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nyomatékot nyerhet. Úgy hiszük tehát, hogy társulatunk szellemében, 
mely az egyes törekvéseket öszesiteni igyekszik, járunk el, midőn tisztelt 
munkatársainkat fölkérjük, hogy ilyen mellesleg gyűjtött észrevételeket 
és megfigyeléseket, ha nagyobb dolgozatok keretébe azonnal nem is 
foglalhatók, külön velünk közölni szíveskedjenek, hogy azokat e rovat
ban közzétehessük s igy a tudomány számára fentartsuk.

A  sze rk e sztő ség .

I.

Uj Czinkércz-fekhely Gömörben.

E fekhely létezik Sumjáiz-Pohorella községben, Struzsenik tájékán, 
a Garamvölgynek egyik mellékvölgyében (pod Gigán), Svábolka-ZIatuótól 
kb. IVa órányi távolságban déli irányban.

Földtanilag nevezett vidéken következő rétegcsoportokat lehet meg
különböztetni.

I. Gneiss, mely a Fabova-Holai Gránittömeget körülveszi és a 
Javorenkáig húzódik.

II. Zöldpala, felváltva Quarzittal a Gölnitza hegyen (Devon). E 
rétegeken nyugszanak a Garamfelé, közvetlenül Trias kőzetek (Gendura 
hegy), keletfelé pedig következnek:

III. fehér kristályos mészkő váltakozva sötétzöld és kivált fekete 
agyagpalával, valamint sárgasziníi Dolomittal és sötétszinü mészkővel 
(Struzsenik hegyláncz. Kőszénképlet). Ezen rétegeknek beosztása a Kő
szénképlethez a fekete agyagpalák hasonlatosságán a dohsinai (Stein- 
bergi) palákkal alapszik; a Struzseniki palákban eddig ugyan nem si
került jellemző kövületeket találni, de miután a pod Cigán völgyben 
alkalmam volt észrevenni, hogy e rétegek

IV vörös werfeni paláknak fekvőjét képezik és e palákon nyug
szanak

V. a Cigánhegyi általánosan ismert Trias féle kagylómészkövek 
és Dolomitok, alig marad kétség abban, hogy a III. csoport rétegei csak
ugyan a Kőszénképlethez tartoznak. E III. csoport kőzeteiben fordul
nak elő a Czinkérczek. Fedőtől fekvőfelé következő sorozatot állítha
tunk fel:
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a )  sárga Dolomit,
b) fekete mészkő,
c) érczfekhely,
d ) fekete pala.
Az érez contact-telepér alakban lép fel, csapás (ÉD) és dőlés 

(K) a kőzetrétegekkel egyforma; a kitöltés anyagja nagyobbrészt sárga 
és barna Sphalerit; felsőbb szintekben fekete szinü Czinkpát is található. 
A telepér kibúvásán Ankeritszerii kitöltés vehető észre, melyben ezüstben 
gazdag Fakóércz behintések fordulnak elő és ezen érczek képezték régi- 
ebb időben| a bányászat tárgyát. A telepér vastagsága 0 5 —1*5 m. 
Minthogy az érczekben igen csekély az ólomtartalom, feldolgozásra sok
kal alkalmatosabbak, mint más Sphaleritok. B r a x a t o r  Em. elemzései 
szerint a fekete Gfálmának czinktartalma: 31*86—37*170/0; van benne 
továbbá c. 2°/0 ólom, aluminium, bitumen, antimon és arzén nyom. A 
sárga és barna Sphalerit tartalmaz: 24*75—44*45°/0 czinket, ólom, alu- 
miniumföld, arzén, mész, vas nyomokkal.

M a d e rsp a c h  L iv iu s .

II.

A Glenodictyum egy uj lelhelye Erdélyben.

Inkey Béla urnák múlt nyári földtani kirándulásai alkalmával Hunyad- 
megyében, nevezetesen Feredő-Gyógy tájékán, sikerült az úgynevezett 
Kárpáthomokkő-képletben egy homokkő táblát találni, melyen egy hasonló 
hálószerű, szabályos hatszögekből álló képződmény vehető [észre, mint 
a milyent Kis-Lipnikről, múlt évi április hó 3-án tartott társulati szak
ülésen bemutatni szerencsém volt és Glenodictyum carpaticumnak n. 
sp. neveztem el.

Akkori értekezésemben valamint a nem rég, a Természetrajzi füze
tekben (1878. II, köt. IV. füzet) megjelent munkámban, hol a Gleno= 
dietyum carpaticumot rajzban és szóban leírtam, egy hasonló leletről 
tettem emlitést, melyet Németországban Ennigerloh mellett találtak és W. 
v. der Mark a Palaeontographicában Glenodictyum hexagonum neve 
alatt mint egy az amorphozoa osztályba tartozó kövületmaradványt, leirt.

Továbbá emlitettem, hogy ezen két kövület különböztetésére


