)

.
?

Y

1,5854
1,5863
1,5955
Klinochlor. _ ... _ _ _
...
1,6177
1,6307
1,6325
Wollastonit, Csiklova ...
1,5287
1,5331
1,5392
Albit, Schmirn... ... _
1,7124
Cyanit, St. Gotthard ...
Ezen adatokat s származékaikat szerző még két táblázatban is csoportosí
totta, melyeknek egyike az elsorolt ásványokat közép-törési mutatójuk nagysága
szerint sorolja el, a másik pedig a kettős fénytörés erősségének megfelelő sorren
det adja.
Dr. S c h m i d t S á n d o r .
(6 .)

D

onogány

Z

a k a b iá s

:

A d a to k

a

h a e m o g lo b in

és

h aem och rom ogén

(Math, és term. tud. Értesítő, XI, 1892-— 93, 262—
287 1.; Math. u. naturwiss. Berichte, XI, 1892— 93, pag. 135— 160).

k r istá ly o k

ta n á h o z.

Ez értékes dolgozatban szakkörünket azon adatok érdeklik, melyek a tengerimalacz véréből előállított oxy-haemoglobin kristályokra vonatkoznak. V. v o n L a n g
vizsgálta meg ismeretesen a legbehatóbban e kristályokat, melyeket rhombos
rendszerbeli sphenoidoknak és megfelelő kombinálásoknak határozott meg.
Dr. D o n o g á n y szintén ugyanezen eredményeket kapta s V. v o n L a n g adatait több
tekintetben kiegészíthette.
Geometriai tekintetben megállapította, hogy eme sphenoidok háromszögű
lapjainak síkszögei tényleg eltérők egymástól, nevezetesen a legnagyobb szög
(103)

9*

[1]
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G4°l 1', a középső 60°50', a legkisebb pedig 55°45'. E mikroszkópos méréseket, szá
mos kristályon többször végezte, hogy a hibákat lehetőleg eliminálja. Az optikai
orientálás is a rhombos rendszer mellett bizonyít, az elsötétedés irányai ugyanis
symmetriátlanok az említett háromszögű lapok határolásaihoz. Egy elsötétedési
irány a legkisebb s a középső nagyságú szögeket egybekötő oldallal majdnem egyközesnek látszik ugyan, de pontos megfigyelés kiderítette, hogy a középső nagy
ságú szög felé irányzott hajlással a Na fényben 7°49' szöget zár be vele; optikai
tekintetben még e kristályok absorbeálása is feltűnő.
Dr. S c h m id t S á n d o r .
(7 .)M áetonfi L ajos : Adatok az erdélyi medencze ásvány-földtani isme
retéhez. (Értesítő az érd. muz. egyl. orv.-term. tud. szakoszt. XVII, 1892,

349— 358 1. magy., pag. 387— 389 ném.).
Az 1891. év folyamán végzett kirándulásainak eredménye gyanánt szerző a
következő ásványok előfordulásához közöl adatokat. O láhláposbánya: Realgar, antimonit, sphalerit, pyrit, chalkopyrit, markasit, tetraedrit, quarz (amethyst), melanterit, calcit, siderit és aragonit; az aragonit eddig e helyről ismeretlen volt és hófe
hér gömbnek sugarasan összenőtt tűalakú kristálykái sideritre nőve quarz kris
tálycsoportokon találhatók. M acskam ező : Pyrolusit, quarz, gránát, staurolith
(néha 2 mm hosszú és 7 mm vastag vörösbarna kristályokban), magnetit, anatas,
orthoklas (adular), turmalin, amphibol, chlorit. A Macskamezőről eddig ismeret
len anatas a gnájszszerű kőzet üregeiben a Kecskés hegy nyugati és déli talpán
quarz, chlorit és adular társaságában, barna vagy jáczintvörös színű parányi
pyramisokban található.
A bábái szoros ó-harmadkori rétegeiből kövületeket gyűjtött dr. M á r t o n f i úr,
melyeket dr. K och A n t a l meghatározott ; itt egyúttal víztiszta calcit skalenoéderekre, valamint markasit csomókra és quarz kristályokra is bukkant.
A M ezőségen szerző Elephas p rim igen iu s és E quus fogat (Kis-Szék), szarukő-,
jaspis-, chalcedon- és obzidián-szilánkokat stb. (Szamosujvár), szarukő-szilánkot
(Bethlen), bronzkeltet (Somkerék), obzidián szilánkot (Magy.-Borzás) és jáspis-,
szarukő- valamint obzidián-szilánkot (Mező-Sámsond) gyűjtött.
Dr. S c h m id t S á n d o r .
(8.) S zontagh T amás : N a g y -K á r o ly és Ákos vidéke (15. zóna, XXVII.
rovat) és Tasnád-Széplak vidéke. (16. z., XXVII. rov.) (Magyarázatok a
magyar korona országainak részletes földtani térképéhez 1 :7 5'000 ;
kiadja a m. kir. földtani intézet.)
Szerző megbízás folytán az említett két térképlapot az 1 : 28.800-as és az
1 : 25.000-es mértékű eredeti felvételi lapokról az 1 : 75.000 es méretűre vitte át
és az egyszerű geológiai viszonyoknál fogva közös magyarázó szöveggel látta el.
A Nagy-Károly és Ákos, valamint Tasnád-Széplak vidékét ábrázoló térképlapok
K-i felét M a t y a s o v s z k y J a k a b , a Ny-i részt a magyarázó szöveg Írója vette fel
geologiailag.
A bevezető sorok után szerző a terület szorosabb körülszabására és földrajzi
leírására tér át, mely fejezetben főleg az érdekes hydrografiai viszonyokkal foglal(104)
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kozik valamivel bővebben, ezután pedig a terület általános és részletes földtani
szerkezetét tárgyalja.
Ebből azt veszszük ki, hogy az alapkegységet képező gnájsz és csillámpala a
tasnád-széplaki lap DK-i sarkán csak kis területen, Magúra név alatt, mint isolált
szigetke lép fel. A csillámpala itt túlnyomó s M a t y a s o v s z k y szerint főleg ÉK-nek
dől. A térkép DK-i sarkában, Szilágy-Badacsony felé, a felső mediterrán agyag-,
márga, homok és homokkő lerakódásai települnek az alaphegységre. A SomlyóCsehi melletti Ferencz-majornál a Kraszna völgyében, elszigetelve két kis foltban,
szarmatakorú homokos, márgás mészkő jelenik meg.
Különösen a kis kristályos pala-szigettől ÉNy-ra s É-ra nagy kiterjedéssel a
pontusi korú agyag, homok és homokkő, és alárendelten conglomérât lép fel. Az
agyag Kárásztelek és Somály környékén kövületeket szolgáltatott, a homokkőben,
nevezetesen Győrtelek határában, kőfejtők is vannak. A pontusi rétegekben csuszamlások mutatkoznak, több helyütt lignittelepek is fordulnak bennök elő.
A diluviumot agyag, homok és kavics képviseli ; e lerakodások a tárgyalt
terület legnagyobb részét borítják, vastagságuk különösen Nagy-Károly felé tete
mes. A dombos részeken kívül a diluvium tágasabb fensíkokat is képez és a termő
réteg zöme diluviális korú. Az alluvium mint humuszos agyag, homok és kavics a
völgyeket foglalja el és csak Nagy-Károly és Király-Darócz között képez nagyobb
területet.
A negyedik fejezetben szerző a használható kőzetanyagokat, az ötödikben
pedig a terület ásványos vizű forrásait tárgyalja röviden.
B. L.

TÁRSULATI ÜGYEK.
II. SZA K Ü LÉS 1 8 9 5

Elnök :

M Á B C Z IU S HÓ 6 -Á N .

B öckh J á n o s.

Folyó ügyek elvégzése után az e. titkár jelenti, hogy E h r e n l e c h n e r J á n o s
üveggyári gondnok Münchenben és P r iv ic z k y E d e főaranyválasztó Körmöczbányán,
a társulatunk rendes tagjai meghaltak. E jelentést a szakülés szomorú tudo
másul veszi.
Előadások :
1. H a l a v á t s G y u l a : «A lősz a D u n a-T isza k özén » czím alatt értekezik.
Alföldünk e részén az alacsony hullámos fensíkok diluviálisak, míg a folyó menti
laposak alluviálisak ; a neogen-rétegek csak északon vannak feltárva és pedig
vagy az erosio hatása által, vagy mesterségesen. A diluviumot homok és lősz
alkotja; ez utóbbi északon és délen két külön, de összefüggő részben jelenik meg.
A sárga és rétegzetlen typusos lősz határozottan szárazföldi (subaërikus) eredetű,
mig a szikes talajok v. B ic h t h o f e n tavi löszének felelnének meg. A lösznek legna
gyobb elterjedése Bácsmegye északi részén a Telecskán van, a hol észrevétlenül
megy át a homokba ; vastagsága D-ről E-ra mindinkább fogy. A Titeli fönsik
szintén löszből áll, meredek partokkal kiemelkedik a környező mocsarakból, leg
szebben a Tisza partján van feltárva. A lősz csak alsó részében diluviális, mig a
(105)
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magasabb rétegekben alluvialis, sőt még jelenleg is folyton képződik ; a benne
található csigák valóságos pusztai molluszkák, meleg, száraz füves gyeptérségeken
(Steppe) nem csak a diluviumban, hanem még jelenleg is élnek, vagyis a diluvium,
alluvium és a jelenkor molluszka faunája ugyanaz.
2. Dr. Schafarzik F erencz szemelvényeket mutatott be «dr. Szabó József
hátrahagyott irataiból. » A kéziratok eredeti megfigyeléseken alapuló becses fel
jegyzéseket tartalmaznak, s a Duna balparti trachytcsoportjára vonatkoznak. Az
egyes helyek, a melyeken a szerző geológiai tanulmányokat tett, a következők :
Drégely vára, a honti szakadás, Kemencze, Börzsöny, Letkés, Szob, Mária-Nostra,
Nagy-Maros, Zebegény, Verőcze. A szerző főfigyelme első sorban a különböző
trachytokra, azok typuskeveredéseire és az eruptiók korára volt fordítva.
3. Dr. T raxler L ászló : «.Adalék az édesvízi szivacsok ism eretéhez» czímű
dolgozatát dr. Staub M óricz e. titkár mutatta be. Szerző értekezésében foglal
kozik azon szivacstűkkel, melyeket E hrenberg már 1854-ben a bilini (Csehország)
csiszolópalából különböző elnevezések alatt leirt és lerajzolt. Ezek azonban a
mostani ismereteink alapján csak skelett, parenchym és gemmula tűk, melyek
valamennyien csakis egy fajnak és pedig a Spongilla fluviatilis T urpin (Euspongilla lacustris (Lbkn.) Yejd.) képezhették vázát. Erről a szerzőt nem csak az
E hrenberg közölte rajzok, hanem maga a kérdésben levő kőzet vizsgálása meg
győzték. Kétségtelennek tartja e szerint, hogy e szivacs nemcsak Kanada és Szi
béria hideg tavaiban, India trópusi éghajlata alatt és talán az egész föld kerek
ségén megtalálja jelenleg életföltételeit, hanem a harmadkorban is hasonló nagy
elterjedtséggel bir. Szerző végre az irodalom alapján indokolja azt, hogy e szivacs
elnevezésére az általánosan elfogadott lactistris L ieberkühn helyett a fluviatilis
T urpin nevet használja, mert M eyen már jóval L ieberkühn előtt 1839-ben leírt
egy egészen más fajt Spongilla lacustris név alatt, mely azonban azonos az
Eszak-Amerikában előforduló és P otts által eleinte Spongilla repens- nek, később
H eterom eyen ia rep en s- nek nevezett szivacscsal.
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Elnök : B öckh János.
Az e. titkár a társulat három rendes tagjának elhunytét jelenti : F rivaldszky
János kir. tanácsos, a nemzeti muzeum igazgató őre f. évi márczius 29-én, P osepny
F erencz cs. kir. bányatanácsos és nyug. bányászakadémiai tanár Bécsben és Lux
J ózsef bányatiszt Kotterbachon meghaltak. E jelentést a szakülés szomorú tudo
másul veszi.
Előadások :
F uchs K ároly gymn. tanár mint vendég értekezik : «A stylolithok
Az előadó a bécsi cs. kir. udvari muzeum gazdag stylolith-gytíjteményét tanulmányozta ; ennek eredményeképen a stylolithok képződésének egy uj
elméleti magyarázatát adja, a mely szerint keletkezésüknél a gravitationak szerepe
nem volt, sem valami plastikai anyageltolódás alig tételezhető fel. Az előadó sze
rint legjobban megfelel a tapasztalatnak az a hypothesis, hogy a stylolithok kelet(106)
1.

kezéséről. »

kelet
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kezesét chemiai oldásnak kell tulajdonítanunk. A repedésekben, a melyekhez min
dig kötvék a stylolithok, egy oldalon oldódik az anyag, mig az ellenkezőn, a hol
védve van, nem. Egyes esetekben e chemiai oldás még egy gyönge galván áramot
is eredményezne.*
2. Dr. Staub M óricz: «A borszéki m észtufa lerakodásokról » értekezett. Elő
adó 1893-ban a borszéki mésztufa lerakodást bejárta és erről topographiai vázlatot
készített. Figyelmeztet először is, hogy e lerakodások a völgy K- és DK-i részére
szorítkoznak és a források működése már régen megszűnt, ellenben a jelenleg mű
ködő szénsavas források a völgy E- és Ny-i részén találhatók. A lerakodás oly
jelenségekre vall, a melyekből következtethetni, hogy az erosionál erősebb ténye
zőknek kellett szerepelniük, mert a hatalmas mésztufa tömegeket szétszakítva, szét
szórt tömegekben látni. Az előadó utal arra a körülményre, hogy míg a gánóczi
völgyben a szénsavas meszet lerakó források vulkánszerű kúpokat építettek, itt a
borszéki források a Borpatak mentén csaknem két km hosszú összefüggő tömeget
alkotnak s ez csak egy helyen van szálban álló csillámpala által ketté osztva.
A mésztufában talált kevés növénymaradvány nem enged a flora változatosságára
következtetni, noha valószínű, hogy ott is a fenyő és bükk között folyik a létért
való küzdelem, a melyből úgy látszik amaz marad mint győztes vissza. A rendkivül
vastag lerakodásban közben fekvő, petrographiailag különböző üledékes kőzetet
nem ismerhetni fel, s így az éghajlati időszaki változásokról nem tanúskodnak.
3. H a l a v á t s G y u l a geológiai fölvételei- és kirándulásaikor felvett tanulságos
vidékek (a n a g y m a gya r A lföldről és a Bánsági hegységből) photographiât be
mutatta skioptikonnal.

A februárius 23-án tartott választm ányi ülésen elnök üdvözölte az alelnököt, az újonnan megválasztott tisztikart és a választmányt.
Az e. titkár felolvasta dr. F raas E berhard stuttgarti tanár az elnökséghez
intézett levelét, a melyben levelező taggá való megválasztását köszöni. Bemutatta
továbbá az e. titkár az alaptőke pénzkészletéből vásárolt 1800 kor. értékű érték
papírt és az osztr.-magy. bank letéti levelét.
Az elnök ajánlatára a választmány kebeléből a társulat elhunyt elnöke
emlékének megörökítésére a pénzgyűjtés módozatainak megállapítása végett egy
szűkebb körű bizottság küldetik ki, melynek tagjai dr. Schmidt Sándor elnök
lete mellett dr. Szontagh T amás és dr. Schafahzik F erencz.
A nyomda benyújtotta új költségvetését, melyet a választmány elfogad.
A «Közlöny» nem magyar részeinek szerkesztését illetőleg nézeteltérések
merülvén fel, az elnök proponálja, hogy ezen kérdések megbeszélése és tisztá
zásával a szerkesztővel egyetemben dr. P ethö G yula, dr. Schmidt Sándor és
dr. Szontagh T amás vál. tagokból álló bizottság foglalkozzék.
A f. évi márczius 6-án tartott választm ányi ülésen néhány folyó ügy elvég
zése után az e. titkár mint pénztáros bemutatja a f. évi januárius és februárius

* V. ö. t o v á b b á T h . F u c h s : Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wiss. Wien.
Bd. C ili. Abth. 1. 1894. p. 673.
(Szerk.)
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havára vonatkozó pénztári jelentést; úgyszintén a választmány által módosított
utasítást a pénztár kezelésére és vizsgálatára vonatkozólag. Az e. titkár jelentést
tesz Magyarország sajtó alatt levő' geológiai térképéről; a térképet kisérő szö
veget a választmány határozatából a térkép-bizottság fogja megszerkeszteni.
A rigai természettudományi társulat meghiván a társulatot a f. évi márczius
27-én tartandó ötven éves jubileumára, a társulat egy üdvözlő iratot fog küldeni
ez alkalomból Eigába.
A «S z a b ó J ó z s e f » e m l é k a l a p - b i z o t t s á g n a k ö s s z e s m e g á l l a p o d á s a i t a v á l a s z t 
m á n y e lfo g a d ta .

Az április 3-áii tartott választm ányi ülésen az e. titkár felolvasta az
európai geológiai térkép-bizottság elnökének, levelét, a melyben a magyarországi
térképlap correcturájáról értesíti a társulatot. B ö c k h J á n o s , mint a térkép-bizott
ság elnöke, a bizottság határozatait jelenti be a Magyarország geológiai térképé
nek magyarázó szövegét illetőleg. E megállapodások szerint a rövid magyarázó
szöveg szükséges, de a mint a térkép elkészült, ez a szöveg nélkül is kiadható, a
melyet a bizottság az év végén ad át a társulatnak sajtó alá rendezve. Az első
titkár bemutatta a Franklin nyomda részv.-társaság végleges költségvetését és a
f. évi márczius hóra vonatkozó pénztári jelentést. Végül felolvassa az e. titkár
a miilen. orsz. kiállítás congressusi bizottsága elnökének levelét, a melyben a
társulatot felkéri, hogy egy küldöttjével a rendezendő társas összejövetel ügyé
ben megbeszélést végezhessen.
A folyó évi április 25-én tartott választm ányi ülésben az e. titkár jelenti,
hogy az urikány-zsilvölgyi magyar köszénbánya részvénytársaság az örökítő
tagok sorába lépett, a mit a választmány örömmel vett tudomásul.
A m. kir. földtani intézet igazgatósága átiratban értesítette a társulatot,
hogy az 1894. év folyamán a társulat részére beérkezett csere- és ajándékkönyveket átvette.
Az e. titkár előadja megbeszélése eredményét a millen. országos kiállítás
congressusi bizottságok elnökével, továbbá hogy ebben az ügyben meghívásra a
társulat elnökével együtt részt vett a bányász- és kohászati egyesület gyűlésén,
a melynek határozata szerint a társulat hat vagy nyolcz tag kiküldetésére kére
tett fel a congressusi végrehajtó bizottságba. A választmány a társulat elnökét
B ö c k h J á n o s , alelnökét dr. K p,f a n e r J. S á n d o r , e. titkárát dr. S t a u b M ó r i c z , a
vál. tagok részéről H a l a v á t s G y u l a , K a l e c s i n s z k y S á n d o r , dr. P e t h ő G y u l a ,
dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z , a r. tagok közül G e s e l l S á n d o r urakat kérte fel a
bizottsági tagság elvállalására.
Az e. titkár jelenti továbbá, hogy a «Dr. S z a b ó J ó z s e f » emlékalapra a
gyüjtőívek nagyrészt a szétküldésre már készek, nemkülönben, hogy a társulat
által kiadandó Magyarország geológiai térkép második correcturája remélhetőleg
rövid idő múlva szintén elkészül.
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Der Verfasser macht uns in seiner Originalabhandlung mit einigen
in das Capitel über die mechanische Wirkung des Wassers gehörenden Er
scheinungen bekannt, die er am Quellengebiete der Sebes-Kőrös zu beobach
ten Gelegenheit hatte. Die Sebes-Kőrös nimmt ihren Ursprung in einem
an der Ostseite des Dacitmassives derVlegyásza gelegenen tertiären Becken
einige Kilometer entfernt von der Ortschaft Kőrösfő. (Man s. d. Abb. auf
S. 98 (70) 'des ung. Textes).* Das niedere Hügelland wird von eocenem
Grobkalk gebildet, welcher mit Thon und Tegel abwecbselt. Die Quellen
entspringen am Fusse der Hügel und ergiessen sich in einen ausgedehnten
Sumpf, aus dem dann das Wasser in einem schon bemerkbaren Bette
herausströmt. Bei Sárvár treffen wir aus Lehm und Schotter bestehendes
Diluvium au, welches sich hier auch auf das linke Ufer erstreckt und die
zwischen der Kőrös und dem Kalotapatak dahinziehenden niederen Hügel
reihen bedeckt.
Unterhalb Bánffy-Hunyad treffen wir an den höchsten Stellen der
Hügel auf Schichten der A quit anstufe, die dem eocänen Thone und Tegel
auflagern. Das Diluvium scheint sich gegen die Mitte des Thaies auszukei
len, da wir es am gegenüberliegenden Ufer nicht mehr antreffen.
Bei Remete findet das tertiäre Becken durch einen Ausläufer der
Vlegyásza seinen Abschluss. Derselbe besteht aus Quarzandesit, und
erhebt sich hoch über das tertiäre Hügelland. Die Kőrös erzwingt sich in
einem engen Thaïe den Durchgang durch ihn und hier tritt uns auch
eine Eigenthiimlichkeit der Kőrös entgegen. Der Quarzandesit-Stock bezeich
net nämlich die untere Grenze des eigentlichen Quellgebietes der Kőrös.
Während wir aber gewöhnt sind in der oberen Quellregion der Flüsse
klares und rasch dahinfiiessendes Wasser anzutreffen, sehen wir hier gerade
*' Die auf dieser Kartenskizze vorkommenden Indices bezeichnen in der
Reihenfolge von oben nach unten: Alluvium, Diluvium, Oligocän, Eocän, Quarz
andesit, Glimmerschiefer.
[29]
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das Gegentheil. Das Wasser im Quellgebiete fliesst langsam und trübe,
und erst unterhalb der Quellregion in dem engen Thaïe des QuarzandesitMassives finden wir reines, hurtig dahinströmendes Wasser.
Was das Alluvium betrifft, so begleitet dieses das Thal der Kőrös in
Form eines Streifens von c. 19,5 km Länge und 400 m durchschnitt
licher Breite. Der Ursprung des Flusses liegt 628 ra ü. d. M., die untere
Grenze aber in einer Höhe von c. 520 m. Von Kőrösfő (601 m) bis hieher
hat der Fluss auf einer Strecke von 16 km ein Gefälle von 5,5 m, daher auch
seine Geschwindigkeit eine geringe ist. Das geologische Profil des Thaies
konnte der Verfasser wegen Mangels an Daten nicht construiren und musste
sich nur auf Vermuthungen beschränken. Seine speciellen Beobachtungen
betreffen vornehmlich zwei Erscheinungen, nämlich die orographischen
Verhältnisse der Thalsohle und die Krümmungen des Flusses.
Was die Ersteren betrifft, so ist es die convexe Form des Thalbodens,
die uns ins Auge fällt, indem die Kőrös gewissermassen am höchstem Theile
des Thaies dahinfliesst. Der tiefste Theil der Thalsohle liegt z. B. 2 m unter
dem Niveau der Ufer des Flusses. Die Kőrös zeigt hierin eine Analogie mit
mit dem Hoangho,* der in der Gegend von Kai Föng-Fu binnen 3000 Jahren
seinen Lauf schon neunmal änderte. (Man s. Abb. 2. auf Seite 100 (72)
d. ung. Textes).** Der Unterschied zwischen beiden besteht nur darin, dass
der Hoangho eingedämmt wurde, und in Folge dessen das im engeren Sinne
genommene Inundationsgebiet nunmehr eine concave Form besitzt, was
leicht begreiflich ist, wenn wir bedenken, dass die Gestalt des Inundationsgebietes immer von dem Verhältnisse abhängt, welches zwischen der
Wassermenge des Flusses und der Breite des Inundationsgebietes besteht.
Infolge der convexen Form der Thalsohle können die Bäche der Thal
seiten sich natürlich nicht in die Kőrös ergiessen, und bilden daher mit
wenigen Ausnahmen längs der Thalseiten Moräste und Sümpfe.
Was das durch das Wasser der Kőrös transportirte Material betrifft,
so besteht es vorzugsweise aus feinem Schlamm. Nur zwischen BánffyHunyad und Sárvár treffen wir auch Schotter an. Das Wasser ist übrigens
ziemlich reich an mitgeführten Stoffen und selbst im Sommer, beim nie
dersten Wasserstande, liefert ein Liter Wasser 5,62 cm3 Absatz.
Die Aufschüttung des Thalbodens erfolgt theils durch Hochwässer,
theils durch den von den Bächen herbeigeführten Schutt. Die Aufschüt
tung durch Hochwässer wollen wir hier etwas näher ins Auge fassen. Zu
Hochwässern kommt es im Thaïe der Sebes-Kőrös oft, so im Frühjahre, im
Herbste, aber auch sonst genügt schon ein heftigeres Gewitter dazu. Das
Thal füllt sich bei solchen Gelegenheiten mit Wasser, und bietet uns nun
* L ó czy L a j o s : A chinai birodalom természeti viszonyai. 88 1.
** Abb. 2. Querprofll des Bettes des Hoangho nach E. N ey.
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das Bild eines Sees dar. In der Mitte ist das Wasser trübe und es besitzt
auch hier die grösste Geschwindigkeit. An den vom Flussbeete entfernteren
Stellen ist es ruhiger und klarer. Aus diesem Umstande ist die Aufschüt
tung der Flussufer erklärbar.
Die 3. Abbildung auf S. 102 (74) d. ung. Textes* zeigt uns das Hoch
wasser der Sebes-Kőrös in jenem Zeitpunkte, wo der Wasserstand am
höchsten ist. Die Bewegung des Wassers ist im Bette bei b am raschesten.
Die Folge hievon ist, dass das am Boden des Flusses ruhende, sowie von
den Ufern losgerissene Geröll in Bewegung geräth. An den Bändern des
Flussbeetes, unmittelbar ober den Ufern, bei c, ist die Wassersäule niedrig
und bewegt sich auch nicht so rasch. Die plötzliche Abnahme der Ge
schwindigkeit bewirkt nun, dass ein grosser Theil des mitgeführten Mate
rials sich senkt. Bis das Wasser zu den vom Flussbeete weiter entfernten
Punkten d und e gelangt, hat es schon den grössten Theil des mitgeführten
Gerölles verloren und aus dem langsam dahinfliessenden Wasser setzt sich
nur wenig Schlamm auf den Thalboden ab. Diese Annahme sah der Ver
fasser im März des Jahres 1893 bestätigt. Das Thal der Kőrös war damals
2 Tage lang unter Wasser. An den Ufern fand sich eine Schlammschichte, die
ungefähr eine Dicke von 1 cm besass. An den vom Flussbeete weiter ent
fernten Stellen hingegen war keine merkliche Ablagerung constatirbar.
Was die Krümmungen betrifft, so können wir diese in zwei Kategorien
theilen : in Krümmungen, die durch orographische Verhältnisse bedingt
werden, und in solche, die durch Abrutschungen der Ufer hervorgerufen
werden.
Bemerkenswerth ist, dass hiebei das Gerolle und die Schuttkegel
der seitlich einmündenden Bäche keine, oder eine nur untergeordnete Bolle
spielen, was auch aus dem Vorhergesagten hervorgeht.
Zu den Krümmungen der ersten Kategorie gehört jene zwischen Sárvár
undBánffy-Hunyad, wo ein diluvialer Hügel den Fluss zwingt, seine ursprüng
lich westliche Bichtung in eine NW-liche umzuändern. Zwar veranlasst von
der anderen Seite her der Schuttkegel des Baches Nyárszó die Kőrös, den
Hügel zu untergraben, jedoch durch das auf einmal in grosser Masse herun
terstürzende Geröll wurde der Fluss wieder in seine alte Bichtung gedrängt.
Zwischen Sárvár und Bánffy-Hunyad ist der Fluss jetzt im Begriff durch
das Untergraben eines diluvialen Abhanges sein Beet zu erweitern.
Was die Entstehung der Krümmungen der zweiten Kategorie betrifft,
so können wir uns hierüber leicht Aufklärung verschaffen, da ihre Bildung
vor unseren Augen geschieht. Das Beet der Sebes-Kőrös ist, wie schon
erwähnt, in dem durch den Fluss niedergesetzten Schlamm eingeschnitten.
Die Ufer der Kőrös sind hoch und steil, da ihr Material, Sand und
* Abb. 3. Querprofil des Inundationsgebietes der Sebes-Kőrös.
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Schlamm, auch bei einem grossen Böschungswinkel stehen bleibt. Oft finden
wir sogar senkrechte Wände. Infolge der untergrabenden Wirkung des
Flusses, oder der grossen Sommerhitze entstehen in ihnen Sprünge, deren
Folge die häufigen Abrutschungen sind. Zuerst bemerken wir eine gewöhn
lich dem Ufer parallel laufende Spalte, worauf das nun losgelöste Stück
Erde plötzlich in den Fluss stürzt. Ist die Spalte weiter vom Ufer entfernt,
und hat sich in Folge dessen eine grössere Masse losgetrennt, so wird sie
langsam ins Flussbeet gleiten. In diesem Falle wird das abgerutschte Erd
reich im Flusse eine kleine Bank bilden.
Auf Abb. 4. der S. 104(76) desung. Textes ist gegenüber dem Beobach
ter auch ein abgerutschter Ufertheil von geringer Ausdehnung sichtbar. Die
Länge der heruntergestürzten Uferpartien beträgt an vielen Stellen 8—-10 m
und manchmal können wir sogar zwei in verschiedenen Zeitpunkten herab
gestürzte Uferbänke beobachten, welche im Beete des Flusses Terrassen
bilden.
Die Folge solcher Butschungen ist immer ein Hinübergedrängtwerden
des Flusses ans jenseitige Ufer. Hiedurch ist der Impuls zur Bildung einer
Krümmung gegeben. Würde das Abrutschen einzelner Ufertheile an beiden
Seiten zugleich erfolgen, so möchte es naiürlich zu keiner Krümmung
kommen, da das aufgestaute Wasser bemüht wäre, das Hinderniss zu
beseitigen.
Die Diagramme I— Y der Abb. 5 auf S. 105 (77) d. ung. Textes demonstriren uns die Entstehung einer Krümmung.
Bei der in Bildung begriffenen Krümmung ist in erster Reihe der
Punkt der herabgestürzten Erdmasse der Wirkung des Wassers ausgesetzt.
Die Bichtung des Wassers wird bei e in die Richtung e— i umgewandelt, da
aber das Wegtragen des Materials bei e in der Flussrichtung des Wassers
fortschreitet, so wird der Angriffspunkt i sich auch gegen c bewegen. Und
zwar wird dadurch eine Aushöhlung des Ufers hervorgerufen werden, da
der Fluss bei m schon auf eine abgetragene Uferpartie trifft. Zugleich wird
sich die Queraxe der Krümmung g — m successive vergrössern. Vom Punkte
i wird nun das Wasser dem Gesetze des Stosses elastischer Körper entspre
chend unter einem dem Einfallswinkel entsprechenden Winkel auf die
andere Seite, in unserem Falle zum Punkte k hinübergelenkt werden.
Wenn nun das Ufer e— d schon halbkreisförmig ausgehöhlt ist, so
wird sich natürlich auch die Bichtung der Reflexion ändern, da wir die
Angriffsrichtung nunmehr auf die Gerade e — /'beziehen müssen. Von hier
wird das Wasser zum Punkte m (Fig. III.) und erst jetzt aufs andere Ufer
zum Punkte n hinübergeleitet werden. Hieraus folgt aber auch, dass mit
dem Wachsthum der Queraxe der Krümmung sich auch die Anzahl der
Angriffspunkte vermehren wird. Bei Figur II ist ihre Zahl nur drei
( e , i und k), auf F. III finden wir schon vier, nämlich o, i, m und n . In einem
[3 2 ]
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ferneren Stadium (Fig. IV) werden wir schon 5 Angriffspunkte zählen
können, zugleich werden wir auch bemerken, dass das Wasser bemüht ist,
die Entfernung e— f zu verringern und hiedurch einen Durchbruch der
Krümmung vorzubereiten.
Interessant ist es, die Vorgänge, die sich in den Krümmungen bei
Hochwasser abspielen, zu beobachten. Die Stromrichtung bleibt auch bei
Hochwasser dieselbe. Oberhalb der abgerutschten Erdmasse ist die Geschwin
digkeit des Wassers natürlich geringer, und in Folge dessen erfolgt hier
ein Absatz des Schuttes und Gerölls. Die betreffende Erdmasse wird also
durch das Hochwasser nicht nur nicht zerstört, sondern vielmehr vergrössert und erhöht. Auf diese Weise kann es geschehen, dass der herab
gestürzte Theil sogar die Höhe der Ufer erreicht. Solch eine Aufschüttung
können wir auch in der Abb. 4 beobachten. Diese aufschüttende Thätigkeit
der Sebes-Kőrös ist so gross, dass die Breite des Beetes sogar in den Krüm
mungen fast überall die gleiche ist.
Auf die Entwicklung der Krümmungen zurückkehrend, muss hier
noch bemerkt werden, dass die Zunahme der Angriffspunkte in den für
sich einfachen Verhältnissen Complikationen hervorruft, indem immer
mehr und mehr Uferpartien herunterstűr zen, und zur Bildung kleinerer
Nebenkrümmungen Anlass geben. Ein solches Stadium versinnlicht uns
Figur V. Zugleich werden sich die Punkte e und k einander immer mehr
nähern, bis endlich bei höherem Wasserstande der Fluss die Scheidewand
durchbricht und dadurch der Krümmung ein Ende macht. Der Fluss
benützt nun das neue Beet und die Krümmung wird ausgefüllt. Im Falle
der Figur V, die nach der Natur aufgenommen ist, wurde das 1,78 m
tiefe Beet während eines halben Jahres so ausgefüllt, dass nur eine 0,28 m
tiefe Mulde überblieb. Dadurch ist es auch erklärlich, dass wir nur in den
seltensten Fällen den Ort älterer Krümmungen zu bestimmen im
Stande sind.
Ausserdem finden wir die Spuren dessen, dass die Kőrös plötzlich
10— 15 Krümmungen auslassend, sich ein neues Beet suchte. So können
wir in der Nähe des Morastes der Száraz-Er einen mit dem jetzigen Laufe
der Kőrös fast parallel dahinziehenden todten Flussarm beobachten, der
noch nicht gänzlich ausgefüllt ist. Seine Ufer liegen fast um 1 m tiefer als
die jetzigen Flussufer. Ein anderer todter Arm befindet sich unmittelbar
unter Bänffy-Hunyad.
Es ist jedenfalls auffallend, dass während der Fluss die Krümmun
gen so rasch ausfüllt, die viel älteren Beete unausgefüllt Hess. Diese
Erscheinung ist nur dadurch erklärbar, dass die aufschüttende Thätigkeit
des Flusses im Beete selbst die grösste ist, während weiter entfernt, wo
sich die todten Arme befinden, wie schon oben gezeigt wurde, der Absatz
ein geringer bleibt.
_________ _
[33]
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DIE SCeWAMMSPIKULE DES SCHLAMMES IM SEE HÉVÍZ.
V on

Dr. L. Traxler.*
(Mit Tafel II.)

Den Grund des bei Keszthely liegenden See’s «Hévíz» bedeckt ein
Va— 1Va m mächtiger Schlamm, der seiner eigenthümlichen Beschaffenheit
wegen vom Volke «Kleie» (korpa) benannt wird und der ausser seinen ver
schiedenen organischen und unorganischen Bestandtheilen eine beträcht
liche Menge von Schwammspikule enthält. Dieser Umstand, so wie die von
R. F r a n c é im «Földtani Közlöny» erschienene Mittheilung über den
Schlamm des Plattensee’s,** schliesslich die Hoffnung, in dem warmen
Wasser des See’s eine reichere Schwammfauna vorzufinden, veranlassten
mich zu versuchen, nach den in dem Schlamme befindlichen Spikule die
Schwämme zu erkennen, denen jene angehören dürften. Meine Untersu
chungen sind zwar noch nicht beendigt, doch die bisher erreichten
Resultate halte ich für interessant genug, um ihre Veröffentlichung nicht
ferner hinauszuschieben.
Die aus dem Schlamm mittelst Kochen mit Salpetersäure oder durch
Schlämmen erhältlichen Spikule lassen sich in drei Gruppen sondern :
1. Amphidisken ; 2. kleine Gemmulanadeln ; 3. grosse Skelettnadeln.
Die Länge der Axe der Amphidisken beträgt 20— 24 (j., der Durch
messer der Scheibe 16— 20 jjl. Die Scheibe ist gezackt, die Zahl der Zacken
16— 20 |i; die Buchten zwischen den Zacken sind nicht sehr tief. Die
Dicke der Axe beträgt 5— 6 ix, meistens ist die Axe glatt, manchmal aber
sind auf derselben 1— 2 grosse Stacheln zu sehen oder ist sie an ihrer
ganzen Oberfläche kleinstachelig. Alle diese Kennzeichen sind dazu genü-

* Der Gesellschaft vorgelegt am 7. November 1894.
** «Földtani Közlöny» X X IV . p. 142. — Auch das Wasser des See’s Héviz
erhält seine therapeutische Wirkung auf die Haut von Kieselspikule. Dieses folgere
ich nicht bloss daraus, dass die Schwammspikule dazu zufolge ihrer Form und Grösse
geeigneter sind wie die Diatomeenschalen, sondern es ist bekannt, dass die Süss
wasserschwämme zur Erreichung dieser Wirkung in der Heilkunde allgemein ver
wendet werden und zwar nicht nur in verschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes,
sondern auch anderwärts, namentlich in Russland sind sie als beliebtes Volksheil
mittel allgemein bekannt. M. s. Meminit : Ktypc «.apsiaKomouiS C. IleTepcöyprt. 1888.
p. 188 ; ferner 0 . G r i m m : Fishing and Hunting on Russian Waters. St. Petersburg,
1883. p. 55 etc.
[34]
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gend, um in ihnen ohne Zweifel die Amphidisken von Ephydatia fluviatilis
( L b k n .) V e i d . z u erkennen, obwohl sie diese an Grösse ein wenig über
treffen.
Die Gemmulanadeln sind 70— 85 u. lang und 6— 8 ja dick, aber es
kommen auch solche vor, die bei der erwähnten Dicke nur 40— 50 ja
lang, cylindrisch, stumpfendig, an ihrer Oberfläche stachelig sind ; die Sta
cheln sind lang, kegelförmig, spitz ; am dichtesten stehen sie an den Nadel
enden. Im allgemeinen sind sie den Gemmulanadeln von Spongilla fragi
lis L e i d y sehr ähnlich, von welchen sie sich nur hinsichtlich einer Eigen
schaft unterscheiden, nämlich darin, dass sie manchmal unter stumpfem
Winkel zweimal gebogen sind. Obwohl ich diese Art in meiner Sammlung
aus den verschiedensten Gewässern Europa’s, Asien’s und Amerika’s von
57 Fundorten besitze und auch die von dieser Art bisher publizirten 17
Abbildungen* mit einander verglichen habe; so fand ich dennoch bei
keiner einzigen derselben solche Gemmulanadeln, die auf die erwähnte
Weise gebogen wären.
Bei Euspongilla lacustris ( L b k n ) V e i d . sind zwar solche Gemmula
nadeln ziemlich häufig ; aber man kann sie doch nicht mit den erwähnten
identificiren, schon deshalb nicht, indem die spindelförmigen Parenchym
nadeln dieser Art im Schlamme überhaupt nicht zu finden sind.
Unter den grossen Skelettnadeln sind zwei Formen scharf zu unter
scheiden. Die eine von ihnen ist spitz-, die andere stumpfendig. Die spitz
endigen sind 212— 326 a lang, 8— 22 ja dick, gerade oder schwach gebogen,
cylindrisch, sich allmälig zuspitzend. Unter den kleineren kommen auch
solche vor, welche eher spindelförmig oder in ihrer Mitte kugelig ver 
dickt sind. Ihre Oberfläche ist im allgemeinen glatt, aber nicht selten trifft
man auch kleinstachelige an.
Die stumpfendigen Nadeln sind 204— 309 ja lang, 16— 20 [a dick,
gerade oder schwach gebogen ; an ihren Enden sind sie oft dicker, als in
ihrer Mitte und sie scheinen mehr als einmal den Uebergang zu den spitzen
Nadeln zu bilden; ihre Oberfläche ist immer glatt. Wenn wir die Zugehö
rigkeit dieser Nadeln feststellen wollen, so kommen wir nicht in geringe
Verlegenheit. Sowohl bei Spongilla fragilis, so wie bei Ephydatia fluvia
tilis kommen nach den bisherigen Beobachtungen nur glatte, zweispitzige
Skelettnadeln vor und wenn ich im Gegensätze mit den Angaben der
Autoren bei Ephydatia fluviatilis auch klein-, ja neuerdings auch starksta
chelige Nadeln beobachtete, so fand ich dennoch bei keiner einzigen Art
stumpfendige Spikule. Solche Spikule sind ausschliesslich Eigenthum der
unter den Tropen lebenden Arten, und wenn ich von diesen die mit Gem-

* S. die Lit. auf S. 110 (82) d. ung. Textes.
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mula versehenen — weil hier die zu diesen gehörigen Gemmulaspikule
nicht Vorkommen —•weglasse, so bleiben nur die Arten von Potamolepis
M a r s h (im Congo-Fluss), Lessepsia K e l l e r (Canal von Suez) und allen
falls von Uruguay G a r t . (Amazonenstrom) übrig, von welch’ letzteren es
bekannt ist, dass sie längere Zeit hindurch auch ohne Gemmulation gedei
hen können. Obwohl die Temperatur der tropischen Gewächse mit der des
Wassers des See’s «Héviz» (nach der Jahreszeit 23— 36,3°C) beiläufig über
einstimmt, so dass einem unwillkürlich der Gedanke kommt, ob wir es hier
nicht mit den Relicten einer der Eiszeit vorangehenden wärmeren Periode
zu thun haben; so können wir dennoch, wenn wir jene Nadeln mit den
Skelettnadeln der benannten Genera vergleichen, nur zögerud zu einer
Entscheidung kommen. Die Nadeln derselben sind regelmässig gebogen,
an ihren Enden regelmässig rundlich und im allgemeinen der Form und
Grösse nach ganz gleichartig, wie ich dies zufolge der Güte des Herrn
G. J. H i n d e bei Uruguaya coralloicleS (B w b k .) C a r t e r selbst beobachten
konnte und was auch Herr H i n d e nach der Vergleichung der Nadeln aus
dem Héviz mit den Nadeln der übrigen Uruguay a -k vien in seinem an
mich gerichteten Briefe bemerkte.*
Es ist zwar nicht unmöglich, dass die beständig hohe Temperatur
des Wassers auf die Kieseltheile von Spongilla fragilis und Ephydatia
fluviatilis einen derartig formverändernden Einfluss ausübe ; aber auch das
ist nicht unmöglich, dass die Spikule des Schlammes zu Ephydatia
fluviatilis (Amphidisken und kleinstachelige Skelettnadeln ; zu Spongilla
fragilis (stachelige Gemmulanadeln und glatte, spitzige Skelettnadeln)
und zu irgend einer, keine Gemmula besitzenden, unbekannten Art (stumpf
endige Skelettnadeln) gehören ;
oder dass die Amphidisken, die glatten und kleinstacheligen spitzen
Nadeln die Theile von Ephydatia fluviatilis sind; die stumpfendigen sta
cheligen Nadeln und die stumpfendigen glatten Nadeln aber das Skelett
einer anderen Art bilden, welche weder mit Spongilla fragilis noch mit
Ephydatia fluviatilis zu identificiren ist.
Ich will aber keine ferneren Hypothesen wagen, weil sich all dies
ohnehin bloss mit Hilfe der im Schlamm vorfindlicben Spikule nicht ent
scheiden lässt ; man müsste unbedingt auch jene Schwämme kennen, die
im Wasser des «Héviz» leben; nur dann liesse es sich entscheiden, ob
wir es hier mit zwei oder mit drei Arten zu thun haben und ob von diesen
eine oder zwei neu sind, oder ob bloss die in Folge von ungewohnten Um
ständen veränderten Kieseltheile nur bekannter Arten ihr Spiel treiben.
Herr Pharmaceut P a u l B r a u n , dem ich auch die Schlammproben ver-

M. s. Fussnote a. S. 111 (83) d. ung. Textes.
[36]
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danke, hat sich in dieser Richtung sehr bemüht, aber weder an den Holz
pfosten des in der Mitte des See’s stehenden Badehauses, noch an den
Wurzeln der am Ufer stehenden Bäume konnte er Schwämme antreffen.
Tafel-Erklärung’.
Fig. 1— 3. Ampliidisken von der Seite betrachtet; c. 800/1.
«
4. Amphidisken von oben betrachtet; c. 800/1.
« 5— 7. Gemmulanadeln ; c. S00 1.
« 8— 9. Cylindrische, spitze Skelettnadeln; c. 200/1.
«
10. Kleinstachelige Skelettnadeln ; c. 200/1.
« 11— 13. Spindelförmige Skelettnadeln; c. 200/1.
«
14. Spitze Skelettnadeln in ihrer Mitte kugelförmig verdickt; c. 200/1.
« 15— 20. Stumpfendige Skelettnadeln; c. 200/1.
« 21— 23. Verkümmerte stumpfendige Skelettnadeln ; c. 200/1.

DAS KOLOZSVÁRER KOHLENLAGER.
V on

Dr. E merich L örenthey.
Im Mai des .Jahres 1892 verbreitete sich in Kolozsvár plötzlich die
Nachricht, dass in der Stadt ein Kohlenlager entdeckt worden sei. Zu
gleicher Zeit suchte mich — der ich damals noch Assistent an der Univer
sität war •— ein Herr auf, um meine Meinung über das mitgebrachte
Kohlenstück einzuholen.
Die in Frage stehende «Kohle» war Lignit. Auf den ersten Blick hielt
ich sie für den wohlbekannten Köpeczer Lignit, welchem dieselbe so gleicht,
dass, wenn man die Lignite der zwei Localitäten nebeneinander legt, es
schwer ist, sie von einander zu unterscheiden. Der Kolozsvárer Lignit ist
voll von den abgeflachten weissen Schalen der Planorbinen und den Kno
chenresten eines Vertebraten, ebenso wie manche Schichte des Köpeczer
Lignites.
Dieser Lignit wurde in der Nähe der Bahnstation, im nördlichen
Theile Kolozsvár’s, auf dem Besitzthume des Herrn K ővári heim Bohren
eines Brunnens gefunden.
Der Grundeigenthümer stellte mir die Aufzeichnungen des Brunnen
gräbers, welche sich auf die Schichtenfolge beziehen, zur Verfügung. Auf
Grund derselben folgten von oben nach unten zu :
Schwarze Culturerde
gelblicher Thon

...................................
......................................

feinerer und gröberer Kies _
Földtani Közlöny. XXV. kőt. 1895.
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...
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1

m
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An dem Fundorte konnte ich aus dem ausgeworfenen Materiale aus
ser einigen Ostracoden-krten die folgende Fauna sammeln : *

1. Castor fiber L i n n é fossilis.
1891. C a sto r fibei' L. foss. J. H

alaváts

: A magyarországi fosszil hódmaradványok.
(Természetrajzi Füzetek. Bd. XIV. pag. 84.)

Die Arbeiter fanden einen röthlichbraunen linken Unterkiefer-Backen
zahn, bei welchem — der Regel gemäss — , von aussen eine, von innen aber
3 Zahnlamellfalten in den Zahn dringen. Die erste der inneren Zahnfalten
ist kleiner als die zweite. Die Länge des Zahnes ist c. 30 mm, die Länge der
Kaufläche 9 mm, die Breite 8 mm.

2. Bythinia ventricosa Gbay.

Ich habe mehrere mangelhafte Exemplare aus dem schwarzen Sande
gesammelt, welche ich auf Grund ihrer stark gewölbten Spira und starken
Nahtlinien hieher nehme, und nachdem die Windung des Gehäuses nach
dem Bruchstücke zu urtheilen, zusammengedrückt, die letzte Windung aber
stark aufgeblasen, rundlich ist, kann man sie mit Bythinia ventricosa var.
inflata identificiren. Ihre hornartigen Deckel sind auch sehr häufig. Diese
Art ist nur aus den siebenbürgischen Landestheilen bekannt und lebt selbst
heute noch in der Gegend von Kolozsvár. B i e l z machte diese Art aus den
siebenbürgischen Landestheilen zuerst als Bythinia transsylvanica und
später als B. Twscheli bekannt.** Meine jungen, unentwickelten Exemplare
stimmen mit den von R o l l e * * * aus Schönstein bekannt gemachten jungen
Exemplaren der Paludina (Bythinia) Ungeri R o l l e überein.

3. Planorbis hians R o l l e ?
1860. P la n o r b is h ia n s R olle. F. R olle : Die Lignit-Ablagerung des Beckens von
Schönstem in Unter-Steiermark und ihre Fossilien. (Sitzb.
der math, naturw. Classe der k. Akad. d. Wiss. Wien.
Bd. XLI. pag. 32. Taf. II, Fig. 5.)
* Herr F kancé hatte die Güte Materialproben dieses Lignites microscopisch
zu untersuchen. (M. s. den folgenden Artikel.)
** B ielz E. A., Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens. —
2. Ausgabe. Hermannstadt, 1867.
*** F. R olle, Lignit von Schönstein, pag. 31. Tab. III. Fig. 2.
(38)
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Von dieser kleinen Art fand ieh in dem schwarzen Sande einige
Exemplare, welche ich nach der fragmentarischen Mündung nicht mit
Bestimmtheit zur Schönsteiner Art zu nehmen wage, obwohl sie sonst mit
dieser übereinstimmten.

4. Planorbis ( Gyraulus) crista L inné.
I860. P la n o r b is c r is ta L. R olle. Ibid. pag. 25. Taf. II. Fig. 3.

Während ich im schwarzen Sande von dieser Art blos ein Exemplar
gefunden, habe ich aus dem lockeren weissen Thon drei typische Exem
plare gesammelt. Diese Schnecke lebt in von Bohr dicht bewachsenen,
stehenden Gewässern und Gebirgsseen ; auch heute noch ist sie in der Um
gebung von Hermannstadt lebend zu finden.

5. Planorbis ( Gyraulus) glaber J e f f r e y s .

Ich sammelte aus dem schwarzen Sande 22 Exemplare, welche ich zu
dieser Art zähle. An meinen Exemplaren sind die Charaktere nicht so markant, als an den lebenden Formen. Die Windungen sind oben im Centrum
vertieft, unten vertiefen sie sich in Form einer flachen Schüssel. Das Ge
häuse besteht aus 4Va— 5 scheibenförmigen Windungen. Die Windungen
wachsen genug rasch an, die letzte plötzlicher und stärker als beim Typus
und so ist auch die Mündung nicht «gedrückt rundlich eiförmig», sondern
nur rundlich oval. Die Nähte sind tief. Meine Exemplare sind fast um die
Hälfte oder um zwei Drittel kleiner als die recenten Formen.

6. Planorbis ( Tropodiscus) marginatus D r a p a r n a u d .

Diese Art ist hier die häufigste ; ich habe in dem schwarzen Sande
mehr als hundert Exemplare, darunter jedoch wenig unversehrte gesam
melt. Die intakten Exemplare bestehen aus 6— 7 schwach anwacnsenden
Windungen, welche durch eine starke Nahtlinie von einander geschieden
werden. Beide Seiten des Gehäuses sind schwach concav, nur sind die
oberen Windungen gewölbt, während sie unten fast flach und kantig sind.
Die letzte Windung ist noch einmal so breit, wie die vorletzte. Die Mund
öffnung ist schief, eiförmig und dort, wo sie die vorletzte Windung berührt,
schwach ausgeschnitten ; die Lippe ist scharf. Diese Art lebt gegenwärtig in
den siebenbürgischen Landestheilen in stehenden Gewässern.
Stellenweise kommt das zusammengedrückte Gehäuse dieser Art in
dem Lignit so massenhaft vor, dass es eine ganze Kalkschichte bildet.
[39]
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. lőbenthey:

C la u silia sp .

Ich fand, ebenfalls im schwarzen Sande, ein aus 12 langsam
wachsenden Windungen bestehendes Gehäuse von bläulicher Farbe, stel
lenweise mit weissen Flecken. Das Gehäuse ist 10 mm hoch, 2,5 mm breit
und mit feinen Rippen dicht bedeckt. Die Mündung ist beinahe länglich
viereckig und die Ränder derselben mangelhaft. An der letzten Spire lauft
nahe zum Nabel eine starke, dann eine schwache Falte bis zum Rande der
Mündung.
In der Mundöffnung ist die untere, obere und die an der inneren
Lippe befindliche Platte vorhanden ; doch da es nicht möglich war, das
gegenseitige Verhältnis dieser zu studiren, so konnte nicht bestimmt werden,
zu welchem Subgenus und zu welcher Art diese Form gehört.

8 . L im n a e a sp .

zu

Ich fand im schwarzen Sande einige Schneckenbruchstücke, welche
gehören.

L im n a e a

9 . P is id iu m sp .

Von dieser kleinen Art kommen nur in dem schwarzen Sande Bruch
stücke vor.
10.

A n o d o n ta sp .

Ich fand sehr dünne und flache, perlmutterglänzende Schalenbruch
stücke, welche jedenfalls zu irgend einer A n o d o n ta gehören.
Das Pflanzenreich ist ausser dem verkohlten Rohre noch durch sehr
schöne Charafrüchte vertreten.

1 1 . C h a ra E s c h e r i A l e x . B

raun.

Diese sehr gut erhaltenen Früchte sind auch hier in dem schwarzen
Sande ebensowenig selten, wie in dem Schönsteiner Süsswassermergel und
in einigen Schweizer miocænen Ablagerungen.
***
In dem Materiale, welches aus dem Brunnen ausgeworfen wurde, fand
ich viel weis8lichen lockeren, leichten Thon, in welchem
O str a c o d e n , B y t h in ia v e n tr ic o sa G r a y ., P la n o r b is ( G y r a u lu s ) crista L.,
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Planorbis ( tíyraulus) glaber J e f f ., Limnaea s p ., Pisidium s p ., Chara
Escheri A. B r a u n V o r k o m m e n .

Dieses Material gelangte aus der Tiefe des Brunnens an die Ober
fläche und trotzdem es in genügend grosser Menge vorhanden war, hat der
Brunnengräber dasselbe doch nicht in die Schichtenreihe aufgenommen.
Aus den organischen Resten schliessend, ist es mit dem schwarzen Sande
gleichalterig ; nachdem aber der Brunnen damals, als ich von dem Funde
verständigt wurde, schon vermauert war, und ich mich persönlich von der
Lagerung daher nicht überzeugen konnte, so bin ich gezwungen, mich
mit den erhaltenen Daten zu begnügen und diese im besten Glauben
mitzutheilen.
Dieser Kolozsvárer Lignit gleicht seinem Aeussern nach bis zur Ver
wechslung dem Köpeczer, weicht aber bezüglich seines Alters ab. Der
Köpeczer Lignit ist in jene levantinische weisse Thonschicht gelagert, deren
Fauna L. v. R o t h bekannt gemacht hat. Während bei Kolozsvár keine Spur
dieser levantinischen Schicht vorhanden ist, kommt sie im Széklerlande
immer in Gesellschaft des Lignites vor.
Der Kolozsvárer Lignit ist seiner Fauna nach jünger als der levantinische
Köpeczer Lignit, da jede Art desselben recent ist, obwohl darunter auch
so'che Arten sind, welche schon in früheren Zeitaltern lebten. So kommen
Castor fiber L . fossilis, Planorbis (Tropodiscus) fr. marginatus D r a p , auch
schon in den Székler Lignitgebilden vor; Planorbis hians R o l l e ? Planor
bis (G yraulus) crista L. und Chara Escheri A. B r a u n sind dagegen aus
den den Schönsteincr Lignit in sich schliessenden Schichten bekannt. Ich
glaube daher nicht zu irren, wenn ich diesen Lignit für diluvial erkläre.
Die Entdeckung dieses Lignites verändert einigermassen die Schich
tenreihe der Kolozsvárer Umgebung, da in dem Becken nördlich von der
Citadelle die diluvialen Gebilde nicht nur durch Kies, sondern auch durch
Lignit vertreten werden.*
Aus demselben Brunnen kamen während des Grabens desselben ein
Equus Zahn, der Backenzahn eines jungen Sus scrofa L. und ein unteres
linkes Kieferbruchstück mit drei Backenzähnen von Bos (wahrscheinlich
Bos taurus L.) in die mineral.-geolog. Sammlung der Kolozsvárer Universi
tät. Dieselben stammen nach der Behauptung der Brunnengräber ebenfalls
aus dem Lignit, doch ist aus dem daraufhaftenden Materiale ersichtlich
dass dieselben aus einer anderen Schichte stammen können. Es ist nicht
unmöglich, dass jene Schichte zum A U -A llu viu m gehört.
* L

u d w ig v

. R

oth,

Földtani Közlöny. Bd. XI. 1881.

[41]
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DIE MIKROSKOPISCHE PFLANZEN- UND THIERWELT DES
KOLOZSVÁRER LIGNITES.
V on

K. F rancé.*
Infolge der Bereitwilligkeit meines Freundes Dr. E. L öeenthey hatte
ich Gelegenheit, das in der vorhergehenden Abhandlung in Bede stehende
Material mikroskopisch untersuchen zu können, was umso weniger Schwie
rigkeiten machte, indem der Lignit ganz leicht schlämmbar war.
In den angefertigten Präparaten — welche in der Präparatensammlung des ung. National-Museums zu besichtigen sind —- gelang es eine
ganze Mikroflora und -fauna nachzuweisen, deren Verzeichniss ich in Fol
gendem geben kann :

I. Mikrophyta.
Bacillariaceae.

1. Synedra ulna (E hrb.). Vereinzelte Bruchstücke ziemlich häufig.
2. Cymbella Ehrenbergii K tzg . Die oft fast ganz intacten Exemplare

dieser zierlichen Pflanze sind nicht selten. Long. 53 p. Lat. 13 p.
3. Epithemia turgida var. genuina G runow. Sehr häufig. Long. 40 p.
Lat. 11 p.
4. Cocconeïs pediculus E hrb. Panzerüberreste ziemlich häufig. Long.
29 p. Lat. 21 Va p.
5. Fragilaria construens B alfs. Die sehr auffälligen zerstückelten
Bänder nicht selten. Long. 22 p. Lat. 3 p.
6. Navicula sp. Einige Fragmente von nicht bestimmbaren Species.
7. Pi7imdaria nobilis B abenh. Nur in Bruchstücken, welche Messun
gen nicht zuliessen.
8. Nitzschia communis B abenh. Belativ häufig. Long. 7Va p. Lat. 3 p.
Ausserdem fand ich in dem geschlämmten Materiale Steinzellen, wie
solche für die Gramineen charakteristisch sind.

II. Mikrozoa.
i.

Rhizopoda.

1. Difflugia constricta E hrb. Eine einzige Schale, deren Dimensionen
64 p, respective 48 p betrugen, welche ich infolge ihrer Gestalt und der
Ausbildung der Schalenöffnung zu dieser Art stellen muss.
* Vorgelegt der am 7. November 1894 abgehaltenen Vortragssitzung.
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2. Flagellata.

1. Trachelomonas volvocina E heb. Äusserst häufig. Durchmesser der
Schalen 15— 17 p..
2. Trachelomonas lagenella Stein. Einige minimale Exemplare von
7 [ALänge und 6 ja Breite, mit 1Va p. langem Hälschen.
3. Phacotus lenticularis (Eheb.) St. Diese von mir aus dem Torflager
von Tihany * beschriebene Form in einigen Exemplaren. Ihr Durchmesser
betrug 15 [A.
In grosser Anzahl fanden sich in dem Materiale ferner noch S p on gillan&deln.

Die so constatirte Mikroflora und -fauna weist darauf hin, dass
dieser Fundort einst ein pflanzenreicher, kleiner, mit Iuncaceen (verkieselte
Epidermalzellen !) bewachsener Sumpf war, ein kleines stehendes Gewässer,
vielleicht ein stiller Weiher der Diluvialzeit, dessen mikroskopische Bewoh
ner durch ihre den Zeiten wiederstehenden Kalk- und Kieselschalen nun
nach Jahrtausenden noch Kunde von ihrer Existenz übermitteln. Zugleich
ergänzt und bestätigt die mikroskopische Untersuchung dieses Lignites das
durch die mikroskopischen Einschlüsse sich offenbarende Ergebniss.

L I T E R AT U R .
(1.) Oppenheim Paul : Uebcr die Brackwasser fauna des Eocän im nordwest
lichen Ungarn. (Sitzungsberichte der 38-sten Versammlung der Deutschen
geologischen Gesellschaft zu Freiberg i. Sachsen. — Zeitsch. der Deutsch,
geol. Gesellschaft XLIII. Bd. Berlin. 1891. pag. 801.)
Die eoeäne Schichtenserie im nordwestlichen Ungarn beginnt nach den Beob
achtungen H a n t k e n ’ s mit Süsswasserbildungen, die stellenweise etwas brackischen
Charakter annehmen. Ihnen folgen die Hauptkohlenflötze einschliessenden bracki
schen Thonmergel und Mergelkalke, dann Thone mit Nummulites subplanata
Hantk. & Mad. und endlich Mergel mit Nummulites lucasana und perforata,
welch letzteren in den oberen Boncakalken ihr Aequivalent haben dürften.
Die vom Verfasser näher erörterte Fauna gehört den brackischen Thonmer
geln und Mergelkalken an. Aus ihrem Süsswassercomplex citirt Hantken : A n om ia
dentata H a n t k ., C on gen a n. sp., Unio sp. A nodonta sp., C yren a grandis Hantk.,
Nerita lutea Z i t t ., Melanopsis buccinoidea D e s h . aff., Paludom us sp. Aus den
Brackwasserschichten: A n om ia dentata H a n t k ., M ytilus cf. corrugatus Bkongn.,
C yren a s p ., F usus polxygonus L a m ., F. m in a x L a m ., Cerithium calcaratum Beongn.,

* Földtani Közlöny. Bd. XXIV. p. 115.
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C. striatum D eer., C. a u r ic u la tu m D E m ., A m pullaria p e n is ta B rongn., Ostrea sp.,
R o t a lin a sp., Cythere sp.

Was die an erster Stelle angeführte, von den brackischen Schichten der
unteren Süsswasserbildung bis in den über den Perforata-Mergeln gelegenen
Stnata-Horizont hinaufreichende A n o m ia dentata anbelangt, so ist dies eine Form,
die im Vicentino sowohl in den Ligniten des Mt. Pulli bei Yaldagno als in Eonca
selbst zahlreich vertreten ist und von B ayan früher den Namen A n om ia gregaria
erhielt, die aber durch ihre «Ligamentleisten wie durch ihren Muskelapparat und
durch die Art ihrer von der Unterlage durchaus selbstständigen Sculptur durchaus
von den bisher bekannten Gattungen der Anomiiden» sich unterscheidet. Yerf. stellt
sie im System zwischen Placunanom ia und Placuna und bezeichnet sie als Paraplacuna gregaria B ayan.
Congeria n . sp. von M unier-Chalmas als Congeria eocenia angeführt, wird
wohl mit der von B olle aus dem Lubellinagraben bei St. Briz in Untersteiermark
beschriebenen Congeria stiriaca B olle zu vereinigen sein*. Unio sp. Schlecht
erhaltene Beste erinnern an die cretacische Unio Ajka’s wie an Unio lignitaria
B olle aus dem Lubellinagraben. A n od on ta sp. traf Verf. nicht an. C yren a grandis
H antk. erinnert an Cyrena sirena B rongn. vom Mt. Pulli und Bonca, wie an Cyrena
lignitaria B olle aus dem Lubellinagraben, ist aber specifiscb selbstständig in Folge
der Differenzen in der Form und der beiden Schlosszähne. Den obigen zwei Typen
ist die von H antken als Cytherea hungarica angeführte Art habituell sehr ähnlich,
unterscheidet sich aber von ihnen ebenfalls durch die Verschiedenheit des Schloss
baues.
Nerita lutea Z itt . Scheint ident zu sein.
M elanopsis buccinoidea D esh . aff. Wahrscheinlich selbstständige, allerdings
in den Formenkreis der buccinoidea gehörende Art.
Paludornus sp. Unter dieser Bezeichnung scheinen die Pyrguliferen verstan
den zu sein, deren Auftreten im Eocän — abgesehen von den Angaben M unierChalmas’ über ihr Vorkommen im Eocän von Ajka, das von T ausch aber mit
Entschiedenheit angefochten wurde— hiermit mit Sicherheit festgestellt wurde. Die
eoeäne Type ist auffallend ähnlich der P yrgu lifera gradata B olle aus dem Lubel
linagraben und wird als P yrgid ifera hungarica Opp. eingeführt.
Modiola (Brachydontes) corrugata B rongn., typisch. Fusus p olyg on u s L am.,
Cerithium calcaratum A l . B rongn., Melanatria auriculata v. S chlote. — Cer.
com bustum B rongn. = Cer. auriculatum H antk., A m pullaria p erusta A l . B rongn.,
Cerithium tokodense Mun.-C halm. = Cer. striata H antk. Scheint eine selbststän
dige, das ungarische Eocän charakterisirende Art darzustellen.
An die Altersfrage der die Fossilreste einschliessenden Bildungen heran
tretend, bemerkt Verf., dass die Süss- und Brackwasserabsätze als ein Ganzes zu
betrachten sind, nachdem die stellenweise in die Süsswasserbildungen eingeschal
teten Brackwasserablagerungen dieselbe Fauna enthalten, wie die oberen Brack
* Siehe O p p e n h e i m P a u l .: Die Gattungen Dreyssensia von B

enkden

und Congeria

P a r t s c h , ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Vertheiluugin Zeit und Baum. —
Zeitsch. der deutsch, geol. Gesellsch. Berlin. 1892. 43. Bd. p. 953, wo sie als Tichogonia

(Cong.) eocenia M

u n .- C h a l m .

angeführt wird.
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Közlöny. 1894. p. 236.)
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wasserbildungen und zwar A nom ia gregaria B ayan, Congeria cocenica M un.-Chalm
und P yrgu lifera hungarica Opp., von welchen A n om ia gregaria wohl bis in den
Striata- Horizont hinaufreicht. Dass ferner eine grosse Uebereinstimmung in der
Fauna zwischen den brackischen Absätzen West-Ungarns und den untersten
Brackwasserbildungen des Vicentino am Mt. Pulli und in den schwarzen Tuffen
von Bonca obwaltet, beweist das gemeinsame Auftreten in beiden von :
M odiola corrugata A l . B rongn., F u sus p o lyg on u s L am., Cerithium

calca-

ratum A l . B rongn., Melanatria auriculata v. S chloth., A m pullaria perusta A l .

B rongn.

Trotz der grossen Uebereinstimmung der angeführten zwei Faunen, werden
die ungarischen Ablagerungen um ein geringes älter gehalten, da diese durch den
Thoncomplex mit N u m m u lites subplanulata H antk. & M ad. überlagert sind,
welcher im Vicentino fehlt und wahrscheinlich hier an den meisten Stellen durch
die unteren Brackwasserabsätze ersetzt ist. Dadurch würde sich dann aber auch
für die ungarischen Lignite ein etwas höheres Alter ergeben als für diejenigen von
Mt. Pulli im Vicentino, mit welcher Anschauung das Auftreten der cretaciechen
Gattung P yrgu lifera in jenen, wie ihr Fehlen in diesen in inniger Verbindung zu
stehen scheint. Diesen Folgerungen nach wären somit die ungarischen Lignite als
directe Aequivalente des Vicentiner Membros und der Etage B von E d . Süss und
B ayan zu betrachten.
In Stücken des Kalksteines der Süsswasserbildung fanden sich neben der
B yth in ia carbonaria M tjn.-C halm. ein noch näher nicht bestimmter CyclotusBest, dann unbestimmbare Heliciden und eine der Paludina stiriaca B olle aus
dem Lubellinagraben ähnliche Form vor.
Durch die Aehnlichkeit der behandelten Fauna und der aus dem Lubellina
graben bei St. Briz in Unter-Steiermark beschriebenen, kommt Verf. auch auf die
Frage des Alters der Sotzkasehichten zu sprechen, für welche es seiner Anschauung
nach keineswegs für ausgeschlossen erscheint, «dass der sogenannte Sotzka-Complex
sowohl cretacische (Bötschach) als alteocäne (Lubellinagraben, vielleicht auch Trattinik, Hrastovec, Cerovec und Heiligengeist), als oligocäne (Schichten mit Cerithium
m argaritaceum , Sotzka, vielleicht auch Eibiswald, wenn dieses nicht jünger)
Glieder enthält, wie dieses ja auch in ganz analogen Verhältnissen im westlichen
Ungarn (Kreide : Ajka, Alteocän : Dorog, Tokod, Nagy-Kovácsi etc., Oligocän :
Szarkáé, Annathal, Tokod etc.) der Fall ist.»
Würde sich das alteocäne Alter der Fauna des Lubelbnagrabens wirklich
erweisen lassen, so wäre dieses Vorkommen das Bindeglied zwischen den unga
rischen und oberitalienischen Ligniten.
A. F ranzenau.
(2.)

G onda B. : A z A l - d u n a i

V a sk a p u és a z o tta n i tö b b i z u h a ta g s z a b á 

ly o z á s a . ( D i e R e g u lie r u n g d es E is e r n e n T h o r e s u n d d e r ü b r ig e n S t r o m sch n ellen a n d e r u n teren D o n a u .)

— (Földrajzi Közlemények 1882. évi

V— VI. füzete.)
Verf. publicirt das ihm zur Verfügung gestandene Material in 14 Capiteln.
Das erste Capitel enthält die Beschreibung der unteren Donau, das zweite befasst
sich mit der Skizzirung der geologischen Verhältnisse längs der unteren Donau,
[45 ]
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im dritten Capitel bespricht der Verfasser den Schiffsverkehr auf der unteren
Donau, im vierten behandelt er die römischen Arbeiten an der unteren Donau,
im fünften Capitel gibt der Verfasser eine kurze Uebersicht über die daselbst
durchgeführten ersten systematischen technischen Aufnahmen, im sechsten Capi
tel würdigt er die Thiitigkeit Graf Stefan •Szüchenyi’ s im Interesse der Commu
nication auf der unteren Donau, sowie im siebenten Capitel die Pläne von W ex
und M ac-A lpin ; in den Capiteln 8 — 11 theilt er die Arbeiten der internationalen
Commission, den Beschluss des Berliner internationalen Congresses im Interesse
der Schiffbarmachung der Stromschnellen an der unteren Donau, die Gutachten
und Propositionen der von der ungarischen Regierung einberufenen ausländischen
Fachleute, die neueren Aufnahmen und Entwürfe, sowie die Festsetzung der
Regulierungs-Pläne mit ; im zwölften Capitel geht er auf die Besprechung der
endgiltigen Pläne der Regulierungs-Arbeiten über ; im dreizehnten spricht er von
den Anordnungen zur Inangriffnahme der Regulierungs-Arbeiten, von der Uebergabe der Arbeiten an die Unternehmung und deren feierlichen Beginn ; im letzten
(14.) Capitel endlich macht er die Durchführung der RegulieruDgs-Arbeiten
bekannt.
Die im zweiten Capitel skizzirten geologischen Verhältnisse stellte auf
Grund der vorhandenen Daten Dr. F ranz Schafarzik zusammen. Der Arbeit sind
5 Tafeln mit Zeichnungen beigelegt, auf deren erster die geologische Zusammen
setzung beider Donauufer von O-Moldova bis Sibb (Serbien) dargestellt ist ; die
zahlreichen hübschen Glanzdruck-Bilder im Text gingen aus dem Atelier des
Budapestéi- Photographen, G eorg K lösz hervor.
L. R. v. T.
(3.) C z i r b u s z G é z a : A Dim a ivei. (Die Bogen der Donau.) (Természettűd. Füzetek, XVI. köt., 46— 48. 1., Temesvár, 1892.) [Ungarisch.]
Eine auf Grund von Literaturdaten zusammengestellte kurze Mittheilung,
aus der wir hervorheben, dass sich nach Suess-N eumayk in der neueren geologi
schen Zeit zwei neuere Einsenkungen eonstatiren lassen, u. zw. die bis heute
andauernde Senkung des adriatischen Meeres und die langsame Vertiefung des
œgeischen Meeres. Viele Zeichen deuten darauf hin, dass das mittelländische Meer
das Einsenkungsgebiet der europäischen Continente ist.
Das fliessende Wasser empfindet am raschesten die geringste Modification
der Bodenneigung. So empfindet also auch die Donau die langsame, gegen Süd
und West sich äussemde Neigung des Bodens. Darum zieht sie sich unterhalb der
gegen Süd gelegenen Plateaus hin, darum drängt sie sich an die Ränder der Niede
rungen hin, mit einem Worte, darum bildet sie in ihrem Laufe jene Bogen
segmente, welche ihr Bett guirlandeartig ansgebildet hatten.»
L. R. v. T.
(4.)

J. : A Mag a s - Tátra gránitjáról. (Der Granit der Hohen
Tátra.) (Természettud. Közlöny, XXIV. köt., Pótfüzet, 184— 188. 1.
Budapest.) [Ungarisch.]
S

zádeczky

.

Verf. sammelte gelegentlich eines Ausfluges von Tátrafüred (Schmeks)
auf die Lomnitzer Spitze an den namhafteren Punkten Gesteinsexemplare. Auf
Grund seiner am gesammelten Material durchgeführten mikroskopischen und
[46]
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Flaminenreactions-Untersuchungen führt er ans detaillirter die Reihenfolge jener
Mineralien vor, welche an der Zusammensetzung des Granites der Hohen Tátra
Antheil nehmen, wobei er auf die in grossem Maase vor sieh gegangenen mecha
nischen und chemischen Umwandlungen hinweist, die die ursprünglichen Mine
ralien erlitten.
Diese den Tátra-Granit zusammensetzenden Mineralien reihen sich, nach
der M en ge gruppirt, in der folgenden Ordnung: Quarz, Orthoklas, Oligoklas,
Biotit, Muskovit, Apatit, Magnetit, Ilmenit, Zirkon, Sphen, Hämatit. Unter den
nachträglich gebildeten Mineralien ist das häufigste der Kaolin, nach diesem
folgt Pennin, Epidot, in einzelnen grünen Adern Delessit, Zoisit, endlich Loxoklas, Leukoxen und Calcit.
L. R. v. T.

(5.)

Z im I nyi K. : U e b e r d en A z u r i t v o m L a u r i o n - G e b ir g e in G riech e n la n d

(Mathem. és term. tud. Értesítő, X. 1891— 2 198— 206 1. ; Math. u.
naturwiss. Berichte, X. 1891— 2, p. 159— 167 ; Groth’s Zeitschr. für
Krystallographie, XXI. 1892, p. 86— 91.)
Die in Rede stehenden Azurit-Krystalle kommen gewöhnlich mit dünnfase
rigem Malachit auf Limonit oder auf dem den Limonit stellenweise durchsetzen
den unreinem Cuprit (Ziegelerz) vor, und es sind nicht selten die Enden derselben
wenigstens oberflächlich in Malachit umgewandelt. Die kleinen Krystalle sind
wegen ihres Formenreiclithumes, der Mannigfaltigkeit, sowie auch wegen des
Glanzes der Flächen bemerkenswert!!. Sie zeigen den gewöhnlichen Habitus des
Azurits, sind also in der Richtung der Symmetrieaxe verlängert und die Indivi
duen trifft man beinahe ausschliesslich mit einem Ende der Symmetrieaxe auf
gewachsen an. Zimányi hat zusammen sieben, durchschnittlich 1—3 mm mes
sende Krystalle genauer untersucht und an denselben im Ganzen 28 einzelne
Formen, darunter 3 neue, beobachtet. Die Aufzählung der Formen ist auf
S. 128 (100) d. ung. Textes unter [1] wiedergegeben. Die Flächen der Orthodomen
sind sehr gestreift, aber {100} und {001} sind gewöhnlich mit glatten oder nur
mit fein gerieften Flächen vorhanden ; die übrigen Formen besitzen alle glatte
Flächen. Die häufigsten Formen der Krystalle sind : a . {lOO}, c . (001}, a . {lOl},
A . (T03}, 0 . {TOI}, V . {201], p . {021}, m . (110}, h (221}, s . ( I l l )
Q . (223], d . (243] und o . {241}, wobei die Axenschnitte auf die Grundform
M iller’ s bezogen sind. Die Flächen der neuen Formen: I . {205}, T . (405)
und W . {605} sind entweder schmal und glatt, oder aber breiter und fein
gerieft.
Die Mittelwerthe seiner Messungen hat Yerf. mit berechneten Werthen
verglichen, welche (er aus den Fundamental-Daten Schrauf’s ableitete, welch’
letztere sind :
(001) : (201) = 62° 17' 52"
(100) : (201) = 25 18 8
(010) : (221) = 53
1 56 und
a : b : c == 0,85012 : 1 : 0,88054, ß = 87° 36'.
[47]
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Die Tabelle der Neigungen — mit einigen kleinen Rechnungs-Correctionen
ist auf S. 128— 129 (100— 101) d. ung. Textes unter [2] mitgetlieilt. Nach diesen
Daten sind bis jetzt vom Azurit zusammen 68 Formen bekannt. Die unter
suchten Krystalle gehören der Sammlung des ungarischen Nationalmuseums an.
Dr. A S c h m i d t .
(6.) Z imányi K a r l : D i e H a u p tb r e c h u u g s e x p o n e n te n d er w ich tig eren g e ste in s
b ild en d en M in e r a lie n bei N a - L i c h l . (Értek, a term. tud. köréből. Kiadja a
magy. tud. Akadémia.. 23. kötet, 2. szám, 1892. ; Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie, XXII, 1893, p. 321— 358.).

Yerf. hat in dieser mit dem Vitéz-Preis der ung. wiss. Akademie ausgezeich
neten Abhandlung seine Beobachtungen mit einem Kohlrausch’schema Totalreflek
tometer ausgeführt, welcher durch Herrn Prof. Dr. J. A. Krenner sehr zweck
mässig modifizirt wurde, so, dass nicht nur die zu den Beobachtungen nöthige
Zeit kürzer wurde, welch’ letzterer Umstand betreffs der allgemeinen Fehlerquel
len des Totalreflektomeiers besonders beachtenswerth ist.
Hauptsächlich die gesteinsbildenden Mineralien bildeten den Gegenstand
der Untersuchungen. Es wurden im Ganzen von 55 Fundorten stammende Platten
von 31 Mineralien untersucht; im «-Monobromnaphthalin (n = 1,6598, 20°G
Na = Licht.) : Opal, Haüyn, Nosean, Sodalith, Analcim, Skapolith, Apophyllit
Quarz, Eläolith, Nephelin, Pennin, Anhydrit, Topas, Cordierit, Talk, Natrolith,
Leucit, Wollastonit, Muscovit, Biotit, Klinochlor, Adular, Orthoklas, Albit; im
Methylenjodid (n — 1,7375, 23,1°C, Na = Licht.) hingegen: Spinell, Apatit,
Turmalin, Sillimanit, Olivin, Zoisit, Pyroxen, Amphibol, Cyanit. Auf S. 130— 131
(102—3) des ungarischen Textes sind unter [1] die Resultate aufgeführt. Die
Daten hat Verf. noch in zwei Tabellen zusammengestellt und zvrar entsprechend
dem Lichtbrechungs- und dem Doppelbrechungsvermögen.
A. S c h m i d t .
(7.) M ártonfi L udwig : B e itr ä g e z u r m in e r a lo g isc h -g e o lo g isc h e n K e n n tn is s

(Értesítő az erd. muz. egyl. orv.-term.
tud. szakoszt. XVII, p. 1892, 349— 358. ung., p. 387— 389. deutsch.).
d es

sie b e n b ü r g isc h e n

B e c k e n s.

Als Resultat seiner im Jahre 1891 ausgeführten Excursionen theilt Verf,
Daten zum Vorkommen folgender Mineralien mit. O láhláposbánya : Realgar, Antimonit, Sphalerit, Pyrit, Chalkopyrit, Markasit, Tetraedrit, Quarz (Amethyst), Melanterit, Calcit, Siderit und Aragonit. Der Aragonit war bis jetzt von diesem Orte
unbekannt und dessen radial zusammengewachsenen, nadelförmigen Kryställchen
kommen als schneeweisse Kugeln auf Siderit gewachsen auf Quarzkrystallgruppen vor.
M a cska m ező : Pyrolusit, Quarz, Granat, Staurotith (manchmal in 2 cm
langen und 7 mm dicken rothbraunen Krystallen), Magnetit, Anatas, Orthoklas
(Adular), Turmalin, Amphibol, Chlorit. Der von Macskamező noch unbekannte
Anatas kommt in den Klüften des gneissartigen Gesteines am westlichen und
südlichen Fusse des Kecskés-Berges mit Quarz, Chlorit und Adular in braunen
oder hyacinthrothen winzigen Pyramiden vor.
m
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Aus den alttertiären Schichten der Schlucht von B ába sammelte MárVersteinerungen, welche durch Professor Dr. A nton K och bestimmt wur
den ; hier hat er wasserklare Calcitskalenoeder, wie auch Markasitknollen und
Quarzkrystalle gesammelt.
In der Mezőség hat Verf. schliesslich Elephas prim igenius und Equus -zähne
(Kis-Szék), Splitter von Hornstein, Jaspis, Chalcedon und Obsidian etc. (Szamosujvár), Hornsteinsplitter (Bethlen), Broncekelt (Somkerék), Obsidiansplitter
(Magy.-Borzás), Jaspis-, Hornstein- und Obsidiansplitter (Mező-Sámsond) ge
sammelt.
A. Schmidt.

tonfi

S zontagh T h .: U m g e b u n g e n v o n N a g y - K á r o l y u n d Á k o s (Zone 15,
Col. XXVII) u n d v o n T a s n á d -S z é p la k (Zone 16, Col. XXVII) 1 : 75,000.
(Erläuterungen zur geolog. Specialkarte der Länder der ungar. Krone,
herausgegeben v. d. kgl. ung. geolog. Anstalt.)

(8.)

Verf. übertrug in Folge Auftrages der Direction die erwähnten beiden Karten
blätter von den Original-Aufnahmsblättern im Maassstabe von 1:28.800 und
1 : 25.000 auf jene im Maasse von 1 : 75.000 und versah sie bei der Einfachheit der
geologischen Verhältnisse mit gemeinsamen erläuterndem Text. Die östliche Hälfte
der die Umgebungen von Nagy-Károly und Ákos, sowie von Tasnád-Széplak dar
stellenden Blätter nahm Jacob v. M atyasovszky, den W-lichen Theil der Verfasser
des erläuternden Textes geologisch auf.
Nach den einleitenden Zeilen geht Verf. auf die genauere Fixirung und die
geografische Beschreibung des Gebietes über, in welchem Capitel er sich nament
lich mit den interessanten hydrografischen Verhältnissen etwas eingehender
befasst, worauf er dann — im zweiten und dritten Capitel — die allgemeine und
detaillirte geologische Zusammensetzung des Gebietes bespricht. Hieraus ent
nehmen wir, dass der das Grundgebirge bildende Gneiss und Glimmerschiefer in
der SO-lichen Ecke des Tasnád-Szépiákéi- Blattes nur auf einer kleinen Fläche,
unter dem Namen Magura, als eine isolirte kleine Insel auftritt. Der Glimmer
schiefer ist hier vorherrschend ; derselbe fällt nach Matyasovszky hauptsächlich
nach NO ein. In der SO liehen Ecke des Blattes, gegen Szilágy-Badacsony hin,
lagern die obermediterranen Thon-, Mergel-, Sand- und Sandstein-Ablagerungen
dem Grundgebirge auf. Bei dem Franz-Maierhof nächst Somlyó-Csehi im KrasznaThale erscheint, in zwei kleinen Flocken isolirt, sannatischer sandig-mergeliger
Kalk. Namentlich NW-lich und nördlich von der kleinen krystallinischen Schiefer
insel tritt in grosser Verbreitung der pontische Thon, Sand und Sandstein, sowie
untergeordnet Conglomerat auf. Der Thon lieferte bei Kárásztelek und Somály
Petrefacte, der Sandstein wird, namentlich in der Gemarkung von Győrtelek, auch
steinbruchmässig gewonnen. In den pontischen Schichten zeigen sich wiederholt
Butschungen, an mehreren Punkten kommen auch Lignitflötze darinnen vor.
Das Diluvium ist durch Thon, Sand und Schotter vertreten ; diese Ablage
rungen bedecken den grössten Theil des in Bede stehenden Gebietes, ihre Mäch
tigkeit ist namentlich gegen Nagy-Károly hin bedeutend. Ausser den hügeligen
Partien bildet das Diluvium auch ausgedehntere Plateaus und die Hauptmasse
der Culturschichte ist diluvialen Alters. Das Alluvium füllt als humoser Thon,

149]

158

GESELLSCHAFTSBERICHTE.

Sand und Schotter die Thäler aus und tritt nur zwischen Nagy-Károly und
Király-Darócz auf einem grösseren flachen Gebiete auf.
Im vierten Capitel bespricht der Verfasser kurz die verwendbaren Gesteins
materialien, im fünften endlich die Mineralquellen des Gebietes.
L. R. v. T.

II. V O R T R A G S S IT Z U N G V O M 6 . M Ä R Z

1895.

Vorsitzender : J. B öckh.
Folgende Vorträge gelangten an die Tagesordnung:
1. J. B alavAts spricht «ü ber den Löss a u f dem L an drücken zwischen der
D on au u n d Theiss. » In diesem Theile unseres Tieflandes sind die niedrigen welli
gen Erhöhungen diluvial ; dagegen die Niederungen entlang der Flüsse alluvial ;
die Neogenschichten sind nur im Norden aufgeschlossen und zwar entweder in
Folge der Erosion oder durch Menschenhand. Das Diluvium wird von Sand und
Löss gebildet ; letzterer tritt im Norden und Süden in zwei gesonderten, aber
dennoch zusammenhängenden Theilen auf. Der gelbe und ungeschichtete typische
Löss ist entschieden eubaërischen Ursprungs, während die Salzböden dem Seelöss
v. R ichthofen’ s entsprechen würden. Die grösste Verbreitung des Löss liegt im
nördlichen Theile des Comitates Bács auf dem Plateau Telecska, wo er unauffällig
in den Sand übergeht ; seine Mächtigkeit nimmt von S nach N allmälich ab. Das
Plateau von Titel, welches sich mit steilen Ufern an den Sümpfen der Umgebung
emporhebt, besteht ebenfalls aus Löss. Am schönsten ist er am Theissufer aufge
schlossen. Der Löss ist nur in seinem unteren Theile diluvial, dagegen in den
oberen Schichten alluvial ; ja er ist auch gegenwärtig in unausgesetzter Bildung ;
die in ihm eingeschlossenen Schnecken sind echte Steppenmollusken, die nicht
nur im Diluvium lebten, sondern auch heute noch leben, d. h. die Mollusken
fauna des Diluvium, Alluvium und der Gegenwart ist eine und dieselbe.
2. Dr. F. SchafARziK legt eine Auswahl von den «hinterlassenen A u fzeich 
n u n g en des verewigten Prof. Dr. J. v. S zabó» vor. Dieselben beziehen sich auf
sehr werthvolle Originalbeobachtungen aus der Tracliytgruppe des linken Donau
ufers. Die einzelnen Orte, an denen v. Szabó geologische Studien machte, sind
folgende : Drégelyvára, der grosse Wasserriss bei Hont, Kemencze, Börzsöny,
Letkés, Szob, Mária-Nostra, Nagy-Maros, Zebegény, Veró'cze. Der Autor widmete
seine Aufmerksamkeit in erster Linie den verschiedenen Trachyten, deren Typen
vermengung und dem Alter der Eruptionen.
3. Dr. L. T raxler befasst sich in seiner vom e. Secretär M. Staub vorgejegten Arbeit : aBeitrag zu r K enntniss der Süsswasserschwäm m e» mit jenen
Schwammpikule, welche E hrenberg schon 1854 aus dem Biliner Polirschiefer
unter verschiedenen Benennungen beschrieb und abbildete. Auf Grund unserer
heutigen Kenntnisse sind dieselben nur Skelett-, Parenchym- und Gemmulanadeln, welche sämmtlich das Skelett nur einer einzigen Art, nämlich Spongilla
[5 0 ]
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(Euspongilla lacustris (Lbkn.) Vejd.) bildeten. Davon konnte
sich der Yerf. nicht nur nach Ansicht der Abbildungen E hrebberg’ s, sondern
auch durch die Untersuchung des in Rede stehenden Gesteins überzeugen. Er hält
es demnach für zweifellos, dass dieser Schwamm nicht nur gegenwärtig in den
kalten Seen Canada’s und Sibiriens und unter dem tropischen Klima Indiens
lebt, ja vielleicht auf dem ganzen Erdenrund die Bedingungen seiner Existenz
vorfindet ; sondern auch in der tertiären Zeit eine ähnliche grosse Verbreitung
besass. Auf Grund der Literatur sucht Verf. ferner nachzuweisen : dass anstatt
des allgemein acceptirten Speciesnamen «lacustris L iebekkühn» der Name «flu
viatilis T urpin» zu benützen sei; indem M eyen schon früher vor L ieberkühn,
nämlich 1839 einen ganz anderen Schwamm unter den Namen Spongilla lacustris
beschrieben hat, der aber identisch ist mit dem in Nordamerika vorkommenden
und von P otts zuerst unter dem Namen Spongilla repens, später aber unter dem
Namen H eterom eyen ia repens beschriebenem Schwamm.

fluviatilis T urpin

I I I . V O R T R A G S S IT Z U N G V O M

3. A P R I L 1 8 9 5 .

Vorsitzender: J. B öckh.
Vorträge hielten :
1. K. F uchs (als Gast) ».über die E ntstehung der Stylolithen.« Vortr. konnte
am k. k. naturhistorisehen Hofmuseum zu Wien eine reiche Stylolithensammlung studiren und giebt auf Grund dessen eine neue hypothesische Erklärung
der Bildung der Stylolithen. Bei derselben fiel der Gravitation keine Rolle zu ;
auch sei keine Verschiebung irgend einer plastischen Substanz vorauszusetzen.
Dem Vortr. nach entspreche jene Hypothesis am besten der Erfahrung, welcher
zufolge die Entstehung der Stylolithen einer chemischen Lösung zuzuschreiben
sei. In den Spalten, an welche die Stylolithen immer gebunden sind, löst sich die
Substanz nur auf der einen Seite ; während sie auf der entgegengesetzten gegen
die Lösung geschützt ist. In einzelnen Fällen würde die chemische Lösung auch
einen schwachen galvanischen Strom erzeugen.*
2. Dr. M. Staub bespricht die «K alktuffablagerungen von B orszék .» Vortr.
beging im Sommer 1893 diese Ablagerungen und entwarf auch eine topogra
phische Skizze derselben. Er macht darauf aufmerksam, dass sich die Ablagerun
gen auf den östlichen und südöstlichen Theil des Thaies beschränken, wo die das
Baumaterial liefernden Quellen schon längst versiegt sind. Die Ablagerung trägt
solche Anzeichen, aus welchen man darauf folgern kann, dass hier ein mächti
gerer Faktor als die Erosion thätig gewesen sein muss, der von der mächtigen
Kalktuffmasse Trümmer abriss und sie zerstreute. Vortr. weist noch auf jenen
Umstand hin, dass, während im Gánóczer Thaïe die den Kalktuff absondernden
Quellen vulkanartige Kuppen aufbauten ; hier die Quellen entlang dem Bor-Bache

* M. s. ferner T h. Fuchs : Sitzungsberichte d. kais. Akad. d. Wiss. Wien.
Bd. C in . Abth. I. 1894. pag. 673.
(Red.)
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eine beiläufig 2 Kilometer lange zusammenhängende Masse zurttckliessen, die nur
an einer Stelle durch anstehenden Glimmerschiefer entzwei getheilt ist. Die weni
gen vom Verf. im Kalktuff gefundenen Pflanzenreste lassen den Wechsel in
der Vegetation nicht deutlich erkennen, obwohl es wahrscheinlich ist, dass auch
hier zwischen der Buche und Fichte der Kampf ums Dasein erkennbar
sei, aus welchem die letztere schon als Sieger hervorgegangen zu sein scheint.
In der aussergewöhnlich mächtigen Ablagerung findet man keine petrographisch
verschiedene sedimentäre Schiebt vor, die für eine periodische Aenderung des
Klima's zeugen würde.
3.
J. H alaváts zeigt mit dem Skioptikon photographische Bilder vor, die
er bei seinen geologischen Excursionen im grossen ungarischen Tiefland und
in den südungarischen Gebirgen aufnahm.

In der am 23. Februar 1895 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legt
der e. Secretär das Schreiben des Prof. Dr. E berhard F raas vor, in -welchem der
selbe der Gesellschaft seinen Dank für die Wahl zum correspondirenden Mitgliede abstattet.
Der Ausschuss betraut unter dem Präsidium des A. M. Dr. A. Schmidt
ein aus den A. M. Dr. Th. Szontagh und Dr. F. Schafarzik bestehen- des
engeren Comité zur Besprechung der Modalitäten betreffs der Subscription für
die zu gründende «Szabô-Stiftnng».
In der am 6. März 1895 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legt der
e. Secretär das Einladungsschreiben der naturforschenden Gesellschaft zu Riga
zu ihr er am 27. März 1895 abzuhaltenden 50-jährigen Jubiläumssitzung vor. Der
Ausschuss beschliesst die Zusendung eines Begrüssungsschreibens und nimmt
die Vorschläge des Comité’s für die «Szabo-Stiftung» an.
In der am 3. April 1895 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legt der
e. Secretär die Zuschrift der Direction der geologischen Uebersichtskarte von
Europa betreffs der Correcturen des auf Ungarn entfallenden Blattes vor; fer
ner beschliesst der Ausschuss zu der von der Gesellschaft edirten und noch
im Laufe des Jahres erscheinenden geologischen Uebersichtskarte von Ungarn
einen erläuternden Text zu verfassen.
In der am 25. April 1895 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses zeigt
der e. Secretär den Beitritt der Urikäny-Zsilthaler ungarischen KohlenbergbauAktien-Gesellschaft als gründendes Mitglied an. Der Ausschuss beschliesst fer
ner, dass sich die Gesellschaft an dem bei Gelegenheit der im Jahre 1896 stattfin
denden Millenniums-Ausstellung zu arrangirenden bergmännischen und geologi
schen Congresse, als selbstständige Section betheilige und sendet die Mitglieder
J. B öckh, Dr. A. J. K renner, Dr. M. Staub, A. G esell, Dr. J. P ethő, Dr. F. Scha
farzik, J. H alaváts und A. K alecsinszky in das Vorbereitungs-Comité.
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