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ADATOK A BUDAPESTI CALCIT KRISTÁLYTANI ÖSMERETÉHEZ.

Melczer Gusztáv-íóL*

(Két tábla [I.—TI.] kriatályrajzzal).

Az utóbbi időben a budapesti kis svábhegyi kőbányákból egyebek 
között igen szép és az eddigi előfordulásoktól már első tekintetre elütő 
calcit stufák kerültek ki, melyeket tanulmányozni alkalmam volt. A vizs
gálat kimutatta, hogy itt a budapesti (budai) calcitnak nemcsak egy új ki
fejlődésmódjáról van szó, hanem  hogy e kristályokon egyúttal a calcitra 
nézve általában új forma található. Ezen újabb előfordulást a magyarhoni 
földtani társulat 1895. évi május hó 8-án tartott szakűlésén ösmertettem 
meg, azóta pedig vizsgálataimat több irányban folytattam, különösen pedig 
az ikerkristályok formáit és ikermivoltukat tanulmányoztam.

A fent jelzett újabb előfordulás anyakőzete a kezeimhez jutott példá
nyokon egy conglomerátos mészkő, mely azonban néha csak vékony réteg
ként van meg s alatta tömött orbitoida mészkő következik. A mészkőre köz
vetlenül legtöbbnyire baryt telepedett s ezen ülnek a calcit kristályok. 
A baryt e helyről szokatlanul szép : kissé sárgás— víztiszta, de egyaránt á t
látszó, fényes kis kristályokban, az ismeretes táblaformában a szokott ala
kokkal található. Megfigyelhetők ugyanis rajtuk az oszlopon és hasison 
kívül mint állandó formák [102] V2 P 0 0  (melynek lapjai néha az a ten
gelynél metszéshez is jutnak) és [010] 0 0 P 0 0 ; kívülök elég gyakran talál
hatók meg 1111} P (keskeny lapokkal), ritkábban [100] 0 0  P  0 0  és (011] P 0 0 , 
ez utóbbiak szintén keskeny lapokkal.

A calcit kristályok átlag 3 V2 cm nagyok, színtelenek —  szürkés vagy 
sárgás feherek és felületűk gyakran sárgás és vöröses színnel irizál, mely 
utóbbi tünemény a baryton is tapasztalható. A nagyobb calcit kristályokat 
gyakran még egy aprón kristályos calcitkéreg is borítja, úgy azonban, hogy 
helyenkent az élek és csucsok körüli részletek szabadon maradnak. Ez a 
kereg róluk helyenkint lepattantható. Termetre nezve skalenoéderesek és 
hegyesek, mert a végeiket alkotó (lOTl) E  és (01T2] — V2 E, különösen az 
utóbbi, igen apró lapokkal vannak jelen; a kristályok egyenként vagy cso
portban növekedtek, többnyire ugy, hogy mindkét végük kifejlett.

Különös érdekességet kölcsönöz azonban e kristályoknak az a szo
katlan körülmény, hogy láthatólag m m  ikrek, holott az ily módon mind-

* Előadta az 1S95. deczember 4-én tartott szakűlésén.
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két végükkel kifejlődött nagyobb, kis svábhegyi calcitkristályok általában 
ikrek szoktak lenni. Főformájuk, a mint mérés útján is meggyőződtem a 
szokott (2131} E3, vele mint állandó forma, de igen keskeny lapokkal a 
{0221} — 2R, a csúcson pedig apró lapokkal a már említett két rhomboé- 
der van meg. Az R3 lapjai a középélek felé rendesen nem simák, hanem 
háborgatottak, oldási idomok láthatók rajtuk s a lapok mintha meg volná
nak törve. Figyelmesebb megtekintésre azonban látni, hogy e tájékon egy 
külön formával, egy meredekebb skalenoéderrel van dolgunk. Ezen skale- 
noeder lapjai többnyire csak oly nagyságúak, hogy egymást középéiben 
nem metszik, hanem az R3 ellentétes főtengelymetszésü lapjaival adnak egy 
középéihez hasonló fekvésű combinálási élet (1. I. tábla 1. átra). Több kris
tályon jól látni, hogy az így származott látszólagos középéi, mely különben 
is kissé megtört lefutású, a hasadási irányokkal nem egyközes, hanem hoz
zájuk képest meredekebb irányú, a mi arra mutat, hogy ez a skalenoéde: 
nem tartozik az u. n. fősor formái közé. Ezen eltérésből a skalenoéder ott 
létét biztosan meg lehet állapítani akkor is, ha lapjainak az azonos fekvésű 
R3 lapokkal alkotott combinálási elei valami oknál fogva (részben való ol 
dás, bekérgezés) elmosódottak.

Goniometeres mérésekből, melyeket egy FuESS-féle kéttávcsöves tük- 
rözési szögmérővel (Modell Nro. II.) végeztem, kiderült, hogy ez a skale
noéder nemcsak a kis svábhegyi calcitra, hanem általában véve a formák
ban gazdag calcitra nézve is új forma. A számítások a (5271) 3R 7/s for
mára utaltak.

Egy nagyobb és két kisebb kristályon kapott értékek és a számított 
szögek ezen formára vonatkozólag a következők :

közép n* észlelési határok számítva**

(5271) : (7251) = 3 1 °  23' 6 29° 27 — 33° 4' 31° 4 0 '3 8 "  
(5271) : (2131) =  12° 34' 4 12° 18'— 15° 53' 12° .V 45" 
(5271) : (1231) =  38° 52' 4 38° 1 7 — 39° 14' 3S° 47' 17"

Ez a skalenoéder azonban nemcsak ezen itt érintett egyszerű kristá
lyokon van meg, melyekre egyébbként igen jellemző, hanem megtalálható 
az ikerkristályokon is, mint azt később tárgyalni fogom, különösen az egy
szerű kristályokhoz hasonlító ikerlemezes kristályokon. Mielőtt azonban

* A mért élek száma.
** A számítás alapjául (0001) : (lOTl) = 4 4 °  36' 34" szolgált. — J. D. Dana, 

System of. Miner. G-tli edition p. 2t>2.
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tovább haladnék, előre kell bocsátanom általában a kis svábhegyi calcit 
ikerképződményeiről egyetmást.

Az ikerkristályokról H. Traube közöl néhány adatot egy 1887. évi ki
rándulása alkalmával szerzett anyag alapján.* 0  a basis szerint képződött 
hármas ikreket különböztet meg, melyeken a középső egyén mint vékony 
ikerlemez látható s az egész habitus olyan, mint az egyszerű kristályoké. 
Kívülök még négyeseket is említ, melyek egészükben kettes (egyszerű) ikrek
nek látszanak, de középső részletükben mindazonáltal még két ikerlemez 
van. A megvizsgált bő anyag alapján Traube megfigyeléseihez a követ
kezőket fűzhetem.

A kis svábhegyi calcitokon meg lehet különböztetni kettes ikreket, 
valamint ismétlődési hármas és négyes ikreket, valamennyit az ismert 
(0001) lap törvénye szerint alakulva. A kettes (egyszerű) ikreknél a basis 
egyúttal az összenövés síkja s kiképződésük mindig a normális, azaz olyan, 
hogy a két egyén szomszédos positiv sextansában tele szöget látunk. 
(1.1. tábla 5. ábra). Kettes ikrekkel leginkább az apró (— 0,5 cm) és kisebb 
fajta (0,5— 1,5 cm) kristályok sorában találkozunk, de a közepesek közt is 
elég gyakoriak.

A hármas ikreknél — s ilyen a kristályok túlnyomó része — a három 
epyén közül mindig csak a két szélső dominál, a középső pedig gyakran 
csak alig észrevehető lemez, mely utóbbi a kristály egyes részeiben gyakran 
ki is ékül s akkor a kristály — külsejét tekintve — egy vagy több sextans- 
ban egyszerű, sőt elvétve találni oly, az ikerkristályok módjára termett, 
kristályokra is, a melyek köröskörül egyszerűek (1.1. tábla 11. ábra). Ezen iker
kristályokon — nevezhetjük őket ikerlemezes kristályoknak is (1. I. tábla
6. ábra) — az ikerlemezen, annak keskenységénél fogva, alig lehet formákat 
határozottan megkülönböztetni, vannak azonban nagyobb fajta (ca. 4— 5 cm) 
hármas ikrek, a melyeken az ikerlemez szélesebb, azon a formákat fellehet 
ismerni s ezzel egyszersmind azt, hogy ezek az ikerlemezek egy egyszerű 
kristály középső részének úgy felelnek meg, hogy belőle köröskörűl csak az 
u. n. tompa póluséi látszik (1. I. tábla 7. és 8. ábra). Ennek következtében a 
három egyén közül a középső a váltakozó sextansokban majd a felső, majd 
meg az alsó egyénnel alkotja a tele szögletet és e szögleteknél azt az impres- 
siót kapjuk, m intha egy kettes ikerkristály volna egy harmadik egyszerű 
kristálylyal egybenőve, annál is inkább, mert a középső egyén, különösen a 
legnagyobb kristályokon épen nem lemezforma.

Ilyen kifejlődesű hármas ikrek a kis svábhegyi calcit ikerkristályok 
legnagyobbjai, míg a közepes és kisebb fajta kristályok inkább a fentebb

* H. T r a u b e . Wiederliolungszwillinge von Kalkspath vom kl. Schwabenberge 
bei Ofen. — N. J a h r bu c h  f. Min. 1S88. II. p. 252.
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említett «ikerlemezes»-eknek nevezhetők, ámbár e két fajta ikerkristály kö
zött sem a formákban, sem pedig a szerkezetben nincs különbség.

A TüAUBE-tól is említett négyes ikreket a rendelkezésemre állott gazdag 
anyagon relatíve ritkán láttam. Megfigyelhettem azonban nehány feltűnő 
szép négyes ikerkristályt, melyek valóságos penetrálási ikrek módjára ter
mettek. Közülök a legjellemzőbbet az I. tábla 9. ábráján megszerkesztettem. 
Itt két egymáson keresztül hatoló kettős ikerkristályt látunk az (ÍOTO) lap 
jához symmetriásan egybenőve.

A kis svábhegyi calcitkristályok ikerképződményeiben tehát a basis 
szerint alakult kettes (egyszerű) ikreket, továbbá ismétlődési hármasokat 
és négyeseket, valamint penetrálási dupla kettes ikreket különböztethetünk 
meg. Azonban a mint a hármas ikrek az ikerlemeznek részben való kiékü- 
lése folytán egyik másik sextansban egyszerű kristályok látszatával birnak, 
úgy a négyes ikrek is a dupla ikerlemez kiékülése következtében helyenkint 
kettes ikreknek, valamint a hármasok is valamelyik szélső egyén elm ara
dása folytán egy vagy több sextansban ugyancsak kettes ikreknek képződ
nek ki, elannyira, hogy épen nem gyakoriak azok a kristályok, melyek 
összes sextansukban csakis egyféle ikerképződménynek felelnek meg.

A 3R7/3 formával analog fekvésű skalenoéder lapokat az ikerkristá
lyok közül szembetűnően az ikerlemezes ikreken találunk. Ritkán vannak 
egymagukban a középélek körül, úgy mint a legelöl leírt előfordulás eseté 
ben, rendesen a (4041J 4R és (lOlO) ooR, ritkábban egyedül a 4R szom 
szédságában találjuk őket s vagy az ikerlemezig érnek vagy azon túl is foly 
tatódnak (1. I. tábla 6. ábra és II. tábla 1. ábra). Háborgatott kifejlődésükné 
fogva gyakran többszörös és zavart reflexeket adnak s különösen a tompapólus 
lapszögre több értéket szolgáltatnak, de általában véve elég jól mérhetők. Ké 
közepes nagyságú és két kicsiny kristályon végzett goniometeres mérés mu 
tatta, hogy ez esetekben is az (5271] 3R7/3 a gyakori forma, ugyanis a négy 
kristály közül hármon ennek megfelelő értékeket kaptam:

közép n észlelési határok legjobb mérés számítva

(5271) : (7251) 31° 52' 4 30° 53'— 33° 35' 31° 32' 31° 4 6 '3 8 "

(5271) : (2131) 12° 7' 8 11° 9'— 12° 59' 12° 9' 12° 5 '4 5 "

(5271) : (123T) 38° 39' 5 38° 25'— 39° 50' 38° 58' 38° 47' 17”

(5271):(4041) . 1 16° 14' 16° 31' 59”

Ez a forma tengely metszéséinél fogva beletartozik a következő övbe 
[ÍOTO : 0221], ezt az övét a három kristály közül kettőn — a melyek erre 
legalkalmasabbak voltak — kétségen kívül konstatáltam.

A negyedik kristályon, az említett négy közül, a középéi körül fekvő skale-
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noéderre a fentiektől meglehetősen eltérő értékeket kaptam, egyúttal a lapok 
nem estek bele az említett övbe. A m ert értékekből számolva a (63. 28. ÖT. 11} 
35/n  R 13/5 skalenoéder adódott, mely a 3R7/3 formánál meredekebb és ke
véssé tompa pólusélekkel bir s melyet komplikáltabb tengelymetBzéseinél 
fogva úgy lehet tekinteni, m int a 3R7/s egy vicinálisát:

közép n számítva

(63 . 2 8 .  ÖT . 11) : (91 . 2 8 .  03 . 11) 33° 24'— 36° 26' 1 34° 3 7 '1 6 "

: (2131) 13° 7' ± 1 3 ' 2 13° 1 1 '4 2 "

:(123T) 36° 45' ± 1 6 '  2 36° 5 2 '4 4 "

A kettes ikreknél a 3R7/s skalenoéderre emlékeztető fekvéssel a posi
tiv sextansokban, a tele szöglet körül, láthatók skaleonoéder lapok, melyek 
az ikerképződés folytán az egyszerű kristályokon tapasztalhatókénál kisebb 
feluletüek. Leginkább a kicsiny kristályokon tapasztalhatjuk őket, mig a 
nagyobbakon teljesen is hiányzanak. Jelenlétök esetében többnyire úgy 
vannak kifejlődve, hogy a tele szögletnek csak egyik (bal vagy jobb) oldalán 
vannak meg, a másikon aprók vagy hiányzanak is s többnyire egymaguk 
képezik a pólust; néha köztük a 4R vagy a 16R, vagy mindkettő is megvan 
(1. I. tábla 5. ábra és II. tábla 2—6. ábra).

H at kisebb fajta kristályon, melyek közül négy régebbi előfordulás, 
mérés alapján meggyőződtem arról, hogy itt nem a 3R7/s skalenoéderről 
van szó, hanem több más skalenoéderről, melyek tőle valamennyien abban 
térnek el, hogy kisebb főtengelymetszésüek és tompa póluslapszögük is vala
mivel kisebb. Egyúttal meggyőződtem arról is, hogy a beugró szögleteket is 
a 3R7/s formától ugyanily értelemben eltérő skalenoéderlapok alkotják és 
nem az R3 lapjai, m int az első tekintetre látszik. Ezek a beugró szögleteket 
alkotó lapok majdnem mindig görbültek egy kúpszerü görbe felület mód
jára, úgy, hogy a görbülés kiindulási pontja többnyire egyúttal a szöglet 
középpontja is és ennek megfelelően egymáshoz es a szomszédos R3 lapok
hoz mért szögertékeik egy és u. a. élen l°-ig  is eltérnek, de hajlásaik m in
den esetben kisebbek, mint az R3-nak megfelelő szögek. E zt az említett 
hat kristályon kívül még további három kristályon is tapasztaltam. Hogy 
ezek a beugró szögleteket alkotó, lapok a telt szögleteknél található kis lapokkal 
ugyanazon formához tartoznak-e, ezt a hat kristály egyikén, melynél az emlí
tett görbülés minimális volt, kiderítettem. Az ezen kristályon kapott szög
értékek megegyeznek a többi öt kristály közül kettőnek értekeivel és ezekből 
kalkulálva egy komplikált indexíí skalenoéder adódik ki, mely közel áll a 
{15 . 6 . 2T . 4} 9AR7/9  formához, m int az alábbi táblázatból, melynek két 
első értéké a tele szögletre, a többi három pedig a beugró szögletre vonat
kozik, lá tha tó :
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közép n számítva

(hifi) = (15 . ü .äl
(2131) 9° 6 '± 6 ' 6 9°12' 42"

(3T21) 34° 6' ± 4 ' 3 34° 46' 34"

(kihl) 30° 36' ± 3 2 ' 4 31° 27' 23"

(123T) 39°38'— 40° 16' 2 41° 9' 27''

(4041) 15° 55' ± 1 3 ' 2 15° 48' 2"

A többi három kristályon két, valamivel meredekebb, a |9 . 3 . I2  . 2] 
3B2-höz közelálló skalenoéder volt jelen (az említett ábrákon ezek a skale- 
noéderek a (5271) 3E7/s forma metszésével vannak megszerkesztve). Az a 
tény, hogy a megmért hat kristályon három különböző skalenoéder van, 
melyek egymástól jobban térnek el, semhogy egy formának vicinálisaiként 
volnának tekinthetők, kétségtelenné teszi, hogy más kettes ikerkristályokon 
ugyancsak más, emezekhez közelálló skalenoéderek is lesznek s csakis nagy
számú és relative jó kristályokon lesz lehetseges a kis svábhegyi kettes ikrek 
ezen tájain található formasorozatának megállapítása. Hogy a kettes 
ikreknél a beugró szögleteket alkotó lapok nem az B3 lapjai, ezt a kisebb 
kristályokon, melyeknel a ( lO llJ  E  nagy lapokkal van kifejlődve, szögmé
rés nélkül is lá tn i : az E3 lapjaival való kombinálási éleik az E megfelelő 
kombinálási éleivel, illetve a hasadási irányokkal nem egyközesek, hanem, 
úgy m in ta  3E7/s formánál is láttuk, meredekebb állásúak (1. I. tábla 5. ábra).

Ezek a skalenoéder lapok — mint említve volt — a positiv sextan- 
sokban a kicsiny kettes ikreken sokkal gyakoriabbak, mint a nagyobbakon; 
ez utóbbiakon a tele szögletet többnyire az említett két rhomboéder, 4E és 
16E képezi, a beugró szögletben pedig a skaleonéder lapok közt kisebb- 
nagyobb lapokkal a (ÍOTO) ooE van meg, néha túlnyomó nagyságban; a 
{4041} 4E szinten megtalálható a beugró szögletben, de aránylag ritkán 
(1. II. tábla 2.— 6. ábra).

A nagy hármas iker kristály okon (1. I. tábla 7. ábra) ezen skalenoéderla- 
pok rendesen csak a szélső egyenek egyikére szorítkoznak s csak a középső 
egyén ikerhatáráig é rn ek ; a tele szögletnél relative ritkán találjuk őket (1. I. 
tábla 7. és 8. ábra, melyeken ezek a skalenoéderlapok, úgy mint a kettes 
ikrek ábráin az (5271}3E7/s metszéseivel vannak szerkesztve). Zavart kifej
lődésüknél és még inkább homályosságuknál fogva itt ezen skalenoéderla- 
pokat nem mérhettem, de hogy nem az E3 lapjai, azt a hasadási irányok
kal való egybevetésből látni, egy kristályon pedig, melyen a tele szögletnél 
is voltak skalenoéder lapok, ez utóbbiakkal .együtt a beugró szögletnek két 
lapja is tükrözött; ez esetben tehát a skalenoéder lapjai a középső egyén 
ikerhatárain túl is ki voltak képződve.

A középéleknél megjelenő skalenoéder lapok tehát a megvizsgált 
calcitokon nem egy, hanem több formához tartoznak, úgy, hogy a legelői
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leirt egyszerű, nagy kristályokon és az azokhoz hasonló ikerlemezes kristá
lyokon {5271} 3 K7/3  az uralkodó, a többi hármas és a kettes ikreken ezen 
skalenoéder ki nem mutatható, hanem több más skalenoéder van jelen, 
melyek tőle valamennyien főleg kisebb főtengelymetszésükben különböznek.

Ezen skalenoédereken kívül, melyek tehát valamennyien abban egyez
nek meg, hogy a {2131} R3-nál meredekebbek és a positiv sextansban tom
pább lapszögük van, látni néha a kis svábhegyi kristályokon még olyan 
skalenoéder lapokat is, melyek az R3-nál szintén meredekebb formához ta r 
toznak ugyan, de positiv sextansbeli lapszögük hegyesebb; ezeknek az 
azonos fekvésű R3 lapokkal való kombinálási éle a hasadási irányokhoz 
képest lankásabb irányú s kifejlődésük olyan, bogv az R3 lapjai egész szé
lességükben mintegy megtörve látszanak. Különben kevés kristályon s 
azokon is csak helyenként láthatók.

*

Ezen vizsgálataim közben alkalmam nyilt több más, a kis svábhegyi 
calcitkristályokról még szintén nem ösmeríetett forma megfigyelésére. Ezek 
a következők: A már többször említett {16 . 0 . Tß . 1] 16R, továbbá a kö
vetkező övekbe tartozó form ák: [ 1011 : 01T2], [2131 :0 lT 0 ]és  [0221: lOTl], 
[0221 : 21311, [0221 : 123T], [0221 : OlTOj (1. II. tábla 7. és 8. ábra).

Ezek közül leggyakoribb forma a 16R, mely az ikreken a leírt módon 
gyakran megtalálható, többnyire keskeny lapokkal, melyek mindig a főten
g e l ly e l  egyközesen hullámosak s azért nehezen justalható reflexeket adnak, 
de ezek daczára is biztosan m eghatározhatók:

1. kristály n 2. kristály n számítva

(16 . 0 . TG . 1) : (10T0) 3° 46' ± 4  8 3° 2 3 '± 1 '  3 3° 3 7 '3 1 "

Ez a rhomboéder különben, mint tengelymetszéseinél fogva várható 
is, a calcitnak aránylag gyakori formája és rendesen ilyen zavart kifejlődés
sel tapasztalták.

Mig a kettes és nagyobbfajta hármas ikreken a 16 R, többnyire két 
lappal, a 4R szomszédságában jelenik meg, addig az ikerlemezes kristályo
kon — épen az ő speciális kifejlődésüknél fogva — még a {ÍOTO} oo R van 
közvetlen szomszédságában és felületes szemléléskor a 16R részletei gyak
ran úgy látszanak, m intha a oo R folytatása volnának az ikerlemez másik 
o ldalán ; tüzetesebb nézésre, különösen tükröztetésre azonban jól meg lehet 
különböztetni a 16R egy vagy mindkét lapját — ez utóbbit természetesen 
az ikerlemezen, — melyek itt is az említett irányú zavartsággal mutatkoz
nak, míg a prisma lapja majdnem mindig vízszintes irányban hullámzatos 
felületü (1. II. tábla 1. ábra).
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Az [lOTl : 01T2] övben a kis svábhegyi calciton a kristályvégek ará
nyosabb kifejlődésekor gyakran látni egy vagy több, néha elég széles, de 
általában homályos és a szokott irányban vonalozott lapot. Braun Gyula* 
ezen övben külön-külön kristályon a következő három formát konstatálta: 
{2134} V4B3, (4156} V 2B 5/3 és [1123}2/3 P 2 , melyek közül az elsőt

H. Traube is felsorolja.
Emlitett kiképződésüknél fogva az ezen övbe tartozó lapok általában 

véve — a mint egy kisebb sorozat, részben régibb kristályon meggyőződ
tem — mérésre igen kevéssé alkalmasak és az esetek többségében csak kö
zelítően, közvetlenül a lapok csillámlásával mérhetők. Kivételt képez ez alól 
még leginkább a [1123} 2/s P2 pyramis, mely a többinél valamivel fénye
sebb felületü, keskeny csíkot szokott képezni a — V2B-nek többnyire csak 
egyik oldalán. Ezt a pyramist az e czélból mért 10 (köztük 6 régibb) kris
tály közül hárman konstatáltam :

mérve n számítva

(1123) : (1011) 23° 25' ± 1 5 ' 3 23° T  54" 
közelítően pedig két más kristályon, 3 élen határoztam meg.

Az ezen övbeli homályos lapok egyébbként positiv skalenoéderek lap
jai, úgy, hogy néha a — V2B-nek két oldalán egyformán mutatkozó két lap 
két különböző formához tartozik s többnyire nem egy, hanem több forma 
van az B és — V2B közt, a mit néha már szabad szemmel is látni. Leggya
koribb formának ebben az övben egy a calciton általában már régen ös- 
meretes formát, a (5279} V s B 7/3 skalenoédert találtam, mely az előzőkben 
megállapított 3B 7/3 skalenoéderrel egyszerű övi kapcsolatban is van. Két 
kristályon elég jól volt m érhető :

mérve n számítva

(5279) : (10T1) 14° 26' ± i y 2' 2 14° 24' 5" 
négy más kristályon (7 élen) pedig közelítő méréssel a következő közepet 
kaptam: 14° 24' ± 2 2 '.

Három kristályon (három élen) ily homályos lapokkal a {9. 2 . TT. 13] 
7/ i3 B n /7 volt jelen, mely általában véve is új forma a calcitra; egy kris
tályon volt m érhe tő :

mérve számítva

(9 . 2 . TT . 13) : (lOTl) 9° 6—9° 29' 9° 30' 56" 
a másik két kristályon csupán valószínűséggel lehetett csillámlással meg
állapítani.

* B raun Gyula. A budai hegyek ásványai, különös tekintettel a Calcitra. Buda
pest, 1889. 17. 1.

Földtani Közlöny, XXVI. köt. 1896. 2



18 MELCZER GUSZTÁV!

A fönt említett, a kis svábhegyi calcitról már konstatált (2134) V4R 3  

skalenoédert két kristályon találtam  a VsRVs társaságában; e forma csak 
egy élen volt jól mérheető :

mérve számitv'a

(2134) : (10T1) 16° 42' 16° 29' 50"

A megvizsgált 10 kristály alapján tehát ebben az övben, gyakorisá
guk szerint csoportosítva, a következő formák voltak megállapíthatók: 
{5279] VsRVs, {1123} 2/sP2, { 9 . 2 .  lT . 13} ’/ i s R 11/? és (2134) V4R3. 
Egyes leolvasott reflexekből következtetve ezen övből ezeken kívül még az 
V4 R 3  és 2/sP2 közé eső skalenoéderek is várhatók.

Különösen a nagyobb kristályokon jól észlelni, hogy ezen formáknak 
az alaprhomboéderrel való kombinálási éle igen határozott és párkányszerü, 
úgy, hogy a — V2 R-rel egyetemben mélyebben feküsznek, mint az R 
lapjai, a miből, valamint egész megjelenési módjukból is arra lehet követ
keztetni, hogy utólagos oldás utján keletkezhettek.

Kevésbbé tökéletes kifejlődésnél is gyakran találni ezen övbe tartozó 
skalenoéder lapokat a kristályvégeken. A — Va R és R közül pedig a kisebb 
kristályokra jellemző az R, mig a nagyobb kristályokon e forma gyakran 
hiányzik, különösen akkor, ha a kristályok egyes R3 lapok szerint elnyúl
tak. A nagyobb kristályokra nézve tehát a — V2 R a gyakoribb forma, mely 
néha egymaga is képezi a csúcsot; ilyenkor a — 2R és o cR  is nagyobb 
lapokkal vannak jelen. Elnyúlás következtében támadó tektonikai éleket a 
csúcsok helyén gyakran lehet látni.

A [2131 : OlTO' övben több stufának halaványsárga, átlátszó nagy 
kristályain találtam skalenoéder lapokra. E  kristályok ikerlemezesek, vegü
kön csakis az alaprhomboéderrel. A skalenoéder lapok mint az {IOT1} 0 0  R 
lapokat beszegő vékony és fényes csíkok vannak jelen és keskenységök da
czára is az öv irányában görbültek. Egy kristályon két különböző élen 
mint valószínű forma a következő kettő adódott: {2791J — 5 R 9/5és 
(8 . 25 . 33 . 4) — 17A R 83/i7 , melyek egymáshoz közel esnek:

mérve számítva

(2791) : (2131) 30° 57' 31° 0 '5 7 "
(8 . 25 . 33 . 4) : (2132) 29° 26' 29° 37' 33"

A [0221 : 10T1], [0221 ; 213T], [0221 : 123T], [0221 : OlTO] övekben 
a — 2R szomszédságában tapasztaltam formákat, melyek valamennyien 
görbültek és a — 2R lapjait szegélyezik. Nevezetesen a [0221 : ÍOTO] öv
ben akkor tapasztalni szélesebb csíkokat, ha e két rhomboeder a rendesnél 
nagyobb lapokkal fejlődött ki (1. II. tábla 7. ábra). E csíkok közel esnek a 
— 2R lapjaihoz es feléje görbültek, az R felé pedig éles határúak. Egy krís-
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tályon elég jól voltak mérhetők s ennek alapján a következő két formára 
lehetett következtetni: {2 .1 0 .1 2  . 7} — 8A E  3/a és { 1 .1 0 .  1T . 6}— VaR11/^

mérve számítva

(2 .  1 0 . 1 2 .  7): (10T1) 40° 48' 40° 59' 7"
(1 . 10 . 1T . 6): (lOTl) 45° 32' 45° 44' 40"

Ezek közül az első az andreasbergi calciton jól kifejlett lapokkal for
dul elő és Wimmer közléséből * már régebben ösmeretes.

A [0221 : 1231] övben a — 2R formát a kis svábhegyi kristályokon 
gyakran szegélyezik keskeny, görbült lapok. A két kristályon, 4 élen mért 
értékek relative kevéssé térvén el egymástól, egy formára vezettek, melynek 
indexei: {4 . 20 . 24 . 11] — 16/n  R 3/ 2 :

mérve n számítva

(4 . 20 24 . 11) : (2131) 29° 15' ± 2 2 ' 4 29° 41' 34"

Az ezen övből a calcitról ösmeretes (4 . 16 . 20 9} 4/s R 5/3 skalenoé
der már egy a — 2R-től távolabb eső forma.

Gyakran más skalenoéderek szegélyezik hosszában a — 2R lapjait, 
melyek nem tartoznak ebbe az övbe, hanem kisebb főtengelymetszésüek. 
Ezek határai a — 2R felé szabad szemmel gyakran nem vehetők ki, s akkor 
úgy tűnik föl a dolog, m intha nem a — 2R, hanem egy ennél laposabb, 
görbült rhomboéder volna jelen.

A hátralevő két övben : [0221 : 123T], [0221 : OlTO] relative jó kifej- 
lődésü formákkal valamivel gyérebben találkozunk, mintsem az előbbi övek- 
ben. Nevezetesen a [0221 : 123T] övben két kristályon találtam a — 2R lap
jait szegélyező csíkokat. A két élen mért értékekről a következő forma adó
dott, u. m. {3 . 16 . T9 . 2} — 13/2R 19/ is

mérve n számítva

(3 . 16 . T9 . 2) : (0221) 22° 6' ± 2 5 '  2 21° 52' 12"

Végre a [0221 : OlTO] öv irányában a — 2R igen gyakran átgörbül a 
ocR-be, de a görbülés többnyire oly fokozatos, hogy mérésre nem használ
ható. Csak egy kristályon észleltem a tájékon különváló rhomboéder lapo
kat, metyek a {0 . 16 . T6 . 5} — 16/s R formának bizonyultak:

mérve n számítva

(0 . 16 . T6 . 5) : (0221) 9° 12' ± 2 0 ' 2 9° 18' 3"

* L. F. S a n s o n i : Ueber die Krystallformen des Andreasberger Kalkspath. — 
Zeitschr. f. Kryst. X. 585.

2*
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Ez a rhomboéder tehát kiegészíti a calciton általában tapasztalt § ten- 
gelymetszésü negativ rhomboéderek tekintélyes sorozatát.

Eövid említésre méltók az ikerkristályok közül a vékony hasadékokban 
termett nagy lapos kristályok, továbbá a pyramisalakuak, a gömbös ala
kúak és végre azok, melyeknél a ooR a szokottnál nagyobb mértékkel kép
ződött ki. Ez utóbbi kifejlődés, melynek esetében a — 2R is széles és rövid 
s a kristályt fenn a — V2 R nagy lapjai tompítják, leginkább az ikerlemezes 
kristályoknál fordúl elő, de egész hasonló kifejlődéssel vannak kettes ikrek 
i s ; ez utóbbiaknál t. i. a ooR-hez hasonló nagysággal a positiv sextansok
ban a 16 R két lapja fejlődött ki, úgy hogy köröskörül a positiv és negatív 
szögleteket felváltva a cxdR és a 16R két lapja tompítják (1. I. tábla 10. ábra). 
A pyramisalakú kristályok leginkább ikerlemezesek, ritkábban kettes vagy 
négyes ikrek és kettős pyramisszerü külsejöket a — 2R és a 4R lapoknak 
együttes tetemes kifejlődése okozza. A gömbös kristályok nagyobbfajta vagy 
pedig ikerlemezes hármas ikreksa skalenoéderestől annyira elterő habitusuk 
egy, a [lOl 1 : 01T2] övbe tartozó, többnyire nem mérhető, skalenoéder do- 
minálásától ered (1. I. tábla 8. ábra, melyen ez a skalenoéder a {9 . 2 . TT. 13} 
metszéseivel van feltüntetve). A nagy lapos kristályok nagyobbfajta hármas 
ikrek és az R3 több lapja szerint vannak elnyúlva, olyatén módon, mint 
azt az I. tábla 12. ábráján feltüntetett egyszerű kristályon láthatni.

Ezzel kapcsolatosan megjegyezhetem még, hogy a megvizsgált anyag 
közt egy pár feltűnő nagy kristály is volt (többnyire nagyobbfajta hármas 
ikrek), köztük a legnagyobbnak dimensiói: 15 cm, 8,5 cm és 7 cm.

Az ikerkristályok alatt állandóan jelenlevő idősebb calcitgeneratió 
apró (ca 2— 5 mm hosszú), víztiszta vagy kissé fehéres, skalenoédertermetű 
kristályokból áll, melyek hol egyik végükkel, gyakrabban pedig oldalukkal 
nőve a kőzetre, sűrű kristályréteget alkotnak a mészkövön és a fiatalabb 
calcitnak néha hasonló nagyságú kristályaitól, a successión kívül színűkkel 
és egyszerű voltukkal többnyire jól megkülönböztethetők. Ez idősebb kris
tályok ugyanis vagy víztiszták, vagy pedig fehéresek, sohasem zöldes vagy 
borsárgák és köztük csak igen elvétve akadni ikerkristályokra. Legnagyobb 
lapokkal termett formájuk a szokott (2131) R3, m int H. Traube közli,* 
ugyanis egy kristályon m értem :

mérve számítva

(2131) : (3121) 36° 12' ca. 
(2131):(23T1) 75° 23'

35° 35' 44" 
75° 22' 20"

* L. i. 1. 252. 1.
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De Traube állításával szemben nem ez az ő egyedüli formájuk, h a 
nem mellette megtalálhatók még (0221} —2R, (ÍOTO) oo R, egy vagy több 
terminál forma, sőt a középélek körül a {5271J 3 RVs-hoz hasonló fekvéssel 
skalenoederek is. Helyzetüknél fogva legkönnyebben észlelhetők ezek közül 
a tetőző formák, melyek közt az alaprhomboéder a leggyakoribb. Több
nyire a — lk  R társaságában alkotja a kristályok végét, de eleg gyakran 
magában is, vagy pedig úgy, hogy a — Va R csak igen vékony csík. Ritkább 
eset, hogy ez utóbbi az egyedüli forma, ilyenkor — mint azt az ikerkristá
lyokon is látni — egyúttal a — 2R szélesen kifejlett. Az alaprhomboederek 
ezen, a kristály végeken való domináló kifejlődését a fiatalabb (iker) calcit- 
nak legapróbb kristályain is tapasztalni, tehát a kicsiny méretű kristályokra 
nézve általában jellemző, a mi önkéntelenül is azon megfigyelésre emlékez
tet, hogy a calcitnak oldatokból való kiválásakor a növekedés kezdetén 
általában az R az egyedüli vagy pedig az uralkodó forma.*

Tekintve ezen tetőző formáknak s egyúttal a fönt említett többi for
mának jelentkezési módját is, a megvizsgált anyag (mintegy 90 stufa) alap
ján  ezen idősebb calcitra nézve általában két fő kifejlődésmódot lehet meg
különböztetni, nevezetesen egy formákban gazdagabbat és egyszerűbbet. 
E  két kifejlődésmódot tüntetik elő az alábbi táblázat ada ta i:

középélek
«K —2R tetőző formák R3 felülete melletti

skalenoéder

formákban többé kevésbbé ^  , _
gazdagabb megvan kifejlett E  es /aR sima n tka

formákban . . „ .. hiányzik v. R vagy , .
egyszerűbb hiányzik igen vékony R - V s R  zavart gyakon

E két kifejlődési mód közül a formákban gazdagabb a gyakoribb 
(1. I. tábla 3. ábra). Habitusra nézve a formákban szegényebb kifejlüdésmód 
a legelői leírt egyszerű nagy kristályokra emlékeztet, melyekre a (5271} 
3 R 7/ 3 forma jellemző, de három kis kristályon végzett goniometeres mérés 
megmutatta, hogy itt nem ez a skalenoéder van meg, hanem több mással 
van dolgunk, melyek tőle oly értelemben és körülbelől oly mértékkel térnek 
el, mint azok, a melyeket a kettes ikerkristályokról említettem. A lapok za
vart helyzeténél s a mellett kicsinységüknél fogva is azonban a skalenoé- 
dereket itt pontosabban meghatároznom nem sikerült. A formákban gazda
gabb habitusú kristályokon a középélek körül igen ritkán látni skalenoéder 
lapokat, de látni néha olyanokat az [lOTl : 01T2] övben; ezek — úgy mint 
az ikerkristályokon — többnyire homályosak és nem mérhetők, csupán két

* L. H. V a t e r : Einfluss der Lösungsgenossen auf die Krystallisation des Cal
ciumcarbonates. — Zeitsckr. f. Kryst. 21. 433 és 22. 209.
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stufának kristályain találtam ebben az övben fényes és jól mérhető lapokat, 
a melyek az {1123} a/3P2 lapjainak bizonyultak.

mérve n számítva

(1123) : (10T1) 23° 8' ± 8 '  8 23° 7' 54”

+

A rendelkezésemre bocsátott anyag többi része olyan, szintén újabb 
előfordulású calcitstufa volt, melyen csak egyféle generátiót lehetett meg
különböztetni s ezek túlnyomó részét a budai calcitnak egy jól jellemzett, 
ösmeretes kifejlődésmódja képezte, az, melyet a munkások a reánövés mód
jánál és a hegyes végződésénél fogva jellemzően tüskés kőnek neveznek. 
Többnyire töm ött orbitoida mészkőre telepedett, átlag 1 cm nagyságú 
egyénekből álló calcitdrúsák ezek, melyeknél a kristályok főtengelyeikkel a, 
kőzet síkjára többé-kevésbbé normálisan (derékszögesen) nőttek (kölcsönös 
helyzetüket tekintve általában szabály nélkül), úgy, hogy rendesen csak 
egyik végükkel képződtek ki, alattuk pedig a kőzet felé szemcsés fehér 
calcit van. Szinök halványsárga, többnyire zöldes árnyalattal, vagy pedig 
zavaros fehér —  tiszta fehér s ezzel kapcsolatosan többé-kevésbbé átlát
szók — átlátszatlanok.

A középélek körül való részleteket ezen kristályoknál kiképződésük
nél fcgva ritkábban lehet megfigyelni, de majdnem minden darabon akad 
egy-két kristály, a melyen látni azt, hogy ezen kristályok egyszerűek, mint 
a minők a legelői leírt nagyobb és az imént megismertetett idősebb kicsiny 
kristályok. Formákban ezen calcit kristályai meglehetősen szegények: az 
R3-nak többnyire fényes, sima lapjain kívül megvan a — 2R, mint vékony, 
gyakran alig kivehető csík és a kristályok tetején látható állandóan az R, 
néha egyúttal a — V2R is, mindkettő igen apró lapokkal, úgy, hogy a kris
tályok hegyes végződésüek; gyakran még tektonikai éleket is figyelhetni 
meg rajtuk, úgy, hogy hegyességük látszata fokozódik; egyébiránt itt is 
látni, hogy az alaprhomboéder a kisebb kristályokon nagyobb lapokkal é& 
mindig magában van meg.

Figyelmesebb szemmel a középélek felé — ott, a hol ezen részletek 
épen láthatók — ezen kristályoknál is akadni skalenoéder lapokra az {5271} 
3R7/s lapjaihoz hasonló fekvésben, de mérésre zavartságuknál fogva 
alkalmatlan kiképződéssel. Ezek jelenléte s általában az egész habitus em
lékeztet az idősebb, kicsiny kristályokon megkülönböztetett egyszerűbb 
kifejlődésmódra, csupán a nagyság és a fiatalabb calcit hiánya az, a mi 
őket megkülönbözteti, másrészt találni néha ezen drúzos, hegyes calcit- 
kristályok között nagyobbakat, melyek megint a legelői leírt előfordulás 
kristályaira emlékeztetnek s tőlük csupán a tökéletlenebb kifejlődés és a,
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baryt hiánya következtében térnek el, mely utóbbi ásvány egyébként ama' 
zoknál sincsen meg mindig.

Ugyanilyen, drúzosan ránőtt kristályok alakjában megtalálni továbbá 
az idősebb calcitnak formákban gazdagabb kifejlődésmódját is, tehát olyan 
calcitdrúsákat, melyeknél a — 2R szélesebb és folytatásában a — V2R, 
illetve a 0 0 R vannak, csakhogy ez a kifejlődés az előbbiekhez képest r it 
kábban található és a kristályok nem annyira az u. n. tüskés kő módjára 
növekedtek.

Ez a termetbeli és formák tekintetében való azonosság arra utal, hogy 
a drúsosan reánőtt calcitot az ikerkristályok alatt levő kicsiny kristályok
kal é6 a barytra telepedett nagy, egyszerű kristályokkal együtt az egyszerű 
calcit typusa alá lehet foglalni.

Van még a drúsosan ránőtt kis svábhegyi calcitnak egy közönséges és 
jól ismert változata, az u. n. rudas calcit (1.1. tábla 4. ábra). Ez nagy (néha 
10 cm és hosszabb) egyénekből áll, melyeknek egymáshoz növekedett alsó 
részeik rudas szerkezettel fejlődtek ki, úgy, hogy minden egyes rúdnak föl
felé kristálylapokkal tetőzött folytatása van. Az egyes egyéneket egymástól 
könnyű szerrel el lehet választani. E  rudas kristályok alatt gyakran baryt 
kristályok találhatók. Uralkodó formája ezen calcitnak is az R3; a— 2R h i
ányzik vagy alig észrevehető csík, a tetőn pedig kisebb-nagyobb, homályos 
lapokkal, többnyire egymagában egy skalenoéder van, mely az {10T1 : 01T2] 
övbe tartozik. Hogy ez a rudas calcit is egyszerű, azt az egyes kiszabadí
tott egyének egyöntetű hasadásából látni.

Csoportosítva már most a kis svábhegyi calcitnak összes vázolt meg
jelenési módjait, a megvizsgált anyag alapján, mint láttuk, az egyszerű és 
az ikerkristályok typusát különböztethetjük meg. Az egyszerű kristályokhoz 
tartoznak az ikerkristályok alatt levő idősebb kicsiny calcit kristályok, 
valamint a dolgozat elején és az előbbiekben leírt hegyes termetüek és 
végre az u. n. rudas kristályok is.

Nem hagyhatom említés nélkül a hegyes termetű calcitnak egy érde
kes, láthatólag oldás által támadt elváltozását. Ezen elváltozás végső ered
ményében az, hogy a kristályoktól csupán csak egy, gyakran sárgás barna 
kéreggel borított sapka marad meg, mely csak egyes helyeken függ össze 
az alatta levő szemcsés fehér calcittal és belül vagy üres, vagy pedig egy 
calcit kristálymagvat borít be. Feltűnő széles és relatíve fényes lapokkal 
mutatkozik e kristályokon a — 2R (1. I. tábla 2. ábra), mely az ezen kiképző- 
désű ép kristályokon rendesen csak igen keskeny lapokkal te rm ett; a — 2R 
pedig ösmeretesen a calcit egyik primär oldási formája. Az oldószer itt — 
ugylátszik — a kristályok töveinél haladt a leggyorsabban a kristályok bel
seje fele előre, és a hasadások síkjában távolította el többé-kevésbbé az 
anyagot.
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Végül a következőkben összeállítottam a kis svábhegyi calciton 
eddig tapasztalt összee formákat, melyeknek száma tehát jelenleg 23. (V. ö.
II. tábla 7. és 8. ábra). Ezek közül az m, 1, ö, e, f, v, t formákat H. Traube*, 
az r, M, ti, E formákat pedig Braun Gy.** közli először, a többieket, melyek 
közül a csillaggal ellátott formák általában a calcitra nézve is újak, a jelen 
dolgozat tárgyalja.

m {ÍOTO) oo E  *m {5271J 3 E V s
r {1011! R *n {63 . 28 . 9T . 11} 85/n  R 18/s 
1 {3031) 3 R  t  {2134} 'A R S

M {4041} 4 R  g : {5279} VsR 7/»
b {9091} 9 R E {4156} V s R B/8
p {16 . 0 . 16 . 1} 16 R * e {9 . 2 . Tl . 13} V u R 11/?
e {01T2} — V* R *r {1 . 10 TT . 6) — 3/a R u /9
f {0221} —  2R  f): {2 . 10 . 12 . 7} —  8/7R 8/2

*0 {0 . 16 . TÖ . 5} —  16A> R ♦ }  {4 . 20 . 24 . 11] —  16/n  R ’/*
7c {1123} 2/s P 2 {3 . 16 . 19 . 2} — iah  R 19/is
v {2131} R 3  *p {2791} — 5 R 9/s

*m |8 . 25 . 33 . 4}— 11U R ls/i7

Kedves kötelességet teljesítek, midőn tanáromnak, dr. Schmidt 

Sándor műegyetemi tanár úrnak őszinte köszönetét mondok, úgy a rendel
kezésemre bocsátott anyagért, m int az ő szíves utbaigazitásaért, melyben 
engem a vizsgálat folyamán állandóan részesített.

Készült a m. kir. József-müegyetem ásvány-földtani intézetében.

TÁBIAMAGYARÁZAT.

I. tábla.

1. Egyszerű nagy kristáiy; R3, 3R7/8.

2. Egyszerű kristály, hegyes kifejlŐdésü.

3. Egyszerű kicsiny kristály az idősebb generátióból; R3, — 2R, oo R, R, — Va R#

4. Egyszerű rudas calcit (kiegészítve); R3, V4R 3 , — V2R.

5. Kettes ikerkristály.
6. Hármas ikerkristály, vékony ikerlemezzel, (ikerlemezes iker); R3, R, 4R,

JGR, 00 R, — 2R, 3R7/s.

7. Hármas ikerkristály, szélesebb középső egyénnel.
8. Hármas ikerkristály, gömbös termetű.

9. Négyes-, penetrálási iker.

10. Kettes iker, nagy 00 R és 16R lapokkal.

* L. i. h. 252. 1.
** L. i. b. 17. 1.
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11. Egy az ikerkristályok generatiójákoz tartozó egyszerű kristáiy.

12. Elnyúlt kristály; R3.

II. tábla.

1. Az ikerlemezes kristályok részletezett kifejlődési módjai.

2. A kettes ikrek és a nagyobbfajta hármas ikrek u. n. tele szögletei.

3— 6. A kettes ikrek beugró szögletei.

7. Egyenes projectió a (0001) lapra a nevezetesebb formákkal.

S. Gömbprojectió a kis svábhegyi calciton eddig tapasztalt összes formákkal.

süBFossziL édesvízi szivacsok Ausztráliából.

Dr. T r a x le r  L ászló-tó i.1

(Ehhez a IH-ik tábla.)

Az ausztráliai édesvizek szivacsfaunája felől ez ideig még mind csak 
igen hézagos ismereteink vannak. Az óriási területről, — beleszámítva 
New-Zealandot és Tasmaniát is —  B o w e rb a n e2, H a s w e l l 8 C h i l t o n 4, 

L e n d en fe ld  5, W ith e le g g e  6 és W e lt n e r  7 közléseiből mindössze 6— 7 
fajról van több-kevesebb tudomásunk. Mindössze tehát azon vizsgálataimat 
teszem közzé, a melyet egy dr. K rantz F. úr szívessége folytán kapott, az ő 
közlése szerint alluviális eredetű ausztráliai infusoriumföldben található 
szivacs-spikulákon végeztem. Részint egy egészen új fajról számolhatok be, 
részint a többi fajoknak és ezek földrajzi elterjedésének pontosabb ismere
téhez járulhatok hozzá adalékokkal.

A kerdéses infusorium föld Geelong-bő\ (Victoria) származik, és dia- 
tomapánczélokon kivül elég bőven tartalmaz édesvízi szivacsspikulákat 
is, melyeket a diatomeáktól iszapolással lehetőleg elválasztva, 40 mikro- 
szkópi készítményben vettem vizsgálat alá. A 40 készítményben ta lá l-

1 Bemutattatott az 1895. november 6-án tartott szakűlésén.
2 A Monograph of the Spongillidae. — Proceedings of the Zoological Society of 

London. Nov. 24. 1863. p. 9— 10. Pl. XXXVHI. Fig. 3.
3 On Australien Freshwater Sponges. — Proceedings of the Linnean Society of 

New-South-Wales. Vol. 7. p. 208—10.
4 A New-Zeeland Freshwater Sponge. — New-Zeeland Journal Se. Dunedin. 

Vol. I. p. 3S3—84. E közleményt nem láttam, de Chilton úr szivessége folytán 
magát a new-zeelandi szivacsot vizsgálhattam meg.

Die Süsswassercoelenteraten Australiens. —  Zoologisches Jahrbuch. Bd. ü .  
1887. S. 87—94. Taf. VI. Fig. 1— 10.

6 Archiv für Naturgeschichte. 1895. Bd. I. S. 120— 128. —  Journ. Proc. Roy. 
Soc. N. S. Wales for. 1889. p. 306.

7 Spongillidenstudien III. — Archiv für Naturgeschichte. 1895. Bd. I. 119, 127» 
142—43.


