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A  felső szintű homokrétegekben a legelterjedtebb 
alakok e zek :

Congeria Basteroti Desh.
Congeria Czjzeki Horn.
*Congeria auricularis Fuchs,
*Cardiuin conjungens Partsch,
*M elanopsis K úpensis Fuchs.
*Melanopsis Bouéi Fér.,
Melanopsis pygm aea Partsch,
*M elanopsis impressa K rau s,
*Melanopsis M artiniana Fér..
*N erita Grateloupana Fér.,
*Pisidium priscum Eichw.,

A  közvetlen alatta fekvő homokos agyagrétegekben 
ellenben uralkodó a la k o k :

Congeria Partschi Czjz.
Cardium conjungens Partsch.
Cardium Penslii Fuchs 
Unio atavus Partsch.

A  csillaggal jelöltek kizárólagosan csak az illető 
szintekben jönnek elő, a többiek alárendelten a másik 
szintben is találhatók. Cardium conjungens Partsch e g y 
aránt gyakori.

Az alsóbb agyagrétegekben, a lignittelepek és fész
kek közelében ellenben többnyire összenyemott állapotban 
egyedül Unio atavus Partsch, Congeria Partschi Czj., 
V ivipara Sadleri ? és Planorbis cornu Brong. találhatók.

I r o d a l o m .
Memorie dél R. Comitato Geologico d’Italia.
Bemutatta a magyarhoni földtani-társulatnak 1872-ik 

évi aprilhó 10-én Matyasovszky J .
A társulat tisztelt titkárának íelszólitása folytán, van sze

rencsém a tisztelt társulatnak a nem rég társulatunkkal cserevi- 
szonyba lépett rR. Comitato Geologico d’Italia4 beküldött első 
évkönyvét bemutatni.

E mü. melynek czime „Memorie per servire alla descrizi- 
one della carta geologica d’Italia, publicata per cura dei R. Co
mitato Geologico dei Regno, Volume I°", múlt évi September 
hó 1-én jelent meg és czélja Olaszhon földtani térképének leirását 
telhetőleg bőven adni. mely czéljának tökéletesen meg is felel, 
kitüntetvén magát úgy a sok érdekes tartalom, valamint az igen 
csinos és korszerű kiállítás által; úgy hogy e fiatal intézet, 
mely tulajdonképen csak az 1869  ik év közepén kezdette meg 
működését, legszebb bizonyítványt nyújt gyors fejlődéséről és 
sokat ígérő képességéről.
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Cocclsi J., a K. Comitato Geologico érdemdús elnöke, az 
előre bocsátott bevezetésben igen érdekps adatokat nyújt az összes 
bel- és külföldi földtani működésekről és a rendszeresített állami 
és magányos földtani-intézetek megalakításairól és berendezé
seiről, kiemelvén a földtani tudomány legutóbbi haladásait és 
nagy fontosságát úgy az iparra, valamint a földmivelésre nézze, 
melyet minden műveltebb ország már régen elismert.

Végre felsorolja a „R Comitato Geologico“ alakulására 
vonatkozó felsőbb királyi határozatot és a ministeri rendeleteket.

A kiadandó földtani térképek 1 : 50000 mértékben készí- • 
tetnek.

Az intézetnek berendezése, valamint a közlemények publl- 
cálása t. i. a „Bolletino dei Comitato Geologico" által, mely 
minden második hónapban jelen meg, a bécsi es. kir. földtani 
intézetéhez hasonló. Társulatunknak csak az 1870-ik évi folyam 
küldethetett meg, miután az 1871-ik évi Bolletino kifogyott.

Részletes jelentések az egyes érdekes munkálatokról, 
melyeket bátor leszek a „Földtani-Közlöny“ utján kivonatban 
egy más után közölni, be fogják mutatni ezen Memoirénak összes 
tartalmát; jelenleg csak is a tartalomjegyzék fölemlitésre szo
rítkozom. E kötet tartalma következő :

l Studii Geologici sulié alpi occidentali di Gastaldi, con 
Apendice mineralogico (Cenni sui Graniti massici déllé Alpi 
piemontesi e sui Minerali déllé Valle di Lanzo (Circondario di 
Torino), per Giovanni Strüver.

Vagy is : Geológiai tanulmányok a uyugoti Alpokról. Gas- 
taldital (6 táblával) : egy ásványtani függelékkel (Közlések a 
tömeges Gránitokról a piemontei Alpokban és a déllé Volli di 
Lanzo (Torinói terület) ásványairól. Strüver Jánostól.

2. Sulla Formaz one della Zona Solfifera della Sicilia 
Memoria di Sebastiane Motura. Vagy is : A siciliai kéntartalmú 
övék képződményeiről (4 táblával) Motura S.-tól.

E munka 8 részre oszlik: Az 1-so ré?z tárgy alja Sicilia 
kéuterületei harmadkori képződményeinek leírását rétegenként.
A második rész foglalkozik a terület és a gyönyörűen jellemzett 
kénlerakodmányoknak, valamint a sokféle "harmadkori rétegcso
portoknak geológiai korbeosztásával: végre a harmadik rész 
tárgyalja a kénes ásványokat és az ugyanazon képződési kor
szakba eső különféle közetfajokat.

3. Descrizione Geologica dell'Isola d’Elba, per Servire alla 
Carta geologica della medesima, di Cocchi; vagy i s : Elba 
sziget földtani leírása. Cochitót (7 nagy táblával és a sziget 
keleti részének földtani térképével).

4. Malacologia Pliocenica italiana, deseritta ed illustrata da 
Cesare d’Ancona; vagy is; Az olasz pliocen puhányfaunája 
d’Ancona-tól (7 táblával, a Strombus, Murex és Typhis nemekkel.)
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Férd. Zirkel. Die microscopisebe Zusammensetzung;
von Thon- und Daehschiefern. (Pogg. Anu. 1871. nov, 10).

Az agyag- és fedőpalákkal eddigelé górcsővi tekintetben 
kevesett gondoltak. Zirkel itt is megkezdő a vizsgálatokat.

Az eddigelé vizsgált agyagpalák a szílúr és devon képle
tekbe tartoznak s nagyrészt Németországból valók. Mindenek 
előtt megjegyzi a szerző, hogy a paláknak csjszolatai, melyek 
gyakran egymástól igen távol eső leihelyekről valók, a górcsői 
szerkezetben és összetételben oly hasonlók, hogy hosszabb tanul
mányozás után sem lehetne az etiquették nélkül az egyes előjö- 
veteket egymástól megkülönböztetni.

Ezen tanulmányoknak váratlan főeredménye az, hogy a 
szóban forgó palák nem állanak csupán, mint eddik hitfük, zuza- 
dékos és iszapolt kőzet- és ásványrészecskékből, hogy nem tün
tetik fel csupán az előtte létezett kőzeteknek igen finomra zúzó
dott iszapját, hanem hogy górcsővi, krystályos és krystályodott 
elegyrészeket is tartalmaznak, melyek néha ugyan csekélyebb 
mennyiségben vannak jelen, de igen gyakran azon paláknak 
összetételében a főszerepet játszák.

Ezen krysiálykák tulajdonképi alakjára nézve, parányiságuk 
miatt egyelőre semmi biztosat nem lehetett megállapítani; azok 
hosszú, keskeny, fölül és alul gömbölydeden hegyezett hengerekhez 
hasonlítanak. Ha meg volna engedve, ezen mikrolithokat valami 
ismert ásvánnyal azonosítani, úgy legközelebb fekünnék a fölvétel, 
hogy az Amphiból, de ennek egyelőre mégis csak véleménynek 
kell maradnia, mely semmi lényeges okok által nem támogattatik. 
Azon gondolat, hogy ezen testek talán egy korábban létezett s 
szétzuzódott ásványnak szálkás darabkái lehetnének, alakjuk 
miatt ki van zárva.

Nevezetes, hogy a födpalák egyikében sem, bármennyi 
vizsgáltatott is a legkülönbözőbb lelhelyekről, hiányzottak ezen 
sárgásbarna krystálytűcskék, noha itt nagyobbaknak és sza
bályosabbaknak, ott apróbbaknak és rendetleneknek mutatkoztak 
is. Ezen elegyrész tán a legállandóbb lesz minden egyes agyagpa
lára nézve is.

A közönséges agyagpalák egy másik krystályos eleme a hal
ványzöldes vagy világos sárgás, krystálylapocskák által határolt 
levélkék, melyek csillám- vagy talknemü ásványhoz tartoznak, s 
egészen megegyeznek azokkal, melyek feltűnő mérvben szerepelnek 
a valóban krystályos, úgynevezett agyagesillámpalák vagy phylli- 
tek összetételében. Ott, hol az éppen említett ásványnak tüforma 
krystályai különösen bőven csoportosúlnak, ezen ásvány is gyak
ran lép föl.

Ezen viszonyok földerítésénél azon kérdés merül fel, hogy 
vájjon az agyagpaláuak górcsői, félig kristályos szerkezete többé



kevésbé eredeti állapot-e, hogy ezen szerkezetet közvetlenül leüle
pedésénél, vagy legalább megszilárdulása előtt nyerte-e — vagy 
abba (a mint az elmélet a tökéletesen kristályos palákra nézve 
tartja) csak későbben utólagos változások által jutott-e ? A csi
szolatok szerkezetének minden pontos vizsgálata, a kiystályos 
elegyrészek számának, elhelyeződésének és eloszlásának előítélet 
nélkül való észlelése, eddigelé miudig azon meggyőződéssel vég
ződtek, hogy az alternatívának elseje éppen oly valószínű, a 
milyen valószínűtlen a második. Az ezen irányban folytatott vizs
gálatok talán nem fognak befolyás nélkül maradni a földtan 
egyik leghomályosabb fejezetének fölfogására t. i. a tökéletesen 
krystályos palás kőzeteknek eredésére nézve.

K. A.

A m. kir. földtani intézet évkönyve, II. kötet
1, füzete (1 — 29 1.) hasonló kiállításban, mint első kötete, 

külön megjelent. Tartalma: Az Erdélyben fekvő Zsily-völgyi 
barnakőszén virányról. Heer Oswald zürichi tanártól. Fordítva 
Dr. Pávay Elek által. 6 kőnyomata táblával.

A hires szerző ezen munkában leírja a Dr. Hofmann által 
a Zsily-völgyi barnaszénképletben gyűjtött s meghatározás 
végett neki beküldött növénylenyomatokat s 6 táblán közli a leg
fontosabb alakoknak rajzait. A meghatározott és leirt növény
fajok ezek: 1. Chara sp.. 2. Osmunda ligtiitun' Heer 3. Blech- 
m m  dentatum Sternb. >p.. 4. Glyptostrolus ■ - ts Brgn. 
sp., 5. Cyperites sp.. 6 Spargonium sp.. 7. Myrica h mgifólia 
Unger, 8. Myrica banksiaefolia Ung,, 9. Myrica laevigata 
Heer., 10. Betula sp.. 11. Quercus elaena Ung., 12. Ficus 
Aglajae Ung., 13. Laurus primigenia Ung., 14. Cinnamomum 
Scheuchzeri Heer.. 15. Cinnamomum lan colatum Heer., 16. 
Cinn. Hofmannni Heer.. * 17. Asclepias Podalyrii Ung.. 18. 
Apocynophyllum laevigatum Heer.. * 19. Acer oligodonta 
Heer? 20. Rhamnus Warthae Heer., * 21. Rliamn. Eridani 
Ung., 22. Juglans (Cirya) H o ri Ettingsh., 23. Juglans 
fCarya) elaenoides Ung?., 24. Pterocarya denticulata Heer., 25. 
Cassia phaseolites Ung., 28. Balbergia primaeva Ung., 27. 
Carpolithes rugulosus Heer.. 28. Inflorescentiae dubiae,

Dr. Hofmann a puhányokből már korábban meghatározta 
az említett szénképletnek korát, mely azonos a bajor Alpesek 
és a mainczi medencze . cyrena-márgáinak korával. A fölsorolt 
növények tökéletesen igazolják ezen korszaki meghatározást. 3 
faj a Zsiiy-medencének sajátja (a *-val jelöltek), a többiek, 2 
euboeai fajt kivéve, mind az aquitaniai-emeletböl valók s ott 
Europa nagy részében el vannak terjedve



Hasonlóképeu megjelent már a 2 füzet is (38  -  16G 1.) 
melynek tartalma: A Bakony déli részének földtani viszonyai.
I. rész. BöcM Jánostól. 5  kőnyomául táblával, a trius-koru 
uj fajú cephalopodák és brachiopodák ábráival. Ezen munka 
egészen részletesen tárgyalja a Bakonynak igen szépen kifejlő
dött trias képletét s a rhäti Dachstein mészkövet; miről kivona
tos közlemény a „Földt. Közi.“ múlt évi I. II. III. számában 
található. K. A.

Természet tudom, közlöny. Havi folyóirat közérdekű isme
retek terjesztésére. Kiadja a k. m. term. tud. társulat. Szerkesz
tik : Szily Kálmán és Petrovits Gyula.

A 3 2 . füzet tartalma:
1 . Nehány életláttani adat gyakorlati alkalmazása, (két 

ábrával) Hirschler Ignácztól.
2 . Felhivás a növényfejlődési észleletek érdekében, Staub

Mórtól. •
3 . A tenger fénylése, (b. Bibra után) közli: Seb. ,T. — Apróbb 

közlemények. — Társulati ügyek.

Titkári közlemények.
í. 1870 és 1871-re a tagdijat, lefizették :
T. ez. Kállay Benő úr.
II. 1872-re a tagdijat lefizették :
Abt Antal, Buda Károly, Czanynga József, Díváid József, Gerenday 

Antal, Ghiczy Kálmán, Graenzenstein Béla, Gyújtó Lajos, Dr. Hausmann 
Ferenez, Hazslinszky Frigyes, Dr. Hofmann Károly, Hozsák József, Huffner 
Tivadar, Kállay Benő, Lutter Nándor, Medveczky Árpád, Dr. Nendtvich 
Károly, Niki Mihály, Dr. Óváry Endre, Pálffy Samu, Dr. Pávay Elek. 
Pfiszter Károly, Posner Károly, Eybár István, Sajóhelyi Frigyes, Sárkány 
Kálmán, Sárkány Miksa, Szlávik Daniel; Szőnyi Pál, Téglás Gábor. Dr. 
Wartha Vincze urak.

Ili. 1873-va a tagdijat lefizették:
Hotmann Rafael és Choczenszkv József urak.

Böckh János
társ. első titkár.

Értesítés.
A m. kir. földtani intézet 1872-ki évköuyvéuek I. és II. füzete 

megjelent, s minden tagnak az 1872-ki tagdíj lefizetése után azonnal 
megküldetik.


