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IV. Biotittrachyt (oligoklas-audesin).
V. Biotittrachyt (orthoklas-oligoklas).

Az egyes vidékek trachytjaiból előbb példányok szerzendők a 
külső különbségek szerint s ezeknek petrografiai tanulmányozása által 
állapitandók meg az ott előforduló typusok a (quarcz amphibol gránát 
sat. szerint) netalán mutatkozó részletezéssel együtt. Az igy ismert kő
zetekkel aztán ismételve tett geológiai tanulmányok után lehet a rész
letes osztályozásnak megfelelő térképet is elkészíteni, mi a nagy fárad
ságot tekintve, könyebb szerrel csak kisebb területeken eszközölhető s 
ezért nagyobb trachytvidékeu elegendő a térképezést a makrografiai 
osztályozás szerint vinni keresztül s a mikrograíiai osztályozás kitün
tetése csak későbben megejtendő részletes tanulmányozásnak volna fen- 
tar tandó.

Növények Krassó-Szörénymegye mediterran rétegeiből.
l)r. Stauh Móricztól.

(Előadva a magy. föleit, társ. 1881. évi nov. hó 9-é» tart. szakülésén.)

Halaváts Gy. Krassó-Szörénymegye Almás és Krajna nevű vidé
keinek szolgáltatott újabb időben földtani viszonyaihoz adatokat. x) Az 
első az Uj-Borlovéntől Ek-re a Kapu Dialului, Tilva, Dialu Czerovi,
D. Kokosu, D. Selinului-n át húzódó vizválasztótól ny.-ra, az utóbbi 
pedig attól keletre fekszik. Halaváts ott a mediterrán vizek kétféle 
üledékével találkozott; az egyik az almás-krajnai tóban képződött és 
édesvízi eredetű; a másik öbölbe való sósvizi eredetre vall. Hala
váts ur azonban akkor e területnek csak egy kis, a Globpataktól ny-ra 
eső részével ismertetett meg. E rész, mint partképződés tulnyomólag 
durva klasztikus kőzetekből áll ; erre beljebb csillámos quarzhomok 
következik, melyben egyes quarz-kavics rétegek fordulnak elő és mely
nek egyes részei meszes kötőszer közbejötté folytán homokkő-, illető
leg conglomerat padokká tömörültek : közbe pedig kékesszinü homokos 
agyag-máxga települt. Ennek rétegeiből H. több kövületet gyűjtött, 
melyek közt különösen Pecten Lajthajanus Partsch. nagy menyiségben 
fordult elő.

Az öböl déli részének egész hoszában a homok lerakodás rétegei 
között barnaszén fordul elő, melyet a Jablaniczá-tól D-re fekvő Vale

‘) Földtani Közlöny X, kötet,



Satu Batrin völgyben tényleg fejtenek is. E tárni a következő réteg
sorozatot tárja fö l:

kékes agyagmárga 
0-85 m. szén
0-10 m. kékes agyagmárga 
0T0 m. szén
o'OO m. agyagmárga Cerithium lignitaram Eichw.-al, mely 

agyagmárga alsó részében kékes agyagos homokba megy át, melyben 
számos, vékony szénszalag van közbe települve.

Ezen lerakodás után többé-kevésbé homokos mészkő következik, 
mely több, körülbelől 0*5 m.-nyi vastag padra oszlik és sok kövületet 
tartalmaz Tovább a fedő felé haladva a mészkőre homok által elvá
lasztva, m á r g a p a l á k  következnek, melyek a glohpataktól ny-ra eső 
területen az öbölben való lerakodás legmagasabb tagját képezik és 
ezekből gyűjtötte H. a Petniktől Ény-ra a D. Kalva alatt húzódó árok 
elejéből azon levéllenyomatokat, melyeknek leirását a következőben 
fogjuk adni.

A meghatározható fajok a következők:
C y s t o s e i r a  c o m m u n i s  Ung., A c e r t r i 1 o b a t u m (Sternbg.) 

Al. Br. és U h  u s  d e p e r d i t a  sp. n.
E maradványok csekély száma nem engedi meg az egyéb lokáli- 

tásokkal való összehasonlítást; de tekintettel arra, hogy a szóban levő 
rétegek petrografiailag és állati zárványaik alapján biztosan megálla
pítva vannak, e növényeket is a fiatalabb mediterrán flora tagjainak te
kinthetjük annál . inkább, minthogy Böckh János főgeolog szerint az 
almási medenczét kitöltő harmadkom rétegekben talált és Stur D. 
által meghatározott növények szintén fiatalabb mediterrán rétegekre 
utalnak. 2)

A f a j o k  l e í r á s a .

1. A  Cystoseira communis Uncj.
t . y . fig. í.

C. fronde ramosissima, ramulis elongato-lanceolatis, aérocystis concatenatis, anguste 
elongato-fusiformibus, apotheciis angustis. (Schimper, Traité pal. vég. I. p. 188.) 
(1847.) Cystoseirites communis Ung. Chloris prot. p. 125. I. XXXVIII. fig. 12. 

Találtatott Radoboj m. Horvátországban és Petnik m. Krassó-Szörénymegyében a
mediterrán rétegekben.

Az 1-ső ábrában lerajzolt moszattöredéket valamely nagyobb és 
uj Cystoseirafaj ágdarabjának tartottam. Kützing Tabulae phycologieae

") Földtani Közlöny. IX. kötet. p. 27.

22')
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czimü munkája után indulva az e műben lerajzolt Cystoseira-fajok 
legtöbbjeinél a íégrekeszek oldalágakon fordulnak elő ; kivételt képez
nének e tekintetben csak Cystoseira squamosa; C. macro earpa, C. discors 
(Kützing 1. c. T. X. 48), melyeknél mint a mi fossil példányunknál a 
főág (?) meg a mellékágak is légrekeszekkel vannak ellátva. A mi 
példányunkon látható továbbá, bogy a főág a légrekeszek fölött szű
külvén, nem sokára ismét bunkóalakulag kitágul és ez alakban végző
dik is ; bunkóján alól hasonalalui oldalágat hord, a mint egyáltalában 
a főág oldalaiból kiinduló mellékágak a főág alakváltozásait is
métlik.

A mi példányunkat igy az ismeretes fossil Cystoseira-fajok közül 
legelső sorban Cystoseira Partschii Sternbg., C. Hellii Ung. és C. hel- 
vetica Heer nevíi fajok legközelebbi szomszédságába Ítéltem állíthatni; 
de báró Ettingshausen, kinek e darabot bemutatni alkalmam volt, 
figyelmeztetett, hogy azon bő anyagnál fogva, mely neki e növényből 
rendelkezésére áll, a mi példányunkat is csak a Cystoseira communis 
egyik formájának tekintheti. •

Unger az ő Cystoseira commuuis-áról azt mondja az idézett he
lyen, hogy ezen moszat a radofcoji fossil flora leggyakoribb növénye 
és majdnem minden kézi példányon látható. Ezen kívül még két 
Cystoseirafajt különböztetett meg a radoboji moszatok között, u. m.

C. gracilis t (Chloris prot. p. 126. T. XXXIX. fej. 2.), melynek 
szárnyalt lombot tulajdonitott. Ennél a fonalidomu szárból a léghólya
gok lánczolatából álló levélnemit képletek váltakozva indulnak ki, 
végre hegyükön villásan elágaznak. Ezen fajt Unger a radoboji növé
nyek ritkábbjai közé számitotta. A másik szintén ritkán előforduló a 
Cystoseira affinis Ung. (1. c. p. 126. T. XXXIX. fig. 3.), melyet a C. 
communis-énál sokkal gyöngébb phylloma miatt ettől elkülönített. Az 
igen vékony, fonalidomu szárak többszörösen osztottak; az ágak ismét 
gályákkal vannak ellátva, melyekből az egymáshoz fűzött léghólyagok
ból álló, de fonalidomu levelek indulnak ki. C. gracilis-tól Unger a 
miatt különbözteti meg ezen faját, minthogy nála a hólyagok lándzsa- 
idomuak és egymástól jobban elállók, mint a C. gracilis-nál.

B. Ettingshausen azonban későbben egész határozottsággal állítja, 
hogy a bécsi cs. k. földtani intézet és a cs. k. udvari ásványtani ka
binet gyűjteményeiben levő gazdag anyag alapján Unger ezen két 
faja csak a C. communis átmeneti alakjainak tekinthetők, a mint C. 
Partschii is a C. communis-tól csak a vékonyabb levélnemü függelékek 
által különbözik. 3)

3) Beitr. z. Kenntn. d. foss. Fl.v.Radoboj. (Stzgsb. d. k. k. Acad. Wien. 1870. 
LXV. p. 831.)
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C. Communis igen is hasonlít a mai nap az adriai tengerben élő 
C. barbata-hoz.

Az eddig (1877 végéig) 3 leirt fossil Cystoseira-faj ok a követ
kezők :
1. Cystoseira Partschii Sternbg. (Vers. e. geog. bot. Darst. d. FI. d.

Yorw. V. füzet. p. 35. ; t. XI fig. 1.) Szakadat, 
Thalheim, Erdőbénye, Skala miin a Garam m., az 
Eicbkogel Mödling m. Ausztriában, 

syn. Cystoseirites Üagelliformis Ung. (Iconogr. pl. foss. p. 6. t. II. 
f. 1. 2.)

2. Cystoseira filiformis Sternbg. (1. c. t. XI. fig. 2.)
Szakadat.

3. Cystoseira delicatula Kováts. (Erdőbényei ásatag virány. p. 15. t. I.
fig. 2. 3.)

Erdőbénye. Tálya.
4. Cystoseira communis Ung. (Chloris prot. p. 125. t. XXXVIII. fig.

1. 2.) ,
syn. C. gracilis Ung. (1. c. p. 126. t. XXXIX. fig. 2.)

C. affinis Ung. (1. c. p. 126. t. XXXIX. fig. 3.)
Radoboj, Petnik.

5. Cystoseira Hellii Ung. (Chloris prot. p. 125. t. XXXIX. fig. 1.)
Radoboj.

6. Cystoseira belvetica Heer. (FI. foss. Helv. p. 161. t. LXIX. fig. 7.)
A niederhorn-i nummulit képződésben a berni kantonban. 

Ezek között a C. filiformis Sternbg.-t; C. Hellii Ung.-t és C. bel
vetica Herr-t a C. Partschii Sternbg. alakköréhez tartozóknak te
kintem.

Unger a C. Partschii legközelebbi élő rokonának az atlanti és az 
északi csendes óceánban honos Cystoseira (Halidrys) siliquosa Ag.-t 
tekinti; ugyanezt teszi Scbimper a C. Hellii-re nézve is 4) és hozzá 
teszi, hogy C. Partschii és C. Hellii közt nem talál különbséget; ha 
pedig a rekeszes légtartók végén álló fonalak hoszát meg számát 
vészük figyelembe, akkor tekintettel Kützing ábrájára (Tab. hyc. p. 
62. X.) el kell ismernünk, hogy az említett élő moszat tényleg C. 
Hellii-hez legközelebb áll, minthogy nála az említett légtartók csak egy 
rövid, hegyesen végződő ággal vannak ellátva; C. Partschii-nál azon
ban tekintettel Unger (Iconogr. t. II. fig. 3. 4) ábrájára, több ilyen 
hoszu, fonalidomu ágat találunk.

A fentebb adott öszeállitásból még azt is tapasztaljuk, hogy a 
Cystoseira fajok a Flysch-ben fölléptek (C. helvetica Heer); az első

4) Traité pal. vég. I. p. 188.
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mediterránban már két fajjal szerepeltek (C. communis Ung. C. Hellii 
Ung.) és a szármát emelettel ismét eltűnnek (C. Partschii Sternbg., C. 
filiformis Sternbg., C. delicatula Kov.)

A mai nap Cystoseira név alatt szereplő moszatok, melyek közül 
Kütziug az idézett munkájában 21. fajt számlál föl, a túlnyomó több
ség a földközi tenger lakója.

2. Acer trilobatum (Sternbg.') AI. Br.

Ezen a miocaen korszakban rendkívüli elterjedéssel biró növény
ből csak egy töredékünk van. Ennek erezete valamint egy oldalkarély 
és az épen maradt levélszél fogazata szerint ezt a fent nevezett fajhoz 
tartozónak tekinthetjük.

3. RJius diperdita sp. n. 

t. V. fig. 2. 3.

Rh. foliis compositis (?); foliolis obovatis, integerrimis; nervo 
primario distincto; nervis secundariis 7; camptodromis; crebris, 
tenuibus.

E levél mindkét lenyomatban van föntartva; de a megkövesü- 
lési folyamat alatt öszezsugorodott, öszeránczosodott úgy, hogy a felső 
lap másodrendű ereinek némelyike fölötte duzzadtnak tiinik föl és 
csak az épen maradtak mutatják, hogy eredetileg finomak voltak.

A levéllemez eltolatása különösen az ellenlenyomaton (fig. 3) mu
tatkozik, melyen még a levél alakja is megváltozott; sőt a ránezok 
is láthatók.

A levél alakja viszás tojásdad, lefelé a lemez a főér mellett hú
zódik le. A főér erős és egyenes irányban, de mindinkább megvéko
nyodván húzódik a levél hegye felé; mindkét oldalán hegyes szögben 
7—7 gyenge másodrendű eret bocsátva ki. Ezek a levél széle felé 
tetemesen közeledvén ott meghajlanak és egymással egyesülnek. Az 
egyesülés szögét ismét finomabb ér fogja körül ; de a finomabb erezet 
itt egyáltalában igen nehezen különböztethető meg. Az ellenlenyomaton 
harmadrendű ér is mutatkozik, mely a másodrendű ereket ferdén 
áthidalja.

E levelet egyelőre az „Anacardiaceae“-hez tartozónak akarom te
kinteni és tekintettel Ettingshausen „Biattskelette der Dikotyledonen“ 
czimü munkájára — mely egyedül áll rendelkezésünkre — Rhus 
villosa L. (t. LXXII. fig. 4 ; t. LXXIII. fig. 1. p. 178) volna az, mely 
az összehasonlítást megengedné. E szerint a mi levelünk is részlete 
volna egy hármas levélnek.
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Az eddig leirt fossil fajok közt Rhus obovata Ettgsh. és Rlius 
antilopum Ung. jöhetnének szóba. Az első Unger részéről Ecbitonium 
obovatum név alatt Íratott le (cf. Sylloge pl. foss. III. p. 18. t. V. íig. 
13. 14) ; de b. Ettingshausen részéről 5) tekintettel a délafrikai Rbus 
laevigata L. — 6) Rhus tomentosa L; 7) — és Rbus villosa L -ra 8) szintén 
Rbus egyik levélkéjének mondatott. E levél Radobojon találtatott és 
csak csekélyebb nagyságú meg kikerekitett csúcsa által különbözik a 

mi levelünktől. Rbus antilopum, melyet Unger Kumi szigetén talált 
és csak föltételesen állított a Rhus genus hoz9) alakjára nézve még 
jobban emlékeztet a mi levelünkre; de sokkal kisebb.

A mi a fossil Rbus-leveleket illeti, ezek egyáltalában még nélkü
lözik a biztos alapot és nagy figyelmet érdemel e tekintetben Engler A. 
nevezetes értekezése.10) Ezeu búvár szerint az élő Rhus-levelek meghatá
rozása vagy egyáltalában annak eldöntése, vájjon valamely levél tartozik 
az Anacardiaceae-hez vagy nem, nem nehéz, ha a levél nyelét boncztani- 
lag megvizsgálhatjuk. Ez pedig a fossil leveleknél nem alkalmazható, 
igy tehát még akkor is, ha valamely élő Anacardiaceae-levél meg a 
fossil levél között a hasonlatosság még olyan feltűnő is, a meghatáro
zás mindig kétes fog maradni. Engler továbbá kimutatja, hogy a 
Schimper n ) részéről felsorolt 55 fossil Rhus fajból 11 mostan élő 
Rhus-levélhez egyáltalában nem hasonlít: 42-re nézve pedig egyálta
lában kétes, vájjon az Anacardiaeeae genusához tartoznak-e. — A 
palaeontologiai kutatások szerint Rhus már a krétában lépett föl Rh. 
cretaceum Heer nevű fajjal, a miocénben szerepel fajainak legnagyobb 
számával.

5) Beiträge z. Kennt, d. toss. Flora v. Radoboj. Sitzgsb. d. k. k. Akad. d. W. 
LXI. p. 852.

6) Ettingshausen, Blattskelette d. Dik, p. 177. tig. 179.
:) 1. c. t. 75; fig. 7.
8) 1. c. t. 72. fig. 4.
9) Die foss. FI. v. Kumi. Denkschr. d. k. k. Ak. d. W. XXVII. p. 79. t. XIV. 

fig. 16.
10) lieber d. morphol. Verhältnisse u. die geogr. Verbreitung, d. Gttg. Rhus etc. 

Bot. Jahrb. f. syst. Pflanzengesch. u. Pflanzengeogr. I. p. 413—416.
u) Traité paleont vég. III. p. 269.


