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1940 tavaszán id. és ifj. Noszky JENŐvel tekintettem meg az iroda
lomban már 1882-ben szereplő kovácspataki igen gazdag és érdekes makro- 
faunájú lelőhelyet.

A kovácspataki lelőhelyet, mely közvetlenül a patak torkolatánál, 
annak K-i részén fekszik, már a M. Á. V. kettős sínpára mellett az oldal
ban megtaláltuk ottjártunk alkalmával. E felett egy kiugró rész oldalában 
is folytatódnak a rétegek, melyet az iparvasút bevágása tá rt fel. A réte
gek 40° felé Í5° alatt dőlnek. A gazdag faunájú feltárás rétegsorát begyűj
töttem s azt Foraminiferákra megvizsgáltam.

A rétegsorozat alulról számítva a következő:
1. Zöldessárgásszürke, kissé meszes agyag, melyben makrofaunát nem 

észleltem. Ellenben ebből került elő a legtöbb foraminifera, éspedig az 
alábbi fajok (ezeket a CusHMAN-féle nomenklatura szerint sorolom fel, 
a régi elnevezéseket zárójelben említem meg):

Haplophragmoides canariensis (d’Orb.) (Haplophragmium canariensis d’Orb.) 
Pyrgulina cylindroides (Roem.) (Polymorphina cylindroides R oem.)
Globulina rugósa d’Orb [Polymorphina rugósa (d’Orb.)]
Nonion commune (d’Orb.) (Nonionina communis d’Orb.)
Nonion depressulum (W.—J.) (Nonionina depressula W.—J.)
Virgulina schreibersiana Czjz.
Bolivina punctata d’Orb.
Angulogerina angulosa (Will.) (Uvigerina angulosa W ill.)
Discorbis rosacea (d’Orb.) (Discorbina rosacea d’Orb.)
Rotalia beccarii L.
Cancris auriculus (F.—M.) [Pulvinulina oblonga (Will.)]
Globigerina bulloides d’Orb.
Spatangida tüske (igen gyakori).
Ostracodák.

2. Sárgásszürke, csillámos, homokos agyag, homokkőcipókkal. Gyéren 
kövületek is előfordulnak benne (pl. Cardium cingulatum stb.). Foraminifera 
már alig van, néhány Nonion commune (d’Orb.), egy igen apró Rotalia 
beccarii L. került elő innen, de a spatangida-tüskék nem ritkák.
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3. Szürkéssárga, néhol levéllenyomatos, aprókavicsos homok, vasta
gabb kövületes csíkokkal. Ilyent észleltem a leányfalui Dora-patak medré
ben is a Csaba kútja alatt [4—1073]. A Pectunculus obovatusos szintbe soroz
ható rétegződés, melyben foraminiferát nem sikerült találnom. Spatangida- 
tüske is igen ritkán fordul elő. Ellenben tömve van, különösen a kövületes 
részeken, a molluszkák maradványaival. Legtöbb közülük tényleg, mint 
T. Róth K. írja, talán 90%-át képezik a faunának a Pectunculus obovatus 
L á m . kagylói. De ezenkívül Ostrea, Perna, Arca, Parallelepipedum (ifj. 
Noszky J. rövid ott tartózkodásunk alatt a töredékein kívül H orusitzky F. 
[2—65] által közölt méreteknél egy nagyobb teknőjét találta meg), Cardium, 
Cyprina, Cytherea, Teliina, Pholadomya teknői s a csigák közül Turritella, 
Tympanotomus margaritaceus Brocc., Natica, Xenophora, Melongana, 
Surcula stb. a gyakori őséletmaraclványok.

E feltárástól kb. 80 m-re К  felé sárgásszürke, apró kövületes, csillá- 
mos, kissé összeálló homok tűnik elő, melyben makrofaunát nem találtam. 
E rétegek fedőjét andezittufa alkotja.

A kovácspataki feltárás foraminifera-faunája szegényes, s mindössze 
12 fajból áll. Ezek közül 11 ismert alakja a budapestkörnyéki katti-réte- 
geknek. Ezekben majdnem mindenütt megtalálható a Virgulina schreiber- 
siana Czjz., Bolivina punctata d’Orb., Discorbis rosacea (d’Orb.), Rotalia 
beccarii L., N onion commune (d’Orb.), N . depressulum (W.—J.) és régeb
ben Polymorphinákhoz sorolt Pyrulina és Globulina fajok, melyek a katti 
általánosan elterjedt alakjai közé tartoznak s itt is a faunát alkotják. 
Faunánkat a katti «kövületes homokos agyag»-féleségeihez [4—1065] 
sorozom. Leggazdagabb ezek között a rákosszentmihályi Anna-telep tégla
gyári gödrének rétege. Innen ugyanis 30 fajból álló faunát sikerült meg
határoznom. Látjuk, hogy a kovácspataki fauna jóval szegényebb s inkább 
a csörögi Öreghegy DK-i végén húzódó útbevágás és a pomázi Zsivanov- 
árok hasonló típusú üledékeivel m utatja a legközelebbi rokonságot.
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CONTRIBUTIONS À LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE 
DES COUCHES CHATTIENNES LE LONG DU DANUBE,

EN SLOVAQUIE MÉRIDIONALE
Par L. Majzon

En vertu de l’examen détaillé des Foraminifères de la localité fos
silifère célèbre du Chattien de Helemba, l’on peut constater que la for
mation contient une microfaune très pauvre. L’on n’a réussi de déterminer 
que 12 espèces qui, sauf une, sont les éléments caractéristiques de la faune 
des couches chattiennes des environs de Budapest.

ДАННЫЕ О ФАУНЕ ПРИДУНАЙСКИХ ХАТТСКИХ СЛОЕВ 
ЮЖНОЙ СЛОВАКИИ

Л а с л о  Ма й  з о н

На основании подробного изучения фораминифер знаменитого хаттского 
местонахождения окаменелостей в районе д. Гелемба, было установлено, 
что это образование содержит скудную микрофауну. Всего удалось опреде
лить 12 видов, которые — за исключением одного вида —- являются харак
терными элементами фауны хаттских слоев окрестности города Будапешт.
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