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B ene  GÉzÁ-tól.

(Egy táblával).

A Besiczabányától —  Krassó-Szörény megyében —  délre fekvő Arsi- 
czahegy déli dűlője, illetőleg a dománi völgy alatt elterülő, liasz korbeli 
széntelepek a jelen század elejétől kezdve, különösen azonban 1855-től 
fogva — a midőn a jelenlegi Krassó-Szörény megyébe tartozó, hajdan «bán
sági» uradalom, mely 23,4 négyzetmyriaméternyi területet képvisel, a 
bányákkal és koliótelepekkel egyetemben a kincstárról az osztrák-magyar 
államvasúttársaság birtokába származott által —  nevezetes bányászat tár
gyát képezik, a mennyiben kitűnő minőségű, kohászati czélokra előnyösen 
alkalmazott kőszenet szolgáltatnak.

Bégóta azon nézet uralkodik, miszerint ezen széntelepek az anina-stájer- 
laki telepekkel együtt ugyanazon medenczében, mégpedig ennek legészakibb 
öblében telepedtek le. E tekintetben a nézetek igen eltérők, de a tetemes 
kiterjedésű, mindkét helyen tett feltárásoknak daczára, sem teljes meg
egyezést a telepek között, sem azt, hogy ezen két helybeli előfordulás 
egyátalán összefüggésben nincsen, ez időszerűit biztosan állítani nem lehet. 
A dománi szénbányák Igíjdan loképen tárnabányászattal műveltettek, mely 
bányászati módszer a külfelület alakzata és a telepek fekvése mellett igen 
előnyös volt, míg a fejtések nem jutottak a dománi völgy talpa alá. De még 
ezen mozzanat bekövetkezése előtt mélyítettek előrelátó elődeink két aknát, 
ú. m. az Almásy-aknát Domán falu nyugoti és a Szécsen-aknát a falu 
keleti végénél. A nevezetesebb tárnák (Ferdinand, Károly, Herczeg és Caro
lina) szintjei a 60-as években teljes lefejtésre kerültek. 1852-ben a Berzáva-
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völgyből megkezdetett a Ferencz-József-altárna; ezen szintet a Szécsen- 
akna 1855-ben érte el. Később a nevezett altárna egy a Budinik völgyben 
mélyített 68,27 m mély segédaknából két ellen vágattal, a Szécsen-akna 
147 m-nyi mélységből és aresiczai váj véggel, összesen 4 vájvéggel hajtatott. 
Az utóbbi lyukasztás 1864-ben történt, a mióta ezen altárna képezi a szál
lítás útját a dománi aknákból a resiczai vasgyárhoz, mely szállítás 1874 
óta az altárnán közlekedő kis gőzmozdonyok alkalmazása által tetemes 
lendületet nyert. Az altárna hossza a Szécsen-aknáig 2322 m vagy 2,322 km; 
1878-ban az Almásy-akna, 1880-ban pedig a két Lipót-akna köttetett össze 
a Ferencz-József-altárnával. Ma azonban az összes bányaüzem már az 
altárna alatti mélyszinteken folyik.

Kristályos palák.

A Berzava-völgyben, különösen Resicza keleti végénél, kristályos 
palák nagy kiterjedésben és tetemes vastagságban lépnek a külszínre. Itt 
a Berzava mindkét partján több kőbányában és a Szekulba vezető vasút 
bevágásaiban vannak föltárva. A csillámpala és talkpala itt jobbára zavaro
dottan vannak települve. A nevezett vasút mentében, közel a «Lände» neve
zetű faszenítő helyekhez, a csillámpala fekvője, a gnájsz lép fel. A Berzava 
balpartján, Stavila külvároska táján, a csillámpala délfelé rajta fekvő vörös 
homokkő által van határolva, mely szabályosan D felé dől és az Arsiczahegy 
főtömegét képezi. Az említett gnájsz Besiczától EK-re Tirnova, Ohabicza és 
Apádia .községekben mangándús barnavasérczeket tartalmaz, melyekre 
Tirnova községben a Tilfa-Finetului és Tilfa-Galbina táján az osztrák
magyar állam vasúttársaság bányászatot üz.

Diasz, vörös homokkő.

A Ferencz-József-altárna szájának közelében, az igazgatósági park 
bevágott utain és a kastélyhoz vezető vasút bevágásaiban, általában az 
Arsicza északi dűlőjében sötét vörös, vastagon rétegzett, igen csiUámdús 
homokkövek láthatók, melyek több helyen sötétebb, ibolyaszínbe játszó 
pikkelyes szövegű palákkal váltakoznak, és szabályosan D felé dőlnek. Ezen 
rétegek a Ferencz József-altárna által is föl vannak tárva, de megfigyelésük 
a falazat folytán igen nehéz. Az Arsicza-hegy két csúcsa közötti nyereg 
alatt, az északi oldalon egy régi kőbánya van, melyet egy nagy tisztás veéz 
körül. Itt a vörös homokkő circa 10 m vastagságban van feltárva. A kőbá
nya alján durva quarzconglomerat ; ezen finomabb, csillámdúsabb, zöldes 
szürke homokkő látható, melynek repedései rézre erősen reagáló, világos

(192)



A EESICZA-DOMÁNI LIASZ-KŐSZÉNBÁNYÁK. 291

zöld táblás kristályokkal (malachit?) vannak kitöltve, sőt helylyel-közzel az 
egész kőzet dúsan van evvel impregnálva. Ezen, D-re 42° alatt dűlő réte
gekre vöröses, majd sárgás és szürkés homokkövek települnek, melyek a 
kőbánya falának felső részében többször váltakoznak époly sötétvörös 
palákkal, mint minők az Arsicza-hegy lábánál találhatók.

A hegygerincz mentében K felé haladva, kényelmesen elérjük az 
Arsicza-csúcsot (571 m teng. mag.), honnan 1) felé ismét kőbányákat 
találunk, melyekből dománi lakosok malomkövet fejtenek.

Az Arsicza-csúcson a quarzconglomerat ökölnagyságú, sőt nagyobb 
quarzgörgetegeket tartalmaz, és D felé (fedő) finomabb szemű homok
kövekkel, majd fehér (csillámdús), szürke (bitumenes) és vörhenyes (vastar
talmú) palákkal váltakozik. Sok helyt igen feltűnően látható a rétegeknek 
minden átmenet nélküli foltozottsága. A fehér palák 0,05— 0,2 m vastag 
padokban lépnek fel, és majdnem tisztán fehér csillámból és kaolinos föld- 
pátanyagból állanak. Mindezen kőzetekben eddig szerves lényeknek nyomait 
sem találtam, daczára annak, hogy ezen kőbányákat Dománból Besiczára 
menve igen gyakran jártam be.

A sötét vörös, palás homokkőben, különösen a váladéklapokon gyak
ran találni babszenmagyságú, a laza, palás kőzetnél keményebb szemeket, 
melyek azonban közelebb vizsgálat mellett ugyancsak az anyakőzet anya
gával megegyezőknek látszanak lenni.

Vasoxydtartalmú homokkövek nemcsak itt, az Arsicza D-i dűlőjén, 
határozottan diasz-korbeli rétegekben, de a liaszban is, a széntelepek köze
lében ismeretesek. így én is tapasztaltam,* hogy a vasoxydtartalom, vagy 
annak hiánya nem lehet kritérium arra, vájjon diasz- vagy liasz-korbeli 
kőzetekkel van-e dolgunk. Legjellemzőbb szerény véleményem és tapasz
talásom szerint az, hogy a diasz-homokkőben többnyire már szabad szemmel 
és dúsan látható a földpát, továbbá igen jellemző a nagy tömegeknek folto
zottsága, míg a liasz-korbeli homokkövekben a földpát legföljebb mint 
kötőszer látható. Az említett kőbányákban D felé leereszkedve, azoknak leg
alján (legfedőbb homokkőrétegek a külszínen), csillámdús, palás váiadékú 
homokkőben oly növénylenyomatokat találtam, minők az Almásy-akna fekü- 
rétegeiben, az 1-ső széntelephez közel is találtattak. Ezen lelőhelytől a 
fekvő felé élénken foltozott, durva conglomeratok és az említett palák lép
nek fel. Én tehát azt vélem, hogy az említett lelőhely (200 m-nyire D-re az 
Arsicza háromszögpontjától) körülbelül a diasz és liasz határán fekszik.

A leírt vörös homokkövek a Berzava-völgytől kezdve egészen felső 
határukig szabályosan D felé dőlnek, dőlési szögüket 26°-^-42°-al mértem. 
Az említett növénylenyomatok lelőhelyétől (diasz fedőhatára), ltb. 50 m-nyire
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* Fölilt. Intézet évi jelentése 1887. T. K o t h  fölvételi jelentése, 110. 1.
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a fekti felé még megemlítendő egy, kevés cm vastag palaréteg, mely finom- 
szemű conglomeratok közé van települve. Ezen pala sötét szürke, pikkelyes, 
finom leveles elválású és fölismerhetetlen növényi maradványoknak bitume
nes agyagos halmazából áll. Megjegyzendő, hogy a Ferencz József-altárna 
1107 m-nyi hosszában sötét szürke palák is voltak föltárva; jelenleg a falazat 
rejti ezeket. A leírt vörös homokköveket a KuDERNATSCH-féle «vörös homok
kövek» alsó emeletébe valóknak tartom.

Liasz.

A diasz és liasz közötti határ az altárnán még nehezebben állapítható 
meg mint a külszínen; mindazonáltal úgy látszik, hogy ezen határ az ú. n. 
2-ik szénteleptől a fekvőbe kb. 300 m-nyire fekszik. A liaszhomokkövek a 
fekvőbb rétegekben csillámdúsabbak. Conglomeratok az ú. n. 2-ik teleptől a 
fedő felé már nem fordulnak elő, és legdurvábbak ott, hol a fönnevezett 
határt gyanítjuk.

A széntelepek száma kettő, de úgy vastagságuk, valamint az egyes 
telepeket képező szénpadok száma igen változatos. Ezen telepek sovány 
szenet szolgáltatnak, mely igen tiszta, hamutartalma 7— 8°/o közt 
ingadozik.

Az első vagy fedőtelep a bányák keleti részében, Lipót-akna területén 
egypadú, 1— 2 m vastag; Szécsen- és Lipótaknák között szintén egypadú, 
de vastagsága némely helyen 2 m-nél is tetemesebb; Szécsen- és Almásy- 
aknák között, úgymint az Almásy-területen kétpadú, 0,7— 1 m vastag fedő- 
paddal és 1,5— 2,2 m vastag fekvőpaddal.

A második telep még több változatosságot mutat. A Lipót-akna táján, 
hol igen közel, 10— 15 m-nyire fekszik az első telep feküjében, ritkán halad 
meg 0,7 m vastagságot és itt nem is miveltetik. Lipót- és Szécsen-aknák 
között 1,5— 3 m vastag, egypadú, néha kétpadú. Szécsen-aknától nyugat 
felé a 2-ik telep nagy kiterjedésben három padban lép fel, mely padok 
összes vastagsága 5 m-t is túlhalad,* rendesen azonban 2— 3 m közt inga
dozik, holott Almásy-akna alatt ezen telep vastagsága 0,7— 1 m-t tesz ki.

A telepek dőlése nagyobbrészt déli, és eddig még a legmélyebb szin
tekben is meredeknek találtatott. Szécsen-akna 4-ik mélyszintjében (324 m 
aknamélység) 50°— 60°-ra dőlnek, míg az altárna fölötti szintekben gyakran 
függőlegesen, sőt felbukva találtattak ezen széntelepek.

Az első vagy fedőtelep fedője palás homokkő, fekvője csekély vastag
ságú palaréteg ; ezt követi egy 30— 70 m közt váltakozó összlete homok
köveknek és kevés paláknak, mire a 2-ik telep következik. A 2-ik telep 
fedőjén egy jellemző, majdnem mindenütt található agyagéS váladóklap

* Néhány méter csapásra 9 m vastag.
(194)
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lép föl, fekvője váltakozva homokkő és pala, túlnyomó azonban itt is, mint 
a két telep között, a homokkő, mely a fekvő felé mindinkább durvábbszemü 
és quarzdúsabb lesz, míg valóságos quarzconglomeratokba megy át.

A Lipót-szállító akna első mélyszintjén az első telep fekvőjében. 
Almásy-akna alatt az altárna szintjén, továbbá a dománi völgyből kelet 
felé hajtott (1885-ben beszüntetett) Szlamina-tárnában igen csillámdús 
homokkőben Zamites-lenyomatok találtattak. A 2-ik telep fekvőjében néha 
találtatnak páfrányfélék, melyek közt nevezetesek ama példányok, melyen a 
fiatal hajtás csigavonalban össze van kunkorodva. Általában véve a dománi 
liasz —  legalább a mostani bányaüzem feltárta részekben —  növényi 
maradványokban fölötte szegény.

Nevezetes itt kétféle vasérczelőfordulás. Az egyik egy, többnyire 
kovanddús blackband, mely az első telep fedőpadjában igen gyakori, de a 
többi teleprészekben is elvétve találtatik, gumókban és szabálytalan, jobbára 
kenyéralakú tömegekben. Ugyanezen vasércz gyakoribb a bitumenes fedő
palákban. A másik vasérczfajta sokkal ritkábban fordúl elő. Ez kékes szürke, 
fehér erekkel átszőtt kőzet, mely calcitkristályok üregeiben helylyel-közzel 
szépen kifejlődött quarzkristályokat tartalmaz. Ezen vasércz szabálytalan, 
lencseforma tömegekben eddig két lelőhelyről ismeretes, ú. m. az Almásy- 
akna alatti legnyugotibb keresztvágatból az altárna szintjén és a Szécsen- 
akna második keleti mélyszintjéről hajtott fedőkeresztvágatból, közel a 
Lipót-szállító aknához. Mindkét helyen ezen vasércz igen szívós, quarzdús 
homokkőben volt betelepülve.

Ez utóbbi vasércz a resiczai kémlészeti intézetben következő össze
tételűnek találtatott :

293

F e .................. ... ... 37,623°/(
SiOj ... ... ... ... 10,600 «
A1A -  - ............... - 4,500 «
CaO ... ... ........... 0,900 «
MgO .................. . ... 0,648 «
P... ... ... ... ... 0,084 «
Izzítási veszteség........... 27, 40 «

A dománi széntelepek rendkívül zavarodottan települtek. A csapás 
irányában előfordulnak rendes elvetések, feltolások, ránczolódások, ránczo- 
lódás okozta feltolások, felhasadások (ez utóbbiak feltolással és anélkül), 
a dőlés irányában pedig rendes lépcsőzetes elvetések a fedő felé, nagy rit
kán a fekvő felé. Mindezen telepzavarások épúgy lépnek fel teljes megsza
kítással, mint átmelietes kiékelődéssel.

A dománi «productiv» liasz felső határa egy 40—60 m vastag, bitu
menes palaréteg, mely az első telep fedőjében szilárd agyagpalával válta
kozva kezdődik ; majd a bitumenes palarétegek mindinkább túlsúlyra ver-
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gőflnek, míg a szilárd padok teljesen megszűnvén, az egész kőzet minden 
összefüggést nélkülöző «futó palába» megy át, mely a levegő és víz befo
lyása alatt óriási nyomás kifejtése mellett duzzad és a mellett ép oly nagy 
mennyiségben ömleszt ki sújtó bányaléget, mint a széntelepeknek gázban 
legdúsabb részei.

Ezen, valószínűleg a felső liaszba sorolandó pala, fekvőrétegeiből, hol 
a pala még szilárd, táblás, szépen hasadó padokban lép föl, még csupán 
egy példány növénymaradványt gyűjthettem, az is a megtartás igen hiányos 
állapotában.

A «futó palák» fedője az alsó dogger.

Barna jura vagy dogger.

A dománi szénbányákban több helyen már számos évvel ezelőtt 
a fedőbe hajtott keresztvágatokkal meszes és agyagos márgapalák 
lettek feltárva. Ezen régibb feltárásokból azonban sem kőzetpéldányok, 
sem kövületek nem maradtak reánk. 1889-ben a Szécsen-akna keleti 
második mélyszintjéből, a Lipót-szállítóakna táján egy fedő keresztvágat 
ugyanezen képződményt tárta fel, honnan számos, de fájdalom általában a 
megtartás igen rossz állapotjában levő kagylómaradványokat gyűjtöttem. 
A mellékelt tábla a bányának és a nevezett keresztvágatnak metszetét ábrá
zolja 13h 12° 15' irányban, mely egyszersmind a keresztvágaton a márga
palák dőlési iránya. Ezen márgapalák dőlési szöge 35°— 40°. A legfekvőbb 
rétegek vékony padokban lépnek fel. A kőzet psamnitos szövegű, sötét szürke, 
de világosabb mint a liaszkorbeli fedőpalák, törése palás-kagylós, kemény
sége 1— 2, karcza fehér vagy barnás szürke, dörzsölés alatt agyagos szagot 
áraszt, sósav által heves pezsgés mellett részben oldható. Ugyanezen 
mélyebb jura-rétegeket a külszínen még nem találtam, mert kibúvásaik a 
Pasovicza- és Domán-völgyekben mindenütt fiatalkorú lerakodások alá van
nak rejtve. A jura fedőbb rétegei ugyancsak márgapalák, különösen a 
Dománból Lipót-aknán át a Szodol-völgybe vezető kocsiúton, és ez utóbbi 
völgyben nagy kiterjedésben észlelhetők. Ugyancsak itt látható, miszerint 
a rétegeknek Domán táján majdnem NyK-i csapása a Pasovicza-völgy 
vízválasztójánál a Szodol-völgy felé hirtelen, majdnem teljesen ED-re fordul, 
mi mellett a dőlés Ny-i, míg Dománnál D-i volt. Az igy képezett teknőnek 
nyugati fele, mely a Dománból Krassovára vezető úttól Ny-ra volna kere
sendő, nem ismeretes. A Szodolvölgy K-i oldalán, Kuptore falú alatt úgy a

-'jura-rétegek, mint az itt kis vastagságú liasz-rétegek az említett ED-i csa-/
pású ághoz anticlinálét képeznek, úgy hogy ott a csapás közel ED és a 
dőlés K felé irányult ; ez utóbbi teknőszélnek svnclinále-ja, mely Székül 
táján volna keresendő, szintén ismeretlen. Ismeretes dolog, hogy a liasz 
letelepülése a most leírt jurakorbéli rétegekkel megegyezik ; a György-akna
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keresztvágataival a Szodol völgyi antiklinálében vagyis a nyereg nyu
gati szárnyában keresi a Pasovicza völgybeli, a Lipót-aknai telepek foly
tatását.

Ezen jura-képződmény a liaszt majdnem mindenütt teljesen concor- 
dásan födi ; csupán Domántól D-re látszik némi eltérés, melynek magyará
zata egy későbbi tanulmány tárgyát képezendi.

A barna jura képződményét kiválólag a Lipót-aknáktól a Szodol - 
völgybe vezető kocsiúton, mely «topliczai út» helyi elnevezéssel is bír, 
figyeltem meg, melynek mentében ezen képződmény több mint 6 km bosszú
ságra részint természetes kibúváson, részint a műút bevágásaiban fel van 
tárva. Ezen útnak azon részén, mely a Lipót-szállító akna és a György- 
aknához vezető út elágazása között fekszik, a kövületek nagy mennyiségét 
gyűjtöttem, és ezek szerint eddig 4 zónát különböztethetek meg, u. m.

1. a gryphæàk és Ammonites radians (?) zónáját,
2. a Pecten cingulatus és Belemnites canaliculatus (?) zónáját,
3. a Perisphynctes és goniomvák zónáját,
4. a Pecten biplex zónáját.
1. A Lipót-szállító aknától a Szodol felé a kocsiút hegyoldalán, alig 

30 m-nyire az aknaháztól egy erősen elmállott, világos szürke agyagos 
márga lép fel, mely 40° alatt 1) felé dől.

Ebben a grypheáknak egész gyarmatára találtam, melyeknek kétféle 
fajtája tűnik fel. Az egyik laposabb, vaskos külsejű és egészen sima tek- 
nőjü; a másik karcsúbb és a héj a zár közelében finoman rovátkolt.

Már az első gryphea-leleteknél találtam posidonomyákat és igen lapos 
finom kérgü, rosszúl megtartott ammonit maradványokat. További kutatá
sok csinos, kis ammonit-lenyomatokat és magvakat hoztak napfényre, mely 
ammonitok Ammonites radians-hoz hasonlítanak, de némely példánya az 
Ammonites Murchisonae-hez közeledik.

Ugyancsak ezen kövületekkel együtt nevezetes növénylenyomatok for
dulnak elő, ugyanis egy-egy levélszárhoz hasonló, vágj- hernyó alakú szár, 
mely levélhez hasonló sárgás vörös (vasoxyd) lepellel van körülvéve. Ezek 
talán algák vagy hasonló tengeri növények maradványai.

Az említett grypheákban dús márgapalákra szilárd mészkőpadok 
települtek, melyeknek vastagsága 0,2— 1,0 m között váltakozik, és melyek 
homokos márgapalákkal váltakoznak.

A mészkövekből a kőhíd közelében (felső Pasovicza-völgy) egy gyö
nyörű görbült pinna kőmagvát ütöttem ki, míg az utóbbiak kivált posido- 
noiuyákhsm bővelkednek.

2 . A Pecten cingulatus ugyan kevésbbé jellemző, de kivált azért eme
lem ki, mivel belemnitekkel (Belemnites canaliculatus?) együtt a nevezett 
kőhíd tói K-re, ott hol a kocsiút ismét hirtelen'bekanyarodik és ezen kanya
rulat homorú pontjától Ny-ra 150 lépésnyire, már 1885-ben, és azután
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mindenkor úgy a nevezett pecteneket, valamint a belemniteket mindig együtt 
találtam. Ugyaninnen hoztam egy, már a perisphyncteshez igen közeledő 
ammonit nem igen szép lenyomatát és ezzel egy darab homokos, meszes 
palában levéllenyomatot, mely valamely lombfalevélhez hasonló.

Ugyanezen lelőhely táján több igen szép pinna-kőmagvat találtam, 
nagyobbrészt a mészkőpadok között települt agyagosabb palákban, míg a 
homokos palák itt is hemzsegnek a posidonomyáktól. Ugyanitt a palákban 
díszesen rovatkos pectenek is fordulnak elő.

3. Átlépvén a Pasovicza és Szodol vízválasztóját, a szép Szodol-völgy 
és a távolban a Muntje Szemenik gyönyörű tájképe tárul szemeink elé. 
Most a kocsiúton tovább lefelé haladva, az út bevágásában nemsokára 
ismét oly mészpadok tűnnek fel, mint a minőket a Pasovicza-völgy felett 
találtunk, de ezekben lényegesen más faunára és más flórára akadunk. 
A külfelületen barnára mállott, belül gyakran kékes szürke mészpadokban, 
melyeknek vastagsága 2 m-ig megy, elvétve találtunk még egyes gryphea- 
töredékeket és limákat; de az ammonitok, melyeknek különösen két szép 
példányát gyűjtöttem, határozott perisphynctesek.* Ez állatok, úgy látszik, 
kiválólag goniomyák és pholadomyák társaságát keresték, mert ezek itt ép 
oly csoportosan fordulnak elő, mint a Lipót-akna mellett a grypheák az 
Ammonites radianssal. Ugyanitt több szép pinnát gyűjtöttem, melyen zöld 
zománczos kéreg van megtartva. Ugyanazon mészkőpad fedőbb részeiben 
találtam több igen szép harasztfélének lenyomatát és ezen perisphynctes 
fölött

4. egy pectent, mely Pecten biplex-nek látszik lenni.
A Szodol-völgyben a kocsiúton (Topliczai út) tovább D-felé haladva, 

a forrás közelében, ott, hol a György-aknához vezető kocsiút elágazik, 
ismét a perisphynctes színtájából fekvőbb rétegek láthatók. Itt ismét algák 
találhatók és épen a nevezett útelágazásnál ismét egy Ammonites radians 
példányra akadtam.

Ha már most Eesicza felé (E) visszafordulunk, és a Eesiczától a Kup- 
tore völgyön át a Szodol ha vezető kocsiúton lefelé, Eesicza felé haladunk, 
ismét folyton fekvőbb jurarétegekre találunk. Itt egyéb jól megtartott 
kövületeket eddig nem találtam, csupán első tekintetre vörösbarna bogyók
hoz hasonló, körülbelül nagy mogyorónagyságú kőmagvakat, melyek tüze
tesebb vizsgálat után naticáknak bizonyúltak.

Megemlítendő még, hogy Urnák és anatinák, valamint a posidonomyák 
a gryphea-márgától a perisphynctes meszekig, továbbá hogy lapos, sima 
pectenek a Pecten cingulatus-sál és a perisphynctessel együtt találtattak.

29 ß

*  A z  e g y ik  T . B oth  L a jo s , fő g e o lo g u s  ú r  s z ív es  m e g h a tá ro z á sa  s ze r in t  Peris
phynctes funatus O p p . s p ., m e ly  a  c a l lo v ie n r e  v a ll  ; a  m á s ik  —  u g y a n -e  fo rrá s  s ze r in t  —  
Perisphynctes aurigerus O p p . s p ., m e ly  m á r  a  fe ls ő  b a t lira  u ta l.
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Végül megjegyzendő még ezen jurakori teli képződmény települési 
viszonyait illetőleg, liogy ezen képződmény nem mutat fel oly nagymérvű 
vetődéseket, mint a liasz. E szerint bizonyosra vehető, hogy ez utóbbinak 
függélyes helyzetváltozásai ugyancsak a jurakorszak előtt mentek végbe.

A föntebb leírt rétegek közül a mélyebben fekvők valószínűleg a közép
jura legalsó emeletét képviselik ; eddigi többszörös kutatásaimnak daczára 
az Ammonites radians és a Perisphynctes közt egy hézag van, melyből az 
A. Murchisonae, A. Humphresianus, A. macrocephalus hiányzanak. Köze
lebbi meghatározás majd kimutatja, vájjon a perisphynctes még csak 
átmeneti alak-e a felső jurába, vagy pedig már ezt képviseli-e?

Felső jura.

A Szécsen-aknától délre fekvő hegyoldalon továbbá a Domán falutól 
keletre és délkeletre fekvő völgyekben, a Ponor-hegy végső nyúlványait egy 
sok helyt odvas, kimart külsejű, sötét, kékes szürke, tömeges mészkő képezi. 
Ugyanezen kőzet alkotja a Ponor-hegységnek egy északi nyúlványát, a 
Dernovas-csúcsnak a Sodol-völgybe leereszkedő kopár szirtfalait is. Ezen 
mészkő igen tömött, kagylósán hasad, frissen tört darabjai egymáson csengő 
hangot adnak (mint a cserépdarabok), tűzkőconcretiókban igen dús, szem
mel látható szerves maradványokat benne mindeddig nem találtam.

Ezen képződmény a barna jurát concordansan födi ; a Szécsen- 
aknánál D felé, a Szodol-völgyben Ny felé dől, de a Dernovas alatt sokkal 
tömegesebb.

Ezen tömeges mészkő, mely K u d e k n a t s c h  «Concretionen-Kalk»-jával 
azonos, egy hatalmas, más jellegű mészkőképződménynyel van födve, mely 
beható vizsgálataim szerint a Ponor-hegységnek egész tömegét képezi; sőt a 
Jabalcsa melletti Pasa-hegy nagy része is ebből épült.

A Ponor-csúcs tengermagassága 809 m, a Pasa-hegyé 509 m az Adria 
fölött. Ezen képződmény a fönt leírt concretiós mészhez hasonló lueszek
nek folytonos váltakozása, hol vékonyabb, hol vastagabb, de fölötte szabá
lyos, szakadatlan szarúkőrétegekkel. R o t h  úrnak felvételi jelentésében 
Stájerlak környékéről,* a Cracu Salomoni kőzeteinek leírása a Ponor-hegy 
ezen rétegeire illik, úgy hogy ennek alapján a fekübb, tömeges (concretiós) 
lueszeket én is a callovien-emeletbe, a szarukőrétegekkel váltakozó táblás 
lueszeket pedig az oxfordija vélem sorolandóknak.

Nem fogom elmulasztani, ezen eddig igen meddőnek bizonyúlt réte
geket minden adandó alkalommal tovább átkutatni, annál is inkább, mert

* T. B o th  L., A krassó-szörényi liegység Ny-i széle Illadia, Csiklova és Ora- 
vicza környékén.—  A m. kir. földt. int. évi jelentése 1888-ról.
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eddig előttem ismeretlen okokból bányamérnökeink az egész Ponor-hegy 
tömegét, a. concretiós meszeli kivételével krétakorbeli képződménynek tar
tották, holott már az eddigi kevés palæontologiai leletek is a felső jurára 
mutatnak. Eddigelé ugyanis a Grunju-völgy egy mellékárkában találtam 
egy kis ammonitot, mely a a pcltoccrasho? közel áll és krétakorbeli amrno- 
nitnál sokkal számosabb tekervényü. Domántól DK-re a falú vége felé 
lehúzódó völgyecske felső részében egy oppeliához hasonló ammonit-töre- 
déket, igen apró belemnitet és egy terebratula (?) kőmagvát találtam.

Ha a Ponor-ésúesról Ny felé a felső Nermethi-völgybe leszállunk, útköz
ben messze követhetjük a táblás mészköveket és itt a mészkőpadokban is 
találhatók elágazó gyökérforma szarúkőzárványok, míg ott, hol a (nyáron 
rendesen csaknem teljesen kiapadt) patak folyása DE felé irányult, ismét 
elérjük a tömeges mészkő határát, mely itt 14h felé 42 fokkal dől. A völgy
ben lefelé haladva, nemsokára egy E-ról lehúzódó kis vízmosásban liasz- 
rétegek lépnek föl : a Nermeth-pataktól E felé 36 m-nyi távolban, a tábor
kari térképen 433 m-el jelölt magassági pont táján. A tömeges mészkő 
alatt szintesen fekvő bitumenes palák, ez alatt palás homokkő látható, pár 
méterrel lejebh egy fekete palaréteg erősen elmállott homokkő között 
25°-al dől Ny felé.

Hasonló liasz-kibúvások vannak az Uljanicza-völgyben, továbbá még 
nagyobb mérvben -Tabalcsától D-re a Prolas-völgyben, hol 1869-ig szénre 
is kutattak. Ezen liasz-kibúvások Domántól a Cselnik, illetőleg Anina felé 
egy eddig talán nem elég figyelemre méltatott, feltűnő lánczolatot képez
nek, mely D felé az anina-stájerlaki nagy liasz-felszakadással végződik. 
Ezen folytonosság oda mutat, hogy a Prolasban, az Uljaniczában és Ner- 
iuethi-völgyben kibúvó liasz-rétegekben a liasz-medenczének egy, a mélyből 
feltolt, hosszú gerinczére lehet következtetni, melynek a külszínre lépő, leg
felsőbb részében eszközölt kutatások igen természetesen semmi eredményre 
sem vezettek, mert hiszen tudvalevő dolog, hogy az ily gerinczek ormai 
rendesen minden irányban szét vannak szaggatva; de ép oly valószínű, 
hogy egy ily gerinczen csak 100 m mélységbe mélyített aknából kereszt
vágatokkal művelhető széntelepek volnának feltárhatók.

Az említett Nermeth-völgybeli liasz-kibúvást a tömeges mész közvet
lenül és discordánsan födi, 1. i. 43° alatt DNy felé dől.

A patak mentében tovább haladva, nemsokára fehéres vagy világos 
szürke mészkőre találunk, mely szintén tömeges és vörösen erezett és folto
zott. Szövege többé-kevésbbé kristályos, levelesen hasadó, durvaszemcsés, 
kocsonyaszerü erekkel és fészkekkel, sárgás többnyire elliptikus zárványok 
kai, melyek szabad szemmel alig vehetők észre, nagyító alatt egy sötétehb, 
barnás sárga kérget mutatnak, mely kocsonyás kinézésű. Ezen zárványok 
talán foraminiferák. Ez utóbbi mészkövekben eddig kövületeket nem talál
tam, azért kérdéses is, vájjon a jurához, vagy pedig a krétához sorolandók-e.
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Krétakorbeli kőzetek.

Ha a Nermeth-völgyet a Krassovára vezető útnál elhagyjuk és a völgy 
északi oldalán felhágunk, a magaslatnak körülbelül fél magasságában egy
néhány kisebb kőbánya tűnik fel, hol mészkövek vannak feltárva. Hogy 
ezen helyet a Krassovára vezető útra közelebb vonatkoztatva jelöljük meg, 
megemlítjük, hogy a 6-ik kilométerkőtől kevéssel északra kell a kocsiutat 
elhagynunk, hogy Ny-i irányban haladva a kőbányákhoz jussunk.

A csekély vastagságú televónyföld alatt 0,5— 0,6 m vastag sötétvörös 
mészkőpad van, igen laposan települve. Ez tele van rosszúl megtartott 
kagylókkal és apró requiemáhhcd. Ezen mészkőpad alatt egy világos szürke, 
igen kemény, finomszemcsés mész terül el. mely helylyel-közzel szinte hem
zseg a requieniánák majd világos vörös, majd hófehér kőmagvaitól, melyek
nek két fele rendesen szét van válva, calcittal gyakran bevonva. A requienia 
teknői néha szarvacskáikkal úgy egymásba vannak kapaszkodva, hogy7 igen 
nehéz egyes példányokat a kőzetből kiütni ; sok kísérlet és nagyobb meny- 
nviségü darabok gyűjtése után végre mégis sikerült egy-két feles alakot 
kifejtenem.

Ezen képződményt T. K oth úr nyomán a krassó-szörényi hegység 
krétakorú lerakodásainak Böokh igazgató úr által megkülönböztetett három 
csoportja középsőjébe sorolom.

Ha innen a koesiútra visszatérünk és Domán felé megyünk, kb. 
20 m-el E-ra az 5-ik kilométerkőtől a kocsiút bevágásában egy márgás por
hanyó mészkőrétegre találunk, mely körülbelül 180 m hosszúságban követi 
a kocsiutat és l h 0° csapás mellett 52°— 58°-al Ny felé dől.

Ezen márgás mész zöld, zöldes sárga, helylyel-közzel zöldes barna 
palás elválású, a mellett homokosán érdes szövegű, kövületeknek nagy' 
mennyiségét és mindenféle nemét látszik tartalmazni.

Találtam itt több, már szabad szemmel is látható korall ágacskákat 
1888-lián és ez évben is egy-egy echinoid (Pseudodiadema?) kőmagvát — 
különösen szép a legutóbb feltalált — , továbbá többféle igen szépen 
megtartott rynchonellát, terebratulát és végre több aleetryomiát. Bryncho- 
nellák és terebratulák erősebb esőzések után szép számmal találhatók a 
kőzetből kimosva az út szóién és az árokban.

A leirt, nyílván krétakorbeli, valószínűleg Urgo-Aptien emeletbeli 
márgás mészpala a Nermeth-völgyből említett világos szürke és fehér, vilá
gos vörösen erezett (foraminiferás ?) tömeges mészkőre van települve ; 
fedője pedig ép oly n.eocom.-mészkő, mint a melyben a requieniák fordulnak 
elő t. i. «rudisztamész».

Ez utóbbi mészkő a Domán-völgyben a 3- és 4-ik kilometer között,
(m i)
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különösen a felső malom táján a patak medrét képezi. Nagy requieniák 
találhatók a felső malomnál, hol igen gyakoriak, és kisebb példányok töre
dékei, de már csak elvétve még a Szlamina-tárna közelében. Különben 
kiemelhetjük, hogy a felső malomból Resicza felé húzódó «rudisztameszek» 
némikép különböznek azoktól, melyek a nermethvölgyi kőbányákban vannak 
föltárva. A dománvölgyi «rudisztameszek» szürkék, hasadásuk kagylós, 
alapanyaguk tömött, vízbe mártva májszerű, kocsonyás calciterek és fészkek 
nőtték át ; a nagyítóval fehér zárványok sötétebb kéreggel ( foramini fenik  ? )  
láthatók benne.

Egyes helyeken a kőzet egészen fekete és porhanyó ; ilyenkor rende
sen oolithos, még pedig durván oolithos, mogyoró nagyságú gumókból lévén 
összetóve. Már a felső malom közelében látható a tömeges (nem oolithos) 
mészkőnek szabálytalan foltozása vörös színnel ; közel a 3-ik kilométernél 
a mészkő festése a patak mindkét partján is keresztben húzódik, és a kőzet 
itt számos hófehér calciterektől eltekintve egészen sötét vörös (friss törésen). 
Ezen vörös mészkő szintén oolithos, de finomszemcsés. Úgy látszik, bog}' 
az egész kőzet foraminiferák maradványaiból áll. Ezen kőzet egyes zónák 
alakjában a Szlamina-völgy torkolatáig szemlélhető ; ott ismét májszerű 
tömött, szürke mészkőbe megy át.

A beszüntetett Szlamina-tárnától kb. 40—50 m-nyire dél felé a patak 
medrében egy szintén világos szürke, likacsos, levelesen hasadó mészkő lép 
fel, melyben a föntebb leírt sötétebb szürke mészkőhöz hasonló zárványok 
fordulnak elő calciterek között. A sötét, zárványszerűleg betemetett mész
kőben foraminiferák, a vállapokon pedig igen szép, laposan csomós, sugaras 
korallok láthatók. Ezen mészkőből, szintén a sötét és világos változványok 
válólapjai közül egy gyönyörű, diónagyságú rynclionellá-t ütöttem ki. Köz
vetlenül a Szlamina-tárnával szemben az 1889 évi julius hóban egy rend
kívül erős zivatar után a patak medre kimosatván, ott sárgás mészkő tárult 
fel, melyen egy valóságos korallpadot találtam.

A Szlamina-tárnától E felé a mészkő mindinkább kristályosabb lesz, 
de itt sok kutatásnak daczára semminemű kövületet nem találtam. Az Ogas 
Gropi nevű árokban aprószemű, világos sárgás szürke oolithos mészkövet 
találtam.

A Román-Resicza fölötti Gól-hegyen viaszsárga, calciteres, kagylós 
hasadású ; a Resiczabánya fölötti Kereszthegyen szürke, erősen kristályos 
mészkövek fordulnak elő. Mindkettőt számos kutatásaim után palæonto- 
logiailag teljesen meddőnek mondhatom. Az itt leirt mészkövek kétségen 
kivül a kréta-systemába sorolandók.
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A  KŐOLAJ EREDETÉBŐL.

H . HÖFEB-tŐl.

Irodalmilag már tizennégy év óta azon nézetet hirdetem, hogy a kó'olaj állati 
maradványokból keletkezett; azelőtt a pennsylvaniai olajat, különösen L e s q u e r e x , 

és a galieziait H o c h s t e t t e e  növényi eredetűnek mondották. Az e mellett felho
zott érveket már három év előtt mint tökéletesen tarthatatlanokat behatóan meg- 
ozáfoltam.1

A majdnem egyedüli lényeges ellenvetés, melyet theoriám ellen különösen 
a chemikusok felhoztak, az volt, hogy a kőolaj nitrogenmentes s nitrogént vagy 
ennek vegyületeit ki kellett volna mutatni, ha chemiai folyamat által állati marad
ványok szolgáltatták a kőolajat. Daczára ezen látszólag nagyon megokolt ellen
vetésnek, az előfordulás viszonyai annyira határozottan az állati eredet mellett 
szóltak, hogy kénytelen voltam e nézetem mellett megmaradni. Az enyéimhez 
hasonló okok lehettek azok, melyeknél fogva majdnem valamennyi kiváló kárpát- 
geológusunk is u. a. genetikai következtetést fogadták el, mint a mely következ
tetést előbb én is kénytelen voltam levonni.

Amerikában azonban a ckemikusoknak fennemlített ellenvetése mélyebb 
gyökeret vert ; a geologok is hozzá alkalmazkodtak. Csak a midőn Amerikának 
kőolaj dolgában egyik legkiválóbb szakembere, P e c k h a m 1 2 3 California, Texas, 
Nyugotvirginia és Ohio petróleumjaiban nitrogént mutatott ki, szintén az én 
elméletemhez csatlakozott ; de minthogy nitrogént Pennsylvania-Newyork kőola
jában nem talált, azt mondta, hogy ezen gazdaságilag legfontosabb területen a 
kőolaj növényekből keletkezett. Ismeretes, hogy ugyanazon tüneményeket gyakran 
különböző okok idézhetik elő.

P eckham  fölfedezése után riszakamerika legtöbb geologja és chemikusa a 
kőolajnak — a szerint a mint nitrogént tartalmaz vagy nem — kétféle szárma
zást tulajdonított; de Pennsylvania-Newyork geológiai viszonyait, amint azokat 
részben saját tapasztalásomból, részint az irodalomból, különösen pedig a jeles 
«Reports of the second geological survey of Pennsylvania»-bői ismerem, nem 
lehetett az ottani kőolaj növényi eredetével kielégítőleg összeegyeztetni.

Az eredetileg állati testekhez tartozó nitrogént kellett nyomozni. Az állati 
testek elbomlásánál tudvalevőleg gázok is képződnek ; közelfekvő kérdés volt 
tehát, vájjon nem foglaltatik-e a nitrogen a kőolajat kisérő gázokban ?

Ez Pennsylvania-Newyorkban nagy mértékben és általában tényleg úgy is 
van.8 Ezen alkatrész ott a 27,87%-ot is eléri. Továbbá bebizonyítottam, hogy

1 H. H ö f e k . Das Erdöl und seine Verwandten, 1888. p. 108. —• V. ö. Föld
tani Közlöny, XX. 187. 1.

2 Rep. geol. Survey Calif. Geology. IL 89.
3 H. H ö f e r , 1. c. p. 96.
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ezen nitrogen nem vezethető vissza a gázokhoz hozzá kevert levegőre, sem arra, 
hogy a levegőből C02 és CO képződése által választatott volna ki.

Nem kételkedem többé, hogy most P e c k h a m  s  vele az ő iskolájának minden 
chemikusa és geologja a Pennsylvania-Newyorkban előforduló petroleum állati 
eredetét is elismerik, minthogy ameoeai (Ohio) petróleumban talált 0,23% nitrogen 
elegendő bizonyíték volt az én elméletem helyességére nézve. Ezen 0,23%-nyi 
nitrogentartalom a földgázok ni trogen tar ta Imához viszonyítva gyakran alig figye
lemre méltó mennyiség.

Ily módon a földgázok analysisei, melyeket többnyire műszaki okoknál 
fogva végeztek, tudományos becsnek is lettek. A pennsylvania-newyorki gázokban 
előforduló nitrogen- és oxygen tartalom közt, mely utóbbi C02 és CO-hez is lehet 
kötve, semmi kimutatható összefüggés föl nem ismerhető, miért is azt gondolom, 
hogy a két szénoxyd nem is levegő hozzájárulása által keletkezett, hanem hogy 
épen úgy, mint a szabad nitrogen, az állati maradványok elbomlási terményei.

Tekintettel a kőolaj eredetemiatti viszályra, különösen érdekesnek mutatko
zott, más földgázok analysiseit is figyelembe venni, e mellett figyelmen kívül hagyván 
azt, hogy az illető terület kőolajának eredetére vonatkozólag mily nézet uralkodik.

Már három év előtt utalhattam ScHMini-nek1 az apscheroni (Baku), a gazdasá
gilag második helyet elfoglaló olajterület földgázaira vonatkozó analysiseire, melyek 
szintén nitrogentartalmat constatáltak. Engler szerint1 2 a peclielbronni (Elsass) 
földgázok nitrogentartalma 8,9 és 17,2% közt ingadozik ; ha ezen analysisekből 
kiszámítjuk a szabad és kötött oxygent és ebből a levegőképződésre szükséges 
nitrogén mennyiségét, úgy az utóbbi az elemzésben találttal szemben többnyire 
kisebb, úgy hogy még a legmostohább feltevések mellett is szabad nitrogen 
marad vissza.

A legújabb időben az Egyesült Államokban Ohiót és Indiánét földgázok föl
tárása végett szorgosan átkutatták és ismételten igen előnyös eredménynyel. Az 
Ohióban előforduló kőolajat Peckham, mint már említtetett is, a meccai (Ohio) kőolaj 
nitrogentartalma miatt állati eredetűnek tartja, mit annál inkább el kellett ismerni, 
minthogy itt az olaj a tengeri lueszekkel szoros kapcsolatban fellép.3

A nevezett két állam földgázaiban is oxygen mellett átlag tekintélyes meny- 
nyiségű nitrogen mutattatott ki. A következő táblázatban az előttem ismert 
analysiseket állítottam egybe, az utolsóelőtti sorban ezen kívül az összes szabad és 
kötött oxygen van kiszámítva és az utolsó sorban az ezen oxygennok a levegő- 
képzésre megfelelő nitrogen van megadva.

A nitrogen genetikus jelentőségére nézve tehát a legkedvezőtlenebb momen
tumok tételeztettek fel ; mindennek daczára öt elemzésben a kimutatott nitrogen 
még mindig több, mint a legutolsó sorban feltüntetett nitrogen. Legalább ezen 
szabad nitrogént kell az elbontott anyagra, tehát állati maradványokra vonat
koztatni.

1 H. H ö f e r , 1. c. p . 66.
2 H. Höfer, 1. c. p. 66.
8 Orton, Econom. Geology Ohio VI, 409. CC. H oward, Mineral Resources 
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Földgázok Ohio- és Indiánában.

CH, N H C.Hj 0  C02 CO H„S Össze-
sen

0
egész
ben

Ezen 0  hez a 
levegő képzé
séhez szüksé
ges nitrogen

1. Findlay Ohio1 03,35 3,1-1 1,64 0,35 0,30 0,25 0,41 0,20 lot 1,00 0,80 2,66
2. Fostaria « 02,84 .3,82 1,80 0,20 0,35 0,20 0,55 0,15 100,00 0,81 2,70
3.] St. Marys « 93,85 2,98 1,74 0,20 0,35 0,23 0,44 0,21 100,00 0,77 . 2,56
4. Muncie Indiana8 02.07 3,53 2,35 0,25 0,351 0,25 0,45 0,15 100,00 0,79 2,02
5. Anderson « 93,07 3.02 1,86 0,49 0,42 0,26 0,73 0,15 100,00 1,02 3,34
fi. Kokoma « 94,16 2,80 1,42 0,30 0,30 0,29 0,55 0,18 100,00 0,82 2,73
7.; Marion « 93,58 3,42 1,20 0,15 0,55 0,30 0,60 0,20 100,00 1,11 3,69

Egy másik kó'olajterületet, mely az említett genetikai kérdésben eddig köze
lebbről tekintetbe nem vétetett, Italia képez, különösen az északi Apenninek- 
északkeleti lábán elterülő Emilia név alatt ismeretes vidék. A földgázok (Paludite). 
melyek itt az ismeretes iszapvulkánokat kivetnek, ismételten megvizsgáltattak 
A következő tabella G. J e r v i s  * különböző helyeken közölt adatai nyomán állít
tatott egybe.

Olasz földgázok.

a
-CŐS3m

Jervis
P»g- Provincia Előfordulási hely c h 4 N CO, C,,H.J Elemző neve

i. 130 Bologna , Monte Sasso Cardo Poretta 94,82 3,13 2,05 Fouqué és Gorceis
2. « « ! Fosso dei Bagni « 91,35 8,04 0,61 (t
3. « « i Sorgente dei Bovi « 92,22 2,06 5,72 ((
4. (( « « di Marte « 92,16 2,78 5,06 — <(
5. « « , « dei Leone « 89,42 4,61 5,97 — «
6. 132 « , Poretta Veccliia « 90,75 7,23 2,02 — ?
7. <( « Sorgente de Puzzolla 91,48 6,68 1,84 — ?

8. 146 « ; Torrente Sillaro . 80,60 0,39 1,11 17,87 9•
9. 154 Florencz Firenzuola (Pietre mala) 96,19 2,27 1,54 — 9

10. (( « « 97,48 0,77 1,75 ?

1 1. « « <( 08,85 0,41 0,74 — ?

12. 155 Bologna Bergullo 08,93 0,50 0 , 4 8 — 9

13. 157 Ravenna i Rio dei Bagni (Riolo) 97,35 1,6 4 1,01 _ ?

I te sso r i sotteranei dell' Italia, Parte I I . ,  Regione del Apennino. C. F . Z in c k e n  
a «Das Vorkommen der natürlichen Kohlenwasserstoff- und der anderen Erdgase» 
czíin alatt F o u q u é  és G ö r o eis  analysiseit egészen helytelenül közölte, a mennyiben a 
tabella elején a N-t C2H5J-dal, 0„H4-t CO.,-dal C4H tf-<?t N-nel és CO-t CH4-nal felcse
réli. Ezt kiemelem, miután attól lehet tartani, hogy e helytelen értékek az iroda
lomba is átmennek.
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Az elemzési eredményekből itt sem lehet semmiféle összefüggést a nitrogen 
és C02, illetőleg ezek oxygentartalma közt felismerni. így pl. a legnagyobb nitro- 
gentartalomnak (2. elemzés) a majdnem legkisebb C02 felel meg. Itt is arról kell 
meggyőződnünk, hogy a nitrogen nem a levegőből választathatott ki C02 kép
ződése következtében, hanem hogy a gázoknak összes alkatrészeit állati organis- 
musok elbomlási terményeinek kell tekintem.

Ezek közt különösen a Torrente Sillaro földgázának elemzése annál is 
inkább érdekes, mert æthyljodid eddig más földgázban nem volt kimutatva. E föld
gáz újólagos elemzése nagyon ajánlatos volna.

Dr. E n g l e r  udvari tanácsos,* ki tudvalevőleg az egyáltalában geológiai 
okok adta feltételek betartása mellett, melyeknél a kőolajnak képződnie kellett, 
halzsír és más állati zsirokból mesterséges kőolajat állított elő, melyből fractionált 
destillatio által az ismert amerikai kereskedelmi czikkhez egészen hasonló tulaj
donságú világító olajat (Petroleum) nyert, ami dr. M. A l b r e c h t - s í  arra indította, 
hogy hamburgi gyárában néhány ezer kagyló és tengeri halat száraz destillátiónak 
vessen alá, melynél tényleg szintén ammóniák- és nitrogéntartalmú organikus 
bázisok keletkeztek, de ezen alkatrészek vízben könnyű oldhatóságuknál fogva 
rendesen tökéletesen elmosattak. E n g l e r  szerint a nitrogen hiánya a természetes 
kőolajban könnyen megmagyarázható, sőt az itt figyelembe jövő állati testek 
tekintetbe vételével tulajdonképen szükséget képez. Ez állatok puha, húsos része 
nitrogéntartalmú részből és nitrogenmentes zsírból áll. A nitrogéntartalmú anyag 
gyors rothadásnak és bomlásnak van alávetve, míg a zsír kiváló állandósága által 
tűnik ki. Erre való bizonyítékunk a régi sírokban az úgynevezett hullaviaszban 
van, továbbá a fosszil csontok zsírtartalmában pl. a Bison americanus csontjaiban.

V. G ü m b e l  ** főigazgató múlt nyáron igen érdekes értekezést tett közzé a 
«Gazelle» által gyűjtött tengeri fenékpróbákon tett vizsgálatairól ; ezen 500 méter
nyi és nagyobb mélységből származó próbákban zsírgolyócskákat talált, melyeknek 
jelentőségét a kőolaj eredetét illetőleg szintén tökéletesen méltányolta. Minthogy 
saját tapasztalásomból tudom, hogy ily fenékpróbákat oly módon vesznek, hogy egy 
a fenekén fagyúval bekent súlyra iszap rakódik, miáltal zsír jut a próbába, úgy a 
«Gazelle» próbavételi módja felől kérdezősködtem az említett nagyérdemű geolog- 
és bányásznál ; szives közlése szerint azonban a zsír semmi esetre sem ered a 
próbavevő készüléktől. A tengeri iszapban az állati organismusok több-kevesebb 
hullaviasza még most is összegyűlhetik. Ezen körülmény a kőolajnak a nummu- 
litrétegekben való gyakori előjövetelére önkénytelenül is emlékeztet bennünket.

Tekintve az állati testek nitrogéntartalmú részének könnyű, és a nitro
genmentes (zsiros) részének nehéz bomlékonyságát, az előbbi bomlása gyakran 
már nagyon előrehaladt, sőt talán be is fejeződött, mielőtt az utóbbié kezdetét 
vette. A légalakú nitrogéntartalmú bomlási termények ily módon a likacsos kőzet
ben valahol összegyűlhettek, mielőtt a zsír elbomlása, tehát a tulajdonképeni 
kőolajképződés megkezdődött volna.

* Erdöl und Erdgas. Vortrag gehalten in der Gesellschaft deutscher Natur
forscher und Aerzte in Bremen, 1890.

** Die min. geol. Beschaffenheit der auf der Forschungsreise S. M. S. «Gazelle» 
gesammelten Meeresgrund-Ablagerungen.
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Dr. C. ENGLEB-nek köszönjük azon gázoknak elemzését, melyek a hal- 
zsírnak nagyobb nyomás alatt véghez vitt destillátiójánál keletkeztek. Ezen gázok 
ámbár más arányokban, de ugyanazon alkatrészeket tartalmazzák mint a földgázok. 
Mindkét esetben methan a fó'alkatrész és a nitrogen a halzsírgázban is (2—2,5%) 
megtaláltatott. Lényeges különbség a szénoxydok nagyobb mennyiségében van, 
melyek legalább részben válási termények (Spaltungsproducte).

A halzsírgáz és földgáz összetétele közti különbségeken kevésbbé csodálko
zunk, ha az utóbbi változó összetételét tekintetbe veszszük, sőt ugyanazon fúrtlyük
ből kiömlő gáz nehány nap alatt tetemesen változik összetételében, amint ez az ismé
telten idézett könyvem 66. lapján a 14-18. sz. elemzésekből kivehető.* Bizonyára 
nagyon érdekes volna, ha a halzsír destillati ójánál a folyamat különböző stádiumá
nál elmenő, meg nem sűrített gázokat megelemeznék.

Ámbár legújabban több amerikai geolog, különösen a bitumen geológiája 
körül nagy érdemeket szerzett O r t o n , a mészkőben előforduló kőolajról az álla
tokból való keletkezést feltételezik, mégis tagadják ezt a homokkőben — conglo
mérât — és az agyagpalában előforduló kőolajról. Ezen ujabbi kétfelé való osztás 
megerősítésére J.T. K e m p * *  nemrég arra utalt, hogy a mészkőből kiömlő földgázok 
és részben az olajok is, kénhydrogengázt tartalmaznak, mely a silicat területeken 
hiányzik.

Föntartom magamnak, hogy más helyen behatóbban bebizonyítsam, misze
rint a kénhydrogengáz sokszor a vízben foglalt sulfatok elbontásának köszöni 
eredetét, minthogy a földgázok erős, eddigelé semmikép sem méltányolt redukáló 
testek, melyeknek a fémsulfidok képződésénél az ércztelérekben kiváló szerepök 
van. Végre megemlítem, hogy Olaszországban a kőolajterületeken kénhydrogen- 
tartalmú vizek vannak, ámbár az olajterületeken az olaj nem mészkőben, hanem 
gyenge silicatkőzetekben fordul elő. A nitrogen, ez volt a chemikusok lényeges 
ellenvetése theoriám ellen, minden földgázban található, akár mészkőben (Ohio, 
Indiana) vagy conglomerátban vagy homokkőben (Pennsylvania-Newyork), agyag- 
palában, homokban vagy agyagban (Apscheron, Baku, Olaszország) legyenek 
feltárva.

A kőolaj, illetőleg földgáz redukáló hatására vonatkozólag még arra a tényre 
utalok, hogy sok ezen bitument kisérő ásványvízben bebizonyítottam a sulfatok 
tökéletes hiányát. Erről értekezni más helyen lévén szándékom s minthogy ezen 
érdekes, sok olajterületen ismétlődő tény az itt megbeszélt kérdéssel csak annyi
ban függ össze, a mennyiben a kénhydrogennek genetikai jelentőségét megvilá
gítja, itt csak annyit említek, hogy földgázok vagy kőolaj utáni kutatásoknál a 
víznek bariumchloríddal kénsavra való qualitativ vizsgálata nagyobb gyakorlati 
jelentőséggel bírhat. A gyakorlat majd dönteni fog.

(Oestr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1891, Nr. 14. p. 145).

*  ZiNCKEN-t itt  is  h e ly r e  k e ll  ig a z íta n o m , a k i  e ze n  e le m z é s e k e t  LESLEY-nek tu la j
d o n ít ja  s m in d  a  h a to t  a z o n  e g y  k ú tra  v o n a tk o z ta t ja , p e d ig  t é n y le g  k é t  k ú t  v o lt .

** Eng. and. Ming." Journal Vol. L, 1890. p. 689.
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(20.) Pantocsek, I. dr. : Beitrüge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien 
Ungarns. IL  Theil: Brackwasser Bacillarien. (Anhang: Analyse der 
marinen Depots von Bory, Bremia, Nagy-Kürtös in Ungarn ; Ananino 
und Kusnetzk in Kussland 123 p. 8°. Mit 30 Tafeln in Lichtdruck. Nagy- 
Tapolcsány J. Platzko 1889.

8z. hazánk fosszil bacillariacea flórájának szentelt munkájából megjelent 
rövid három év alatt a második rész is. Ebben sz. a félsós vizekben élt bacillaria- 
ceákat dolgozta fel, s függelékképen adja még 3 magyarországi és 2 oroszországi 
tengeri eredetű lerakodás mikroszkopos analysisét. A munka harmadik része tud
valevőleg az édesvízi bacillariacea-florát fogja bemutatni. Sz. a bevezetésben a 
hazai bacillariacea-tartalmú telepek felfedezéséről s feldolgozásáról ad számot, fel
sorolja azokat a gyűjtőket, kiktől a vizsgálat anyagát kapta. Hazánkban e szerint 
az első mikroszkopos vizsgálat S z a b ó  professor kezdeményezésére történt. Az ő ösz
tönzésére fogott hozzá N e u p a u e b  J. a Szabó által felfedezett sokféle bacillariacea- 
tartalmú kőzetek megvizsgálásához. N. dolgozatát (mely 1867-ben jelent meg) veszi 
sz. revízió alá s ad hozzá könyvében egy hatalmas pótlékot. Hogy N. 22, illetőleg 
24 év előtt nem tudott nagyobb eredményt felmutatni, annak okát a mikroszko
pia akkori fejletlenebb állapotában, a módszerek hiányában kell keresnünk, ezért 
nem oszthatom sz. ilyetén véleményét, «hogy N. előtt az ilyen kőzetek feltárásá
nak (az eredményes mikroszkopiái analyzis ötletéből) különféle módjai úgyszól
ván egészen ismeretlenek voltak». Hisz e módszerek s ép a legeredményesebbek 
az újabb idők vívmányai csak, ép úgy, mint az optikai eszközök javítása is csak 
újabb keletű dolog. 1866-ban — ha eltekintünk az angol nagy nyílású objectivek- 
től, melyeket a kontinensen alig használtak — bizony kevés helyütt akadhatott 
egy-egv valamire való, vízcseppre járó immersió-objectiv, míg most a legjobb 
olajos apochromatok s világító condensáló készülékek állnak mérsékelt áron ren
delkezésünkre. Már pedig a bácillariacea-héjjak vizsgálata ugyancsak a módszere
ken s mikroszkópon fordul meg. Mutatja ezt sz. előttünk felevő munkája, melyben 
oly sok novitással találkozunk, hogy már most is külön karakterező magyar bacil
lariacea flóráról lehet beszélni. A faj megkülönböztetés pedig legtöbbször minutio- 
sus finomságok dolga lévén, sz. is ép kitűnő mikroszkópjára vethet, mikor szép ered
ményeit bemutatja. A mi pedig a prseparáló módszereket illeti, a mikrograpliiá- 
nak s külön a bacillariaceák ismertetésének szentelt s szintén nem oly rég meg- 
indúlt folyóiratok tanúságai, hogy mily nagyot haladt a mikroszkopos technika 
ezen a téren is. Egy pillantás a mikrographia történetére s látni fogjuk, hogy még 
nem is oly rég, az ily irányban dolgozónak sem állott valami sok módszer rendel
kezésére és  ̂kipraeparálás fáradságos munkáját akkoriban még nem lehetett oly 
könnyen s szakszerűen hozzáértőkkel elvégeztetni, mint manapság, mikor ettől a 
mechanikai munkától a búvárló tudós — legalább ezen a téren — jóformán fel
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van mentve. Hiszen sz. is köszönetét mond könyvében prseparatorainak, s méltán 
is, mert a tudományos dolgozásnak ilyeténvaló megkönnyebbítése adott újabban 
ismét lendületet a bacillariaceák tanulmányozásának.

A következő petrographiai-geologiai részben bemutatja sz. a baeillariacea- 
tartalmú lerakodásokat, melyeket vizsgálnia módjában volt. Sz. a magyar félsós 
vizi lerakodásokat Abauj-Szántó, Aranyos (Abaujm.), Czekeháza (Abaujm.), Csip
kés (Sárosm.), Erdőbénye (Zemplénin.), Fehnénes (Aradm.), Gyöngyös-Pata (He- 
vesm.), Kavna (Aradm.), Szokolya (Hontm.), Szűcsi (Hevesm.), Szurdok-Püspöki 
(Hevesm.), Tálya (Zemplénin.), valamint a Bory-i (Hontm.) és Bremiai (Aradm.) 
tengeri eredetű bacillariacea-tartalmú kőzeteket a szármáta emelethez sorolja, míg 
a nagy-kürtösi márgát a mediterránhoz számítja. Az itt analysált orosz telepek 
közül Ananino a kréta-korból való, míg a Kusnetzki a triászhoz tartozik.

A sz. által vizsgált félsósvizi kőzetek a következők :
1. Bagadópala Abauj-Szántóról. Csak apró formákat rejt. Nitzschia Frustulum 

Grun. az uralkodó faj.
2. Bagadópala Aranyosról (Abaujm.). Sok, de többnyire apró formákban 

dús, Nitzschia Frustulum Grün., Fragilaria bituminosa n . s p . stb.
3. Csiszolópala és trippel Czekeházáról (Abaujm.). Az Amphora, Navicula 

és Synedra nemek az uralkodók.
t. Csiszolópala Csipkésről (Sárosm.). Kevés és apró alakokat rejt.
5. Bagadópala Erdőbényéről (Zemplénin.). Sok szép alakban gazdag. Ural

kodók a Fragilaria és NitzscMa nemek meg az Epithemia erucaformis P a n t .
G. Bagadópala Felménesről (Aradm.). Jobbára apró Fragilariák találhatók 

benne, aztán Epithemiák és Navicula sculpta E.
7. Bacillariás kőzetek Gyöngyös-Patáról (Hevesm.) :
a) Menilit, csak egészen szétroncsolt héjakat talált benne sz.
b)  Bagadópala. Pompás nagy alakokat nyújtott, p. Navicula hálionata Pant., 

Surirella costata N e u p . stb .
c)  Bitumenes, meszes márga. Könnyen oldódik savakban s pompás alakok 

lesznek szabaddá, ezek közül uralkodók : Nitzschia bituminosa n. sp., Navicula 
Szabói n. sp., N. bivittata n. sp., N. interrupta Ktz. var. fossilis n. v., N. halio- 
nata Pant., N. Yarrensis Grun., N. Fíeerii n. sp., N. bituminosa n. sp., Surirella 
rotunda Pant., S. costata Neup., Fragilaria bituminosa n. sp.

d ) Bitumenes mész. Különösen jellemző a Stephanodiscus matrensis n. sp. 
tömeges előfordulása.

8. Bagadópala Kavnáról (Aradm.). Synedra fajok alkotják, köztük elszórtan 
Naviculák, Melód rák s a szép Stephanodiscus bika-rend s.

9. Bagadópala Szokolyáról (Hontm.). Túlnyomóan Surirella striatula
E.-ből áll. 1

10. Cerithiummész Szűcsiről (Hevesm.). Pompás alakokat rejt, különösen 
uralkodók a Surirella rotunda Pant.

11. Éacillariaceás kőzetek Szurdok-Püspökiről (Hevesm.) :
a) Menilitp^la. Surirella costata N e u p . a domináló faj.
b)  Bitumenes meszes márga. Tartalmából főleg a Narieida heteroflexa n. sp., 

az Amphora genus, Surirella costata N e u p . említendők.
(-’09) 20*
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12. Csiszoló- és ragadópala Tályáról (Zemplénin.) Az előbbiben csak apró 
alakok, utóbbiban (melyet gomboskai kréta néven árulnak is) szintén többnyire 
csak aprók. Melosira bituminosa n . s p ., és Nitzschia Frustulum G r ü n , az ural
kodók.

A vizsgált tengeri üledékes kőzetek a következők :
a) Trackyt-andesittufa Boryról (Hontm.). Jellemzik ezt a szármát emelet

hez tartozó tufát a nagy mennyiségben előforduló Surirella fastuosa E. n. v a r . fos
silis, az óriási Actinoptychus Szontaghii n . s p ., Salacia Boryana n . g . etN. s p ., Eh- 
dictya Boryana n . s p ., Coscinodiscus Boryanus (hiányzik a táblázatos összeállítás
ból), Hydrosira Boryana n . s p ., Mastogloia Szontaghii n . s p ., Alloeoneis Castra 
canea n . s p ., Navicula Kellerii n . s p ., Triceratium horridum n . s p . Daczára az 
igazi tengeri formák tömeges előfordulásának, mégis nyoma maradt az édesvizzeli 
keveredésnek, mert valóságos édesvízi alakok is találhatók benne, különösen a 
Navicula és Melosira nemekből.

Ezen határozottan tengeri eredetű telepen kívül, van még Bory mellett 
keletre az előbhitől egy más bacillariaceás telep is. Ez a szintén szármát emelet
hez tartozó trachyttufa, a dubrovicaival közel rokon, mert a dubroviczai telep jel
lemző alakjait rejti, mindenekelőtt említendők Staurosira Harrisonii v. amphi- 
tetras G r u n ., Surirella Clementis G r u n ., Cymbella Sturii G r u n ., Navicula Hauerii 
G r u n  e t  v a r . elliptica, v a r . grandis G r u n . és Melosira undulata Kürz. Sz. azt 
hiszi, hogy e fajok meleg és sós vízben éltek, mely feltevést támogatja még a 
Nitzschia spectabilis (E.) G r u n . tömeges előfordulása is.

b)  Trachytandesit-tufa Bremia völgyéből Kavna mellett (Aradm.).
Különösen jellemző a pompás Navicula bacillifera n . s p ., N. Lóczyi n . s p .,

Cocconeis biharensis n . s p ., Grammatophora hungarica n . s p ., a  h a t a lm a s  Trice
ratium Lóczyi n . s p . e lő f o r d u lá s a  v a l a m i n t  a  Melosira é s  Biddulphia f a jo k  
s o k a s á g a .

c)  Agyagos márga és andesit-tufa Nagy-Kürtösről (Nógrádm.).
K ü lö n ö s e n  k iv á l ik  a z  Aulacodiscus-íftjo k  s o k a s á g a , s a z  A. reticulatus P a n t .

ép p é ld á n y a i  sem r i t k á k  épen ; ú j f a jo k  is  a k a d ta k , p . A. Haynaldii, Coscinodiscus 
Weissflogii stb.

O roszországi tengeri kőzetek.

Bacillariaceás tufa Ananinoról (Simbirsksi kormányzóság). Az új genusok s 
fajok nagy száma miatt sz. ezt a kőzetet, a szokástól eltérőleg nem a tertiærliez, 
hanem a krétához sorolja.

Polycystinás tufa Kusnetzkről (Saratowi kormányzóság). Az ebben talált 
bacillariaceák sajátságos, egészen eltérő habitusa miatt sz. ezt a kőzetet a triász
hoz számítja. '

A bevezetés végső czikkelye a C. C. Keller-féle módszer leírását hozza, mely 
a vízben szét nem omló vagy sósavban nem oldható anyag feltárására szolgál, 
és tömör alkalikus oldatok alkalmazásán alapúi (Natriumsulfat). A körülményes 
eljárás részleteire nézve az eredetire kell utalnunk az olvasót. Végül még praktikus 
fogásokat ismertet sz. s a tolubalzsamot ajánlja conserváló anyagnak.

A következő táblázatokban I. a félsós, II. a tengeri alakok előfordulása
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van feltűntetve, egy III. táblázat az említett két orosz lelőhely bacillariaceáit ál
lítja össze.

A 12 magyar, szármát emelethez tartozó lelőhelyről összesen 131 fajt sorol 
fel, ezek közül 79 új faj. A legelterjedtebb, közönséges fajok, melyek mind a 12 
lelőhelyen előfordúlnak ezek : Amphora cojfeaeformis (Ag.) K ü t z ., Cocconeis Pedi
culus (E.) G r ü n ., Fragilaria bituminosa n . s p ., et n . v a r . minor, F. brevistriata 
G r ü n . n . v a r . fossili«, Navicula interrupta K ü t z ., N. microrrhynchus G r ü n ., 
N. ovalis H i l s e , Nitzschia Frustulum ( K ü t z ) G r ü n ., et n . v a r . acuta, n . v a r . minuta, 
N. neogena G r u n .,  Staurosira mormonorum G rtjn ., St. venser (E.) G r ü n . n . v a r . 

fossilis, Synedra salinarum n . s p .

A magyar félsós szármát emelethez tartozó fosszil bacillariacea-flora tehát 
gazdag új fajokban, a 63% új faj, nem is véve az új varietásokat, bizonyos hatá
rozott karaktert kell, hogy adjon a flórának, mely esetleg jellemzőnek is bizonyúl- 
hat, mi természetesen csak a vizsgálatok felgyarapodásával, azok összevetéséből 
derülhetne ki.

A tengeri lerakodásokból 497 fajt sorol fel sz., ezekből közös a 3 lelőhely- 
lyel 36, — új fajt 112-t ír le, tehát valami 26%, mi hozzávéve még a sz.-től már 
korábban, a munkája I. részében felállított s itt részben is megtalált fajokat 
(kb. 56),— 33% magyar fajt szolgáltat, mi szintén bizonyos karaktert kölcsönözhet 
a félsós flórának is.

Az orosz lerakodások új nemekben s fajokban igen gazdagok, de ezekre 
nézve az eredetire kell utalnunk az érdeklődőket.

A leíró részben a novitások latinul diagnostizaltatnak s összefoglalólag a ma
gyar félsós, tengeri s orosz tengeri alakok mind együttesen tárgyalvák. Utolsó, a 
Coscinodiscus-íélék családjába tartozó Haynaldia antiqua n . g . et n . s p . (Cosci- 
nodiscus strigillatus O. Witt in A. Schmidt Atlas, t. 138. f. 20.), melyet sz. a 
bory-i és élesd-i telepeken talált. Erre nçzve legyen szabad megjegyeznünk, hogy 
egy Haynaldia növénvnemet ismerünk már (1. K a n i t z  : Haynaldia novum genus 
Lobeliacearum. Magyar Növénytani Lapok I. 1877. 3.1.) s így a név ebben az alak
jában le van már foglalva, s ezért más végződéssel lehetett volna képezni a bibo- 
ros botanikus tiszteletére szánt szép bacillariacea nevét.

Sz. az alakok ábrázolásában szépen haladt, örömmel konstatáljuk, hogy a 
V a n  H ectrck és G r u n o w  által megalapított ábrázolási modort igyekszik követni, 
azonban igen sok alak ábrázolásánál talán a fotográfia is volna alkalmazható ; 
legalább bizonyos finomabb részletek feltűntetésénél határozottan jó szolgálatot 
tenne. D r . I s t v á n f f i  G y u l a .

(21). Inkey Béla: A z erd ély i havasok az Oltszorostól a Vaskapuig. (Érteke
zések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tudományos 
Akadémia. XIX. k. 1. sz. 1889.)

A szerző 32 lapra terjedő értekezésében két magasabb rendű geológiai kér
dés tárgyalásával foglalkozik, ama tapasztalatai és megfigyelései alapján, melyek
hez a hegység különböző részeibe éveken át tett utazásai és kirándulásai alkalmá
val jutott.

I n k e y  ú r  é r t e k e z é s é n e k  e ls ő  r é s z é b e n  a z t  a  k é r d é s t  v e t i  f e l  é s  a v v a l  f o g l a l 
n i ! )
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kozik, liogy az erdélyi déli határhegység tartozik o a Kárpátok hegyrendszeréhez 
vagyis képezi- e az összefűző kapcsot a Kárpátok és Balkán hegyrendszerei közt, 
úgy, a mint azt Suess* kifejtette, hogy t. i. a Kárpátok és a Balkán között a hegy
ség csapásirányának általános csavarodása hozza létre az összefüggést. A második 
részében pedig azt vizsgálja, hogy a hegység változatos orographiai viszonyai 
mennyiben függnek össze a belső szerkezettel, vagyis az emelkedés törvényeivel.

Az első részben mindenekelőtt ismerteti a hegység geológiai alkotásában 
szereplő képződményeknek minőségét és földtani korát.

Ama hegységben uralkodó képződmény az archai sygtemához tartozó kristá- 
tályos palák, melyek közt a szerző három csoportot különböztet meg ; nevezetesen :
a) a granit szőréül gndisz csoportját, melyhez a gránitot is sorozza ; b) teljesen kris
tályos, palás kőzetfajokat mint a minők : a gnáiszok különböző fajai, a csillámpalák, 
mészpalák és a szerpentin ; c) ltevésbbé szembetűnően kristályos palafajokat, mint a 
phyIlitek, chloritpalák, amphibol-chloritpala, szerpentinpala, talkpala, bizonyos 
quarcitok, mész-csillámpala stb. A kristályos palákon kívül feltalálhatok még a 
hegység területén — de igen jelentéktelen szerep mellett — a következő üledékek : 
A Cserna forrásterülete fölött és Mehadia környékén a verrucano ; a terület nyu- 
goti részében liaszpalák és juramészkövek ; a hegység északi részében a kréta- 
systema. homokkő, márga és agyag üledékei ; a Lotru torkolata körül eocen con
glomerat, homokkő és agyag képződményei ; a zsili, hátszegi és puji medenczékben 
az oligocen ; a hegység külső szélein itt-ott a mediterrán ; a hegység tövében he- 
lyenkint a szármát és a pontmi üledékek ; a völgyekben a diluvium kavics és 
agyag lerakodásai, melyek a Zsil-medenczében aranytartalmuak.

Magát a hegységet kizárólag csak a kristályos palák réteghullámai képezik, 
mint az kiválóan jól az ült-szorosban szemlélhető, a hol négy főgyürődést lehet 
constatálni. Északról délfelé menve először egy a harmadik palacsoport kőzeteiből 
álló antiklinalis redőt találunk, melynek csapása ÉNy-i irányú az ország határa 
és Chineni falu közt a második palacsoport kőzeteiből álló legyező szerkezetű 
palaredő észlelhető Ny-i csapással ; Bobesti és Golotreni faluk közt egy harmadik 
palaredő látható, mely csapásirányát nyűgöt felé többször változtatja ; a negyedik 
és utolsó egy antiklinalis palaredő Brezoion túl szemlélhető. E redők csapásirányát 
nyűgöt felé követve érdekes analógiák és ellentétek tűnnek fel. Ugyanis azt tapasz
taljuk. hogy petrographiai minőség tekintetében az első vonulat a harmadikhoz 
hasonlít, mind a kettőben a félig kristályos palafajták vannak túlsúlyban, míg a 
második az ő gnáisz és csillámpala rétegeivel a negyedikhez áll a legközelebb ;  ̂
tehát ugyanazon sorrend kétszer ismétlődik. Orographiai jelentőségre nézve a 
fogarasi havasokban a két külső vonulat a jelentékenyebb, de az Olt jobb partján a 
két belső vonulat képezi a legmagasabb lánczokat. Az első és a második vonulat 
nyugoti folytatásában mindinkább északfelé kanyarodik, míg a harmadik és a 
negyedik vonulat végei majdnem egészen déli irányt követnek. Azon hegyes szög- 
letű térben, mely a két redőpár divergentiája által keletkezik, egy ötödik ékalakú 
hegység a Retyezát foglal helyet, mely hegységnek nyugaton, Karánsebes és Orsóvá 
közt hirtelen egy törésvonal vet véget, mely a Mundra és Kozia vonulatokat csak 
mint tangens érinti.

* Antlitz der Erde I. 625. 1.
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A kristályos palákkal közeli viszonyban lévő verrucano-, liasz- és jura-üledé
kek elterjedése arra mutat, hogy a déli határhegység a tithonig még nem volt ki
emelkedve ; a krétakori üledékek ellenben azt bizonyítják, hogy hegységünk le
rakodásuk idejében már létezett ; az eocen és oligocen és mediterrán üledékek 
gyűrődéseiből meg azt következtethetjük, hogy a hegység egészen a szármátig még 
mindig emelkedőben volt.

Tekintetbe véve az Olt-szorosban constatált két redőpárnak csapásirányait, 
melyek közül a két északi nyugoti folytatásában északnyugot felé görbülve, végre 
teljesen megszűnik, mig a két déli redőpár nyugoti folytatásában délfelé kanya
rodva a vaskapui szoroson át a szerbiai hegységbe csap át, a szerző a következő 
végeredményekre jut : « az erdélyi havasok fötörzse, két külön, de szorosan egymás
hoz szorított hegyldnczból áll, melyek közül az északi a kárpátrendszerhez tartozik 
és északról délfelé mozog, a déli pedig a balkánrendszernek folytatása és mozgá
sának iránya E  és ENy».

Felkeresni a hegység mostani domborzatában az eredeti alak nyomait és 
szemmel kisérni az erosio szeszélyes működését, teszi feladatává a második feje
zetben a szerző. A réteggyürődés feltorlasztja a hegyhullámokat a környező lapá
lyok, esetleg tengerek színe fölé és ez a szintkülönbség azonnal tevékenységbe hozza 
a légbeliek átalakító hatását. A kiemelkedés nyújtja a nyersanyagot, a kőzetmálás 
és folyóvizek megkezdvén munkájokat, végre a mai változatos hegyalakokat farag
ják ki a durva és egyszerű redővonulatokból.

A szóban forgó hegységben az erosio működése, a harántvölgyek kiképző
dése már messze haladott, mind a mellett az eredeti domborzat alapvonásai még 
számos hosszú antiklinalis gerinczekben és synklinalis hosszvölgyekben felismer
hetők. Hegységünk számos harántvölgyei s főleg azok, melyek a rétegcsapásra 
többé-kevésbbé merőlegesen vannak irányozva az eredeti domborzatot nagy mér
tékben módosították és oly tagozást hoztak létre, mely a hegység belszerkezeté- 
ben nincsen előírva. Addig, míg a harántvölgyek a tektonikai lejtőkre szorítkoz
nak, tevékenységük eredménye az, hogy a lejtők alakját mély barázdák által mó
dosítják és alulról föl- és hátrafelé bevájódván, a gerinczet kiélesítik, kicsipkézik 
és oly merész bástyalakzatokat hozhatnak létre, mint a minők a fogarasi hegység
ben és a Retyezáton szemlélhetők. A harántvölgyek felső katlanai a lejtő két olda
láról mind jobban és jobban egymáshoz közelednek s a vízválasztó gerinczél körül 
a felsőbbségért küzdenek. A győzelem azé lesz, mely nagyobb vízbőséggel rendel
kezik ; ez szorítja majd hátra a túlsó lejtő völgyeinek rovására a vízválasztó vona
lat, míg végtére azt teljesen át nem töri. Ily módon a Zsil és az Olt képesek voltak 
az egész hegylánczokat áttörni.

A magas hegylánczokról lefolyó vizek a völgyek felső részeiben sokszor lép
csőkhöz hasonló völgyfokokat, az alsó részökben pedig terrászokat hoznak létre. 
E jelenségek azért fontosak, mert bennök a völgy-kivájás rendes menetét zavaró 
eseményeknek a nyomait találjuk meg. Hegységünk magas hegylánczainak töve 
körül mindenütt nagyszerű terrászokat találunk, nevezetesen : a Zsil-naedenczében, 
a Sztrigy völgyében, a hátszegi síkon, a romániai oldalon az egész hegység déli 
szélén. Ezeken a helyeken mindenütt vastag diluvialis kavicsréteg fekszik a kris
tályos palák vagy a tertiaer üledékek vízszintesen lesúrolt rétegfejein és ezt ren
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(lesen még pár lábnyi vastag agyagréteg is fedi. Mindezen jelenségeket, legalább 
a liátszegi medenczében történt megfigyelésekből, csak úgy lehet kimagyarázni, 
hogy a folyóvíz, mely a terrászok anyagát lerakta, eredeti medrét elhagyva, más 
irányt vett.

A hegyi patakok felső folyásaiban rendesen az erdők felső határán túl a 
medrek lépcsőfokai szakítják meg az erosiovonal görbéjét, daczára annak, hogy a 
patak egynemű kőzeten folyik végig. A völgyfokok, katlanvölgyek és tengerszemek 
genetikai összefüggésben álló jelenségek, mint a magas hegység erosiójának saját
ságos alakjai. A katlanvölgy nem más, mint az utolsó legmagasabb völgyfok és ha 
a katlannak vagy lépcsőfoknak a síkja be van horpasztva, a mélyedésben tenger
szemmé gyűlnek össze a forrásvizek. A kőzet minősége és a rétegek helyzete nincs 
semmi befolyással ezen alakok képződésére. Legvalószinűebben a katlanok és a 
tengerszemek bizonyos meteorologiai viszonyokkal, nevezetesen a csapadék elosz
lásával, a hótömegek fölhalmozódásával és olvadásával hozhatók kapcsolatba. 
Betyezáton, a hol ezek gyakoriak, a glecserek nem lehettek keletkezésűk okozói, 
mert ezek oly magasságban és helyzetben találtatnak, hogy ott a jégárnak csak 
liótelmője (Firnmulde) lehetett, a mely inkább védi mint támadja az altalajt.

Végre I n k e y  ú r  azt a kérdést veti fel, hogy a szóban levő hegységben létez
tek-e valaha jégárak ? Erre vonatkozólag, több oly jelenség felsorolása után, me
lyek talán a hajdani jégárak maradványai és nyomai lehetnének, de a melyek csa- 
lékonyak is lehetnek, oda nyilatkozik, hogy nem lehetetlen, sőt nagyon valószínű, 
hogy hegységünk is a nagy európai jégkorszak idejében szintén el volt jegesedve, 
a mit geográfiái fekvéséből az Alpok és a Kaukázus között lehetne következtetni. 
De másrészt kötelességének tartja kijelenteni, hogy saját tapasztalatai nem jogo
sítják fel őt arra, hogy e kérdést végkép eldöntöttnek nyilvánítsa.*

Dr. P r im ic s  G y ö r g y .

(2 2 .)  B r a u n  G y u l a  : A budai hegyek ásványai különös tekintettel a calcitra.
(Budapest, 1889. 241. Doktori értekezés.)

Szerző dicséretes munkát végzett, mikor dolgozatában a budai hegyek 
ásványairól ismeretes adatokat egybeállította, előfordulásuk körülményeit meg
világította és különösen az innét eredő calcitra vonatkozó közleményeket saját 
megfigyeléseivel kiegészítette. A budai hegyekből eddig pontosabban ismeretes 
ásványok B r a u n  úr dolgozata szerint a következők u. m. : Calcit, baryt, gipsz, 
quarz, pyrit, fluorit, aragonit (borsókő), markasit.

Calcit a budai hegyeknek legelterjedtebb ásványa, mely különösen szépen 
található a kis-svábhegyi most is művelt városi kőbányákban. Formai tekintetben 
jól jellemzett, mert minden eddig ismert budai calcit skalenoéderes termetű volt. 
Az ikerkristályok a oR szerint gyakoriak és néha az egyes nagyobb kristályokban 
váltogató ikerlemezeket is tapasztalni. A kristályok nagyság tekintetéből igen 
változók, a nagyobbak sem ritkák ; így szerző a budapesti egyetemi ásványtani 
intézet gyűjteményében egy a főtengely irányában 14 cm hosszú kristályt említ 
meg. A legterjedtebb kristályok 15—30 mm hosszaságúak és ezeknek lapjai meg-

* V. ö. Földtani Közlöny XXI. 10. 1.
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lehetős simák, míg a nagyobb kristályok felülete rendesen érdes. A budai calcitok 
színe is jellemző sárga, de szürkés, világos fehér színűek sem ritkák, az apróbbak 
között pedig víztisztákat is bőven találni.

A kristályos calcitokat rendesen a szemcsés mészkő termi a budai begyek
ben. így a Kis-Svábhegyen az orbitoid mészkő kisebb-nagyobb hasadékai a kiváló 
termőhelyek. A csillogó calcit-kristályok itt sárga, élénk borsárga szintiek, de a 
sárga színnek különféle árnyalatán kívül a víztiszta kristályok is gyakoriak. E két
féle szinti kristályokon szerző azt tapasztalta, hogy a színbeli eltérés néha egy
szersmind a formák bizonyos eltérésével karöltve jár ; így egyugyanazon anya
kőzeten gyakran talált apró víztiszta calcitkristályokból álló réteget, mely 
kristályokat csakis az E3 formálta és ezen egyszerű kristályokra azután élénk 
borsárga szinti többszörösen kombinált nagyobb calcitok telepedtek. A kristályok 
formáiban beállott ezen változatosságot a képződés körülményeiben történhetett 
változásnak tudja be.

Vannak még rudasszerkezetű calcit-kristálycsoportok is, melyeket rendesen 
egy baryt-kristályokból álló rétegre nőive találni ; ezen kristályok végcsúcsa 
rendesen egy skalenoéder, melynek váltakozó pólus-élei legömbölyödöttek, úgy 
hogy első tekintetre inkább egy hegyes rhomboéderre vallanak.

Megemlékezik még szerző a Ferenczhegyen, a dachsteini mészkövön talál
ható szürke szinti, érdes felületű skalenoéderes kristályokról is, melyek között 
egyesekben a külső világos, kissé áttetsző szürke kéreg alatt belül egy füstszürkés 
magvat külömböztethetni meg.

A budai calcitok formáit gondosan tanulmányozván, Braun úr e kristályo
kon összesen a következő 9 formát tapasztalta, u. m. :

k. (1011). 
(4041).k.

k.
k.

(0112}.-
(0221}.-

E (J010}.ooK
4E k. (2131}. E3

-VaE k. (2134}.V4R3
- 2E k. (4156}.V2E5/s

[1]

(1123}.a/sP2.

Ha még ezen formákhoz az utóbbi időben H. TRAUBE-tól a budai calcitokról 
ismertetett k. (3031} 3E és k. j9091 ]. 9K rhomboédereket is csatoljuk, akkor 
láthatjuk, hogy ezideig a budai calcitokon tizenegy forma ismeretes.

E formákból leggyakoribb és kiképződése tekintetéből relatíve a legjobb 
az E3 ; a rhomboéderekből a többihez szabva ritkább az R, a — VaR rendesen az 
ismeretesen rostos kis lapokban jelenik meg, a — 2E lapjai jól megtermettek, 
a 4R pedig úgyszólván mindenkor csak kis lappal bír, úgy hogy szerző a megvizs
gált gazdag materiálisban csak egyszer tapasztalta, hogy a 4R a többi összes 
formák közűi a legnagyobb lapokkal megtermett volt.

A z  e g y e s  k o m b in á l á s o k  k ö z ü l  a  k ö v e t k e z ő k e t  s o r o l ja  e l, m e g je g y e z v é n ,  h o g y  

a  n a g y s á g  s z e r in t  f o g y ó  r e n d b e n  e m l í t i  a z  e g y e s  fo r m á k a t ,  u . m. : E3, — 2E, 00R, po] 

4 R, B, —  |R; R3, R, 4R, poR, -2R , VaR, JRVs, 2/sP2 ; R3, R, — 2R, — JE, J 
coR, 4R, 7*R3 ; — 2R, R3, 00R, 4R, — |R ; R3, R, —2R, — |R, ocR, 4R ; R, R3,
— JE, 4R, 00R ; R3. -  JR, 7iR3, R ; R, R3, — 2R, 4R, 00R.
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Az egyes mért élszögekből nehány a következő :

3 U

obs. calc.
(10Ï1) : (01Ï 2) = 37 ü 27' 37° 27' 30'
(1011) : (2131) = 29 1 29 1 46
(2131) :(3T2l) = 35 35 35 35 44
(2131) : (4041) = 19 24 19 24 4
(1011) : (4156) — 10 18 10 24 4
(1123) : (0112) = 14 40 14 19 36
(10Tl) : (2134) = 15 57 Ki 29 50

Számításainak alapjául a szokott : (1011): (1101 ) —- 74° 55' érték szolgált. 
Végezetül megemlíthetjük még, liogy szerző egy aprócska, igen világos sárga 
színű budai burí/í-kristályt is megvizsgált, melyen a barytnak M iL T .E R -téle helyze
tében a következő formákat határozta meg : e.íOOlJ.oP, m .[llO).ooP, 1>.[010[. 
ooPoo, o. [011). Poo és z. [111). P.

obs. ealo. (Miller)
m :: m3=  (110) :: (110) = 101° 34' 101° 40'

m m :: z =  (110) : (H l) == 25 3 / ea 25 42
b : o =  (010) :: (011) == 37 Ti 37 18

A kristály, mint átalában az idevaló baryt, a c lap szerint táblás volt, 
melyet az oldalon az első oszlop határolt, úgy hogy a többi elsorolt formák csak 
mint apró lapok termettek. Vizsgálatait szerző a budapesti egyetemi ásványtani 
intézetben végezte. Dr. S c h m id t  S á n d o r .

(23.) K. Karlovszky Geyza : Néhány újabban kristályosított vegyületróí. 
(Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. Az 1889. évi XXI. kötet
hez, 40— 43. 1. Budapest.)

Az ú g y n e v e z e t t  o ld h a t a t la n  v a g y i s  k ö z ö m b ö s  o l d ó s z e r e k b e n  n e m  o l d ó d ó  

t e s t e k  k r is t á ly o s í t á s á r a  s z e r z ő  a D sE V E R M A N N -féle m ó d s z e r h e z  e lv i  t e k in t e t b e n  

a n a l o g . ú t o n  a  la s s ú  c h e m ia i  h a t á s  h a s z n á la t á v a l  ú g y  j á r t  e l , h o g y  a z  e g y m á s r a  

h a t ó  o l d a t o k  e g y i k é t  m a g a s  ü v e g h e n g e r b e  ö n t ö t t e  é s  f ö l é b e  ó v a t o s a n ,  n e h o g y  

v e le  k e v e r e d jé k ,  v a s t a g  r é t e g  v i z e t  t ö l t ö t t  s e r r e  m e g i n t  ó v a t o s a n  a  m á s ik  o l d a t o t  

ö n t ö t t e  r e á . E m ű v e le t h e z  t e r m é s z e t e s e n  s z ü k s é g e s  k e l lé k  a z , h o g y  a z  e g y ik  o l d a t  

a  v í z n é l  s ú ly o s a b b ,  a  m á s ik  p e d i g  k ö n n y e b b  l e g y e n .  í g y  a z u t á n  a  k é t  f ö l o l d o t t  

t e s t  b i z o n y o s  i d ő  m ú l t á v a l  a  v í z r é t e g e n  k e r e s z t ü l  e g y m á s s a l  k e v e r e d ik  (d i f fu s io ) ,  

a  c h e m i a i  h a t á s  m e g t ö r t é n i k  é s  a  k e le t k e z ő  o ld h a t la n  t e s t  k iv á l ik ,  m é g  p e d i g  h a  

a z  e lv á la s z t ó  v í z r é t e g  j ó  v a s ta g , a k k o r  i g e n  la s s a n  é s  í g y  e g y ú t t a l  t ö b b é  k e v é s b b é  

s z é p e n  t e r m e t t  k r i s t á ly o k b a n .  í g y  s z e r z ő n e k  a  k ö v e t k e z ő  t e s t e k  k r is t á ly a i t  s ik e r ü l t  

e l ő á l l í t a n i ,  m e ly e k e t  k r i s t á ly t a n i  t e k i n t e t b e n  d r .  K r e n n e r  J ó z s e f  v i z s g á l t  m e g .

I. PO'Mg [NH4]. 6IPO, m e ly  S t r u v i t  n é v v e l  m in t  á s v á n y  i s  is m e r e t e s  ; 

e n n e k  i l y  m ó d o n  t e r m e l t  k r is t á ly a i  s z i n t é n  a z  i s m e r t  r h o m b o s  r e n d s z e r b e l ie k ,  a  

s a já t s á g o s  h e m i m o r p h i á v a l .
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2. As04Mg [NH4]. f)H20. Kristályai a fentebbi pliosphátéival isomorpliok, 
táblásak vagy oszloposak. E két test kristályosítására csaknem egy évi idő kellett.

3. C204Ba. H20. Vékony, tűszerű, a symmetria tengelyhez normális irány
ban megnyúlt monosymmetriás kristályok, melyeket jellemzően egy piramisos 
forrna határol ; a kristályok egy harántlap irányában kitünően hasadnak.

4. A normális ströntiumoxalát kétféle kristályokban vált ki, és pedig túl
nyomó számban asymmetriás táblák, kívülök pedig még tompa tetragonális pira
misok termettek. A kristályok csekély mennyisége elemzésre elegendő nem volt 
és így csak valószínű, hogy az asymmetriás kristályok egy, a tetragonálisak pedig 
3 molekula kristályvizet tartalmaznak, miután, mint szerző közli, kiderült, hogy 
a tetragonalis piramisok a 3 molekula kristályvizet tartalmazó normális calcium- 
oxalát kristályokkal isomorpliok.

5. A normális calciumoxalát csak tökéletlen kristályokban v hit ki, melyeket 
meghatározni nem lehetett.

Az elsorolt kristályokat szerző úgy termelte, ' hogy az illető sót sósavban 
feloldotta és ez oldatot üveghengerbe öntve, föléje vastag vízréteget, e fölé pedig 
nagy mennyiségű ammónia oldatot öntött.

G. A TVPtCE azonban más úton termett, mivel az elegyítendő oldatok a 
víznél súlyosabbak voltak. Itt elválasztó rétegül a chlornatriumnak mérsékletesen 
concentrait vizes oldatát használta szerző. Az üveghengerbe ekkor alulra platina- 
chlorid-oldatot, reá konyhasó oldatot és legfelül ehlorkálium oldatot öntött, 
valamennyit a kellő coneentrálásban, hogy ebbe a sorrendbe megálljának. Az így 
termelt kálium-platina-chlorid szabályos rendszerbeli oktaéderekben vált ki.

Munkálatát szerző a budapesti tudomány-egyetem első vegytani intézetében 
végezte. Dr. S c h m i d t  S á n d o b .

(24.) B ielz E. A. : Die in Siebenbürgen vorkommenden Mineralien und 
Gesteine. (Verb. u. Mittheil. d. Siebenb. Ver. f. Naturwiss. in Hermann
stadt. Bd. 39. 1889. ii. 1— 82.)

Terjedelmes munka ez, mely első fejezetében jobbadán az erdélyi ásványok 
egyes termőhelyeinek felsorolását tartalmazza. A második fejezetben az erdélyi 
hegyeket formáló kőzeteket taglalja szerző, hasonló de jobban leíró móddal. ABC 
rendben közölt register fejezi be a munkát, melynek részleteibe természetesen e 
helyütt nem bocsátkozhatni. Dr. S c h m i d t  S á n d o r .

(25.) Koch F erencz : Budapest, környékéről való alaktalan ásványok vegyi 
elemzése. (Vegytani Lapok, V, 1887. 9— 11. 1.)

A megvizsgált sárgás mézgaszeru és fehér krétanemű ásványok a Fehérhegy
ről a vasúti alagút felett átvezető út azon helyéről valók, hol a budai márga az 
alatta fekvő dolomittal érintkezik. Az érintkezésen a márga vörösbarna-barnasárga 
likacsos anyaggá változott és benne a szerzőtől már korábban megvizsgált máj- 
barna ásvány vastagabb, a mézga kinézésű sárgás ásvány vékonyabb ereket,, a fehér 
krétanemű pedig inkább kisebb-nagyobb gumókat formál.
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A sárga mézgaszer,ű ásvány vegyi összetétele három elemzésből nyert közép
értékben a következő :

»lo
S i0 2 . . .  . . .  . . .  . . .  40 ,48
AljOj, ... .... ... 30,06

[1] CaO ' ... ... ... ... 2,92
MgO  ... ... ... 0,33
Fe203 ... . ... ... nyomok
Izzitási veszt. .. ... 25,53

99,32

A fehér, krétanemű ásvány elemzése pedig az alábbi eredményeket szolgál- 
gáltatta, u. m. :

Si02 ... 18,41
AI.O3 ... ... ... 43,35

[2] CaO ... .... ... 1,23
MgO I ,

,  Fe208 j .......... ny0nl0k
Izzitási veszt. ... 36,64

99,63

A sárga, mézgaszertí ásványt végül szerző a Halloysit vegyi összetételével 
egybevetvén, valószínűnek tartja, hogy ez is egy Halloysit.

Dr. S chmidt Sándor.

(2G.) F abinyi R udolf : Besztercze-Naszódmcgyei Kaolin. (Vegytani Lapok, 
V, 1887. 1— 9. 1.)

A megvizsgált kaolin Besztercze-Naszódmegyében Párra község határában, 
nagy kiterjedésű rétegben található. Hófehér, igen finom port képez és összetétele 
a következő :

Si02 . . . .  ... 76,28
A1203 ... ... ... 16,92
FeO ... .. . ... ... 0,63
CaO ... .. .  ... ... 0,27

[3] MgO ... ... ... ... 0,08
Na20  _ ... . . 1,46
K20 ... ... ........   0,18
120°-nál elhajtható víz 0,48 
Izzitási súlyveszteség. . 3,71

100,01

A szabad kovasav u/o-os mennyisége pedig kózépértékben : 64,05,.

(ál 8)
Dr. S c h m i d t  S á n d o r .
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(27.) H ankó V ilmos : Kolozsmegye ásványvizei. (Math, és természetűid. Érte
sítő. Kiadja a magy. tud. Akad. 6. kötet. 324. 1. 1887/8. Budapest.)

A Kolozsmegye területén előforduló ásványvízforrások száma, a sósforrá
sokkal együtt: 76.

Szerző ezen források vizét összetételük szerint négy csoportra osztja, úgy
mint : 1. Földes víz. 2. Hideg sósíörrások. 3. Egvényes glauliersós víz. I. Keserű 
források.

1. Földes viz.
A jegenyei földes víz chemiai összetétele Dr. Fabinïi K. elemzése szerint :

1000 s. r. vízben
Kettős szénsavas mész CaH2(C03)2 .........  ... 0,3649
Kettős szénsavas magnézium MgH2(C08)2 ... 0,0037
Szénsavas natrium Na2C03_. ... ... ... ... 0,0007

, Szénsavas lithium LijCOg ... ... ... ... 0,0122
Kénsavas calcium CaS04 ... ... ... ... ... 1,8455
Kénsavas magnézium MgS04... ... __ ... 0,2191 [1]
Chlornatrium NaCl ... ... ... ... ... ... 0,0251
Chlorkalium KC1 ... ... ... ... ... ... 0,0108
Vas ... ... ... ... ... __  ... .. nyomokban
Kovasav Si02 ... ... ... . .. ... ... ... 0,0557

Összesen ... 2,5377 
Szabad szénsav ... ... ... ... ... ... 0,0461

vagy 23,39 köböm.
A víz hőmérséklete =  11,3° C.

2. Hideg sósforrások.
1. A csonthegyi Kornis-forrás chemiai összetétele Dr. Hankó Vilmos elem

zése szerint :

Chlorlithium LiCl
1000 súlyrészben

... 0,0358
Chlorkalium KCl ... ... ... 0,0194
Chlornatrium NaCl ... 2,6190
Chlormagnézium MgCl2... 0,0762
Szénsavas vas FeCOg ... 0,0136
Szénsavas mész CaCO, ... 0,5018
Szénsavas magnézium MgC03 ... 0,0167
Kénsavas mész CaS04* ... _ _ 0,1613
Kénsavas natrium Na2S04 ... 0,1720
Kovasav Si02 0,0447

Összesen ... 3,6605
Szabad szénsav C02 0,1029
A víz íajsúlya ... 1,00481

* Az eredetiben « kénsavas mész 
hiba? Kef.

van Írva MgS04 képlettel. Hol a nyomda-
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2. A csonthegyi Eszterházy-forrás chemiai összetétele Dr. H ankó V ilmos 
elemzése szerint :

1000 súlyrészben
Chlorlithium LiCl . ... .... . 0,0299
Chlorkalium KCÍ ... ... . . .... ... ... 0,0175
Chlornatrium NaCl ... ..................  ... ... 2,5223
Chlormagnézium MgCl2 __ ... ... ... 0,0657
Szénsavas vas FeCO, ... ... _ . .... 0,0156

[1] Szénsavas mész CaC03 ... ... .... 0,4-986
Szénsavas magnézium MgCOs .... ... ... .... 0,0159
Kénsavas mész CaS04 ... __ ... ... . 0,1701
Kénsavas natrium Na2S04 ... ... ... .... .... 0,1780
Kovasav Si02 ... ... ... ... ... . ... 0,04-38

Összesen ... 3,5574-
Szabad szénsav C02.__ ... ... ..... ... ... 0,1225
À víz fajsúlya ... ... ... ... ... __ 2,004-79

A csonthegyi ásványvizek összetételük szerint leginkább a kissingeni Max- 
brunnen vizéhez hasonlítanak. E két forrásvíz hőmérséklete 10,5° C.

Az ezeken kívül elősorolt sósforrások részint még nincsenek elemezve, 
részint pedig dr. F ischer Samu * vizsgálta meg. F ischer ezekben leginkább a 
szilárd maradékok és a chlortartalom meghatározására szorítkozott, miért is e 
helyen csak az eredeti munkára utalhatok.

3. Egvényes glaubersós víz.

A kolozsi «Tolnay gyógyforrás» 
elemzése szerint :

chemiai összetétele dr. H ankó V ilmos

1000 súlyrészben
Kénsavas natrium Na2S04 .... ... ... ... ... 5,7288
Szénsavas nátrium Na2C03 ... __ ... _ 1,8057
Szénsavas calcium CaC03 .. ... ... ... ... 0,2292
Szénsavas magnézium MgCO, ... ... ... 0,2191
Chlornatrium NaCl ... ... .... ... ... ... 0,0222

[2] Chlorkalium KC1 ... ... ... ... ... ... 0,0212
Kovasav Si02 __ ... ... ... 0,0139
Szénsavas vas FeC-03 ... ... ...  ....... 0,0107
Aluminiumoxyd A1203 ... .. ... ... ... 0,0052
Chlorlithium LiCl ... ... ... ... ... ... 0,0036

Összesen ... 8,0596 
Félig kötött és szabad szénsav ... 0,3368

Fajsiilya 14-° C-nál 1,00613; hőmérséke 8,5° C, napi liőmérsék 3,5° C.

* Dr. F i s c h e r  S a m u , Magyarország konyhasós vizei. Földtani Közlöny, XVII. 
kötet 1887. 9— 11. füzet, 377—448. 1.

( - - 0 )
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A kolozsi «Tolnay gyógyforrás» vize összetételére nézve igen közel áll 
a marienbadi « Ferdinandsbrunnen» vizéhez.

á. Keserű források.

A kisezégi víz chemiai összetétele dr. P a t a k t  elemzése szerint :
Hány súlyrészben ? (Ref.)

3 1 9

Szénsavas calcium CaC03 ... ... 0,1562
Szénsavas magnézium MgCO, ... ... ... 0,2604
Kénsavas natrium Na2S04_ ... ... . ... 13,7491

/  Kénsavas magnézium MgS04... ... ... 3,1248 [3]
Chlornatrium NaCl ... . ... ... 1,4062
Aluminiumoxyd A1j0 3 .. . . . . . .  0,1042
Szerves anyagok. _.......... ... ... ... ... 0,1042

Összesen _ . 18,9051
Szénsav... ... ... _ ... __ ... ... ... 0,0112

Ezen vízzel összetételre nézve a szomszédos kis-sármási keserű víz meg
egyezik.

Novalyon, Mócson és Nagy-Ölyvesen is voltak keserű vízforrások, de ezek 
részint eliszaposodtak, részint kiszáradtak. L o c z k a  J ó z s e f .

(28.) Dr. Hankó Vilmos : A  nagyági sylvanit és nagyágit chemiai elemzése.
(Math, és természettud. értesítő. Kiadja a magy. tud. Akadémia. 6. kötet. 
340. 1. 1887/8. Budapest.)

1. A sylvanit chemiai elemzése.

Szerző ezen ásvány faji súlyát két kisérlet középértéke szerint 8,036158-nak 
találta. Minőségi elemzés által kimutatott benne: Ezüstöt, aranyat, rezet, vasat, 
ólmot nyomokban. A mennyiségi elemzésre 0,7102 g-nyit használt fel.

Ezen ásványt különböző előfordulási helyeiről már többen, de eltérő ered
ménynyel, elemezték. Szerző ezen eltéréseket az anyag tisztátalanságának tulaj
donítja. Végre pedig a különböző elemzéseket a következő táblázatban állítja
e g y b e  :

Offenbánya, Offenbánya, Offenbánya, Offenbánya, Colorado, Colorado, Nagyág.
Kla lm.oth li ERZ ELIUS Petz Sípőcz Gknth Clarké H an k ó .

K o v a s a v ___ ---- — — — 0,59 ---- 0,3238
Ezüst 10 1 1,33 11,47 11,90 11,92 10,55 11,5742
A r a n y  . ... 30 24,00 26,97 25,87 25,67 26,39 26,0771
R é z ■— 0,76 0 , 1 0 0 ,2 1 •— ' 0,0872
Vas ■— 0,40 1,17 4,45 0,2956 [4]
T e l lu r 60 51- 52 59,97 62,45 58,87 52,96 61,9825
Ó lo m _j — 1,50 0,25 0,46 ' — n y o m o k b a n

A n t i m o n — 0,58 — — —

K é n — 1,05 5,62 —

C z in k — -— — ■— 0,06 —  ' —

r  (2 á l )



2. A nagyágit chemiai elemzése.
Faji súlya szerző két kísérletének középértéke szerint : 7,3472.
Alkotó részei : Ólom, arany, vas, kén, tellur, antimon. Két mennyiségi 

elemzéshez szerző összesen 1,2313 g anyagot vett.
Ezen ásványt szintén többen elemezték, az egyes elemzések közti eltéré

seket szerző az ásványban előforduló tisztátalanságoknak tulajdonítja.
A nagyágit elemzéseit szerző következő táblázatban állítja össze :

3 2 0  IRODALOM.

K l a p r o t h  S c h o e n l e i n B r a n d e s B e r  i h i e r K a p p e l F o l b e r t S i p ő c z H a n k ó

Kovasav — — — — — — 0,3059
Ólom . 54,0 50,776 55,49 63,1 60,10 60,83 56,81 57,2049
Arany... . . .  9,0 9,112 8,44 6,7 12,75 5,84 7,51 7,6155
Vas... __ — — — — — — 0,41 0,3381

1] Kén .... ... 3,0 8,066 3,07 11,7 8,56 9,76 10,76 9,9500
Tellur .. . 32,2 30,523 31,96 13,0 15,11 17,22 17,72 17,8554
Antimon — — — 4,5 — 3,69 7,39 6,9554
Ezüst __ 0,5 0,530 nyom. — 1,82 — ' — —

Réz ... 1,3 0,993 1,14 1,0 — — — —

Selen — — — — 1,66 nyom. — —

L o c z k a  J ó z s e f .

(29.) Dr. Steiner Antal : Ásványvíz elemzéseit. (Math, és temiészettud. érte- 
síőt. 6. kötet. 197. 1. Kiadja a magy. tud. Akad. Budapest.) 1887/8.

1. A « Szent-Andrássy » ásványvíz vegyi elemzése.
Ezen forrás Szepesmegye északi részébe Szent-András faluban jön felszinre. 

A frissen merített víz ize igen kellemes frissítő és csípős. Hőmérséklete 8,1° C ; 
faji súlya 1,004081. A forrásvíz szilárd alkatrészeinek mennyisége 1000 g vízben:

Jodnatrium NaJ ... ................... 0,000026 g
Bórsavas natrium NaB02 ... ... ... 0,007720 «
Chlorammonium (NHJC1 ._ ... ... 0,007014 «
Kénsavas natrium Na2S04 ... ... ... 0,173423 «
Chlornatrium NaCl ... ... _ ... ... 0,152176 «
Kénsavas kalium K2S04 ... ... ... 0,165970 «

« magnézium MgS04 ........... ... 0,918785 «
Szénsavas magnézium MgH2(C03)2 ... 0,367700 «.

, « calcium CaH2(COs)2 ... ... ... 3,015304 «
« lithium LiHCO, ... .......... . 0,007560 «
« vas FeH2(C03)2. _ ... .... ... 0,001646 «

Aluminiumhydroxyd Al„(OH)„ ... ... 0,001051 «
Titansavhydrát Ti03H2 ..........  0,000634 «
Szénsav C02 ................   ... ... ... 2,503050 «
Foszforsav.. _ . . . . . .  . . . .  . .  nyomok.
Kovasavhydrát Si03H2... ................. . 0,051233 «
Az összes alkatrészek mennyisége ... ... 7,373292 g

A szabad és félig kötött szénsav 1000 gr. vízben 1760 cm3-t tesz ki.
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2.'A Horka-Szent-Andrássy «Stefánia» forrás vegyi elemzése.

Azon körülménynél fogva, hogy Horkán a talajviszonyok ugyanazok mint 
az igen közeli Szent-Andráson, valamint az elemzési eredmények szerint is szerző 
valószínűnek tartja, hogy e források hasonló eredetűek vagy talán egy és ugyan
azon földalatti vízmedenczének kifolyásai.

A forrás vize átlátszó tiszta, kénkönenyszagú, ize kellemes savanyú, kissé 
csípős. A víz hőmérséklete 9,2° C ; faji súlya 1,00402.

Ezen forrás 1000 súlyrészében foglaltatik :

Natriumborat NaBO,... ... ... ... 0,019880 g
Ammoniumchlorid (H4N)C1 _ . 0,002110 «
Natriumchlorid NaCl 0,262600 «

« sulfat Na2S04 ... ................... 0,274646 «
Kaliumsulfat K2S04 ... ................. . 0,192566 «
Magnéziumsulfat MgS04 ... ........... 0,621366 «

« bicarbonat MgH2(C03)2 0,744226 «
Calcium « CaH2(CO„)2 ... 2,874982 «
Lithium « LiHCOs 0,005486 «
Ferrum « FeH2(COs)2 ... 0,009486 «
Hydrogensilicat Si03H, ... . . ........... 0,038870 «
Titansavhydrat Fi03H2 ... ... ... 0,000793 «
Szabad szénsav C02 ... ... 2,097040 «
Kénköneny H2S ... 0,000540 «
A vízben oldott anyagok összege ... ... 7,144603 g

íl]

Nyomokban jód, aluminiumhydroxyd és foszforsav.

Szabad szénsav ... ... ... ... _ 1000,4 cm3
Szabad és félig kötött szénsav ... ... 1618,0 «

3. A lublói fürdő forrás {Mária forrás) elemzése.

A forrásból merített víz szagtalan, nem egészen kristálytiszta, hanem kissé 
opalizáló. Ize elébb kellemes, de későbben a téntához hasonló kellemetlen utó
ízzel bír.

A forrásvíz hőmérséklete 8° C ; fajsúlya 1,000895.
E forrásvíz vegyi elemzéseinek eredményei :

Kaliumchlorid KCl .................  .... ...
1CXX) s. r. Vízben 

0,00108 g

Strontiumsulfat SrS04 . . ... 0,00060 «
Kalium « K2S04 ......... 0,00432 «
Natrium « Na2S04 0,00955 «
Natriumhydrocarbonat NaHC03 0,00091 «
Calcium « CaH2(C03)2 ... 0,55782 «
Magnézium « MgH2 (C03)2 0,52390 «
Ferrum « FeH2(C03l2 ... 0,04110 «

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. (áá3) í21

12 ]
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Calciumphosphat Ca3(P04)2 
Hydrogensilicat Si03H2 ... _
Aluminiumhydroxyd Al2(OH)(i . . ... ___
Lithium _______
Szabad szénsav C02 . _ ___ ___ ........ .
A vízben oldott anyagok összege ___
A szabad és télig kötött szénsav kitesz ...

1000 s. r. vízben

0,00224 g 
0,09523 «
0,00043 « 
nyomok 
1,81799 «
3,05577 g 
1085,4 cnr'-t.

L o c z k a  J ó z s e f ,

(30.) Dr. H ankó V ilmos : Néhány új ásványvízelemző készülék ismertetése. 
(Math, és Természettud. Értesítő. 1887/8. 6. kötet. 206. 1. Kiadja a magy. 
tud. Akad. Budapest.)

S z e r z ő  h á r o m  k é s z ü lé k e t  í r  l e .  Az e l s ő  e g y  O ELH O FER-féle szénsav m e g h a t á 

r o z ó  k é s z ü lé k , m e ly l y e l  a  f o r r á s n á l  a  v íz  ö s s z e s  s z é n s a v á t  e g y  ó r a  a la t t  k ö n n y e n  

m e g h a t á r o z h a t n i .  A k é s z ü lé k k e l  a n a ly t ik a i  p o n t o s s á g o t  e l é r n i  u g y a n  nem l e h e t ,  

d e  a  s a v a n y ú  v i z e k b e n  l e v ő  s z é n s a v  g y a k o r la t i  m e g h a t á r o z á s á n a k  t ö k é le t e s e n  

m e g fe l e l .

A m á s o d ik  k é s z ü lé k  e g y  OE LH O FE R -féle p a la c z k n y i t ó ,  m e ly l y e l  a s a v a n y ú  

v i z e t  a  p a la c z k b ó l  a  l e g c s e k é l y e b b  s z é n s a v v e s z t e s é g  n é lk ü l  e g y  m á s ik  e d é n y b e  p l . 

e g y  s z é n s a v  m e g h a t á r o z ó  k é s z ü lé k b e  v e z e t h e t n i .  A k é s z ü lé k  t u la jd o n k é p i  r e n d e l 

t e té s e  a z , h o g y  e z z e l  a  k ö z ö n s é g  a z  á s v á n y v iz e k e t  o l y  á l la p o t b a n  é lv e z h e s s e  a m in t  

a  t e r m é s z e t  a z o k a t  a d ja . A k é s z ü lé k e t  E d e s k u t h y  f o g ja  á r u ln i .  A h a r m a d ik  k é s z ü 

lé k  e g y  a  s z e r z ő  á lta l  m ó d o s í t o t t  Mohr-féle s z é n s a v m e g h a t á r o z ó  k é s z ü lé k .  A k é s z ü 

lé k e k  s z e r k e z e t é t  i l l e t ő l e g  a z  e r e d e t i  é r t e k e z é s r e  u t a lu n k . L o c z k a  J ó z s e f .

(31.) H ankó V ilmos : A kérői kénes ásványvizek és a kolozsi nagy sóstó vizé
nek chemiai elemzése. (Math, és Természettud. Értesítő. 1888/9. 354. 1. 
Budapest.)

A kérői fürdő Szolnok-Doboka megye Kérő községének határában fekszik, 
közvetlenül a Kolozsvárról Szamos-Ujvárra vezető országút mellett.

1. A kérői « Bánffy-forrás » chemiai összetétele :
10(X) s. r. vízben

Chlorlithium LiCl 0,0036
Chlorkalium KCl 0,0290
Chlornatrium NaCl . . ___ ...  ........... 1,7681
Natriumsulfat Na2S0. __. . ___ ... ... 0,0998
Natriumcarbonat Na„C03 ___ . .___ 0,3923
Vas « FeCOs ... ... 0,0032
Mangan « MnCO, ... ... ... ... 0,0097
Calcium « CaC03 _„ ... ... ... 0,0367
Magnézium « MgCOs ... ... ... ... ... 0,0119
Kovasav Si02 —  —  — - —  — - 0,0439
A nem illő alkotórészek összege ___ ___ .... 2,3976

(224)
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Szabad és félig kötött szénsav
1000 e. r. vízben

0,4-043
Kénhydrogen ... ........... 0,0238
A víz fajsúlya ___ ... ... ___ ... 1,002784

2. A kérői «Czakó-forrás» chemiai összetétele.

Chlorlithium LiCl ... ... .
1000 8. r. vízben 

.. ... ... 0,0012
Chlorkalium KCl .... ... ... ... ... ... 0,0294
Chlornatrium NaCl .. 1,1106
Natriumsulfat Na2S04 _ 0,1065
Natriumcarbonat Na,CO, .. ... 0,7640
Mangan « MnCO, 0,0116
Vas « FeCOs ........  0,0101
Calcium « CaC03 0,0511
Magnézium « MgC03 _ ... ... ... 0,0078
Kovasav Si02 ... ... . 0,0203
A nem illő alkatrészek összege . ... ... 2,1126
Szabad és félig kötött szénsav . . . .  . 0,1931
Kénhydrogen ... ... ... . .. ... .. ... 0,0012
A víz faj súlya 1,002243

E források vize kristálytiszta, erős kénhydrogen szagú ; izök nem kellemet
len, gyengén sós. Hőmérsékletük : 10° E.

A kérői ásványvizek a hideg, sós, kénes vizek közé tartoznak és össze
tételükhöz képest a szobránczi vizekhez, «Harrowgate» hírneves angol fürdő, 
«Lostorf» svájczi fürdő vizeihez állnak legközelebb.

3. A kolozsi nagy sóstó (Dörgő) vize.

A tó vize tiszta, szagtalan; ize erősen sós. Hőmérséklete 18,5° C. 
E sóstó vizének chemiai összetétele :

Chlornatrium NaCl ... ... ... ... ... _. . 219,5377
Chlormagnézium MgCl2 ... ... 1,0014
Chlorcalcium CaCl2 ... 2,4938
Chlorkalium KCl . 0,3199
Chlorlithium LiCl _. . . . . . . 0,0698
Natriumsulfat Na2S04 ... ... ... 0,0772
Calciumsulfat CaS04 ... _ . . . . 3,2957
Vascarbonat FeCO, ... ... ... _ 0,0263
Mangancarbonat MnCO, .. .... ... 0,0309
Kovasav SiO,... ................ 0,0173
Jód és Bróm J és Br nyomok
A nem illő alkotó részek összege 226,8700
Szabad és félig kötött szénsav 0,0998
A víz Lji súlya 1,174922
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Ezek szerint a kolozsi «Dörgő» vize a legerősebb hideg sósvizek közé tar
tozik. Összetételéhez képest Európa legconcentráltabb sósvizei közé tartozik és 
mint ilyen a halli és reichenhalli vizek mellett foglal el igen előkelő helyet.

L o c z k a  J ó z s e f .

(32.) L udwig E. : A Tárcsán (Vasmegye) előforduló savanyú vízforrások 
chemiai elemzése. (G. Tschermak, Mineralog. und petrogr. Mittli. 9. 1887. 
p .  77—86.)

E fürdőhelyen nyolcz ásványvízforrás van,'melyek közöl csak a Károly-, 
Miksa- és Gáborforrások elég bővizüek s már 1620 óta mint gyógyforrások hasz
nálatban vannak.

«A tarosai források keletkezésére nézve jelentősek lehetnek azon bazalt- 
eruptiók, melyek Ober-Pullenderf és Landsee mellettt Tarosától északkeletre a 
congeriarétegeket áttörik. Egy vonulat, mely azon bazaltokat a gráczi öböl vul
kanikus képződményeivel Gleichenberg és Klöch mellett összeköti, fürdőnket 
érinti, melynek szénsavdús forrásai a föld belsejének egy korábbi erőteljes műkö
désére mutatnak. »

Szerző a Károly- és Miksaforrások vizét teljesen elemezte, a Gáborforrás 
vizében csak a vasat, chlort és szénsavas nátriumot határozta meg s a chlort mint 
chlornatriumot vette számba. Az elemzések eredménye a következőkben olvasható :

Kénsavas Kalium K2S04 
« Natrium N a2S04 

Chlornatrium NaCl
Bromnatrium NaBr ..................
Jodnatrium NaJ ...........
Szénvasas natrium Na2COs 
Bórsavas « NaB02 ... 
Szénsavas lithium Li2C0g 

« calcium CaCO„ 
Eoszforsavas calcium Ca3(P04)3 
Szénsavas strontium SrC08 ... ...

« baryum BaCOg...
[1] « magnézium MgC03

« vas FeCO„. .
« mangan MnCO„

Aluminiumoxyd A12Q3 
Kovasav anhydrid SiÖ2 ...
Szerves anyagoké.
A szilárd részek összege (kiszámítva) 
Félig kötött szénsav 
Szabad szénsav _ . ... ...
Fajisúly . ... .........
Hőmérsék _ . ... ... ....

10,000 súlyrész vízben1.
Károlyforr ás 2.

Miksaforrás
3.

Gáborforrás

0,7352 0,7378 —

5,3476 7.0272 —

5,2295 5,6169 0,0808
0,0298 0,0204 —

nyomok nyomok —
9,0294 8,8553 0,1857
0,0068 0,0071 —

0,0498 0,0335 —

11,6637 10,1806 ---•
0,0028 0,0039 ---. ■:
0,0364 0,0363 —

0,0012 0,0012 —

4,2590 4,5839 —

0.0802 0,2009 0,2300
0,0164 0,0206
0,0050 0,0025
0 5784 0,5280
0,0897 0,0549 —

37,1609 37,9310
1 1.1858 10,6688 —

23,1779 16,3264
1,004397 1,0042 . -
12,2° C 13,4° C

A tárcsái savanyú vízforrások konyhasó és glaubersó tartalmuknál fogva 
részint az alkalis-muriatikus, részint az alkalis-glaubersós savanyú vizek közé 
sorolhatók. L o c z k a  J ó z s e f .
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ÜBER DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE 
DER ETAS-KOHLENGRUBEN VON RESICZA-D0MÁN UND IHRER

UMGEBUNG.
V on

G éza v .  B en e . 

(Mit Tat. IV.)

Die Lyas-Kohlenflötze, welche unter der von Besicza— Krassó-Szörényer 
Comitat —  südlich gelegenen, beziehungsweise unter der Südlehne des 
Architza-Berges und unter dem Dománer Thaïe abgelagert sind, bilden seit 
Beginne dieses Jahrhunderts, insbesondere aber seit dem Jahre 1855, als das 
damalige 23,4 Quadratmyriameter Fläche messende, im heutigen Comitate 
Krassó-Szörény gelegene Dominium vom Staatsärar in den Besitz der priv. 
österr.-ung. Staatseisenbahn-Gesellscbaft überging, den Gegenstand eines 
intensiven Bergbaues, indem selbe eine, besonders zu Hüttenzwecken sich 
sehr eignende Kohle liefern.

Es besteht von altersher die Ansicht, dass diese Kolilenflötze mit den 
Anina-Steyerdorfer Flötzen in ein und derselben Mulde, und zwar in der 
nördlichsten Bucht derselben zur Ablagerung gelangt sind. Die diesbezüg
lichen Ansichten sind sehr widersprechend, jedoch kann heute, trotz den 
sowohl am Nordflügel als auch im Süden, bei Anina und Steyerdorf ge
machten bedeutenden Aufschlüssen, weder eine bestimmte Concordanz der 
Klötze beider grosser Reviere, noch die Behauptung, dass zwischen denselben 
kein Zusammenhang bestehe, mit apodiktischer Gewissheit gesagt werden.

Ehemals wurden die Flötze von Domán durch Stollenbaue gewonnen ; 
diese Baumethode war damals Dank der Configuration der Taggegend und 
der steilen Lagerung der Flötze sehr vortheilhaft, bis die Abbaue die Sohle 
des Dománer Thaies erreicht haben. Aber schon vor Eintreffen dieser Epoche 
haben unsere fürsorglichen Vorfahren zwei Schächte abgeteuft, und zwar
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den Almásy-Schacbt am Westende und den Szécsen-Schacht am Ostende 
des Dorfes Domán.

Die wichtigsten Unterbaustollen, «Ferdinand,» «Prinz Carl» und die 
«Carolina» waren in den sechziger Jahren durch die Abbaue erreicht, aber 
schon im Jahre 1852 wurde aus dem Berzawa-Thale der Franz Josefs-Erb- 
stollen begonnen. Den Horizont dieses Stollens erreichte der Szécsen- 
Schacht 1855. Später wurde der Erbstollen auch aus dem im Budinik- 
Thale abgeteuften, 68,27 m tiefem Lichtschachte mit zwei Gegenorten, 
aus dem 147 m tiefen Szécsen-Schachte und auf dem Resiczaer Feldorte, 
also aus vier Orten getrieben. Die letzte Löcherung wurde 1864 bewerk
stelligt, und seitdem bildet dieser Erbstollen den Förderweg von den Do- 
máner Schächten zu den Eisenwerken Resicza’s, auf welchem die Förderung 
seit dem Jahre 1874 durch Anwendung zweier kleiner Locomotiven einen 
wesentlichen Aufschwung erreichte.

Die Länge des Erbstollens beträgt bis zum Szécsen-Schacht 2322 m. 
Im Jahre 1878 löcherten die Strecken des Almásy-Schachtes, 1880 aber die 
der beiden Leopold-Schächte gegen den Franz Josefs-Erbstollen; heute aber 
bewegt sich der Abbau schon allerorten in den Tiefbauen unterhalb der Erb- 
stollen-Sohle.

Krystallinische Schiefer.

Im Berzawa-Thale, namentlich am östlichen Ende von Besicza treten 
krystallinische Schiefer in beträchtlicher Ausdehnuug und Mächtigkeit zu 
Tage. Sie sind auf beiden Ufern der Berzawa in mehreren Steinbrüchen und 
in den Einschnitten der nach Székül führenden Werksbahn aufgeschlossen, 
und bestehen aus Glimmerschiefer und Talkschiefer, sind meist massig und 
undeutlich, —  gestört —- geschichtet.

An der Trace der oberwähnten Eisenbahn treten nächst den «Länden» 
die Gneisse als Liegendes der krystallinischen Schiefer zu Tage. In dem 
Stawila genannten Vororte von Resicza sind die krystallinischen Schiefer 
im Hangenden von südlich einfallendem Rothsandstein überlagert, welcher 
weiterhin die Hauptmasse des Architza-Berges bildet.

Die vorerwähnten Gneisse enthalten nordöstlich von Resicza in den 
Gemeinden Tyrnowa, Oliabitza und Apadia manganreiche Eisenerz-Lager, 
auf welchen die österr.-ung. Staatseisenbahn-Gesellschaft in den Tilfa Fine- 
tului und Tilfa Galbina genannten Beigen Bergbau betreibt.

Dyas, Rother Sandytein.

In der Nähe des Erbstollen-Mundloches, in den Einschnitten der Park
wege bei dem Directionscastell, überhaupt am nördlichen Fusse des Architza- 
Berges, sind sehr glimmerreiche, dunkelrothe, massig geschichtete Sandsteine
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sichtbar, welche an mehreren Stellen mit tief dunkelrothen, ins violette spie
lenden, schuppigen Schiefern wechsellagern und gleichmässig in S fallen.

Diese Schichten waren auch durch den Franz-Josefs-Stollen verquert, 
hier sind sie aber infolge der Stollen-Ausmauerung unzugänglich. Unterhalb 
des Sattels, welcher die beiden Kuppen des Arcliitza-Berges verbindet, be
findet sich an der Nordlehne ein alter Steinbruch inmitten einer grossen 
Waldlichtung; hier sind die Bothsandsteine auf circa 10 m Teufe entblösst.

Am Fusse des Steinbruches ist grobes Quarzconglomerat, darüber feiner, 
glimmerreicherer, grünlich-grauer Sandstein sichtbar, in dessen Spalten 
stark auf Kupfer reagirende, lichtgrüne Krystalle (Malachit?) Vorkommen, ja 
stellenweise ist das Gestein mit diesen Krystallen völlig imprägnirt.

Auf diese, unter 42° in S fallende Schichten sind rothe, dann gelbliche 
und graue Sandsteine gelagert, welche im oberen Teile der Wand des Stein
bruches wiederholt mit ebensolchen rothen Schiefern wechsellagern, wie selbe 
am Fusse der Architza zu sehen sind.

Den Bergrücken entlang nach 0 gehend, erreichen wir bequem die 
Architza-Spitze ( +  571 m Seehöhe), von welcher südlich in ausgedehnten 
Steinbrüchen Domaner Insassen Mühlsteine brechen.

Auf der Architza-Spitze enthalten die Conglomerate faustgrosse, ja 
selbst grössere Quarz-Geschiebe, sie sind gegen S von feinerem Conglomerat, 
weisslichen (glimmerreichen), dann grauen (bitumenreichen) und röthlichen, 
von Eisenoxyd gefärbten Sandsteinen überlagert. An mehreren Orten ist die 
unregelmässige, übergangslose wechselnde Färbung der Schichten gut zu 
sehen. Die weissen Schiefer treten in Bänken von 0,05— 0,02 m Mächtigkeit 
auf, und bestehen fast ausschliesslich aus Glimmer und kaolinartig ver
witterter Feldspathmasse.

In all diesen Schichten habe ich trotz vielfacher Ausflüge zwischen 
Domán und Resicza bisher keine Spur organischer Wesen gefunden. In den 
dunkelrothen, schiefrigen Sandsteinen findet man, besonders an den Spalt
flächen häufig bohnengrosse, festere Körner, welche aber bei eingehender 
Untersuchung eine der Materie des Muttergesteines identische Zusammen
setzung zeigen.

Eisenoxydreiche Sandsteine finden sich nicht nur hier auf der Südlehne 
der Architza, welche zweifellos der Dyas angehören, sondern auch im Lyas, 
in der Nähe der Flötze. So habe auch ich wie L. v. B oth (Jahresbericht 
der königlich geologischen Anstalt 1887) gefunden, dass die Eisenschüs- 
sigkeit oder der Mangel desselben für die Beurtheilung dessen, ob wil
es mit dyasischen oder lyasischen Sandsteinen zu thun haben, nicht 
massgebend ist.

Massgebender dürfte meiner bescheidenen Meinung nach der Umstand 
sein, dass in den Dyas-Sandsteinen der Feldspath zumeist stark hervortritt,
ferner die bunte, fleckige Färbung grösserer Massen, während in den Lyas-
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Sandsteinen Feldspath nur als sehr zurücktretendes Bindemittel auftritt und 
die Schichten gleiclimässig gefärbt erscheinen.

In den oberwähnten Steinbrüchen stieg ich südwärts hinab und fand 
in den hängendsten der dort zu Tage liegenden, glimmerreichen, schiefrig 
geschichteten Sandsteinen einen Pflanzen-Abdruck, wie solche aus den Lie
gendschichten des ersten Flötzes unter Almásy aus der Grube bekannt sind. 
Im Liegenden der obertägigen Fundstelle sind lebhaft farbig gefleckte, grobe 
Conglomerate und die oberwähnten Schiefer zu sehen. Ich glaube daher, 
dass diese Fundstelle (circa 200 m südlich vom Triangulirungszeichen der 
Architza-Spitze) beiläufig an der Scheidung des Dyas und des Lyas liegt.

Die beschriebenen Bothsandstein-Schichten fallen in ihrer ganzen 
Mächtigkeit, vom Berzawa-Thaïe an bis an ihr Hangendes sehr regelmässig 
in S; den Verflächungswinkel habe ich mit 26°— 42° gemessen.

Von dem Fundorte des oberwähnten Pflanzenrestes circa 50 m weit 
gegen das Liegende ist noch eine Bank von wenig Centimeter Dicke dunkel 
grauen Schiefers zu erwähnen, zwischen feinkörnigem Conglomerat einge
lagert. Dieser Schiefer ist dünnblättrig, zerfällt in feine Schuppen, und be
steht aus einem thonig bituminösen Haufwerk unkenntlicher Pflanzenreste. 
In 1107 m Länge des Franz-Josefs-Erbstollens wurden dunkle Schiefer ver- 
quert, welche gegenwärtig durch die Stollen-Mauerung verdeckt sind. Ich 
halte dafür, dass die beschriebenen Bothsandsteine in die untere Etage der 
«Bothsandsteine» K u d e r n a t s c h  z u  reihen sind.

Lyas.

Die Grenze zwischen Dyas und Lyas ist am Erbstollen noch schwerer 
bestimmbar als über Tage ; sie scheint aber vom zweiten Flötze gemessen 
in circa 300 m zu liegen.

Die Lyas Sandsteine sind im allgemeinen in den liegenderen Schichten 
quarzreicher, in den hängenderen glimmerreicher.

Lyas-Conglomerate kommen im Hangenden des zweiten Flötzes nicht 
mehr vor, und sind an der Scheidung —  Liegende des Lyas —  am grob
körnigsten. Es sind zwei bauwürdige Flötze bekannt, deren Mächtigkeit 
sowie die Zahl der flötzbildenden Bänke derselben ungemein veränderlich ist.

Diese Flötze liefern eine sehr reine Flammkohle, deren Aschengehalt 
zwischen 7— 8°/o schwankt.

Das erste oder Hangendflötz ist im östlichen Grubenfelde (Leopold- 
Schächte) einbänkig, 1 — 2 m mächtig, zwischen den Schächten Leopold und 
Szécsen gleichfalls einbänkig, aber oft über 2 m mächtig, westlich vom 
Szécsen-Schachte, auch im Mittel des Almásy-Schachtes ist dieses Flötz 
zweibänkig, mit 0,7— 1,0 m mächtiger Hangend- und 1,5— 2,2 m mäch
tiger Liegendbank.
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Das zweite Flötz weist noch mehr Abwechslungen auf.
Im Felde der Leopold-Schächte, wo es sehr nahe, 10— 15 m im Lie

genden des ersten Flötzes auftritt, übersteigt seine Mächtigkeit selten 0,7 m 
und wird hier auch nicht gewonnen. Zwischen dem Szécsen-Schachte und 
dem Leopold-Förderschachte ist das zweite Flötz 1,5— 3 m mächtig, ge
wöhnlich einhänkig, aber oft auch zweibänkig.

Westlich vom Szécsen-Schachte ist dieses Flötz auf eine bedeutende 
Fjrstreckung dreibänkig, und die Gesammtmächtigkeit seiner Bänke über
steigt häufig 5 m. Am vierten westlichen Szécsen-Tiefbau ist eine Stelle 
bekannt, wo seine Mächtigkeit 9 m beträgt; gewöhnlich aber schwanktliier 
die Flötzmächtigkeit zwischen 2— 3 m ; während dasselbe Flötz unter dem 
Almásy-Schachte 0,7— 1,0 m mächtig ist.

Das allgemeine Flötzeinfallen ist ein südliches und bisher seihst in 
den tiefsten Horizonten steil. Im vierten Tiefbau des Szécsen-Schachtes 
(324 m Schachtteufe) beträgt der Verflächungswinkel 50° — 63°, während 
die Flötze in den Läufen oberhalb der Erbstollen-Sohle häufig am Kopf 
stehend und sogar widersinnisch gekippt waren.

Das Hangende des ersten Flötzes ist sandiger Schiefer, sein Liegendes 
eine dünne Schieferlage ; hierauf folgt eine Reihe von wechsellagernden 
Sandsteinen und wenigen und gering mächtigen Schiefern, zusammen 
30— 70 m mächtig, endlich das zweite Flötz. Am Hangenden, richtiger 
am Dache desselben erscheint ein fast überall vorhandener lettiger Besteg, 
das Liegende ist wechsellagernd Sandstein und Schiefer, ersterer auch hier 
wie im Mittel der Flötze vorwaltend, gegen das Liegendeiin Quarzkorn 
zunehmend, bis es in wahre Quarzconglomerate übergeht.

Am ersten Tiefbau des Leopold-Schachtes, im Liegenden des ersten 
Flötzes, -— auf dem Erbstollen-Horizonte unter Almásy-Schacht, —  ferner 
in dem, aus dem Domaner Thaïe gegen 0  getriebenen, (1885 eingestellten) 
Slamina-Stollen wurden in glimmerreichem Sandstein Zamites-Abdrücke 
gefunden.

Im Liegenden des zweiten Flötzes werden hie und da Farrne gefunden, 
unter denen auch spiralförmig zusammengerollte, junge Triebe bemerkens
wert]! sind. Im allgemeinen sind, — zum mindesten in den gegenwärtig 
offenen Bauen — Pflanzen-Reste in der Domaner Grube selten.

Bemerkenswerth ist hier das Auftreten von zweierlei Eisenerzen. Das 
eine ist das eines meistens kiesigen Blackbands, welches in der Hangend
hank des ersten Flötzes häufig vorkommt, und zwar in Knollen und unregel
mässigen, meist brodlaibartigen Mügeln. Dasselbe Eisenerz ist in den bitu
minösen Hangend-Schiefern noch häufiger.

Die zweite Eisenerz-Varietät ist viel seltener. Es ist bläulich grau, mit 
weissen Adern durchzogen, und enthält mitunter in Calcitdrusen schön aus
gebildete Quarzkrystalle.

I
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Dieses Eisenerz ist in unregelmässigen, lenticulären Massen bisher 
von zwei Fundorten bekannt, und zwar aus dem westlichen Hangendschlage 
der Erbstollen-Sohle unter Almásy und aus dem östlichen Hangendschlage 
des zweiten Szécsen-Tiefbaues, nahe zum Leopold-Schacht. Auf beiden 
Fundorten war dieses Erz in sehr zähem, massigem und quarzreichem Sand
steine eingelagert. Dieses letztere Erz wurde im Laboratorium in ßesicza 
von folgender Zusammensetzung befunden :

3 3 0

Fe ... ... ... . 37,623%
Si 0» ... 10,600 «
ALÓ., ... .... . 4,500 «
Ca 0  ... ... ... 0,900 «
Mg 0  ... . . CO

P ... .... ........... 0,084 «
Glühverlust . 27,40 «

Die Flötze von Dornán sind ungemein gestört, und die Art der Stö
rungen ist eine überaus verschiedene. Im Streichen trifft man wahre Ver
werfungen, Ueberschiebungen, Faltungen und Ueberschiebungen durch Fal
tung, Aufklaffungen mit und ohne Ueberschiebung. Dem Verflachen nach 
findet man treppenartige Verwerfungen ins Hangende, seltener ins Liegende.

Alle diese Störungen treten sowohl mit vollständiger Zerreissung der 
Flötze auf, als auch mit Schleppung einer Kohlenspur.

Das Hangende der productiven Lyas-Schichten von Dornán bilden 
40— GO m mächtige, bituminöse Schiefer, welche im Hangenden des ersten 
Flötzes mit Wechsellagerung von festen Sandschiefern und Thonschiefern 
beginnen. Weiterhin nehmen die bituminösen Thonschiefer zu, bis die festen 
Bänke ganz aufhören und das ganze Gestein in einen, jeden Zusammen
hanges ermangelnden «Laufschiefer» übergeht, welcher unter dem Einflüsse 
der Atmosphärilien bei Aeusserung eines immensen Gebirgsdruckes sich 
bläht und häufig in ebenso hohem Grade Schlagwetter ausströmt, wie die 
Flötze selbst in ihren gasreichsten Partien.

Aus den liegenderen Schichten dieses, muthmasslich dem oberen Lyas 
angehörenden Schiefers, dort wo derselbe noch in festen, plattenförmigen 
und gut spaltbaren Bänken aufiritt, habe ich bisher ein einziges Exemplar 
eines schlecht erhaltenen Pflanzen-Abdruckes gefunden.

Das Hangende dieser Laufschiefer bildet der untere Dogger.

Brauner Jura oder Dogger.

An mehreren Punkten der Steinkohlengruben von Dornán stiess man 
schon vor Jahren mittelst Hangendquerschlägen auf kalkige und thonige 
Mergelschiefer, aus diesen Aufschlüssen sind uns aber weder instructive

[104]



t.v a s -k o iil u n g k u h e n  voti r e s ic z a -d o m á n .

Handstücke, geschweige denn Petrefacten bekannt. Im Verlaufe des Win
ters 1889 hat ein aus dem zweiten östlichen Tiefbau des Szécsen-Schachtes, 
nächst dem Leopold-Förderschachte getriebener Hangendschlag eben diese 
Schichten verquert, aus denen ich zahlreiche, aber leider sehr schlecht er
haltene Muschelreste gesammelt habe. Beiliegende Tafel stellt einen nach 
13h 12° 15' gelegten Schnitt der Grube dar, welche Stunde gleichzeitig dem 
Verflachen der Mergelschichten im Querschlage entspricht. Per Verflächungs- 
winkel derselben ist 35°-—40°.

Die liegendsten Mergelschichten sind dünngeschichtet.
Das Gestein ist psammitisch im Gefüge, dunkelgrau, jedoch lichter, 

denn die Hangendschiefer des Lyas, von schiefrig muschligem Bruch, 
Härte 1— 2, von weissem, auch graubräunlichem Strich, verbreitet durch 
Reibung thonigen Geruch, und wird durch Salzsäure unter Brausen ange
griffen. Eben diese liegendsten Schichten des Jura habe ich ober Tage bisher 
noch nicht gefunden, nachdem die Ausbisse derselben in dem Dománer 
sowie im Paschowitza-Thaïe durch jüngere Sedimente bedeckt sind. Hän
gendere Jura-Schichten, gleichfalls Mergelschiefer, sind besonders an der, 
von Domán über den Leopold-Förderschacht in die Sodol führenden 
Strasse und im Sodol-Thale selbst auf eine lange Erstreckung zu sehen.

Hier kann man auch beobachten, dass diese Schichten bei Domán ein 
fast WO-Streichen halten, an der Wasserscheide zwischen Paschowitza- und 
Sodol-Thal jäh nach NS gewendet sind und hier in W fallen, während das 
Einfallen bei Domán ein südliches ist.

Der westliche Flügel der so gebildeten Mulde, welcher beiläufig in der 
Gegend der von Domán nach Krassowa führenden Strasse zu suchen wäre, 
ist nicht bekannt. In der Ostlehne des Sodol-Thales und nächst dem Dorfe 
Cuptóre bilden sowohl die Jura-Schichten, wie die hier minder mächtigen 
Lyas-Bildungen eine Anticlinale zu dem nach SN streichenden Flügel, in
dem sie ebenfalls nach SN streichend, in 0  fallen. Die Synclinale des letz
teren Flügels, welche in der Gegend von Székül vorhanden sein müsste, ist 
gleichfalls unbekannt.

Es ist bekannt, dass die Lyas-Ablagerung mit der Ablagerung der eben 
beschriebenen Jurabildung nahezu vollkommen concordant ist. Die Quer
schläge des Georg-Schachtes suchen im Westflügel des erwähnten Sattels 
(Anticlinale) die Fortsetzung der Flötze des Leopold-Schachtes.

Wie erwähnt, sind die Juraschichten fast concordant dem Lyas auf
gelagert. Diese Bildungen habe ich insbesondere auf der von dem Leopold- 
Förderschachte in das Sodol-Thal führenden Fahrstrasse (auch Toplitzaer 
Strasse genannt) beobachtet, auf welcher dieselben auf mehr als 6 km, 
theils durch natürliches Ausbeissen, theils in den Einschnitten der Strasse 
zu Tage liegen. Auf dem Theile dieser Strasse, welcher zwischen dem 
Leopold-Schachte und dem gegen den Georg-Schacht abzweigenden Fahrwege
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liegt, habe ich eine grosse Anzahl von Petrefacten gesammelt, nach welchen 
hier vier Zonen zu unterscheiden wären :

1. Die Zone der Gryphaea und des Ammonites radians (?).
2. Die Zone des Pecten cingulatus und Belemnites canaliculatus.
3. Die Zone des Perisphynctes und der Goniomya.
4. Die Zone des Pecten biplex.
1. Auf der Bergseite der vom Leopold-Förderschachte in die Sodol 

führenden Fahrstrasse, von besagtem Schachte etwa 30 m östlich, tritt ein 
stark verwitterter, lichtgrauer, thoniger Mergel zu Tage, unter 40° in S 
fallend.

In diesem Gesteine fand ich eine ganze Colonie von Grypheen, wovon 
zwei Varietäten za unterscheiden sind. Die eine ist flach, plump geformt 
und ohne Verzierung der Schale; die andere schlanker, und am Schlosse fein 
längsgerippt.

Schon mit den ersten Gryphea-Funden kamen auch Posidonomyen zu 
Tage, ferner sehr flache, dünnschalige, schlecht erhaltene Ammonitenreste. 
Weitere Nachforschungen an denselben Stellen ergaben hübsche, kleine 
Ammonit-Abdrücke und Steinkerne, welche auf Ammonites radians zu deuten 
wären, aber in einzelnen Exemplaren sich auch dem A. Murchisonae nähern.

Mit diesen Petrefacten kommen eigenthümliche Pflanzenreste vor, näm
lich einzelne blattstiel- oder blattnervartige, auch wurmförmige Aeste, welche 
von einem allerdings nicht genau abgegrenzten, blattförmigen braunen Eisen
oxyd-Beschlag umgeben sind. Dies dürften die Beste von Algen oder 
ähnlichen Seepflanzen sein.

Diese «Grypheen-Mergel» sind durch feste Kalkbänke überlagert, deren 
Mächtigkeit zwischen 0,2— 1,0 m schwankt, und welche mit sandigen Mer
gelschiefern wechsellagern.

Aus diesen Kalksteinen habe ich nächst der steinernen Brücke (oberes 
Paschowitza-Thal) ein prachtvolles Exemplar einer gebogenen Pinna heraus
geschlagen, während die sandigen Schiefer an Posidonomya sehr reich be
funden wurden.

Vor Abschluss dieser Abhandlung habe ich an derselben Stelle ein 
winzig kleines Petrefact gefunden, welches ich für eine Form der Polypla- 
cophora, und zwar für Chiton halte. Ich fand sie im sandigen Posidonomya- 
Schiefer.

Von derselben Fundstelle rührt ein nicht sehr deutlicher Best eines 
Ammoniten her, welcher dem Perisphynctes nahe steht; ferner ein sein- 
schöner kleiner, einem Laubblatte ähnlicher Abdruck. Auch diese Beste waren 
in den sandigen Schiefern.

2. Weiterhin fand sich nahe diesem Fundorte eine Anzahl sehr hüb
scher Pinna-Steinkerne in thonigen Mergellagern zwischen den Kalkbänken, 
ferner in sandigeren Schieferlagen sowohl schön gerippte Pecten, u. z. Pecten

[100]

332



/ LYAS-KOHLENGRDBEN VON RESICZA-DOMAN. 3 3 3

fibrosus Sow. Goldfuss, als auch Pecten cingulatus tíolclf., welche zwar min
der charakteristisch sind, aber dennoch schon aus dem Grunde hier beson
ders erwähnt werden, weil selbe hier, und zwar 150 Schritte westlich vom 
zweiten Strassen-Durchlass — an der letzten Südcur ee der Fahrstrasse vor der 
Wasserscheide —  mit Belemniten gemeinsam, und zwar Bdemninites canali
culatus in solcher Menge Vorkommen, dass ich selbe bisher an dieser Stelle 
noch zu jeglicher Gelegenheit finden konnte.

8. Wenn wir die Wasserscheide der Paschowitza und Sodol über
schreiten, eröffnet sich uns ein prachtvoller Anblick auf das schöne Sodol- 
Tlial und die Vorläufer der in der Ferne auftauchenden Muntje Semenik. 
Indem wir die Fahrstrasse weiter — jetzt bergab —  verfolgen, gewahren wir 
im Strassen-Einschnitte wieder solche Kalkbänke, wie solche oberhalb des 
Paschowitza-Thales anstehen, wir finden darin aber eine von ersterer we
sentlich verschiedene Fauna und Flora.

In den braun verwitterten, innen oft noch blaugrauen Kalkbänken, 
deren Mächtigkeit hier bis zu 2 m steigt, findet man noch hie und da ver
einzelte Bruchstücke der Gryphæa, auch Lima; die Ammoniten aber, von 
denen ich zwei schöne Exemplare sammelte, sind unzweifelhafte Peri- 
sphyncten, von denen der eine nach der freundlichen Bestimmung des 
Herrn Chefgeologen L . v. Both Perisphynctes funatus Opp. sp., der auf 
Callovien hindeutet; der andere -— nach demselben Gewährsmann —  Peri
sphynctes aurigerus Opp. sp. ist, der uns bereits auf das obere Bathonien ver
weist. Beide scheinen sich in der Gesellschaft von Goniomya und Phola- 
domya besonders wohl gefühlt zu haben, denn ich fand sie hier ebenso 
schaarenweise wie die Gryphæen mit dem kleinen Ammonites radians (?) 
bei dem Leopold-Schachte.

Ebenda fand ich mehrere Pinna-Beste aut wohlerhaltener, schön 
lichtgrün gefärbter Schale, ferner mehrere schöne Farren-Abdrücke, und 
im Hangenden dieser Schichten

4. ein Pecten, muthmasslich Pecten biplex.
Gegen S auf der Strasse fortschreitend, kommt man wieder an liegen

deren Schichten vorbei, in welchen ich auch wieder Ammonites radians fand.
Wenn man sich nun gegen N wendend die untere, nach Besicza 

führende Strasse verfolgt, kann man fortwährend liegendere Jura-Schichten 
beobachten.

Hier fand ich keine besonders brauchbare, organische Beste ausser 
sehr zahlreichen roth braunen, kugeligen Gebilden, welche ich zuerst für 
Goncretionen hielt, die sich aber bei eingehender Behandlung als Nalica 
entpuppten.

Es sei noch erwähnt, dass Limaiund Anatina von den Grypheenmer- 
geln an bis zu den Perisphynctes-Kalken, ferner mit Pecten cingulatus 
und Perisphynctes auch eine fiaclie, glatte Pecten-Art vorkommt.
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Zum Schlüsse will ich noch erwähnen, dass diese Juragebilde keine der 
grossen Dislocationen der Lyas-Schichten erlitten hatten ; letztere müssen 
demnach noch vor der Ablagerung des Jura jene Störungen erfahren haben, 
welche durch den Bergbau aufgeschlossen sind.

Die tieferen der hier beschriebenen Schichten repräsentiren muth- 
masslich die tiefste Etage des mittleren Jura. Trotz meiner wiederholten 
eifrigen Nachforschungen besteht hier eine Lücke zwischen dem Ammonites 
radians und Ammonites Perisphynctes, indem die dem A. Murchisonae, 
A. Humphresianus und A . macrocephalus entsprechenden Glieder fehlen. Die 
nähere Bestimmung der von mir gefundenen Perisphynctes wird erst nach- 
weisen, ob dieser blos eine Uebergangsform in die oberen Jura-Schichten ist, 
oder ob er denselben thatsächlich angehört ?

Oberer Jura.
An der vom Szécsen-Schaehte südlich gelegenen Berglehne, ferner in 

den vom Dorfe Domán südlich und östlich gelegenen Thälern, sind die Aus
läufer des Ponor-Berges durch cavernöse, dunkel blaugraue, massige Kalke 
gebildet. Dasselbe Gestein bildet eine Beihe von Klippen an der westlichen 
Thalseite der Sodol, mit welchen ein nördlicher Ausläufer des Ponor, die 
Dernovas-Kuppe steil nach N und kahl nach 0  abfällt.

Dieser Kalkstein ist sehr dicht, bricht muschlig, und frisch gebrochene 
Stücke klingen auf einander wie Scherben. Er ist an Concretionen von 
Feuerstein reich, und bisher fand ich in ihm keine organischen Beste. Dieses 
Gebilde ist dem braunen Jura concordant aufgelagert, fällt bei dem Szécsen- 
Schachte in S, im Sodol-Thale in W ; unter dem Dernovas ist dasselbe 
massiger.

Dieser massige Kalk, welcher mit Kudernatsch’s «Concretionen- 
Kalk» identisch ist, wird von einer Kalkdecke anderen Charakters überlagert, 
welche nach meinen eingehenden Untersuchungen die Hauptmasse des 
Ponor zusammensetzt, ja selbst der südlich von Jabalcsa gelegene Pascha- 
Berg ist hauptsächlich aus diesen Kalken aufgebaut.

Die Spitze des Ponor erhebt sich 809 m über den Spiegel der Adria, 
die des Pascha-Berges 509,2 m.

Dieses Gebilde besteht aus einer fortwährenden Wechsellagerung von 
den eingangs beschriebenen « Concretionen-Kalken» ähnlichen Kalksteinen mit 
bald dünneren, bald mächtigeren, aber stets sehr regelmässigen Lagen von 
Feuerstein. Die Beschreibung des Herrn v. B o t h  über die Gesteine des Cracu 
Salamoni in der Umgebung von Steyerdorf passt vollkommen auf diese 
Schichten des Ponor, so dass ich ebenso die liegenderen, massigen « Con
cretionen-Kalke» in die Callovien-Etage, die hängenderen, mit Feuerstein 
wechsellagernden Plattenkalke in die Oxford-Etage gehörig halte.
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Ich werde nicht ermangeln, diese bisher sehr versteinerungsleer befun
denen Schichten bei jeder Gelegenheit weiter zu durchforschen, umsomehr, 
als eben diese Schichten durch unsere Berg-Ingenieure aus mir unbekannten 
Gründen mit Ausnahme der «Ooncretionen-Ka!ke» für Kreidekalke be
zeichnet wurden, wiewohl seihst die lusher spärlichen palaeontologischen 
Funde auf den oberen Jura deuten. Bisher fand ich nämlich in besagten 
Plattenkalken in einem Seitengraben der Yalea Grunjului einen kleinen 
Ammoniten, welcher dem Peltoccras ähnlich, und ganz bestimmt kein 
Kreide-Ammonit ist.

Südöstlich von Domän, im oberen Theile des Grabens, welcher am 
Ostende des Dorfes ausmiindet, fand ich ein Bruchstück eines der Oppelia 
gleichenden Ammoniten, einen winzigen Belemnites und einen (?) Tere- 
br atula-Steinkern.

Am Abstiege vom Ponor nach W gegen das obere Nermeth-Thal zu 
kann man die Plattenkalke tief herab verfolgen, und hier findet man auch 
in den Kalkbänken oft wurzelförmig verzweigte Feuersteine, bis man im Ner- 
meth-Thale selbst, wo der (im Sommer gänzlich versiegte) Bach nach N fliesst, 
wieder massige Kalke antrifft, welche hier nach 14h unter 42° verflächen.

Wenn wir nun dem Laufe des Baches weiter folgen, finden wir an dem, 
mit 43?> m bezeichneten Punkte der Generalstabskarte Lyas-Schichten an
stehend. Unter dem massigen Kalke sind söhlig gelagerte, bituminöse Schie
fer, darunter schieferige Sandsteine, weiter im Liegenden abermals dunkler 
Schiefer zwischen verwitterten Sandsteinen zu sehen. Die letztere Schiefer
bank fällt mit 25° in W. Aehnliche Lyas-Ausbisse sind im Uljanicza-Thale 
(auch Valea Olenika genannt), ferner in noch grösserem Maassstabe südlich 
von Jabalcsa in der Prolas zu sehen, wo bis zum Jahre 1869 auf Kohle 
geschürft wurde.

Diese L3ras-Ausbisse bilden von Domän bis Cselnik, respective his 
Anina eine bisher vielleicht nicht genug gewürdigte Kette, welche im S mit 
der grossen Anina Steyerdorfer Aufklaffung der Lyas-Schichten endigt. Diese 
Continuität der Aufklaffungen deutet darauf, dass man es in der Prolas, im 
Uljanicza-, Nermether-Thal mit einem langen, emporgehobenen Sattel der 
Lyas-Mulde zu thun hat, auf dessen zu Tage ausbeissendem Grate sehr 
natürlich alle Schürfungen erfolglos waren, denn es ist ja bekannt, dass auf 
dem Grate solcher Sättel die Schichten nach allen Bichtungen zerrissen und 
zerrieben sind, wogegen es wahrscheinlich scheint, dass Schurfschächte, und 
aus diesen in vielleicht nur 100 m Teufe getriebene Querschläge bauwürdige 
Flötze aufscbliessen könnten.

Den erwähnten Lyas-Ausbiss im Nermetli-Thale überlagern die Kalke 
des oberen Jura discordant, indem sie mit 43° in SW fallen.

Weiter tbalab treffen wir lichtgraue, gleichfalls massige Kalke, welche 
lichtroth gefleckt und geadert sind.
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Ihr Gefüge ist mehr weniger krystallinisch, der Bruch blättrig, das 
Korn grob, gallertartige Nester und Adern von Calcit darin bemerkbar.

Diese Kalke führen gelbliche, meist elliptische Einschlüsse, welche sich 
unter der Loupe als dunklere, mit gallertiger Hülle umgebene Körperchen 
zeigen, welche vielleicht Foraminiferen sind.

Petrefacten fand ich in diesen letzteren Kalken bisher gar keine, darum 
ist es auch fraglich, ob sie dem Jura oder der Kreide angehören.

Kreide.

Wenn wir das Nermeth-Thal bei der nach Krassowa führenden Strasse 
verlassend, auf die nördliche Thalseite steigen, finden wir auf halber Höhe 
der Lehne mehrere kleine Steinbrüche, wo Kalke aufgeschlossen sind. Damit 
diese Stelle an der nach Krassowa führenden Strasse anhaltend näher be
zeichnet sei, wollen wir erwähnen, dass man die besagten Steinbrüche er
reicht, wenn man etwas nördlich vom sechsten Kilometersteine nach W 
fortschreitet.

Unter der sehr geringen Humus-Schichte ist eine 0,5— 0,6 m mächtige 
Bank von rothem Kalke sehr flach abgelagert, welche mit schlecht erhaltenen 
Muschelresten und kleinen Bequienien erfüllt ist.

Unter dieser Kalkdecke liegen lichtgraue, sehr feste, feinkörnige Kalke, 
in welchen bald licht fleischrothe, bald schneeweisse Eequienia-Beste in 
einer Unzahl Vorkommen. Die beiden Schalen derselben sind meist getrennt 
und häufig völlig in Calcit übergegangen. Manchmal sind die vielen Indivi
duen mit ihren Hörnchen derart ineinander verhakt, verschlungen, dass es 
fast unmöglich ist, ein Exemplar aus dem Gesteine herauszuschlagen. 
Nachdem ich aber einen grossen Vorrath gesammelt hatte, ist es mir 
doch nach vielfachen Versuchen gelungen, einzelne Individuen heraus 
zu präpariren.

Diese Schichten reihen wir nach Herrn v. B oth in die mittlere Kreide. 
Kehren wir nun auf die Fahrstrasse zurück, und gehen wir gegen Domän. 
Circa 20 m nördlich vom fünften Kilometersteine zieht eine mergelige, 
verwitterte Kalkbank unsere Aufmerksamkeit auf sich. Diese Bank ist auf 
circa 180 m in der westlichen Einschnittsböschung der Strasse anstehend, 
streicht nach l h 0° und fällt unter 52°— 58° in W.

Dieser mergelige Kalk ist grün, grünlich gelb, hie und da grünlich 
braun, bricht schiefrig, hat eine sandig rauhe Struetur, und scheint an 
Petrefacten sehr reich zu sein.

Ich fand hier manche, schon mit freiem Auge sichtbare Korallen- 
Aestchen, sowohl 1888 als auch dieses Jahr ein Paar Seeigel (Pseudodia- 
denial), ferner verschiedene, sehr schön erhaltene Rhynchonellen, Terebratula 
und endlich mehrere Alectryomia-Stücke.
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Die Rhynchonellcn und Terebratula sind nach starken Regengüssen 
am Rande der Strasse in grosser Menge ausgewaschen zu finden.

Diese mergeligen Kalke, welche unzweifelhaft der Kreide, und zwar 
muthmasslich der Etage Urgo-Aptien des Neocom angehören, liegen auf 
den rothgeäderten, lichten Kalken, welche wir auch im Nermeth-Thale fan
den, und haben zum Hangenden einen ähnlichen Kalk, wie jene «Rudisten»- 
Kalke sind, in welchen wir die in das Neocom gehörenden Requienia ge
funden haben.

Letztere Kalke bilden im Domäner Thaïe, zwischen dem dritten und 
vierten Kilometer, besonders gut sichtbar nächst der oberen Mühle, das 
Bachbett. Bei dieser Mühle sind grosse Requienien zu finden ; kleine Indivi
duen kommen noch spärlich nächst dem Slamina-Stollen vor.

Es ist aber hervorzuheben, dass die «Rudisten-Kalke» im Domäner 
Thaïe einigermassen von jenen der Steinbrüche im Nermether Thaïe ver
schieden sind. Im Domäner Thaïe sind sie grau, ihre Hauptmasse ist 
dicht, der Bruch muschlig; in Wasser getaucht ist ihre Grundmasse leber
artig, von Calcitadern und -nestern durchzogen, die Loupe zeigt in ihrem 
Innern lichte, mit dunklerer, gallertartiger Schale umgebene Körperchen 
(Foraminiferen?). An einzelnen Stellen ist das Gestein schwarz, dann zumeist 
oolithisch, und besteht dann oft aus Knollen bis zu Haselnussgrösse. Schon 
in der Nähe der obeien Mühle sieht man die Kalke unregelmässig rotli ge
fleckt ; nahe dem dritten Kilometer zieht sich die rothe Färbung quer durch 
den Bach und auf beide Ufer hinaus, und das ganze Gestein ist in dieser 
Zone (von weissen Calcitadern abgesehen) in seiner ganzen Masse bei fri
schem Bruche dunkelroth. Dieser rothe Kalk ist ebenfalls oolithisch, aber 
von feinem Korn. Er scheint in seiner ganzen Masse aus Foraminiferen- 
Resten zu bestehen.

Dieses Gestein kann man in einzelnen Zonen bis zur Mündung des 
Slamina-Thales verfolgen. Dort geht es wieder in leberartig, dichten, grauen 
Kalk über. Vor dem aufgelassenen Slamina-Stollen, 40—-50 m südlich vom 
Mundloche desselben tritt in dem Bachbette ein gleichfalls lichtgrauer, po
röser, blättrig brechender Kalk auf, welcher zwischen Calcitadern Bruch
stücke des vorbeschriebenen Kalksteines eingeschlossen enthält. In den ein
geschlossenen Bruchstücken zeigt die Loupe Foraminiferen, an den Spalt
flächen und Rändern der Einschlüsse aber sehr schöne knotig-strahlige, 
flache Korallen-Stöcke.

Aus solchem Kalke habe ich eine prächtige Rhynehonella von Nuss
grösse herausgeschlagen.

Unmittelbar bei dem Slamina-Stollen wurde das Bachbett im Juli des 
Jahres 1889 durch einen mächtigen Wolkenbruch ausgewaschen, infolge 
dessen dort ein gelber Kalk aufgedeckt wurde und auf diesem habe ich 
eine ganze Korallenbank gefunden.

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. [ I l l ] 22
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Nördlich vom Slamina Stollen wird der Kalk immer mehr kry stall inisch 
und lieferte bisher gar keine Petrefacten.

ln dem Ogasu Gropi genannten Graben fand ich feinoolithischen, gelb
lich grauen Ivalk.

Auf dem Berge Gól ober Román-Resieza kommt ein wachsgelber, mit 
Calcit weiss geäderter, musclilig brechender, und am Kreuzberge bei 
Montan-Besicza ein lichtgrauer, sehr krystallinischer Kalk vor. Beide fand 
ich nach vielfachen Untersuchungen völlig versteinerungsleer.

Alle diese Kalke gehören unzweifelhaft der Kreide an.

LITTERATUR
(19.) Dr. J. Pantocsek: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien 

Ungarns. II . Theil : Brackwasser-Bacillarien. Anhang: Analyse der 
marinen Depots von Bory, Nagy-Kürtös in Ungarn; Ananino und Kus- 
netzk in Russland. 8° 123 S. m. 30 Tfln. in Lichtdruck. Nagy-Tapol- 
csány. 1889.

In diesem Werke legt der Verf. den zweiten Theil seiner Arbeit über die 
fossile Bacillariaceen-Flora Ungarns nieder und zwar bearbeitet er in demselben 
die Bacillariaceen des Brackwassers und in einem Anhänge noch jene dreier ungar- 
ländisclier und zwei russischer Meeresablagerungen. Der folgende dritte Theil 
wird die Süsswasserflora behandeln. In der Einleitung bespricht Verf. die geolo
gischen Verhältnisse der Fundorte, die Methode der Präparirung. P. erhielt von 
folgenden Localitäten das von ihm studierte Material :

1. Klebschiefer von Abauj-Szántó (Comitat Abauj). Enthält nur kleine For
men ; Nitzschia Frustulum G r u n . i s t  die vorherrschende Art.

2. Klebschiefer von Aranyos (Com. Abauj). Ist reich, aber meistens an klei
nen Formen : Nitzschia Frustulum Grun., Fragilaria bituminosa n. sp. etc.

3. Polierschiefer und Trippei von Czekehdza (Com. Abauj). Vorherrschend 
sind die Genera Amphora, Navicula und Synedra.

4. Polierschiefer von Csipkés (Com. Sáros). Enthält wenige und kleine 
Formen.

5. Klebschiefer von Frdöbénye (Com. Zemplén). Ist reich an schönen For
men, unter denen die Genera Fragilaria und Nitzschia, ferner Epithemia erucae- 
formis P a n t , vorherrschend sind.

6. Klebschiefer von Felménes (Com. Arad). Enthält meistens kleine Fragi
larien, ferner Epithemien und Navicula sculpta E.

7. Bacillariengesteine von Gyöngyös-Pata (Com. Heves) u. z. :
a)  Menüit, der aber nur ganz zertrümmerte Schalen enthält ;
b)  Klebschiefer m it  p r ä c h t ig e n ,  g r o s s e n  F o r m e n ,  z . B . Navicula halionata 

P a n t ., Surirella costata N e u p . e t c .

c)  Bituminöser, kalkiger Mergel mit prächtigen Formen, von denen vor-
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herrschend sind : Nitzschia bituminosa n. sp., Navicula Szabói n. sp., N. bivittata 
n. sp., N. interrupta K. Z. vor. fossilis n. v., N. halionata Pant., N. Yarrensis 
Grün., N. Herrii n. sp., N. bituminosa n. sp., Surirella rotunda Pant., S. costata 
Neup., Fragilaria bituminosa n. sp.

d) Bituminöser Kalk; für den besonders das massige Vorkommen von 
Stephanodiscus matrensis n. sp. charakteristisch ist.

8 . Klebschiefer von Kama (C o m . A r a d ) .  I s t  v o n  Synedra-A r t e n  z u s a m m e n 

g e s e t z t ,  u n t e r  w e l c h e n  z e r s t r e u t  Naviculeen, Melosiren u n d  d ie  s c h ö n e  Stephano
discus biharensis V o r k o m m e n .

9. Klebschiefer von Szokolya (Com. Hont). Besteht überwiegend aus Suri
rella striatula E.

10. Cerithiumkalk von Szűcsi (Com. Heves). Enthält prächtige Formen, 
besonders vorherrschend ist Surirella rotunda Pant.

11. Bacillariaceen-Gesteine von Szurdok-Püspöki (Com Heves):
a)  Menilitschiefer, in dem Surirella costata Neüp. die dominirende Art ist ;
b)  Bituminöser, kalkiger Mergel, aus dessen Inhalt Navicula heteroflexa 

n. sp., das Genus Amphora und Surirella costata Neup. z u  erwähnen sind.
1"2. Polier- und Klebschiefer von Tdlya (Com. Zemplén). Im ersteren kom

men nur kleine Formen vor; aber auch im letzteren. Dominirend sind Melosira 
bituminosa n. sp. und Nitzschia Frustulum Grün.

Als Meeresablagerungen erwiesen sich folgende :
a)  Trachyt-Andesittuff von Borg (Com. Hont). Ist charakterisirt durch die 

in grosser Menge vorkommende Surirella fastüosa E. N. var. fossilis ; die riesige 
Actinoptychus Szontaghii n. sp., Salacia Baryana n. g. et sp., Endictya Boryana 
n. sp., Goscinodiscus Boryanus (fehlt in der tabellarischen Aufzählung), Hydrosera 
Boryana n. sp., Mastogloia Szontaghii n. sp.. Alloeoneis Castracanea n. sp., Navi
cula Kellerii n. sp., Triceratium horridum n. sp. Trotz des massenhaften Vorkom
mens der echten Meeresformen, bleiben dennoch die Spuren der Mischung mit 
dem Süsswasser übrig, indem insbesondere aus den Genera Navicula und Melosira 
sich auch echte Süsswasserformen vorfinden.

Ausser dieser entschiedenen Meeresablagerung ist bei Bory, östlich von 
ersterem auch eine zweite Bacillarienablagerung. Es ist dies Trachyttuff, der mit 
dem von Dubrovica nahe verwandt ist, indem er die charakteristischen Formen 
desselben enthält. Es sind vor allem zu erwähnen : Staurosira Harrisonii var. 
amphitetras Grün., Surirella Clementis Grün., Cymbella Sturii Grün., Navicula 
Hauer ii Grün, et var. elliptica, var. grandis Grun. und Melosira undulata K ü t z .

P. glaubt, dass diese Arten in warmem und salzigem Wasser lebten, welche 
Annahme durch das massenhafte Vorkommen von Nitzschia spectabilis (E.) Grün. 
unterstützt wird.

b) Trachytandesittuff aus dem Thaïe Bremia bei Kama (Com. Arad). 
Besonders charakteristisch für denselben ist die prächtige Navicula bacillifera 
n. sp., N. Lóczyi n. sp., Cocconeis biharensis n. sp., Grammatophora hungarica 
n. sp., das Vorkommen der riesigen Triceratium Lóczyi n. sp. und die Häufigkeit 
der Melosira- und Biddulphia-Arten.

c) Lehmiger Mergel und Andesittujf von Nagy-Kürtös (Com. Nógrád).
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Auffällig ist die Häufigkeit der Aulacodiscus-Arten ; A. reticulatus P a n t , ist in 
unversehrten Exemplaren nicht selten. Auch neue Arten kommen vor, z. B. 
A. Haynaldii, Coscinodiscus Weissßogii etc.

Letztere Localität gehört der mediterranen, alle übrigen der sarmatischen 
Stufe an.

Von diesen 12 Localitäten wurden im Ganzen 131 Arten aufgezählt, darunter 
sind 79 neu. Die verbreitesten, an allen 12 Localitäten vorkommenden Arten sind: 
Amphora cojfeaeformis (Ao.) K ü t z ., Cocconeis Pediculus (E.) G r ü n ., Fragilaria 
bituminosa n. sp. et minor n. var., F. brevistriata G r u n . var. fossilis n. var., 
Navicula interrupta K ü t z ., N. microrrhynchus G r u n ., N. ovalis H i l s e , Nitzschia 
Frustulum ( K ü t z ) G r u n . et n. var. acuta, n. var. minuta, N. neogena G r u n ., 

Staurosira mormonomul G r u n ., St. venser (E.) G r u n . n. var. fossilis, Synedra 
salinarum n. sp.

Die ungarische Bacillariaceen-Flora der zur sarmatischen Stufe gehörigen 
Brackwassernblagerungen iet daher reich an neuen Arten (63%) und Formen, 
was dieser Flora einen bestimmten Charakter verleihen muss.

Aus den Meeresablagerungen zählt Verf. 497 Arten auf, von denen 36 den 
drei Localitäten gemeinsam sind. Als neue Arten sind 112 (26%) beschrieben ; 
rechnen wir hiezu die vom Verf. schon im I-ten Theile seines Werkes beschrie
benen und auch hier wiedergefundenen Arten (c. 56), so haben wir 33»/o ungar
ländische Arten, die der Brackwassertiora ebenfalls einen bestimmten Charakter 
geben.

Meeresgesteine aus Russland. Bacillariaceen- Tuff von Ananino (Gouv. 
Simbirski). Infolge der grossen Zahl von neuen Genera und Arten, die dieses 
Gestein enthält, rechnet es Verf. der Kreide zu.

Polycystinen-Tuff von Kusnetzk (Gouv. Saratow). Der eigentümliche, 
gänzlich abweichende Habitus der in diesem Gesteine vorkommenden Bacillariaceen 
stellt jenes zur Trias. Diesbezüglich haben wir auf die Originalarbeit zu verweisen.

Unter den als neu beschriebenen Arten kommt auch Haynaldia antiqua. 
n. gen. et n. sp. (Coscinodiscus strigillatus O. Witt, in A. Schmidt Atlas, t. 138, 
f. 20) vor, welche bei Bory und Élesd gefunden wurde. Nachdem wir schon ein 
Genus Haynaldia ( K a n i t z , Haynaldia novum genus Lobeliacearum, Magy. Növényt. 
Lapok I. 1877, 3. 1.) besitzen, so muss der Name des Bacillariaceengenus umgeän
dert werden.

Verf. theilt auch die Methode C. C. K e l l e r ’ s  mit, u m  aus im  Wasser nicht 
zerfallendem, oder in Salzsäure nicht lösbarem Material die Bacillariaceenschalen 
herauspräpariren zu können. Als Conservirungsmaterial empfielt Verf. den 
Tolnbalsam.

In der bildlichen Darstellung hat der Verf. schöne Fortschritte gemacht.
(Nach d e m  R e f .  v o n  Dr. J . I s t v á n f f y ).
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(20.) B. V. Inkey : Die Siebenbürger Alpen von der Oltenge bis zum Eisernen 
Thore. (Abhandlungen aus dem Bereiche der Naturwiss. herausg von der 
ung. Akademie d. Wiss. Bd. XIX. Nr. 1. 32. S. 1889. rMagyarisch]).

Verf. beschäftigt sich in seiner Abhandlung aufgrund seiner Erfahrungen 
und Beobachtungen, die er auf seinen in dem benannten Gebirgszuge -Jahre hin
durch fortgesetzten Excursionen machen konnte, mit zwei hervorragenden geolo
gischen Fragen.

I n k e y  tritt zuerst an die Frage heran, ob das südliche siebenbürgische 
Grenzgebirge dem Karpathensysteme angehöre, oder ob es das Verbindungsglied 
zwischen diesem und dem Balkan bilde, wie dies Süss * erklärt, indem er meint, 
dass die allgemeine Drehung der Streichungsrichtung des Gebirges zwischen 
den Karpathen und dem Balkan den Zusammenhang zwischen beiden zustande 
bringe. I n k e y  beschäftigt sich ferner mit der Frage, inwiefern die wechselnden 
orographischen Verhältnisse des Gebirges mit der inneren Struetur Zusammen
hängen.

In diesem Gebirge herrschen die zum archaischen Systeme gehörigen kry- 
stallinischen Schiefer vor, von denen I. drei Gruppen unterscheidet, nämlich 
a)  Granit-Gneiss ; h)  krystallinische, schieferige Gesteinsarten, als die verschiede
nen Arten des Gneiss, die Glimmerschiefer, Kalkschiefer und den Serpentin ; 
c)  halb krystallinische Schieferarten, als die Pliyllite, Chloritschiefer, Amphibol- 
Chloritschiefer, Serpentinschiefer, Talkschiefer, gewisse Quarzite, Kalk-Glimmer
schiefer u. s. w.

Ausser den krystallinischen Schiefern sind im Gebiete des Gebirges — aber 
von sehr untergeordneter Bedeutung — noch folgende Sedimente zu finden. 
Oberhalb des Quellengebietes der Cserna und in der Umgebung von Mehadia der 
Verrucano ; im westlichen Theile des Gebietes Liasschiefer und Jurakalkgesteine ; 
im nördlichen Theile des Gebirges Sandstein-, Mergel- und Thonsedimente des 
Kreidesystemes ; bei der Mündung der Lotru eoeäne Conglomerate, Sandsteine und 
Thone ; in den Becken der Zsil, von Hátszeg und Puj das Oligocän ; an den äusse
ren Bändern des Gebirges hie und da das Mediterran ; am Fusse des Gebirges 
stellenweise sarmatische und politische Ablagerungen ; in den Thälern diluvialer 
Schotter und Lehm, welche im Zsilbecken goldführend sind.

Das Gebirge selbst wird ausschliesslich von den Schichtenwellen der kry
stallinischen Schiefer gebildet, wie dies besonders gut am Oltdurchbruch zu 
beobachten ist, wo man vier Hauptfaltungen constatiren kann. Von N nach 
S gehend finden wir zunächst eine aus den Gesteinen einer dritten Schiefergruppe 
bestehende antiklinale Falte, deren Streichen NW-Kichtung hat; zwischen der 
Landesgrenze und dem Dorfe Chineni ist die aus den Gesteinen der zweiten 
Schiefergruppe bestehende fächerförmige Schieferfalte mit \V-licheni Streichen zu 
sehen ; zwischen den Dörfern Bobesti und Golotreni die dritte Schieferfalte, welche 
ihre Streichungsrichtung gegen W öfters Wechsel; die vierte und letzte antikli
nale Schieferfalte ist oberhalb Brezoio zu beobachten. Wenn man die Streichungs

:U1

* Antlitz der Erde, I, pag; tiSÜö.
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richtung diesei- Falten gegen W zn verfolgt, begegnet man interessanten Analogien 
und Gegensätzen. Wir erfahren nämlich, dass in petrographischer Beziehung der 
erste Zug dem dritten ähnlich ist. In beiden sind die halbkrystallinischen Schiefer
arten im Uebergewicht ; während der zweite Zug mit seinen Gneiss- und Glimmer
schieferschichten dem vierten näher steht. Es wiederholt sich daher dieselbe 
Reihenfolge zweimal. In orographischer Hinsicht sind in den Fogaraser Alpen die 
beiden äusseren Züge von grösserer Bedeutung, aber am rechten Ufer des Olt 
bilden die beiden inneren Züge die höchsten Ketten. Der erste und der zweite 
Zug wendet sich in seiner westlichen Fortsetzung immer mehr nach N, während 
die Enden des dritten und vierten Zuges beinahe ausschliesslich südliche Richtung 
verfolgen. In jenem spitzwinkeligen Raume, welchen die Divergenz der beiden Fal
tenpaare bildet, nimmt ein fünftes, keilförmiges Gebirge, der Retyezdt seinen 
Platz ein, welchem Gebirge westlich, zwischen Karánsebes und Orsova eine 
Bruchlinie, welche die Mnndra- und Koziazüge nur als Tangente berührt, plötzlich 
ein Ende setzt.

Die Verbreitung der mit den krystallinischen Schiefern in nahem Verhält
nisse stehenden Sedimente des Verrucano, Lias und Jura weist dahin, dass das 
südliche Grenzgebirge bis zum Tithon noch nicht erhoben war ; dagegen beweisen 
die cretacischen Sedimente, dass unser Gebirge zur Zeit ihres Absatzes schon 
existirte ; ans den Faltungen der eocänen, oligocänen und mediterranen Sedimente 
können wir folgern, dass das Gebirge bis zur sarmatischen Zeit noch immer in 
Hebung begriffen war.

Berücksichtigend die Streichungsrichtungen der im Oltdurchbruch consta- 
tirten zwei Faltenpaare, von denen das nördlichein seiner westlichen Fortsetzung 
sich nach NW krümmt, schliesslich gänzlich aufhört ; während die zwei süd
lichen Faltenpaare in ihrer westlichen Fortsetzung nach S biegend durch das 
Eiserne Thor in das serbische Gebirge überschlagen, gelangt v. I nkey zu folgendem 
Endresultate : «Der Hauptstock der Siebenbürgischen Alpen besteht aus zwei 
besonderen, aber eng aneinander gedrängten Bergketten, von denen die nördliche 
zum Karpathensystem gehört und sich von Ar nach S beivegt, die südliche dagegen 
ist die Fortsetzung des Balkansysternes und ist die Richtung ihrer Bewegung 
X  und NW.

Im zweiten Abschnitte seiner Studie beschäftigt sich v. I nkey mit der Aufgabe, 
in der jetzigen Configuration des Gebirges die Spuren der ursprünglichen Gestalt 
aufzusuchen und die launenhafte Thätigkeit der Erosion zu verfolgen. Die Schich
tenfaltung staut die Gebirgswellen über das Niveau der etwaigen Meere der Ebe
nen und diese Niveauveränderung bringt die umformende Kraft der Atmosphärilien 
sogleich in Thätigkeit. Die Hebung bietet das Rohmaterial, die Gesteinsverwitterung 
und die fliessenden Gewässer beginnen ihre Arbeit und formen endlich aus den 
rohen und einfachen Faltenzügen die heutigen abwechselnden Bergformen heraus.

In dem hier besprochenen Gebirge ist die Thätigkeit der Erosion, die Aus
bildung der Querthäler schon weit vorgeschritten ; trotzdem sind die Grundzüge 
der ursprünglichen Gebirgsform in zahlreichen, langen, antiklinalen Rücken und 
Synklinalen Längsthälern erkennbar.

Die zahlreichen Querthäler unseres Gebirges und vorzüglich jene, die auf

:IÍ2
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die Schichtenstreichung mehr oder weniger vertikal gerichtet sind, haben die 
ursprüngliche Gebirgsform im grossen Maasse verändert und eine solche Gliede
rung zustande gebracht, die in der inneren Struetur des Gebirges nicht vorge
schrieben sind. So lange sich die Querthäler auf die tektonischen Abhänge beschrän
ken, ist das Resultat ihrer Thätigkeit dieses, dass die Form der Abhänge durch tiefe 
Furchen verändert wird und von unten nach oben und rückwärts zu sich einschnei
dend, schärfen sie den Gebirgsgrat zu, zacken ihn ans und können so kühne For
men von Basteien zustande bringen, wie man solche in dem Fogarascher Gebirge 
und am Retyezät betrachten kann. Die oberen Kessel der Querthäler nähern sich 
von beiden Seiten des Abhanges immer näher einander und kämpfen bei dem 
wasserscheidenden Grat um die Oberherrschaft. Der Sieg fällt jenem zu, wel
cher über die grössere Wasserfülle verfügt und der Sieger drängt die Linie der 
Wasserscheide auf Kosten der Thäler des diesseitigen Abhanges zurück, bis sie 
schliesslich gänzlich durchbricht. Auf diese Weise gelang es der Zsil und dem Olt 
die ganzen Gebirgsketten durchzubrechen.

Die von den hohen Bergketten herabfliessenden Wässer bringen in den 
oberen Partien der Thäler oft treppenähnliche Thalstufen ; in den unteren aber 
Terrassen zustande. Diese Erscheinungen sind deshalb wichtig, weil man in ihnen 
die Spuren der den normalen Gang der Thalaushöhlung störenden Ereignisse 
wiederfindet. Um den Fuss der hohen Bergketten unseres Gebirges finden wir 
überall grossartige Terrassen, namentlich im Zsilthal, im Sztrigythal, auf der 
Hátszeger Ebene, auf der rumänischen Seite am südlichen Rand des ganzen 
Gebirges. An all diesen Orten hegt überall eine mächtige, diluviale Schotterschichte 
auf den horizontal abgeriebenen Schichtenköpfen der krystallinischen Schiefer 
oder tertiären Sedimente und jene wird gewöhnlich noch von einer einige Fuss 
mächtigen Thonschichte bedeckt. All diese Erscheinungen lassen sich, wenigstens 
nach im Hátszeger Becken gemachten Beobachtungen, nur so erklären, dass das 
messende Wasser, welches das Material der Terrassen niederlegte, sein ursprüng
liches Bett verlassen und eine andere Richtung eingeschlagen habe.

In dem Oberlauf der Bergbäche, gewöhnlich oberhalb der oberen Wald
grenze, durchbrechen die Stufen der Betten den Bogen der Erosionslinie, trotzdem 
der Bach in gleichförmigem Gestein dahinfliesst. Die Thalstufen, Kesselthäler und 
Meeresaugen sind in genetischem Zusammenhänge stehende Erscheinungen, eigen- 
thümliche Formen der Erosion des hohen Gebirges. Das Kesselthal ist nichts 
anderes, als die letzte, höchste Thalstufe und wenn die Ebene des Kessels oder der 
Thalstufe eingedrückt ist, so vereinigen sich die Quellwässer in der Vertiefung zum 
Meeresauge. Die Qualität des Gesteines und die Lage der Schichten hat bei der 
Bildung dieser Formen gar keinen Einfluss. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind 
die Kessel und die Meeresaugen mit gewissen meteorologischen Verhältnissen, 
namentlich mit der Vertheilung des Niederschlages, mit der Anhäufung und dem 
Abschmelzen der Schneemassen in Verbindung zu bringen. Am Retyezät, wo diese 
häufig sind, konnten nicht die Gletscher die Ursache zu ihrer Entstehung abgege
ben haben, indem sie in solcher Höhe und Situation gefunden werden, wo der 
Eisstrom nur eine Firnmulde konnte besitzen, die den Untergrund eher beschützt, 
als ihn angreift.
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Schliesslich wirft y. I nkey die Frage auf, ob in dem besprochenen Gebirge 
thatsächlich einst Gletscher existirt haben ? Er zählt mehrere solche Erscheinun
gen auf, die vielleicht die Ueberbleibsel und Spuren der früheren Gletscher sein, 
die aber auch täuschen können und er äussert sich schliesslich dahin, dass 
es nicht unmöglich, ja sogar sehr wahrscheinlich sei, dass auch unser Gebirge 
in der grossen europäischen Eisperiode vergletschert war, was man schon aus 
seiner geographischen Lage zwischen den Alpen und dem Kaukasus folgern 
könnte ; er hält es aber auch für seine Pflicht die Erklärung abzugeben, dass ihn 
seine eigenen Erfahrungen nicht dazu berechtigen, diese Frage für definitiv gelöst 
zu betrachten.* (Nach dem Kef. von Dr. G. P rim ics .)

(21.) Dk. D. K r a m b e r g e r - G o r j a n o v i c  : lieber einen tertiären Rudisten aus 
Podsused bei Agram. (Glasnik hrvatskago naravoslovnoga druztva. 
Godina IV. —  Broj 1—-5. Zagreb. 1889. p. 48, mit einer Tafel.)

(22.) Dr . D. G o r j a n o v i c - K r a m b e r g e r  : Berichtigung zu « Ueber einen ter
tiären Rudisten aus Podsused bei Agram». (Glasnik 1. c. p. 280.)

In ersterer Mittheilung nennt Verf. Ceratoconcha costata n. gen. et sp. ein 
aus dem Leythakalk von Podsused entnommenes Fossil, welches den äusseren 
Merkmalen nach der Familie Rudistæ anzugehören scheint, ohne aber mit den 
cretaceischen völlig übereinzustimmen.

In letzterer Notiz berichtiget nun der Verf. — nachdem es ihm ermöglicht 
war die nöthige Litteratur zu erlangen seine frühere Mittheilung dahin, das 
die podsuseder fraglichen Reste zur Gattung Creusia gehören und gibt der Art den 
Namen Creusia costata. A ugust F ranzenaü .

(23.) J u l i u s  B r a u n  : Die Minerale der Ofner Berge mit besonderer Rück
sicht au f  den Kalkspath. (Budapest, 1889, 24 S. Inaug.-Diss. [Magyarisch]).

Verf. hat eine lobenswerthe Arbeit unternommen, indem er in seiner Dis
sertation die über die Minerale der Ofner Berge bei Budapest bekannten Daten 
zusammenstellte, die Umstände ihres Vorkommens beleuchtete und speciell die 
auf den Ofner Kalkspath sich beziehenden Kenntnisse durch eigene Beobachtun
gen bereicherte. Die aus dem bekannten Gebiete bisher genauer bekannt geworde
nen Mineralien sind nach Herrn Braun die folgenden, u. zw. : Calcit, Baryt, 
Gyps, Quarz, Pyrit, Fluorit, Aragonit (Erbsenstein) und Markasit.

Das gemeinste ist der Kalkspath, welcher besonders schön in den städti
schen, zur Zeit noch in Betrieb stehenden Steinbrüchen am Kleinen Schwabenberg 
vorkommt. Derselbe ist gut charakterisirt, denn alle bisher bekannt gewordenen 
Ofner Kalkspäthe waren von skalenoëdrischem Habitus. Zwillingskrystalle nach 
oR sind häufig und manchmal kommen auch in den einzelnen Krystallen alterni- 
rende Zwillingslamellen vor. Die Grösse der Krystalle ist sehr veränderlich, die 
meisten sind 15—30 mm lang, mit ziemlich ebenen Flächen, es kommen aber

* Man vgl. «Földtani Közlöny» XXI. Pag. 74.
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audi 1 4 cm lange Krystal le vor, welche aber, wie überhaupt die grösseren, gewöhn
lich rauhe Flächen aufweisen. Auch die Farbe dieser Krystalle ist gewissermassen 
charakteristisch, da die allermeisten gelb gefärbt sind ; aber die graulichen, licht- 
weiss gefärbten sind ebenfalls häufig und zwischen den ganz kleinen Krystallen 
sind die wasserklaren reichlich anzutreffen.

Die Kalkspath-Krystalle kommen in den Ofner Bergen gewöhnlich im körni
gen Kalkstein vor. So besonders am Kleinen Schwabenberg, wo die bald kleineren, 
bald grösseren Spalten des Orbitoid-Kalksteines die hervorragenderen Fundstellen 
sind. Die von hier stammenden glänzenden Krystalle sind gelb, bis lebhaft w'eingelb 
gefärbt, aber ausser den verschiedenen Varietäten der gelben Farben kommen 
auch häufig wasserklare vor. Bei diesen zweierlei gefärbten Krystallen fand nun 
Verf., dass der Farbenwechsel manchmal auch eine gewisse Aenderung der For
men mit sich bringt. So sah er oft auf einem und demselben Muttergestein die mit 
einer aus kleinen, wasserklaren Kalkspath-Krystallen bestehende Schicht von ande
ren lebhaft weingelb gefärbten Calciten überkleidet, wobei die vorigen blos von R3 
gebildet waren, die letzteren hingegen wiesen noch mehrere andere Formen auf. 
Diese Veränderung schreibt Verfasser der Verschiedenheit der Bildungsumstände zu.

Es kommen ausserdem stängelige Krystallgruppen vor, welche gewöhnlich 
auf eine aus Baryt-Krystallen bestehende Kruste aufgewachsen sind ; diese Krystalle 
endigen gewöhnlich mit einem Skalenoeder, dessen abwechselnde Polkanten abge
rundet sind, so dass man eher einen spitzen Rhomboeder vor sich zu haben 
glaubt. Schliesslich erwähnt noch Verf. die am Francisci-Berg am Dachstein-Kalk 
vorkommenden grau gefärbten, skalenoödrischen Krystalle mit rauher Oberfläche, 
zwischen welchen einige, innerhalb der äusseren lichten, etwas durchscheinenden 
grauen Schicht einen rauchgrauen Kern zeigen. Die Formen der Ofner Kalkspäthe 
nach den Beobachtungen des Herrn Braun, sind die folgenden u. zw. :

Man s. S. 313 (215) des ung. Textes unter [1].
Gibt man noch zu diesen die durch den Herrn H. Traube am Ofner Kalk- 

spath aufgefundenen zwei Formen : x {3031} 3E und x {9091} 9R zu, so sind 
bisher an diesen Calciten im ganzen 11 Formen bekannt.

Von diesen Formen ist die häufigste und der Ausbildung nach die relativ 
beste R3 ; von den Rhomboedern ist der Hauptrhomboöder gar nicht so häufig wie 
die übrigen ; die bekannten gestreiften Flächen von —V» R sind gewöhnlich klein, 
wogegen —2 R gut ausgebildet und 4 R wiederum fast immer blos mit kleinen 
Flächen vorkommt, so dass Verfasser an dem untersuchten reichen Material nur 
ein einziges Mal fand, dass die Form 4 R mit vorherrschend grossen Flächen 
erschien.

Von den einzelnen Combinationen, die Formen der Grösse nach in abneh
mender Reihenfolge geordnet, gibt Verf. die nachstehenden an, u. zw. :

Man vergl. S. 313 (215) des ung. Textes unter [2].
Von den gemessenen Neigungen sind einzelne wie folgt :
Man s. S. 314 (21ö) des ung. Textes unter [3].
Als Grundwerthe der Rechnung benutzte Verfasser den Werth von 

(lO ll) : (T101) =  74° 55'. Schliesslich kann noch erwähnt werden, dass Verf. 
auch einen kleinen, sehr lichtgelb gefärbten Ofner Baryt Krystall untersucht hat,
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an welchem er nach der üblichen Miller' sehen Stellung des Baryts die folgenden 
Formen bestimmt hat :

Man s. S. 314 (216) des ung. Textes unter [4].
Del Krystall, wie überhaupt der Baryt von Ofen, war tafelignach der Fläche 

von c, welche seitlich hauptsächlich durch das Hauptprisma begrenzt wurde, so 
dass die übrigen anfgezählten Formen nur als schmale Flächen ausgebildet waren. 
Die Untersuchungen hat Verl', im mineralogischen Institut der Universität Buda
pest ausgeführt. Dr. A. S chm idt.

(2 4 .)  G e y z a  V. K a e l o v s z k y  : Urb er einige neuerdings krystallisirte Verbin
dungen. (Pótfüzet zum XXI. Bde des Természettudományi Közlöny.
H. 40— 43, Budapest. [Magyarisch])

Zur Krystallisation der sogenannten unlöslichen, d. h. in indifferenten 
Lösungsmitteln unlöslichen Körper benutzte Verf. ein der Dr ever m arm ’sehen 
Methode principiell analoges Verfahren der langsamen Wirkung derart, dass er 
die eine der reagierenden Lösungen in einen hohen Glascylinder goss, und darüber 
vorsichtig Wasser in einer dicken Schicht verbreitete, worüber er schliesslich und 
zugleich zu oberst die andere Lösung gab ; wobei er darauf achtete, dass während 
dieses Processes die betreffenden Flüssigkeiten sich möglichst wenig miteinander 
mischten. Dieses Verfahren setzt natürlich voraus, dass die eine Lösung schwerer, 
die andere hingegen leichter als das Wasser sei. Auf diese Art trat nach einiger 
Zeit durch die Wasserschicht der beiden Lösungen eine Diffusion ein, womit die 
chemische Action beginnt und der entstehende unauflösbare Körper scheidet sich 
aus, und zwar bei einer genügend dicken Wasserschiclit ziemlich langsam und 
zugleich in mehr weniger schön ausgebildeten Krystallen. Auf diese Art gelang es 
Verf. die Krystalle folgender Körper darzustellen, welche in krystallographischer 
Hinsicht Herr Prof. Dr. Josef Krenner untersucht hat.

1) P04Mg [NH4] 6H20, unter dem Namen Struvit schon als Mineral 
bekannt. Die auf diese Art erzielten Krystalle sind die bekannten rhombischen, 
mit der eigenthümlichen Hemimorphie.

2) As04Mg [NH4] GH20. Die Krystalle sind mit den vorigen bomorph, tafelig 
oder prismatisch. Die Krystallisation dieser beiden Körper nahm fast ein ganzes 
Jahr in Anspruch.

3) C20 ‘Ba. H20. Dünne, nadelförmige, in einer zur Symmetrieaxe normalen 
Richtung langgezogene, monosymmetrische Krystalle, hauptsächlich durch eine 
pyramidale Form begrenzt. Die Krystalle spalten nach einer Querfläche ausge
zeichnet.

4) Das normale Strontiumoxalat schied sich in zweierlei Krystallen aus, und 
zwar der Mehrzahl nach in asymmetrischen Tafeln, wozu sich noch stumpfe 
tetragonale Pyramiden gesellten. Die geringe Anzahl der Krystalle reichte zu einer 
Analyse nicht aus und daher ist'es nur wahrscheinlich, dass die asymmetrischen 
Krystalle ein, die tetragonalen hingegen drei Moleküle Krystallwasser enthalten, 
da mit Bezug dieser letzteren es sich ergab, dass die tetragonalen Pyramiden mit 
den 3Moleküle Krystallwasser enthaltenden Calciumrtxalat-Krystallen isomorph sind.
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5) Das normale Calciumoxalat schied sich blos in unvollkommenen zur 
Bestimmung nicht geeigneten Krystallen aus.

Die aufgezählten Krystalle erhielt Yerf. dadurch, dass er das betreffende Salz 
in Salzsäure auflöste, diese Lösung in einen Glascylinder goss, darüber eine dichte 
Wasserschichte und zu oberst eine grössere Quantität Ammoniak-Lösung ausbreitete.

6) Die Verbindung K2PtCl° wurde auf eine andere Art dargestellt, indem
die sich zu mischenden Lösungen schwerer als das Wasser waren. Verf. hat als 
trennende Schicht eine massig concentrirte, wässerige Lösung von Kochsalz benutzt. 
Im Glascylinder kam auf diese Weise zu unterst die Platinchlorid-Lösung, darüber 
die Kochsalzlösung und schliesslich eine Lösung von Chlorkalium, jede der 
Lösungen in der passenden Concentration, damit sie in der angegebenen 
Reihenfolge verbleiben. Das so entstandene Kaliumplatinchlorid schied sich in 
regulären Oktaedern ans. Die Arbeit hat Yerf. im ersten chemischen Laboratorium 
der Universität Budapest ausgeführt. Dr. A. S c h m id t .

(25.) Franz Koch : Chemische, Analyse amorpher Mineralien aus der Umge
gend von Budapest. (Vegytani Lapok, V, 1887, S. 9— 11, Kolozsvár. [Ma
gyarisch]).

Die analysirten zwei Minerale stammen von jener Stelle des sog. Fehérhegy, 
wo oberhalb des Eisenbahntunnels der Ofner Mergel im Contakt mit dem darunter 
liegenden Dolomit anzutreffen ist.Alldort wurde der Mergel in eine rothbraune bis 
braungelbe, poröse Substanz verwandelt, in welcher sich die erwähnten Mineralien 
vorfinden, n. zw. eine vom Yerf. schon früher untersuchte leberbraune, fernereine 
gummiartige, gelbliche und eine kreideartige, weisse Substanz.

Das gelbe, gummiartige Mineral besitzt nach drei Analysen die folgende 
Zusammensetzung :

Man vgl. S. 310 (218) des ung. Textes unter [1],
Fe203__ ... ... Spuren
Glühverlust. . ... 25,53

99,32
Die Analyse der weissen, kreideartigen Substanz hat hingegen die nachste

henden Resultate geliefert :
Man vgl. S. 316 (218) unter [2].

Mg 0 
Fe,0o Spuren

Glühverlust... . . 36,64 
99,63

Yerf. hält es für wahrscheinlich, dass das hier analysirte gelbe, gummiartige 
Mineral ein Haloysit sei. Dr. A. S c h m id t .

(26.) R u d o l f  F a b i n y i  : Kaolin aus dem Comitate Besstercze- Naszód. (Vegy
tani Lapok 1887, V, S. 1— 9. Kolozsvár. [Magyarisch]).

Der untersuchte Kaolin kommt im Comitate Besztercze-Naszód, in der Um
gegend von Párra', in mächtiger Schichte vor. Er ist von schneeweisser Farbe, 
bildet einen sehr feinen Staub und besitzt die folgende Zusammensetzung:
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Man vgl. S. 31G (218) des ung. Textes unter [3].
bei 120° abweichendes Wasser... ... 0,48 
Glühverlust ... ... ... ... ... 3,71

100,01
Die percentuelle Menge der freien Kieselsäure beträgt im Mittel 64,05.

Dr. A. S c h m id t .

(27.) E. A. Bielz : Die in Siebenbürgen vorkommenden Mineralien und 
Gesteine. (Yerh. u. Mittheil. d. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. in Hermann
stadt XXXIX. 1889, p. 1— 82).

Eine umfassende Arbeit, welche im ersten Abschnitte der Hauptsache 
nach die Aufzählung der einzelnen siebenbürgischen Fundstellen von Mineralien 
enthaltet. Im zweiten Abschnitte sind dann die Gebirgsgesteine Siebenbürgens auf 
ähnlicher, jedoch mehr beschreibender Weise behandelt. Ein alphabetisches Re
gister schliesst das Werk ab, auf dessenDetails natürlich hierorts näher nicht einge
gangen werden kann. Dr. A. S c h m i d t .

(28.) Wilhelm Hankó : Die Mineralwässer des Klausenburger Comitates. 
(Math, und naturw. Anzeiger der Academie. Herausg. von der Academie 
der Wissensch. in Budapest. VI. B. p. 324, 1887— 88. [Magyarisch]).

Auf dem Gebiete des Comitates Kolozsvár kommen mit Inbegriff der Salz
quellen 76 Mineiahvasserquellen vor. Verfasser tlieilt diese in folgende Classen 
ein, u. zw. : 1. Erdiges Wasser. 2. Kalte Salzquellen. 3. Alkalisch-salinisches Was
ser. 4. Bitterwasserquellen.

1. Erdiges Wasser.
Chemische Zusammensetzung des erdigen Wassers von Jegenye nach einer 

Analyse von Dr. II. Fabinyi :
Man vgl. auf S. 317 (219) des ung. Textes unter [1] ; Eisen ist nur in Spuren 

vorhanden ;
freie Kohlensäure ... ... 0,0461 oder

23,39 cm3
Temperatur des Wassers... ... 11,3° C.

2. Kalte Salzquellen.
I. Chemische Zusammensetzung der Csonthegyer «Komis-Quelle» nach der 

Analyse von Dr. Wilhelm Hankó :
Man vgl. auf S. 317 (219) des ung. Textes unter [2].*

Freie Kohlensäure C02 .........  ... 0,1029
Spec. Gew. . . .  1,00481.

II. Chemische Zusammensetzung der Csonthegyer «Eszterházy Quelle nach 
Dr. Wilhelm Hankó.

In der Original-Abhandlung ist «Caleiumsulfat» geschrieben, aber mit der 
Formel Mg S02. W o ist der Druckfehler ? Ref.

[m j



LITTERATDR. 3 4 9

Man vgl. S. 318 (1220) des iiug. Textes unter [1],
Freie Kohlensäure CO2 . ... ... .. 0.1225
Spec. Gew. ... ... ... ........ _ ... _ 2,00479
Die Temperatur dieser Quellen betrug .... .. 10,5° C.

Die Csontliegver Mineralwässer sind ihrer Zusammensetzung gemäss dem 
Wasser des Maxbrunnen in Kissingen am ähnlichsten.

Die zahlreich angeführten Salzquellen sind theils noch nicht, theils aber von 
Dr. Samuel Fischer untersucht worden, der sich blos auf die Bestimmung des 
fixen Rückstandes und des Chlorgehaltes beschränkte, im übrigen muss hier auf 
das Originalwerk verwiesen werden. *

3. Alkalisch-salinisches Wasser.
Chemische Zusammensetzung der Kolozser «Tolnay Carquelle» nach 

Dr. Wilhelm Hankó.
Man s. S. 318 (220) d. ung. Textes unter (2].

Halb gebundene und freie Kohlensäure ___ 0,3368
Das spec. Gew. des Wassers war bei 14° C. 1,00613; die Temperatur 

betrug bei 8,5° C. Luftwärme 3,5° C.
Dieses Wasser kann seiner chemischen Zusammensetzung gemäss sehr nahe 

dem Wasser des Marienbader « Ferdinandsbrunnen» gestellt werden.

4. Bitterivasserquellen.
Chemische Zusammensetzung des Wassers von Kis-Czég nach Dr. Pataki).
Man s. S. 319 (221) d. ung. Textes unter [3].

Organische Substanzen ... ... ... ... 0,1042
Summe der fixen Bestandtheile .... 18,9051

Kohlensäure ... ... ... ... ... „ 0,0112.
Die Zusammensetzung dieses Wassers stimmt mit der des nachbarlichen 

Kis-Sármáser Bitterwassers überein.
In Novaly, Mócs und Nagy-Ölyves befanden sich auch Bitterwasser-Quellen, 

die sind aber theils ausgetrocknet, theils sind sie verschlemmt. Josef Lóczka.

(29.) W ilhelm H ankó : C hem ische A n a ly se  des N agyágén  S y lva n it und  
N a g yá g it. (Math. u. naturwiss. Anzeiger der Academie. Herausg. von d. 
ung. Acad. d. Wiss. in Budapest. VI. B. p. 340. 1887— 88. [Magyarisch]).

1. Analyse des Sylvanit.
Sp. G. 8,036158 als Mittelwerth zweier Versuche.
Durch qualitative Analyse wurde nachgewiesen : Gold, Silber, Kupfer, Eisen, 

Blei in Spuren. Dieses Mineral verschiedenen Vorkommens wurde schon öfters, 
aber mit abweichendem Resultat untersucht. Verfasser schreibt die Abweichun
gen in den einzelnen Analysen den Verunreinigungen des Materials zu.

Tabelle der Analysen :
Man s. S. 319 (221) d. ung. Textes unter [4].

* Dr. Fischer Samu. Magyarország konyhasós vizei. (Salzquellen Ungarn’s) 
Földtani Közlöny. XVII. B. 1887. p. 377.
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2. Chemische Analyse des Nagyágit.
Sp. G. 7,34-72 als Mittelwerth zweier Versuche. Nachgewiesen wurde : Blei, 

Gold, Eisen, Schwefel, Tellur, Antimon.
Die Abweichungen verschiedener Analysen wird auch in diesem Falle den 

Verunreinigungen zugeschrieben.
Tabelle der Analysen :
Man s. S. 320 (222) des ung. Textes unter [1]. J o s e f  L oczka.

(30.) A n t o n  S t e i n e r  : M in era lw asseran a lysen . (Math. u. naturwiss. Anz. der 
Academie. Herausg. von der ung. Acad. d. Wiss. VI. B. p.197. 1887— 88. 
Budapest. [Magyarisch])

1. Cliemisehe Analyse des « Szent- Andrdssy» Mineralwassers.
Diese Quelle entspringt im nördlichen Theile des Zipser Comitates im Dorfe 

Szent-András. Das frisch geschöpfte Wasser schmeckt angenehm, erfrischend und 
prickelnd. Temperatur der Quelle ist 8,1°C. sp. G. 1,004081.

Menge der fixen Bestandtheile in 1000 Th. Wassers :
Man s. S. 320 (222) des ung. Textes unter [2] ; Phosphorsäure kommt nur 

in Spuren vor.
In 1000 gr. Wasser sind 1760 cm3 freie und halb gebundene Kohlensäure 

enthalten.
2. Chemische Analyse der Stefánia-Quelle in Horka-Szent-Andrdssy.
Verf. hält es nach den Resultaten der Analyse und den gleichen Bodenver

hältnissen für wahrscheinlich, dass diese und die Quelle von Szent-András gleichen 
Ursprungs seien.

Das Wasser der Stefania-Quelle ist rein, durchsichtig, hat einen Geruch 
nach Schwefelwasserstoffgas, schmeckt angenehm sauer und ein wenig prickelnd. 
Die Temperatur der Quelle ist 0,2°C. ; sp. G. 1,00462.

Die Bestandtheile berechnet auf 1000 gr. Wasser :
Man s. S. 321 (223) d. ung. Textes unter [1].
Ausserdem ist Jod, Aluminiumhydroxyd und Phospborsäure in Spuren 

vorhanden.
Freie Kohlensäure ... ... ___ ... ........... 100,4 cm3
Freie und halb gebundene Kohlensäure ... 1618,0 cm3

3. Analyse der Quelle (Maria-Quelle) des Curortes Lublo.
Das der Quelle entnommene Wasser ist geruchlos, nicht ganz krystallrein, 

sondern ein wenig opalisirend. Es schmeckt anfangs angenehm, hat aber einen an 
Tinte erinnernden unangenehmen Nachgeschmack. Die Temperatur der Quelle ist 
8°C. ; sp. G. 1,000895.

In 1000 Th. sind enthalten :
Man s. S. 321 (223) des ung. Textes unter [2]. Lithium kommt nur in 

Spuren vor.
Freie und halbgebuudonc Kohlensäure . . 1085,4 cm3

Jos. L o c z k a .
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(31.) D e .  W i l h e l m  H a n k ó : Einige neue Apparate zum Gebrauche bei Mine
ralwasser-Analysen. (Math, und naturw. Anzeiger der Academie. Her
ausgegeben von der Academie der Wiss. in Budapest. VI. B. p. 206. 
1887/8. [Magyarisch]).

Verfasser beschreibet folgende drei Apparate :
1. Einen Oelhofer’sehen Kohlensäure-Apparat, mittels welchem bei der 

Quelle die gesummte Kohlensäure des Wassers in einer Stunde leicht zu bestim
men ist. Mit dem Apparat kann zwar keine analytische Pünktlichkeit erreicht 
werden, er entspricht aber ganz den praktischen Anforderungen.

2. Einen Oelhofer sehen Flasclienöffnungs-Apparat. Mit diesem Apparat 
kann das Mineralwasser ans einer Flasche in die andere übergeführt werden ohne 
den mindesten Verlust an Kohlensäure zu leiden. In diesem Apparat erhält das 
Publikum ein Mittel die Mineralwässer in dem Zustande geniessen zu können, 
wie sie uns von der Natur gereicht werden.*,

3. Ein von Du. Hankö verbesserter Mohr'scher Kohlensäure-Apparat.
Bezüglich der Construction der Apparate siehe die Original-Abhandlung.

J o s e f  L o c z k a .

(32.) D e . W i l h e l m  H a n k ö  : Chemische Analyse der schwefelhaltigen Mine
ralwässer von Kérő und des Wassers des grossen Salzteiches bei Kolozs. 
(Math, und naturwiss. Berichte aus Ungarn. VII. B. p. 213. Budapest. 
[Magyarisch]).

Das Kérőer Bad liegt im Gebiete der Gemeinde Kérő im Comitate Szolnok - 
Doboka in Siebenbürgen.

1. Chemische Zusammenzetzung der «Bänffy-Quelle» von Kérő.
Man s. S. 322 (224-) d. ung. Textes unter [1].

Freie und halbgebundene Kohlensäure ___ ... ... ... 0,4043
Schwefelwasserstoffgas.., ... ... ... _ . ... 0,0238
Spec. Gew. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,002784.

2. Chemische Zusammensetzung der « Czakó-Quelle » von Kérő.
Man s S. 323 (225) d. ung. Textes unter [2].

Freie und halbgebundene Kohlnnsäure... ... ... 0,1931
Schwefelwasserstoffgas.. ... ... ... . , ... ... 0,0012
Spec. Gew. ... ... ... ... ... ... ... ... 1,002243.

Das Wasser dieser Quellen ist krystallrein und riecht stark nach Schwefel
wasserstoff ; es hat einen nicht unangenehmen, schwach salzigen Geschmack. Die 
Temperatur der Quellen beträgt 10° B.

Die Kérőer Mineralwässer gehören in die Reihe der kalten, salzigen Schwe
felwässer. Die Kérőer Mineralwässer ähneln in der Zusammensetzung besonders 
denen des berühmten englischen Bades «Harrowgate» und des schweizerischen 
« Lostorf ».

* Den Verkauf dieses Apparates wird die Mineralwasser-Handlung Édeskuthy’s 
in Budapest besorgen.
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3. Das Wasser des grossen Salzteiches (Dörgő) bei Kolozs.
Das Wasser des Teiches ist rein, geruchlos, schmeckt stark salzig. Die Tem

peratur des Wassers war 18,5°C.
Chemische Zusammensetzung s. 8. 323 (225) d. ung. Textes unter [3]. Jod 

und Brom sind nur in Spuren enthalten.
Freie und halbgebundene Kohlensäure... ... ... ... ... 0,0998 
Spec. Gew.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,174922.

Nach den Resultaten der Analyse gehört das Wasser des Salzteiches von 
Kolozs nicht nur unter die stärksten, kalten Salzwässer, sondern auch unter die 
concentrirtesten Salzwässer Europas und nimmt neben dem Haller- und Reichen
haller Wasser einen vornehmen Platz ein. J o s e f  L o c z k a .

(33). E. L u d w i g : Chemische Untersuchung der Säuerlinge von Tatzmanns
dorf (Tarcsa) im Eisenburger Comitat in Ungarn. (G. Tschermak. Mine- 
ralog. und petrog. Mitth. 9. 1887. p. 77— 86.)

In diesem Curorte kommen acht Mineralquellen vor, worunter die Karl-, 
Maximilian- und Gabriel-Quellen die ergiebigsten sind und seit 1620 als Curquellen 
gebraucht werden. «Für die Genesis der Tatzmannsdorfer Quellen dürften die 
Basalteruptionen von Bedeutung sein, welche bei Ober-Pullersdorf die Congerien- 
schichten durchbrechen. Eine Linie, welche jene Basalte mit den vulcanischen 
Bildungen der Grazer Bucht bei Gleichenberg und Klöch verbindet, berührt unse
ren Curort, dessen Quellen durch ihren Reichthum an Kohlensäure auf eine frü
here intensive Wirkung des Erdinnern hindeuten.»

Verfasser untersuchte obige drei Quellen. In dem Wasser der Gabriel-Quelle 
wurde blos das kohlensaure Natrium, das kohlensaure Eisen und das Chlor 
bestimmt, welch letzteres als Natriumchlorid in Rechnung gebracht wurde. 

Resultate der Analysen :
Man s. S 324 (226) d. ung. Testes unter [1].

K a r l-Q u e l l e ,  M a s m i l ia n - Q u e l l e ,

Jodnatrium . . . .  . . . . . .
Organische Substanzen ... ............... .
(berechnet) Summe der fixen Bestandtheile 
Halbgebundene Kohlensäure ... ... ...
Freie Kohlensäure ... ....................... . ..
Spec. Gew. ... ... ... ... ... ... ... 
Temperatur der Quellen... ... ................

S p u r e n S p u r e n

... 0,0897 0,0549
37,1609 37,9310

. 11.1858 10,6688
23,1779 16,3262

... 1,004397 1,00442
12,2°C 13,4° C,

Die Tatzmannsdorfer Säuerlinge können wegen ihres Kochsalz- und Glau
bersalzgehaltes einerseits zu den alkalisch-mineralischen, anderseits aber auch zu 
den alkalisch-salinischen Säuerlingen gerechnet werden.

J o s e f  L o c z k a .
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