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ny, de a fürtös-gumós kifejldés, a sr lemezekbl való összetettségének

következtében selymes fény (allaszfény).

A vöröses szín kzet üregében a ka leit ból álló fürtös bekérgezés felü-

letét vékony, vérvörös vasoxid réteg vonja be.

Sok repedésben a kalcilon kvarc kristályok ülnek és egészen bekérge-

zik, befedik. Néhol a kett közötti összenövés törvényszer volta is sejthet-

Azonkívül a vörösesszín andezit üregeiben fennve kb. 3 mm nagyságú haj-

lott nyeregalakú romboéder-krislályok fordulnak el. Felületük érdes-pikke-

lyes. Színük lilásbarna. Ez a kristályalak a dolomitnál gyakori. De beágyazás-

kor az a) fénytörése az alphamonobromnaphtalin 1.568-as törésmulatójánál

kisebb, holott a dolomit esetében nagyobbnak kellene lennie. Sósavban gyen-

ge pezsgés közben oldódik.

(Készült a József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ás-

vány- és Földtani Intézetében.)
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A MAGYARORSZÁGI PANNONIKUM PÁRHUZAMOSÍTÁSA
DÉLKELETEURÓPAI ÜLEDÉKEKKEL.*

Irta : Dr. Strausz László.

A dunántúli pannon képzdményeknek csupán helyi érvényesség

korbeli osztályozását adtam elz dolgozataimban, mert több fontos

pannon-terület részletes feldolgozása még hiányzik s így az összeha-

sonlítások nagy nehézségekbe ütköznek. Közép- és Délkeleteurópa petró-

leum-kutató geológusainak budapesti értekezlete alkalmából azonban meg
kell kísérelnem a magyarországi pannónkori rétegek beosztását a román-

orosz sztratigráfiai keretekbe, amennyire mai ismereteink alapján lehetséges.

A középs dunántúli pannon felszíni feltárásaiban 3 szintet külön-

böztettem meg. Ezek alulról fölfelé a következk: 1. Congeiia partschi-,

* A petróleum-kutató geológusok budapesti értekezletén, 1942. VI. 25-én tar-

tott eladás kivonata.
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2. C. ungula caprae-, 3. C. balatonica-szint. Feltételeztem, hogy ezek alatt

még egy (legmélyebb pannon, C. banatica-s és C. ornithopsis-os) szint van

a Dunántúl más részein; ellenben valószínnek tartom, hogy az Unió wetzleri- s

rétegek nem képeznek külön tagot, hanem egyidsek a C. balatonica- s ré-

tegekkel. Az U. wetzleri-

s

rétegek levantei kora ellen szól, hogy benne
Congeria batuti B r u s.-t találtam, nagy példányszámban, a lovászi olajte-

rületen, Csentevölgy mellett.

A mélyfúrásokban jól elkülönül kzettanilag is a pannon alsó (már-

gás, agyagos) és fels (homokosabb) része. A felsben megtaláljuk a C.

balatonica-s és Limnocardilim (Prosodacna) vutskitsi-s rétegek faunáját.

A alsópannón faunája egyhangú, de a két /ezérl alak, Congeria ba-

natica R. H. és Limnocardium abichiforme G. K. elterjedése nem egyez ;

az els a pannon legalján kezddik s hiányzik az alsó pannon fels ré-

szébl, míg a másik a pannon legalján még hiányzik s csak feljebb válik

uralkodóvá ; az alsó pannon felsbb részét joggal „Abichiforme-rétegek“-

nek is nevezhetjük, (bár a fekü C. banatica-s rétegektl nem választható

el élesen).

Szembeállítható tehát egymással mind a medencékben, mind a pe-

remi részeken egy jellemz „felspannón" szint (C. balatonica-s) és két el-

tér fácies, települése szerint feltétlenül a pannon aljára teend rétegcso-

port (C. banatica-s és C. ornithopsis-os). Ezekhez viszonyítva a C. ungula

caprae-szintrl biztos, hogy a C. ba/aíonica-szintnél idsebb ; a L. abichi-

forme-rétegek pedig biztosan fiatalabbak a legalsó pannonnál. Bár a C.

ungula caprae-s képzdmények faunájának jellege közelebb áll a C. bala-

tonica-s rétegéhez, mint az alsó pannonhoz, a L. abichiforme-s rétegek pe-

dig inkább az alsópannónhoz csatlakoznak ersebben, ténylegesen nem
dönthetjük el közvetlenül, hogy milyen a (parti) C. ungula caprae-s és a

(medencebeli) L. abichiforme-s rétegek egymáshoz való viszonya. (Az ed-

digi felfogásnak megfelelen a C. ungula caprae-szintet a L. abichiforme-s

rétegek fedjébe kellene helyeznünk). — A L. abichiforme G. K. fajnak a

L. abichi R. H.-tól való elválasztása (2) a ma már rendelkezésre álló (mély-

fúrásokból származó) gazdag anyag alapján nem tekinthet megokoltnak :

alakra és bordaszámra is a két típus teljesen átmegy egymásba, st a kö-

zéps jelleg példányok gyakoribbak — a két fajt ezért összevonandónak

tartom. így azonban a hazai L. abichiforme-s rétegeket valószínleg pár-

huzamosíthaljuk a romániai L. abichi-s alsó pontikummal (megersíti ezt

Valenciennesiáik hasonlósága is). Minthogy azonban C. balatonica-s és L.

vutskitsi-s rétegeink nem párhuzamosíthatók mással, mint a romániai pon-

tikum fels felét képz C. rhomboidea-s rétegekkel, feküjüknek, a C. un-

gula caprae-szintnek nem marad más helye, mint az alsó pontikum ;
—

tehát a C. ungula caprae-s és L. abichiforme-s rétegek egykorúságát így

közvetve bizonyítottuk.

A pannon alsó határára vonatkozóan S eh r éter (4) 1912 évi meg-

állapításai (hogy t. i. a hazai volhyn és pannon közt folytonos az átmenet,

ezért az alsó pannon már a beszarábiai emeletet is képviseli) és Jeke-
lius ellenvéleménye 1936-ból (3) állnak szemben egymással. Magam igazi
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átmeneti képzdmények létezését nem látom bizonyítottnak, de a mélyfú-

rásokban a szarmata és pannon közt az üledékképzdés megszakadása

se látszik valószínnek. — Alig lenne képzelhet azonban, hogy az alsó-

pannón (esetleg ha a L. cibichiforme-s rétegeket az általam ajánlott pár-

huzamosításnak megfelelen már az alsó pontikumba soroljuk, akkor csak az

alsó pannon alsó fele) három emeletnyi idszaknak feleljen meg, hiszen

faunája olyan egységes ; üledék-vastagság tekintetében se valószín, hogy

beszaráb -t-cherzon + meót együtt kevesebb legyen, mint a pontusi, nagyjá-

ból hasonló fáciesviszonyok mellett.

A beszarábikum azonban szerintem nem hiányzik Cerithium-os me-

szeinkbl (7) ; ezt az állásfoglalásomat, úgy látszik, általánosan elfo-

gadják. így már csak a cherzonézoszi és meótiszi emeletek jöhetnének

szóba az alsóbb pannon számára. E két emelet egymásutániságát tudtom-

mal Sinzov óta senki se vonta kétségbe, jóllehet mellette csak A n d r u-

sov N. tekintélye hozható érvül. Idviszonyuk faunisztikailag nem dönt-

het el, mert eltér fáciesek (ahol részben egyez fáciesek, ott A n d r u-

s o v szerint se különböztethetk meg). Településük egymáshoz képest ál-

talában nem figyelhet meg, mert földrajzi elterjedésük különböz ; tudo-

másom szerint csak két helyrl írták le egymásra-településüket (Keresnél

és a Tarhankut-fennsíkon), de itt a meótikum csak 5— 10 m vastag, aligha

elégséges egy „emelet** számára. Csak a keresi szinklinálisban 80 m a meót

vastagsága, ezen a vidéken, — de itt, ahogy a leírásokból kivettem, nem
is választható el a cherzontól. Több helyen ismeri be maga Andrusov
is, hogy az kedvenc meótiszi emelete a cherzontól nemigen választható

el. — Szó sincs tehát arról, hogy a pontikum és beszarábikum közt valahol is

ténylegesen bizonyítva volna két emelet létezése ; teljes joggal tekinthetjük

egykorúnak a „cherzon és meót fácies" t ; emeletnévül a meótiszi-t tar-

tom a kett közül alkalmasabbnak.

Ennek a meótikumnak felelhet meg tehát a pannon alsó része ; nincs

réteghiány a pannon és szarmata közt ; nincsen a szarmatikumnak három,

hanem csak két emelete (volhyn és beszaráb).

E párhuzamosításokat tünteti fel a következ táblázat :

Magyarországi

partközeli üledékek medencebeli üledékek
DK-európai emeletek

Balatonica-. Rhomboidea- Vutskitsi- Rhomboidea-
j

Ungula caprae- Abichiforme- Abichi-rétegek\

Ornithopsis- 1 Banatica-szint Meótiszi

Cerithiumos rétegek

Beszarábia!

Volhyniai emelet

A Congeria partschi-s rétegek helyzetét nem tekintem tisztázottnak.
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MEGJEGYZÉSEK AZ ORRSZARVÚAK RENDSZERTANÁHOZ,
(A német szöveg kivonata.)

Irta : Dr. Kretzoi Miklós.

Az orrszarvúak történetében három nagy fejldési hullámmal találko-

zunk : az els, a legváltozatosabb és leggazdagabb, az oligocén végéig tar-

tott ; a második, sokkal szegényesebb, a jégkorszak végével tnik le, míg

a harmadik (ezt néhány kipusztulóban lev trópusi alak képviseli) csak épp,

hogy elindult.

Alábbiakban a második (miocén-pleisztocén) fejldési hullám néhány

alakjának rendszertani értékeléséhez kívánok hozzászólni.

1. Ringstöm néhány alsópliocén orrszarvút sorol az amerikai oli-

gocén alakokat magába foglaló Diceratherium nembe. Ezek egyike, a sze-

baposztoli fels szarmata Aceratherium zernowi B o r i s s i a k, jellegzetes

alakú, rövid koponyája és egyéb sajátságai alapján önálló nemet képvisel

az északamerikai Aphelops-Peraceras rokonsági körében (Acerorhinus n. g.).

2. A Rhinoceros brancoi Schlosser és a hozzá igen közel álló

Rh. aff. brancoi Ringström = ringströmi n. sp. a Chilotheiium egy jel-

legzetesen kiegyénüll önálló oldalágát képviselik a h/ippanon-faunákban

(Shansirhinus n. g.).

3. A szumátrai orrszarvú (Dicerorhinus sumatrensis) rokonságába tar-

tozó orrszarvúakat négy törzsre bonthatjuk : az elsbe (Dicerorhinus G 1 o-

g e r) tartozik a D. caucasicus-schleiermacheri-ág, tagicus-sansaniensis-ág

és maga az él sumatrensis-lasiotis-csoport, a másik törzsbe (Stephanorhinus

Kretzoi) sorolandó a pikermiensis-orientalis-csoport, az etruscus-csoport,

(a megarhinus-leptorhinus ?) és a kirchbergensis-csoport, a harmadik törzsbe

(Procerorhinus n. g.) a megnyúlt koponyájú, csontos orrsövény, második

(homlok-) orrszarv (?) nélküli hemitoechus, végül a negyedik törzset (Coelo-

donta B r o n n) egyedül a gyapjas orrszarvúak alkotják (lenensis-antiquitatis ).

4. A görög, kisázsiai és délorosz Hipparion-faunák Diceros pachy-

gnathus-a sibb jellegei ellenére is határozottan elüt törzsfejldési iránya


