STRAUSZ LÁSZLÓ.

118

dékekben nem fordulnak el, azonban a lagimáris (gipsz- és szenek közti)
lényeges szerepük van. A dolomitkérdés szempontjából

üledékekben

nagyfontosságú, hogy a terrigén

üledékekben

a

finomszem karbonát

dolomitos, a marin üledékekben tisztán kalcitos.

A

petrográfiai jellegek elméleti megvilágításával dolgozatunk

má-

sodik, genetikai részében fogunk foglalkozni.

Pázmány Péter Tudomány(1925.) Az újabb analízisek a

Készült a budapesti királyi magyar

egyetem ásvány-kzettani intézetében.
soproni Bánya- és Erdmérnöki Fiskolán. (1926.)
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A BÁNI HEGYSÉG MEDITERRÁN RÉTEGEI.

A

—

— A

2. sz.

írta:

Strausz László.

Baranya vármegye

déli

ábrával.

részében

lév báni hegység mediterrán
Matyasovszky

faunájáról igen kevés adat volt eddig az irodalomban:

Baranyavárról öt új brachiopodát s Bánról egy ritka Pleurotomát.
M. K. Földtani Intézet gyjteményében szép kövületanyag volt e terü-

írt le

A

letrl túlnyomóan Matyasovszky gyjtésébl
rozták (tudtommal Matyasovszky,

s

Hoffmann

egy részét meg

is

hatá-

Halaváts). Ezt az
anyagot kérésemre Szontagh Tamás aligazgató úr feldolgozásra nekem
engedte

át,

amiért neki e helyen

A

is

és

köszönetemet fejezem

ki.

gyjteményben lév anyag hat különböz lelhelyrl
gazdagabb a báni kbányában feltárt világossárga agyagos
nája.
s

A

való. Leg-

réteg fau-

kövületek igen jó megtartásúak, valamennyien héjas példányok
is fordulnak el. Míg a kzetanyag

általában nagy egvedszámban
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egészen világos szín, addig a kövületek kivétel nélkül sötétbarnák, st
feketék. E lelhely faunája a következ (*-jellel vannak azok a fajok
feltüntetve, melyek már a gyjteményben helyesen meg voltak határozva)

:

Cristellaria

Truncatulina

sp.,

Polystomella

sp.,

ex.

aff.

aculeata

d’Orb., *Pecten aduncus Eichw.

Egészen kistermet, vékonyhéjú példányok, melyeken látszik, hogy
a nekik megfelel viszonyok között élhettek. Ez a faj ugyanis
sekélytengeri, míg a most tárgyalt képzdmény, amint
jellemz
elég

nem

látni fogjuk, mélytengeri.

(Chlamys) Bárány ensis Mátyás.,
Nucula Mayen Horn., Nucula placentina Lk.
*Pecten

Nucula nucleus L.,
*Leda fragilis

var.,

Chemn.
Egyetlen igen kis termet (L5

*Arca

diluvii

Rendkívül
rövid,

zömök

Sacco- féle

általában

kisebb

megnyúltabb alakok
subantiquata

„var.

hosszú) példány:

Lk.

gyakori,
és

mm

is.

Egyesek igen hasonlók

mások

d’Orb“-,

elfordúlnak

példányok;

a

pertransversa

„var.

SAceo“-ra.

*Lucim

borealis

összelapított,

mediterránjában

L.,

de

e faj

jól

Lucina multilamellata Desh.
felismerhet

a Cserhátban azonban

kori,

példányok.

A

Bécsi-Medence

inkább a sekélyebbtengeri képzdményekben gyaa neritikus

régió

mélyebb részébe tar-

tozó agyagokban találtam.

*Diplodonta rotundata Mont. Rendkívül gyakori. *Circe minima

Mont., Venus islandicoides Lk. Rendkívül gyakori. Venus subplicata
d’Orb., Tapes eremita Br. (?), *Tellina sp.
Nagytermet, feltnen egyenltlen oldalú alak. Nem egyezik

meg

leírt

fajokkal,

de tökéletlen megtartása miatt

nem

írható le új

fajnak. Felülete síma, illetve igen finoman koncentrikusan vonalazott.

*Tellina donacina L., Solenocurtus candidus Ren., Azor antiquatus
Pultn., Corbula gibba Olivi.

Igen ritka, holott más területek hasonló fácies rétegeiben mindig

a leggyakoribb fajok közé

tartozik.

*Pleurodesma Mayeri Horn.
Igen ritka faj, a Középhegység mediterránjában egyáltalán nem
fordul el.
*Solarium carocollatum Lk.
Igen lapos alak, ami a badeni agyagban elforduló változatnak
felel

meg; a grundi példányok jóval magasabbak.
Natica

helicina

Br.,

*Turritella

cathedralis

Brong.,

Turritella

no
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Bast.,

turris

Archimedis Brong.,

*Turritella

*Caecum trachea

var.,

Turritella

Archimedis

*Cerithium scabrum Olivi.

L.,

Számos példány, az átlagnál mind

jóval kisebb

termet.

*Erato laevis Don., *Chenopus pespelecani Phil., Columbella

Colwmbella fallax H. et Au., Buccinum

sp. r

*Buccinum Hilberi H. et

sp.,

Au., *Buccinum restitutianum Font.

Átmenet a B. Hörnesi MAY.-faj felé. Igen gyakori.
Buccinum semistriatum Br., Murex craticulatus L.

E

lelhely egyik legjellemzbb kövülete; kistermet.
*Fusus mitraeformis Br., Fasciolaria Burdigalensis, Pyrula geo-

metra Bors., Pyrula

sp.

(ex

clava Bast.),

aff.

*Cancellaria contorta

Bast., Cancellaria varicosa Br. var.

Nem

meg

sem a HöRNES-nél ábrázolt ausztriai,,
sem a SACCO-féle olaszországi alakokkal. Mivel azonban e faj igen változékony, nem tartom szükségesnek a báni alak elkülönítését.
egyezik

*Terebra

teljesen

Pleurotoma

sp.,

coronata

Münst.

Lapugyensis

var.

H. et Au., Pleurotoma (Drillia) Allionii Bell., Pleurotoma (Surcula)

Lamarcki Bell., *Pleurotoma (Genota) ramosa Bast., *Pleurotoma
(Clavatula) Joanneti Desm., *Pleurotoma (Clavatula) asperulata Lk.

Számos példányom van e fajból, melyek azt mutatják, hogy még
Hörnes-Auinger által megszorított terjedelm faj
nagyon variábilis.

a Bellardi és R.
is

Pleurotoma (Clavatula)

Rosaliae H. et Au., Pleurotoma (Cla-

cfr.

vatula) Susannae H. et Au., Pleurotoma (Clavatula) Susannae var.

Az

utolsó kanyarulat alsó részén a

bütyöksort két tagolatlan, folytonos,

Pleurotoma

(Clavatula)

(Clavatula) Sontaghi nov.

A

héj orsóalakú,

Sophiae

éles

H.

faj

típusánál

borda
et

található két

helyettesíti.

Au.

var.,

Pleurotoma

sp.

magas, hegyes spirával.

letesen növekednek; konkávok.

A

A

kanyarulatok egyen-

varratok két oldalán (a felette lévó

kanyarulat alsó és az alatta lév kanyarulat fels szélén), közvetlenül

egymás

mellett,

két bibircssor van;

a felsn gyöngvsorszeren

különállók a csomók (az utolsó kanyarulaton 11 csomóval), az alsó

kiemelkedbb, folytonos és éles keresztbordává olvad össze. Az utolsókanyarulaton a legkiállóbb részen van a gerinc, mely a fels bibircssornak

felel

a tengely

meg

felé.

A

s

alatta

meredeken,

gerincalatti

egészen a csurgó aljáig. Közel
gatissima Grat. fajokhoz, de

ers szögben

hajlik be a héj

részen keresztvonalkázottság látható,
áll

a Clavatula Depéreti Font. és vul-

tlük

feltétlenül elválasztható.

Pleurotoma ex aff. detexta Bell., *Pleurotoma Cacellensis da
Costa., *Conus sp., Conus Dnjardini Desh., Conus (Leptoconus) nov .

Földtani Közlöny, Bánd LV1. kötet.
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fúrásnyoma (Arca
Ostracoda-teknk Rákolló-töredék.

sp.,

Fúrócsiga

diluvii- n),

121

*Dentalium entalis

L.,

,

E

mán

fauna legtöbb alakja a badeni agyagéval egyezik meg,

csak

egyetlen

az

jófor-

s

Pecten aduncus-í&\ kivételével mélytengeriek

(fleg a Pleurotomá k, Buccinumók, Natica, Nucula). Fáciesre tehát a
képzdtmény bathyalis, a badeni agyaggal egyez. Korát már nehezebb
eldönteni. Az egész fauna képe felsmediterrán jelleg, több faj azonban nem a törtön, hanem a helvét (grundi), st a burdigaleni (?) eme-

Ezen egyezés oka a fáciesben nem kereshet, mert az
általában sekélyebb tengeri rétegekbl éppen azok a fajok vannak itt
meg, melyek nem jellemzek a sekélytengerre. Igv, fleg a grundi rétegekre igen jellemz Pleurodesma Mayeri elfordulása alapján valószínnek tartom, hogy a tárgyalt réteg csak fáciesre egyezik meg a badeni
agyaggal, míg korra valamivel idsebb: a fels helvetiennek (a grundi
szintnek) felelhet meg. Ezt azonban végleg eldönteni csak a terepen
lehetne s ez, fleg a jugoszláv megszállás miatt, egyelre nincs
módomban.
Jóval szegényebb egy másik fauna, mely Bán környékén, az Árkihegytl északnyugatra, sárgásszürkés márgarétegbl való. Csak nyolc

letre jellemz.

fajt

találtam benne:

Nucala nucleus L., Léda fragilis Chemn., Arca cfr. diluvii Lk.,
Diplodonta rotundata Mont., Dosinia lincta Pultn., Trochus sp.,
Natica

E

sp.,

Pleurotomá

sp.

kis fauna a neritikus régió

mélyebb részére

utal,

a

felsagyag

Kora nem állapítható meg, éppúgy lehet helvét, mint törtön.
A neritikus régió középs részének felelhet meg a következ, szintén nem gazdag fauna, a Bántól délre, az Árki-hegytl északkeletre
található homokos márgából:
*Lima sp., *Pecten aduncus Eichw., *Pecten cristatus Bronn.,
*Chlamys Baranyensis Mátyás., Diplodonta rotundata Mont., Venus
zónára.

*Yenus Dujardini Desh., Teli ina sp., Solenocurtus candidus Ren.,
Pharus (Solen) legumen L., Thracia pubescens Pultn.
sp.,

Ugyancsak a neritikus régió középs részébe tartozik a baranyakbányában feltárt márgásmészk, melybl Matyasovszky új
brachiopodái valók. Tipikus briozoás képzdmény ez, melyre jellemzk

vári

a sekélytengeri
brachiopodák.

A

forarniniferák,

következ

ágas törzseket alkotó

briozoák

.

apró

fajok kerültek ki innen:

Bolivina sp., Rotalia sp., *Amphistegina Hauerina d’Orb., *Polystomella crispa d’Orb., *Heterostegina costata d’Orb., *Heterostegina
simplex d’Orb., Echinida héjtöredék, Cidaris tüske, Scrupocellaria elliptica Rss., Porella cervicornis Páll., Cellepora sp.,

Crisia subaequalis, Tubucellaria cereoides,

Hornéra

Retepora cellulosa
sp.,

Idmonea

sp.,
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Filisparsa

Mátyás.,

sp.,

*Argiope

Mátyás.,

Baánensis

Mátyás.,

*Argiope

Böclhi
*T erebratulina parva Mátyás., Pecten

A

Matyasovszky

zióra szorulnak. Így

által leírt új
pl.

*Argiope Baranyensis

*Argiope

Hoffmani

Mátyás.,

sp.

brachiopodák paleontológiái

reví-

az Argiope Böckhi feltétlenül besorolható a

Megatliyris decollata CHEMN.-fajba, esetleg mint varietás.

A
lemz

neritikus régió küls, lithothamniumos zónájába sorolandó

nagytermet

kagylói

alapján

a

jel-

NyÉNy-ra,

Bán-hegytl

Bán falutól délkeletre elforduló meszes homokk, bár a kzetanyag
nem lithothamniumos mész. Kövületei:
Schizaster

sp..

*Pecten aduncus Eichw., Venus gigas Lk., Dosinia

lincta Pultn., *Tellina lacunosa

Chemn., *Tellina donacina

curtus candidus Ren., Azor antiquatus Pultn., *Mactra

L., Soleno-

*Panopaea
Menardi Desh., *Pholadomia alpina Math., Thracia pubescens Pultn.,
*Turritella cathedralis Brong., Pyrula cyngulata Bronn., *Ancillaria
glandiformis Lk.
Végül a lithothamniumos mészk jelenlétére utal egy a bárány asp.,

kbányából származó Pecten latissimus Br., mely csak egészen
kivételesen fordul el más kzetben, mint lithothamniumos mészben.
vári

E

kövületpéldányon két, bekérgezést alkotó briozoa-fajt

Onychocella angulosa, Schizoporella

A

is

találtam:

lineáris.

báni hegység felsmediterrán rétegei tehát fáciesüket illetleg

igen változatosak, amennyiben a felsorolt hat fauna képviselte a bathya-

Már pedig ez anyag gyjtésénél semmisem az volt a szempont, hogy különböz tengermélységbl való
faunákra példákul szolgáljanak. Jelents eredményeket lehetne várni egy
rendszeres, elssorban a fáciesviszonyokat szem eltt tartó gyjtéstl, azért is, mert e faunák lényegesen eltérnek a már jól ismert középhegységi mediterrán faunáktól s egy külön zoogeográai egységhez
lis és

az egész neritikus régiót.

esetre

tartozhatnak.

