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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
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egyrészt a méretek eltérése indított, márészt pedig a stratigraphiai 
viszonyok, melyek alatt ezen két lelet előfordul; a németországi Gleno- 
dietyum u. is a Krétaképlet legfelsőbb emeletében találtatott, holott 
a kis-lipniki leletre nézve minden körülmény arra mutat, hogy a Kréta
képlet alsó emeletébe, a Neocomba való.

A feredő gyógyi leletre nézve Inkey úr az ottani földtani viszo
nyokról a következő adatokat közli: Algyógyról az ut felkanyarodván, 
alól a Kárpáthomokkőnek DK felé, de sokféleképen zavart helyzetű ré
tegeit mutatja. Ezeket fölebb édesvizi mészkő födi, mely Feredő-Gyógy 
körül is hatalmasan van kiképződve és gyakran levéllenyomatokat és 
növényincrustatiokat tartalmaz. A F.-Gyógy mellett lefolyó patakban a 
kárpáti homokkő szintén fel vau tárva, de majdnem vízszintesen, sőt 
helyenként ENy felé dűlő rétegekkel; vékony rétegek, váltakozó minő
ségű és szemcséjű homokkő, márgás és agyagos közfekvetekkel. A 
feredő-gyógyi árokban heverő táblás homokkő darabján találtam a 
Glenodictyum-féle kövületet egy kagylótöredékkel együtt ugyanazon 
táblán.“

Ezen, az említett kövületeket tartalmazó homokkőtábla sárgás- 
szürke, finom szemcséjű, sok apró fehér Csillám-lemezkéket mutat és 
táblásán könyen hasad.

A homokkőtábla egyik lapján eléggé tisztán vehető észre azon 
domborodott szabályos hatszögekből álló hurokhálózat, mely a Gle- 
nodietyumot jellemzi, ámbár az egész tábla felülete meglehetős kopott 
állapotban van és úgy látszik, hogy a vízfolyás romboló s simító ha
tásának huzamosabb idő óta volt kitéve. Ezen hálózat öszes szerke
zetében, valamint az egyes hurkok vagy sejtek méret-viszonyaiban is 
a legnagyobb öszhangzás mutatkozik a németországi lelettel Itt is a 
hatszögletes sejtek átmérője 12—15 mm. tesz és a háló gömbölyded ki
emelkedő szálai 5 mm.-rel állanak ki a lapból. Az egész szerves test
nek vastagságát azonban nem lehet megállapítani, miután — mint már 
föntebb emlitém — felülete meglehetősen kopott. Különös szövetet itt 
sem lehet tisztán látni és még csak azt emlitem, hogy itt-ott benőve 
Mészpát lemezkék láthatók, melyek valószínűleg Korai maradványok.

Ugyanezen homokkőtáblán és pedig függélyesen a hasadás-irányra 
még egy 4 cm. hosszú és 3’5 cm. széles, éles redőkkel ellátott Kagyló
töredék van beágyazva. Ezen Kagylótöredék nem enged ugyan semmi
féle meghatározást, de némi valószínűséggel egy Inoceramus fajnak tu
lajdonítom.

Ezen uj lelelet tökéletlen volta miatt jelenleg még nem akarom
3Földtani Közlöny IX. evf.
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közelebbről meghatározni és elnevezni, mivel várható, bogy tartós és 
szorgalmas kutatások folytán jobb adatok birtokába juthatunk. A főkérdés 
most a z , váljon a Feredő-Gógy környékén fellépő kárpáthomokkő 
melyik képlethez számítandó?

Hauer és Stäche az ottani homokkövet még az Eocénbe sorozzák, 
holott Herbich Ferencz úrnak, ki az erdélyi kárpáthomokkő strati- 
grapkiai állásának magyarázata körül nagy érdemeket szerzett és az er
délyi érczhegységnek keleti részét is tanulmányozta (1. Földtani Köz
löny 1877.) sikerült oly adatokat szerezni, melyek az ottani kárpát
homokkő nagyobb részének a Neocomba való helyezését indokolják. Te
kintetbe véve, hogy Inkey úr adatai szerint a Feredő Gyógy körül 
fellépő kárpáthomokkő rétegei gyakran váltakoznak agyagos és márgás 
rétegekkel, mely kiképződés Herbich ur szerint épen a kárpáthomokkő 
Neocom képletét jellemzi, némi joggal feltehetjük, hogy a szóbanforgó 
kövület szintén a Neocom lerakodmány tulajdona, úgy mint a kis- 
lipniki Glenodictyum.

Matyasovszky Jakab.

I R O D A L O M .

Prudniki Hantken Miksa „A magyar korona országainak 
széntelepei és szénbányászata.“ Budapest, 1878. 8°.

E könyv, melyet szerző úr a földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir. ministerium megbízása folytán azon szempontból kiindulva 
irt, hogy annak közvetítése által a párisi nemzetközi kiállításon szénkin
cseink a külfölddel is megismertessenek — miért az két nyelven, ma
gyarul és németül jelent meg — az első, mely fontosabb szénbányá
szati területeink viszonyairól átnézetes képet nyújt. Minthogy szerző a 
jelentékenyebb szénterületeket csaknem kivétel nélkül saját megszemlé
lésből ismeri, többekről a már meglevő becses geológiai értekezéseket 
felhasználhatta, a hivatalos adatok rendelkezésére állottak és különle
ges bányászati-műszaki tekintetben is az illető bányatisztviselők részé
ről a legkészségesebb módon támogatva lett, úgy lehetségessé vált, 
mindezen anyagot azon tekintélyes földtani-bányászati könyvben öszpon-


