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KÖZÉPM K H'ÉX-KÉTEGEKNEK ÚJ ELŐFORIH’LÁSÁKOL 
BUDAPEST KÖRNYÉK ÉN. KÁKOSPALOTÁX.

Irta: FranzeMaü Á goston  dr.

A mióta Zsigmondy Vilmos 1 a városligeti artézi-kút fúrásánál meg
állapította, hogy a 15*53 és 345*66 méterek között megütött agyagokba, 
homokrétegekbe és homokkövekbe zárt fauna a bécskörnyéki Möllers- 
dorfnál talált agyagba zárt középmiocén faunával a legnagyobb mérték

ben m egegyezik; egymást érte a hasonlókorú rétegeknek fölismerése 

Budapestnek a Duna balparti részén és ennek közvetlen környékén.
így  Szabó J ó zse f  dr.“ a párisi Sorbonne geologiai laboratóriumá

nak birtokát tevő és M unier Chalmas-íóI meghatározott kövületek alap
ján közli, hogy hasonlókorú képződmény, mint lajtamész kifejlődve, a 

kőbányai és rákosi vasúti állomások között, a vágányoknak áthelyezése 

közben szükségessé vált földmunkálatok készítésekor föltáratott.
Ennek a lelethelynek a rákfaunáját egyrészt Bnoccm P.,:< másrészt 

L ő r en th ey  Imre 4 ismertették. A molluszkák tüzetesebb meghatározásával 
H a la v á ts  G y u la 5 foglalkozott. Coelenterata, vermes, echinodermata, bryo-

1 Zsigmondy Vilmos: A városligeti artézi-kút. Budapest, 1878. — W ilhelm 
Zsigmondy : Der artesische Brunsen zu Budapest. Jahrb. der kais.-königl. geoL 
Reichsanstalt. Wien, 1S7S. Bd. XXVIII.

-  Szabó J ózsef d r .: Budapest és környéke geologiai tekintetben. Gkrlóczy 
Gyula dr. és D ulácska Géza dr. szerkesztésében megjelent «Budapest és környéke 
természetrajzi, orvosi és közművelődési leírása» című munkában. Budapest, 1879.
I. rész.

:t Brocc hi P . : Note sur les crustaces fossiles des terrains tertiaires de la 
Hongrie. Ann. des scienc. géologiques. Paris, 1883. Tome. XIV.

4 L őrenthey I mre d r .: Palseontologiai tanulmányok a harmadkori rákok 
köréből. Math, és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia. Buda
pest, 1902. XXVII. köt. 2. s z . — E merich L őrenthey Dr.: Beiträge zur Decapoden- 
fauna des ungarischen Tertiärs. Természetrajzi Füzetek. Budapest, 1898. XXX. k.

L őrenthey I mre d r .: Palsontologiai tanulmányok a harmadkori rákok köré
ből. IV. «Andorina» és «Darányia* két új rák nem Magyarországból. Math, és 
természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia. Budapest, 1902. XXVII. k.
5. sz. — E merich L őrenthey D r .: «Andorina und Darányia» zwei neue Brachyuren 
Gattungen aus Ungarn. Math, und naturwÍ6s. Berichte aus Ungarn. Budapest, 1899. 
Bd. XVII.

5 F ranzenau Ágoston: Adatok a rákosi (Budapest) felső mediterran*emelet 
foraminifera faunájához. Földtani Közlöny. Budapest, 1881. XI. köt. — August 
F ranzenau : Beitrag zur Foraminiferen-Fauna der Rákoser (Budapest) ober Medi
terran Stufe. Földtani Közlöny. Budapest, 1881. Bd. XI.
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zoa, l&mellibr&nchi&ta, g&steropoda, cephalopoda és vertebrata m aradvá

nyokról Vadász M. E lemér 1 értekezett, m íg a foram iniferákat F ranzenau 

Á goston “ irta le.

Az ide tartozó rétegek másik lelethelye az új parlament telke 

volt Az állandó orazágház építési végrehajtó-bizottsága, az építés m eg
kezdése előtt a talajnak a mélységben való megismerése céljából, a tel-i 
ken több különböző mélységű fúrólyukat készíttetett. Az átfúrt réteg 

legtöbbjéből próbákat véve s ezeket megvizsgálva, kimutattama azt a 

szoros kapcsolatot, mely a talált kis fauna és a városligeti artézi-kút- 

ban a 245*63 m. tői a 302 81 m. mélységig tartó rétegekbe zárt fauna 

között van. A budapesti III. főgyűjtő csatorna készítésekor a Telepy- 

utcza és Kálvária-tér közötti részen több ízben a II. mediterran emelet 

rétegeit érték. A csatorna árokban mutatkozó geologiai viszonyokat 

S c h a f a r z i k  F e r e n c z  dr.* föld tani szelvény kapcsán ismertette. A medi
terrán-emeletnek két szintjét volt képes kimutatni s pedig egy mélyeb
ben fekvőt, mely kékes palás agyagból, fölötte kékes homokból, azután  

kékes homokos agyagból és végül legfelül vasrozsdás, kavicsos homokos 

agyagból áll és egy magasabban fekvőt, mely mint lajtamész van kifej
lődve. A vasrozsdás, kavicsos, homokos agyag az, mely szerző szerint a 

szabadon kiszedhető kövületeket bőven tartalmazza.

Végül Budapest szomszédságában Rákospalota nagyközséghez tar
tozó Káposztásmegyeren a székesfőváros vízvezetékének építésekor, egy 

a Duna medre alatt törött alagúttal is e nemű rétegekre bukkantak. 
A képződmény helyenkint kövületeket hordó kékes agyag, fehéres márga, 
homokos agyag és homok.

Erről az előfordulásról röviden B ö c k h  J á n o s  5 emlékezett meg, míg 

tüzetesebb leírását S c h a f a r z i k  F e r e n c  dr.6 adta.

1 Vadász M. Elf.m ér: Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. Föld
tani Közlöny. Budapest, 1906. XXXVI. köt. — E lem ér  M. V a d á s z : Ueber die 
obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos. Földtani Közlöny. Budapest, 190H. 
Bd. XXXVI.

-  F ranzenau Ágoston: Mint feljebb. — August F ranzenau: L oc. cit.
:l F ranzenau Ágoston : Adat Budapest altalajának ismertetéséhez. Földtani 

Közlöny. Budapest, 1SSS. XVIII. köt. — August F ranzenau: Beitrag zur Kennt- 
nÍ8s de  ̂ Untergrundes von Budapest. Földtani Közlöny. Budapest, 1N8S. Bd. XVIII.

4 Schafarzik F erencz d r .: Budapest harmadik főgyűjtő-csatornájának föld
tani szelvénye. Földtani Közlöny. Budapest, 1903. XXXIII. köt. — F ranz Schafar
zik d r .: Ueber das geologische Profil des dritten Hauptsammelkanales in Buda
pest. Földtani Közlöny. Budapest, 1903. Bd. XXXIII.

5 B öckh J ános : Igazgatósági jelentés. A m. kir. földt. intézet évi Jelentése 
1900-ról. Budapest, 1902. — J ohann B öckh: Direktions Bericht. Jahresbericht der 
königl. ungarisch. Geol. Anstalt für 1900. Budapest, 1902.

1 Schafarzik F erencz d r . : Budapest és Szt.-Endre vidéke 15. zéna/XX. rovat
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Az elősoroltakhoz csatlakozik egy Budapest közvetlen szomszédsá
gában újabban ismertté vált előjövetel, az, melyről a következőkben szá
molhatok b e : Valamint a káposztásmepyeri, úgy ez is Rákospalota 
helységnek határán belül van, csakhogy a «Széchenyi telepi nevű részen, 
mely Budapestnek hetedik kerületével határos. A telepnek a Vezér- és 
Ádria-utcák sarkán a Niedermann-féle szanatórium épült. Vízellátás cél
jából a telken kutat ástak és ez alkalommal kövületeket tartalmazó 
mediterranrétegekre akadtak. A kútkészítésről értesülve kimentem a 
helyszínére, de sajnálattal tapasztaltam, hogy odamenetelemmel elkéstem, 
mert a kút már készen állott. Eérdezősködésemre a kiásott anyag el- 
hordásával foglalkozó két munkástól épen csak azt tudhattam meg biz
tosan, a mit különben már a kövületek előfordulására figyelmeztető 
szerelő is elmondott, hogy a kövületeket tartalmazó rétegeket az ásás
nál a 24. méterben ütötték meg.

Az e mélységből kikerült anyag kékes, kissé meszes homok, ott
létemkor nagy részben még a kút körül feküdt és csak kisebb tömege 
volt a külső udvarra hordva. A magasabban elterülő képződmények 
anyagáról, mely a telek szintjének kiegyenlítésére fölhasználtatott, csakis 
annyit voltam képes megállapítani, hogy ez azonos a környék kútjaiban 
rendesen talált sárgás, néhol agyagos alluviális homokkal. Oly leletekre, 
melyekből mélyebb szintek előfordulására lehetett volna következtetni, 
nem akadtam; a munkások erre vonatkozó kijelentései pedig olyan za
varosak és ellentmondók voltak, hogy azokra nem támaszkodhattam.

A tőlem és a munkásoktól — az anyag széthordásakor — kiszedett 
nagyobb kövületek, valamint az ezek belsejéből kikerült mikroszkóposak
ból 1 algának és néhány ostracoda teknőn kívül, 32 foraminiferának,
1 bryozoumnak, 23 lamellibranchiatának, 2 scaphopodának, és 43 gas- 
teropodának, összesen 102 fajnak előfordulását sikerült megállapítanom.

A fajok a következők:

1. M ilio lin a  se m in u lu m  L. sp. Egy héj. — 2. M ilio lin a  tr in w ju -  

la r is  d’ORB. sp. Tizenegy héj közül csak egynéllátható a kétfelé hasí
tott fog. — 3. M ilio lin a  g ib b a  d’ORB. sp. Ügy a T rilocu lin a  <jibba 

d’ÜRB., valamint a T rilo cu lin a  a u s tr ia c a  d’ORB. alakjával bíró öt pél
dány. — 4. M ilio lin a  consnbrina  d’ORB. sp. Tizenöt héj. — 5. M ilio lina  

ilecijnens Rss. sp. A grinzingi agyagból ismertettnél kevéssel karcsúbb

jelű lap. Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez. 
Budapest, 1902. — F r a n z  S c h a f a r z i k  Dr.: Die Umgebung von Budapest und Szt.- 
Endre, Blatt Zone 15. Col. XX. Erläuterungen zur geologischen Specialkarte der 
ungarischen Krone. Budapest, 1904.



két héj. — 6. Miliői ma Inritla Karr. ßp. Kostejről leírt eme faj héjai
val teljesen egyező két példány. — 7. Miliolina apposita Frnzn. Tíz 

példány. — 8. Miliolina perogrina d’ORB. var. edentula Frnzn. Tizen
kilenc héj. — 9. Miliolina sp. A Quiw/ueloculina pmiperata d’ORB. 

alakjával bíró négy héj. A teljes azonosság azonban nem volt eldönthető, 
mivel valamennyi példánynak nyilása sérült. - - 10. Miliolina sp. A Qnin- 
quelorulina praelonga EGG. hez hasonlít, de végérvényesen nem volt 
meghatározható, mert a nyílás foga le van törve. — 11. Miliolina sp. 
A Miliolina insignis Brady alakját és díszítését hordó héj, de melynek 
teljes azonosítását gátolja a fog hiánya. — Iá. Miliolina sp. A nyílás 
hiányos volta folytán nem azonosítható a Quinqueloculina Bákosiensis 
Frnzn. fajjal, bár alakja erre vall. — 13. Artirulina  sp. Hét héj. —
14. Peneroplis planatus  F i c h t l  & M o l l  sp. Egy sérült példány. —
15. Alveolina meló F i c h t l  & M o l l  sp. Tizenöt, többé-kevésbbé kopott 

fölületű héj. —  16. Polymorphina gibba d ’ORB. sp. A typusos alak  

m ellett  előfordulnak a Polymorphina gibba d’ORB. var. orbicalarix 

KARR-hez közel állók is. A ta lá lt példányok szám a negyvenegy. —
17. Polymorphina gibba d’ORB. var . p y n d a  Egg. Huszonhárom héj. —
18. Polymorphina gibba  d’ORB. var. ovoidea Egg. Két példány. —
19. Polymorphina sororia Rss. Egy héj. — 20. Polymorphina coxtata 
Egg. Az alak tekintetében változó hét példány. Egyesek nyúltabbak, 
mások gömbölyűebbek a Hausbachról leírt héjnál. —  á l .  Prdymorpkina  
striata  Egg. Három példány. — 22. Polymorphina frarta  Born sp. Ezt 
a KARRER-től Kostejről Polymorphina tenera néven leírt fajt két héj 
képviseli. — 23. Polymoi'phina ornata Karr. Egy példány. — Discor-  
bina planorbis  d’OKB. sp. Kilencven héj. —  25. líotalia Bercarii  L. 
sp. A fauna leggyakoribb alakja, nem kevesebb mint 351 ide tartozó 
héjat számoltam. Példányaimnál az alsó és fölső oldal magassági vi
szonya tág határok között változik; legnagyobb részénél az elsőnek 
magassága a másodikáét túlszárnyalja, ritkább az ellenkező eset; végül 
néhánynál a két oldal magassága alig különbözik egymástól. A héj alsó 
oldalán észlelhető gombalakú callosus köldök nagyságában is különb
ségek tapasztalhatók, néha ugyanis ez nagyon kicsi, máskor pedig tete
mes nagy, úgy hogy néha a héj átmérőjének harmadrészét teszi. Végre 
a kamraválasztó falak szerkezetében is észlelünk az egyes héjakon oly 
különbségeket, milyeneket R eüss a wieliczkai sóképződm ényekben talált 
héjak ismertetésénél fölsorol. A legnagyobb példányoknál az átmérő alig
1 mm. 26. Nonionina communis d ORB. Azzal az alakváltozattal egye
zik, melyet E g g er  az ortenburgi rétegekből, mint e fajnak kerekféleségét 
írja le. — 27. Nonionina perforaia d’OnB Öt példány. — 28. Polyxto- 
mell a crispa L. sp. Kilencvenegy héj. — 29. Poh/^tomella ma cella 
F ic h t l  & M o l l  sp. A száznegyvenkilenc héjnak oldala többé-kevésbbé
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domború. — 30. Polgslomclla /lecuosa  d’OaB. A tizenhét példány közül 
néhánynakalig van köldökkorongja. — 31. Polystomelln llatteri d’ORB. 
Kerekhátú példányom a d'ORBioNY-től ismertetett alaktól csakis az utolsó 

kanyarulaton föllépő nagyobb számú kamrában tér el. —  3 i .  Poly&to- 
mella Ungeriana Rss. Öt példány.

33. Cupularia sp. Valószínűleg a steinabrunni és nussdorfi lajta- 

mészben. valamint a badeni tályagban honos Cupularia HaidingeH 
Rss.-nak töredéke. A végleges eldöntésre azonban gátlólag hat a darab 

felső részének kopott volta.
34. Ost reu digitalina Dub. Három teknő. —  35. Pecten (frlabelli- 

pecten) Besseri Andrz. A teknő 33 mm. hosszú és 31 mm. széles, —  

36. Modiola discors L. A teknő nem egészen 1 mm. bosszú 0*5 mm. 
szélesség mellett. — 37. Arra (Avadara) diluvii L. Négy ép teknő és 

még legalább ugyanannyinak töredéke. Az előbbiek közül az egyik teknő 

a var. pertrans-vcrsa  SACC0-val egyező. A legnagyobb teknő 28 mm. 
hosszú és 20 mm. széles, ennek ellenében a legkisebbnek a megfelelő 

két mérete csak 3 és 2 mm. — 38. Pectunrulus (Axinaea) jdlosus L. 
A teknő 22 mm. hosszú és 20 mm. széles. — 39. Astarte triangularis  
Mont. Egy ép és égy kissé sérült tek n ő ; az első 2*5 mm hosszú és
2 mm.-nél valamivel szélesebb. — 40. Erycina (Kellia) l^etocluii M. 
Hörn. A három teknő közül a legnagyobbnak hossza 4, szélessége 

2*5 mm.; a legkisebbnek a megfelelő méretei 1’2, illetve 0*8 mm. —  

41. Spaniodon nitidus Rss. Egy .teljes héj, egy ép teknő és egynek 

töredéke. A teknő hossza és szélessége egyaránt 1 mm. —  42. Lucinu 
(Megaxinus) multilamellata  D esh . Három teknő. A legnagyobb 27 mm. 
hosszú és 25 mm. széles, a legkisebb 4  mm. hosszú és 3*8 mm. szé

les. — 43. Liicina (Megaxinus) incrassala Dübois. A fauna nagyobb 

alakjai között a leggyakoribb. A negyvenhét teljes teknő közül a leg
nagyobb 51 mm. hosszú és 44 mm. széles, míg a legkisebb megfelelő 

adatai 19 és 12 mm. — 44. Lurina (Linga) columbella Lamk. Hat ép 

teknő és négynek a töredékei. A legnagyobb teknő 17 mm. hosszú és 

18 mm. széles; a legkisebbnek hossza és szélessége egyaránt 14‘5 mm. —  

45. Lurina (Loripes) Dujardini D esh . A többé-kevésbbé ép tizennyolc 

teknő közül a legnagyobb 6 mm. hosszúság mellett 5*5 mm. széles, 
míg a legkisebb 1*2 mm. hosszú és 1 mm. széles. — 46. Lunna (Lo
ripes) dentata Bast. A nagyobb teknő 9 mm. hosszú és 8 mm. széles, 
a jóval kisebbnek megfelelő méretei 3 és 2 5 mm. —  47. Lurina ( Di- 
varicella) ornata Agass. Nyolc teknő, melyek közül a legnagyobb 14, a 

legkisebb 5 mm. úgy a hossz, mint a szélesség irányában. — 48: dar- 
diuHi sp. Közelebbről meg nem határozható két töredék. — 49. Tapes 
(Callistolapes) vetula Bronn. Egy teljes 4  5 mm. hosszú és 3*5 mm. 
széles teknő és egy ugyanolyan nagyból a felső záró rész. — 50. Vénus
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(Amiantis) mnbnnaria Lám. Egy teknő vastag zárós pereme. — 51. Venus 
(Amianti*) sp. Töredékünknek biztosan csak a neme határozható meg. — 
52. Cylherea (Callista) Pedemontana Ag. Egy teljes teknő és leg
alább más háromnak töredékei. Az előbbi 94 mm. hosszú és 79 mm. 
Bzéles. -  53. D >sini't Ad mis* mi P h i l .  Az öt teknő között a legnagyobb
2 mm. hosszú és ugyanolyan széles. — 54. Tel!ina sp. Egy kicsi, az 
Arct^iagia alnem jellegeivel biró teknő és egy nagyobbnak a záirésze. — 
55. Errilitt pusilla Phil. Egy 2 mm. hosszú és 1’2 mm. széles teknő 
és egy nagyobbnak a töredéke. — 50. T h rac ia  pajnyraeea  Poli. A teknő 
hátsó része sérült.

57. Denít d i l im  (A n ta lé )  ént a l is Linné. Két töredék. — 58. D en ta -  

liurn (E n t(d is )  baden en sis  P artsch . Egy héj felső vége.
59. Adenrbis sp. Az Adeorbis Womli M. H örn.-íőI alakunk abban 

különbözik, hogy a köldök callosus képződménynyel teljesen födött. 
A példány legnagyobb átmérője 1 mm. — 60. Mnnodonta (Cnlliculus) 
angubda  Eichw. Négy különböző nagy, sérült példány. — 01. Nerita 
(Puperita) pietff Fér. A huszonhat példány különböző nagy. Mig a leg
kisebb magassága 1 mm. és hossza 1*2 mm., addig a legnagyobbnál 
a méretek 4, illetve 4*5 mm.-t tesznek ki. A héjak fölületét díszítő 
rajzok minden egyénnél úgyszólva változnak. — 02. Nerita (Smaragdia) 
expaasa Ess. A héjnak a jobb oldali ajaka le van törve. — 03. Tiirri- 
tella (Archimediella) Archimedis B rong. Egy héjnak a hegye öt kanya
rulattal. Ezek fiatalabbjain a H örn es  M.-től különösen hangsúlyozott 
jelleg — a két igen erős. egymástól távol álló spirális él — látható. — 
04. Caeciun trachea M ont. Két héj és ötnek töredéke. — 05. Calyptraea 
ehinensis L. var. parvula  M ich ti. 2 mm. széles fiatal héj. — 00. Na- 
tica millepunctata Lám. Közel 4 mm. magas és ugyanolyan széles pél
dány. — 67. Natica (Naticina) helicina Brocc. A legnagyobb 18 mm. 
magas és 15 mm. széles példány nyílásának külső ajaka kissé sérült. 
Van azonkívül még egy teljes héj és háromnak a töredéke. Az első a 
nyúltabb formájú, a többi a zömökebb alakúakból való. — 08. Natica 
(Nfdicina) pulchella Risso var . astensis Sacco. A héj 2*5 mm. magas és
3 mm. széles. — 09. Natica (Nevertina) Josephina Eisso. Igen kicsi héj
nak jól meghatározható töredéke. — 70. Paludin a (Nodulas) Schwartzi  
M. Horn. Alig 0-5 mm. magas példány. — 71. P d a d in a  (Cingulina) 
immatata  F r f ld .  1 mm.-nél alig valamivel magasabb példány. — 72. I l y - 
d m  bűt (Saccjda) escoffierae Tourn. Két, kissé sérült héj. — 73. Rissna 
(Alaba) cnstellata G rat. Három kicsi, sérült héj. — 74. Hissoina (Zebina) 
vnlaterrana de S te f .  Két sérült héj. — 75. Lacuna (Ejdieria) Baste- 
rotina Bronn. Két kicsi sérült példány. — 70. Turbonilla costellata 
G rat. Töredék négy kanyarulattal. - -  77. Turbnnilla (SuJcotarbonilla) 
turricula Eichw. Egy héjnek hegye négy kanyarulattal. — 78. Turbn-
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nill« sp. Töredék az embryonalis éfl ezt követő két kanyarulattal. Utób
biak ferdén álló, igen finom, egymáshoz közel álló bordákat hordanak. —
79. dhenmitzia (Sandbcrgeria) perpusilla Grat. A nyolc héj közül a 

legtökéletesebb csak 2*5 mm. hosszú és 1 mm. széles, a többi mind 

jóval kisebb. A hosszirányban terjedő bordák erőssége az egyének sze
rint változik. — 80. dhenmitzia ( Pseitditchemnitzia) striata M. Hörn. 
Töredék. — 81. (lerithinm sp. A d  ndgatum  Brug. alakkörébe tartozó 

héj. — 8:2. (lenthiuni (l*tyclu>cerithiuni) Bmnni  Partsch. Töredék hat 

kanyarulattal egy héj kezdőrészéből. — 83. (lerithinm (Bittium) spina 
Partsch. Kilenc apró héjnak töredéke. — 84. Cerithimn (Bittium) 
scabrum Olivi. A faj jól meghatározható töredékkel van képviselve. —  

85. (lerithiúm (dlava) bidentata (Defr.) Gbat. A jobb ajakig majdnem  

tökéletes két héj és kettőnek töredékei. — 86. (lerithinm (Hrenella) 
nndosa-jdicfttum  M. Hörn. Töredék öt kanyarulattal. — 87. dcrithium  
(Pirenella) Gamlitzense H ilb . Nyolc töredék. A kanyarulatok alsó szélét 

határoló szemcsék valamivel nagyobbak a fölső végen lévőknél. — 88. de - 
rithium (Pirella) bvjnadndum  H ilb. Egy töredék. — 89. (lerithinm 
(Tiarapirenella) mnrtnieum  M. Hörn. Egy 21 mm. magas és 8 mm. 
széles teljes és egy a nyílásának jobb oldali ajakát veszített, valamivel 

kisebb példány. —  90. Bucrinum (Hima) styriacum  Auing. A héj öt 
kanyarulatú. Szélessége 1, magassága 2 mm. — 91. Buccinum (Nvdha)  
Schönni R. Hörn. & Auing. A példány 9 mm. magas és 6 mm. széles. —  

92. Vohda (Volutilűhes) rarixpinu Lame. Egy majdnem teljes példány 

41 mm. hosszú és 28 mm. széles; azonkívül van még egy kisebb és 

egy nagyobb héjnak töredéke. — 93. Ancillaria glandifitrmis Lam. Két 

teljes héj és kettőnek töredéke. Valamennyi a hegyesebb változatból 
való. A teljes példányok kisebbike 26*5 mm. hosszú és 16 mm. széles, 
a nagyobb megfelelő méretei 30 és 24 mm. — 94. Terebra (Árus) fus- 
cata Broco. Nyolc töredék közül négy a karcsúbb, négy pedig a hasa
sabb formájú közül való. — 95. Pleumtnma (dlaratula) Vindnboncmis 
Partsch. Példányunk igen kicsi, a mennyiben 0 mm. szélesség mellett 

csak 15 mm. magas. — 96. Pleurotoma (Drillia) puslulatu Brooc. var. 
A héj nagysága és felületi kialakulása megfelel ama pötzleinsdorfi pél
dánynak, melyet R. H örnes és Auinger a Bécs környéki és a magyar
országi harmadidőszaki rétegek kövületeit tárgyaló munkáikban a XL. 
táblán a S. ábraként lerajzoltalak. — \)1. donus (JAthnconus) Mereati 
B ro o c .  A két héj gyengén kiemelkedő spirájú A nagyobb példány 71 mm. 
hossz mellett 48 mm. szé le s ; a kisebbnek hossza 60, szélessége 39 mm. — 

98. (Innus (dhelyc'imis) fwicocinyulatus Bronn. A héj a széles terme- 

tűekből való, a mennyiben 16 mm. szélesség mellett, hosszúsága csak 

26 mm. — 99. Ringicula buccinea Desh. Három héjnak töredékét ta 
láltam, az erősen megvastagodott külső ajakkal. Az egyik darab felüle
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tén harántirányú vonalozás tapasztalható. — 100. Bulin ( Torna tina) 
ljtjonkaireana  Bast. A három, majdnem teljes héj közül a legnagyobb 
1-5 mm. magas és 0*7 mm. széles. Egy jóval nagyobb töredék is van. —
101. Bulla (Bullinclla) cylindracea Penn. var . convulata Brocc. A pél
dány alig 2 mm. magas és 1 mm. széles. —  103. Daclylopora mit>ce- 
nicn Karr.

Az előbbiekben ismertetett alakokból az összfauna jellegére meg
állapíthatjuk, hogy azt a sekély vizi és part közeli helyeket kedvelő 
foraminiferák és molluszkumok határozzák meg.

A faunának sajátságaként kiemelendő a gastropodák, foraminife
rák és lamellibranchiáták gazdag faj száma viszonyítva a bryozoák és 
8caphopodákéhoz, továbbá, hogy egyes nemek nagy faj számmal szere
pelnek, így a miliolinák 8-cal, a polymorphinák 8-cal, a polystomellák 
5-tel, a lucinák 6-tal, a naticák 4-gyel és végül a cerithiumok 8 fajjal.

Ha továbbá a fauna alakjainak egyedszámát tekintjük, föltűnik 
egyes fajoknak nagy számban való előfordulása, így igen gyakoriak a 
foraminiferák között a Rotál in Beccaria, a Polystomella crispa és ma-  
cella, a Discorbina planorbis, a Polymorphina gibba és annak pyrula  
varietása, a molluszkák között a Lucina incrassata és Nerita picta, nem 
különben a Lucina Dujardini , columbella és ornatu, a Cerithimn spina, 
Arca diluvii , Chemnitzia perpusilla, Terebra fuscata és a (laecum 
trachea, míg a többi faj csak 1—3 példányban szerepel.

Kelt Budapesten, 1910 januárius hó 20-án.

KÖYÜLETES KÖZÉP-MIOCÉN DÉVA HATÁRÁBAN.

Irta G a á l  I s tv á n  dr.

(A 7. ábrával.)

Minthogy csak igen rövid idővel ezelőtt foglalkoztam e helyütt a 
Déva vidéki terciér sóval,1 s ezzel kapcsolatban akkor az erre vonat
kozó irodalmat részletesen fölsoroltam, illetve méltattam, legyen szabad 
itt — főként a rövidségre való tekintettel — az irodalomra történő, lehető 
gyér hivatkozás mellett csak nehány szóval beszámolnom a dévai har
madidőszaki képződményekben végzett újabb kutatásaim eredményéről.

Mint föntebb idézett munkámban kimutattam, Partsch, illetve

1 A marosvölgyi harmadidőszaki sóagyag Déva melletti előfordulásáról. Föld
tani Közlöny 11109 ; 6—9. füzet, 319—336. oldalakon.


