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A GERECSE HEGYSÉG ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉNEK
FÖLDTANI ÉS SLÉNYTANI VISZONYAI.

Irta : Vigh Gusztáv.

(1-2. térkép és XXV-XXV1I. táblával.)

• IRODALMI ÁTTEKINTÉS.

A Gerecse hegység északnyugati részérl az els és egyben igen rész-

letes, pontos leírást Hofmann K. (9.) adja. Azok a megfigyelések, ame-

lyeket területünk északi felérl közöl, annyira helytállóak, hogy azokon az

újabb kutatások is alig változtathattak.

A rögök d a c h s t e i n»m é s z k ö-vét a Lábatlan melll elkerült

Megulodus-ok alapján rhát-be sorolja s elsnek említ Megalodus-okat az

Asszonyhegyrl.

Elsnek mutatja ki az alsóliász „Hierlatz" mészkövének jelenlétét a

Teke-, Nagysomlyó- és Asszonyhegyen s megállapítja, hogy e rétegek már

csak „aprócska denudátiói, reliktumai a dachstein-mész fölött elterült volt

jurakorbeli rétegsorozatnak“. Településüket illetleg megállapítja, hogy az

„alattuk lév dachsteinmészkvel megegyez irányban dlnek, de arra úgy-

látszik kissé diszkordánsan vannak reá helyezkedve".

A Tekehegy-i „Hierlatz" mészkbl 12 fajból álló faunát közöl s en-

nek alapján e rétegeket az alsóliászba helyezi. Ugyancsak kisebb faunákat

sorol föl hasonló kifejldés rétegekbl a Nagysomlyó keletdélkeleti gerin-

cérl s az Asszonyhegy gerincének több pontjáról.

A mezozoós képzdményekbl az alsóliászon kívül még a „közép-

neocom lábatlani homokkövet" említi meg, melybl területünkre

a Gombás puszta (Xavér Ferenc major) és a Dunaszentmiklós környéki el-

fordulások esnek.

A fiatal harmadkori képzdmények közül a pannoniai Congeriá -

s

agyagot — részben id. LóczyLajo s-ra való hivatkozással — éppen

csak megemlíti.

A negyedkori üledékek közül pedig az Alsó-Vadács melletti édes-
vízi mészkövet és löszt sorolja föl területünkrl.

1906-ban S t a f f [(22.) végzett földtani megfigyeléseket a Gerecse

hegységben, így ennek északnyugati részében is. Munkájában nemhogy lé-

nyeges újabb adatokkal gazdagította volna a Gerecsére vonatkozó irodal-

mat, hanem jórészt még ama megállapítások helyességét is kétségbevonta,

amelyek nemcsak akkor, de a mai napig is megállják helyüket. Sorozatos

tévedéseire és fölületes munkájára már Liffa A. (15.) is rámutat az 1907^

ben megjelent dolgozatában.

Liffa (17.) az 1907. évi felvételeirl szóló jelentésében megersíti a

Hofmann által már leírottakat és néhány új adatot is szolgáltat. em-
líti elször a Nagysomlyón lév barlangot, valamint részletesebb felsorolást

ad a neokom homokk-elfordulásokról.
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1912-ben Koch N. (10.) érinti röviden területünket a Magyar-Közép-

hegység jurafácieseit tárgyaló dolgozatában, majd Vadász E. (24.) fog-

lalkozik területünk juraidszaki rétegeinek üledékképzdési viszonyaival.

Utal a dachsteinmészk parti jellegére s a liászban bekövetkezett üledék-

képzdési egyöntetség megsznésére. A triász végén és a jurában ismé-

telten bekövetkezett parteltolódásokat állapít meg s kimutatja, hogy a vörös

liászanyag a dachsteinmészk praeexistált repedéseit tölti ki. Megállapítja,

hogy a vörös agyagos ammoniteses mészkövek — bár igen kevé^ terrigén

anyagot tartalmaznak — nem pelagikus eredések, hanem sziklás partok

közelében keletkezett meszes-agyagos, úgynevezett „fosszilis hemipelagikus“

üledékek. A titon rétegeknek az Asszonyhegyen észlelt diszkordáns telepü-

lését — helyesen — „közbees szárazulati idszakkal" magyarázza.

A jurarétegek észlelt hézagosságát fképp a parteltolódásokra, rész-

ben pedig helyenként „utólagos denudációr^" vezeti vissza.

1913. és 1914-ben Kulcsár K. (14.) és Somogyi K. (21.) foglal-

koznak e területtel. Kulcsár a gerecsei középsliász elfordulásokról

számol be részletesen s területünkrl a középsliász teljes hiányát jelzi. A
Hosszúvontatóról L i f f a által fölemlített s az Aegoceras jamesoni S o w.

és az Aegoceras leckenbgi W r i g h t közeli rokonságába sorolt Aegoceras

sp. alapján középsliásznak vett rétegekrl ugyanis kimutatta, hogy azok

az alsóliászhoz tartoznak, amennyiben az említett Aegoceras sp. az alsó-

liászbeli Ectocentrites petersi H a u. lakókamrája.

Somogyi K. a krétakori képzdmények monografikus tárgyalása

során említést tesz a Nagysomlyó délkeleti és északnyugati oldalán, a Gom-
bás pusztától (Xavér Ferenc major) nyugatra a 287 m-es és a 275 m-es

pontoknál, a Gombáshegyen és az Asszonyhegy északi lejtjén elforduló

lábatlani homokkrl, amelyet — a keleti Gerecsébl rendelke-

zésre álló gazdag fauna alapján — a fels valanginien fels ré-

szébe és a hauterivie n-be helyez.

Az 1920. évtl kezdve Atyám jelentéseiben és dolgozataiban találunk

újabb adatokat az északnyugati Gerecse területérl. Az 1921—24. évi je-

lentésében (28.) a dachsteinmészk mélyebb részét a norikumi, felsbb ré-

tegeit pedig a belle gyjtött megalodus-ok alapján (M . tofanae Horn.
var. gryphoides G ü m b. stb.) a rhátikumi emeletbe helyezi. Saját megfi-

gyeléseire támaszkodva a Tekehegy-i, az irodalom alapján pedig az Asz-

szonyhegy-i, Hosszúvontató-i és a Nagysomlyó-i „Hierlatz" mészkövet V a-

dásszal egyezen a dachsteinmészk praeexistált üregeibe és repedéseibe

betelepültnek mondja. Az 1925—28. évi jelentésében (32.) az eddig ismer-

teken kívül a Hosszúvontatóról, Borshegyrl és Dobóhegyrl említ dach-

steinmészkövet, valamint megalodusokat a Kissomlyóról. A liászrétegek

alatt a dachsteinmészk közé települt vékony, márgás, ^agyagos rétegeket a

fedjükben lév Megalodontá-k alapján a nori-rháti emeletek határrétegéül

tekinti.

A jura rétegsorban a Gerecse hegység keleti részével szemben fenn-

álló rétegtani hiányokat részben tektonikai okokra, részint az üledékkép-

zdés idleges szünetelésére, részben pedig utólagos denudációra vezeti
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vissza. Liász transzgressziós breccsál mutat ki a Hosszú-

vontató északi lejtjérl, melynek agyagos köt anyagában krinoidea és

brachiopoda töredékek vannak. Új alsóliász elfordulásokat sorol fel a

Kissomlyó tetejérl, a Borshegyrl, attól északra és nyugatra, a Kerekdo-

bóról és a Kpolcról. Els ízben említi a középsliász jelenlétét a Kissom-

lyón. A Paprét árkon kívül négy helyrl ír le titon képzdményeket és pe-

dig az Asszonyhegyrl (27.), a Nagysomlyóról, a Kissomlyóról, (faunával),

valamint a Borshegy és a 326 m-es pont közötti mellékgerincrl (faunával).

A Hosszúvontatótól keletre a Borshegy és a 326 m-es pont közti ge-

rincrl „Hierlatz“-típusú titon rétegeket említ cepha/opodá-kkal és Pygope-

val. E rétegeket egyébként területünk szomszédságából még több helyrl s

gazdagabb faunával elsnek mutatja ki.

Néhány újabb neokom homokk kibukkanást is említ a Borshegytl

északra fekv lejtkön és a Kissomlyóhegy gerincérl. Táblázatos ré-

té g t a n i beosztását adja végül a nyugati Gerecse triász- és juraid-

szaki rétegeinek az 1928-ban, a Palaeontologentag alkalmával rendezett

gerecsei kirándulás vezetjében, összefoglalva a Gerecse-Pilis és Dorog kör-

nyéki liászképzdményekre vonatkozó összes eddigi adatokat.

RÉTEGTANI VISZONYOK.

A területünk dombos térszínébl meredek lejtkkel kiugró rögöket

csaknem teljes egészében dachsteinmészk alkotja, míg a jurakori rétegek-

nek a denudációtól megkímélt foszlányai csak kisebb foltokban fordulnak

el rajtuk. Valamivel nagyobb vastagságban csak ott találjuk e képzdmé-
nyeket, ahol azok vetk mellett lezökkentek (Asszonyhegy, Hosszúvontató).

A jurakor üledékei közül az északnyugati részen az alsó- és középsliász,

valamint az oxford és titon emelet található meg. A mezozoikum legfiata-

labb képzdményeit a felsvalangenien fels részébe és a hauterivien-be

tartozó „lábatlani homokk'' képviseli. Az ó-harmadkori rétegek közül a

középseocén kövületes rétegei a közvetlen közelben lefutó Tekeres völgy-

bl ismeretesek, de területünkön feltárva nem találhatók. A fiatalabb

harmadkori lerakódások közül csak a pannonjai rétegeket ismerjük a Gom-
bás puszta alatti mély völgyárokból fossziliák nélkül. A pleisztocén édes-

vízi mészk csak egyetlen kis folton fordul el. Annál nagyobb a lösz fel-

színi elterjedése, mely részben a mészkrögök közötti völgyeket borítja he-

lyenként magasan felhúzódva a rögök oldalára, részben pedig — fleg te-

rületünk északi részén — önálló laposabb dombokat alkot.
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FELS TRIÁSZ. *

(Rhátikumi emelet).

Az Asszonyhegy, Tekehegy, Kis- és Nagysomlyó, Hosszúvontató, Bors-

hegy, Kpolc, Dobóhegy és Kerekdobó dachsteinmészöve a terü-

let legidsebb képzdménye. A mészkövet a belle gyjtött Megalodus-ok

alapján (szerintük M. triqueter) már a hegység els felvevi is, mint Hant-
ken (6.), W i n k 1 e r (34.), H o f m a n n (9.), L i f f a (16.) és S t a f f (22.)

teljes egészében a rhátikumi emeletbe sorolták. Atyám a Nagygerecsén gyj-

tött Woithenia escheri és a Megalodus-ok (M. böckhi, lóczyi [— seccoi]

stb.) alapján a mészk nagyobb részét a norikumi emetetbe, a fels,

kisebb részét pedig a rhátikumi emeletbe sorolta. A két emelet határréte-

géül a Gerecse hegység legtöbb rögének dachsteinmészkövében észlelhet

mészlemezes, zöldesszürke, agyagos betelepüléseket vette.

E beosztás a Gerecse északnyugati rögeit felépít dachsteinmészkö-

vekre is áll. Az agyagos közbetelepülést csaknem minden rögben — ahol

feltárás van — megtalálhatjuk, azaz e rögök mészköve is részben a nori-

kumi-, ‘részben pedig a rhátikumi emeletbe tartozik.

A dachsteinmészk, mint a Gerecse többi részében, úgy itt is igen

egyhangú kifejldés, kisebb-nagyobb eltérések azonban mégis tapasztalha-

tók az egyes rögökben. A mészk általában tömött, érdesen tör, színe a

világosszürkétl a barnás árnyalaton keresztül a sötétes szürkéig változik.

Többnyire jól rétegzett, vastag padokban fordul el, kivéve a barlangokat

tartalmazó 8— 10 méteres, rétegezetlen mészkösszletet. A dachsteinmészk-

csoport fels részének egyes padjaiban igen sok Megalodus- 1 és Parame-

galodus-l találunk, amelyek e rétegösszletet a rhátikumi emeletbe utalják.

A mélyebb rétegekbl nincsen fossziliánk.

Az Asszonyhegy dachsteinmészkövét a nyugati és a keleti oldalon

egy-egy kisebb kfejt tárja fel. Itt a dachsteinmészk vastagpados (0*80

—

10 m), világosszürke, rosszul rétegzett. Mindkét helyen közbelelepül a zöl-

desszürke, mészpikkelyes, márgás agyag, melyet a réteglapon történt moz-

gások el is fentek, kihengereltek.

Amegalodontás pad fekvjében a dachsteinmészk közé te-

lepült agyagos-palás rétegek a Szentgál-környéki rhátikumi márgás rétegek-

kel állíthatók párhuzamba és bennük az Északi Alpesek rhátikumi kifejl-

désénél megkülönböztetett átmeneti öv aequivalensét tételezhetjük fel.

A nyugati kfejtben, a dachsteinmészkpadok közé vékonylemezes,

kissé rózsaszín, finoman rétegzett, tömör dolomitrétegek iktatódnak be több-

ször megismétldve, mint azt Atyám a Gerecse hegység más pontjairól,

többek között a Nagypisznicehegyrl is leírta. A mészk legfels, közvet-

lenül a liászmészk alatt települ rétegei vörösen erezettek, amennyiben a

karsztos repedéseket a transzgredáló liászanyag tölti ki. Ezt a jelenséget,

mely a triászvégi rövid ideig tartó szárazra kerülés alatt beállott karszto-

sodással függ össze, Atyám a Gerecse hegység keleti részének rögeibl is

leírta már. (28. p. 63.).

A dachsteinmészk az Asszonyhegy legkülönbözbb részein s a két
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kfejtben is Hydvozoá-kra és Gyroporellá -kra emlékeztet nyomokat tar-

talmaz. A magassági pont közelében — attól északkeletre és délnyugatra

— töredékes Megalodus-okát gyjtöttem.

A mészk rétegeinek dlése az Asszonyhegy különböz részein meg-

lehetsen változó, amennyiben a rögöt átjáró törések miatt ezek eredeti

helyzetükbl kisebb-nagyobb mértékben kimozdultak. A keleti kfejtben

25 l)

felé 22°-kal, a fölötte lév gerincen 30" felé 22"-kal, a kis gerincnyakon

áthaladó észak-déli vettl nyugatra 25° felé 25"-kal, kissé tovább nyugat-

nak 30" felé 25—30"-kal dlnek a mészkpadok.

A tetn 45° felé 1 0 '-kai, az északkeleti lejtn az út alatt kiálló szik-

lákban 60° felé 30", a nyugati oldal kfejtjében 45" felé 25"-os rétegdülé-

seket figyelhettem meg.

Kissé eltér viszonyokat találunk a Nagysomlyóhegyen. A keletdélke-

leti gerincen világosszürke dachsteinmészkövek vannak, de helyenként —
különösen a liászrétegek fekvjében — megtaláljuk a kissé barnás árnya-

latú, feketepettyes mészkövet is, melyet Atyám a Gerecse hegység több más
pontjáról is említ. A keletdélkeleti gerinc fels végén, a legfels liászelfor-

dulástól kissé északra, ott, ahol az északi meredek lejt kezddik, a liász

fekvjében lév világosszürke, simán tör dachsteinmészkpadból Megalo-

dus cfr. gümbeli S t o p p. és Megalodus cfr. damesi H ö r n.-t gyjtöttem.

A megalodus-ok kioldott héja helyét itt ugyanúgy vörös jura anyag töli ki,

mint azt Atyám a pocki, kecskeki és vöröshídi elfordulásokról leírja. (62.)

A Nagysomlyóhegy északi oldala meredek, sziklapados, sokkal egye-

netlenebb, mint a keleti vagy déli oldal. Az egyes sziklapadok hossz- és

harántvetk által többszörösen elvetdtek. Már a Nagysomlyó nyugati vé-

gén, a Dunaszentmiklós—Gombás pusztai út fölött megjelenik az a 8— 10

méter vastag, rétegezetlen szint, melyben a nagysomlyói barlangok vannak.

Általában a Gerecse hegység területén csak ott találunk barlangokat, ahol

ez a rétegezetlen vastag mészkszint megvan. A törések — melyek részint

vetk, részint csak egyszer diaklázisok — általában 95°—275° csapásúak,

csaknem függlegesek (80—85°). A somlyói barlangcsoport a hegy keleti

végén lév, nagyjából EEK—DDNy-i irányban lefutó nyiladéktól nyugatra

van az alsó sziklacsoportban. Részletes leírását Atyám az 1931-ben közölt

cikkében (31.) adta, így e helyen nem foglalkozom részletesen e barlan-

gokkal.

A Kissomlyóhegyen csak kisebb foltokban találjuk meg a dachstein-

mészkövet. Egyik kibúvása az ÉNy—DK-i irányban haladó nyiladéktól

északra lév kataszteri k körül van. Nyugat felé vet mentén ér véget. A
dachsteinmészk itt világos, kissé barnásszürke, kalcitpettyes, vastagpados.

A másik kibúvás délnyugatra, a liászrétegek fekvjében a völgy al-

ján van, ahol a dachsteinmészk kis völgyszorost alkot s rétegei észak felé

15"-kal dlnek.

Elég változatos a felstriász kifejldése a Tekehegyen. A meredek ke-

leti oldalon világos, kissé barnásszürke, vastagpados dachsteinmészk van.

szálban 65° felé 18" dléssel. Valamivel följebb vékony, lemezes, fosszilia-

mentes, igen finomszemcsés dolomit közbetelepülés észlelhet. Ugyanilyen
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közbetelepüléseket találunk a Bagoly-völgy mindkét oldali kfejtjében is.

A dolomit felett sötétsárgás, vöröses, márgás kalcitpettyes mészk van, mely-

hez hasonlót a Tekehegy egyéb pontjain is találunk.

A tet nyugati végén a klosterneuburgi uradalom határa közelében

embrionális feagy/óhéj-keresztmetszeteket és a Textularidae családba tartozó

foraminiferá-kát tartalmazó dachsteinmészk van. A határdombnál pedig

apró feketefoltos, kalcitpettyes mészk padja dl 55° felé 3(T-kal. Vékony
csiszolatában igen gazdag mikrofauna látható, közte ugyancsak a Textula-

ridae családba tartozó foraminiferá-k és ezenkívül valószínleg Ostracoda

héjmetszetek.

A Tekehegy nyugati végének északi oldalán — a megyehatártól kö-

rülbelül 50 méterre délnyugatra — egy nagyobb sziklafal alatt egy zsom-
boly nyílik. Nyitott elcsarnoka van, mely 95°—275° csapású törés men-
tén alakult ki. Ebbl 245° irányban lefelé egy kürtvel hosszabb nyílás ve-

zet. Fönt a tet szélén Globigeriná-kat tartalmazó világos szürkésbarna

dachsteinmészk van szálban.

A Hosszúvontató egész alaptömegét dachsteinmészk alkotja, mely

gyenge feltárásai miatt sokkal egyhangúbb kifejldésnek látszik, mint a

Tekehegyen. A tet nyugati szélén a nyiladéknál világosszürke Gyroporella

és Hydrozoa-nyomos dachsteinmészk van szálban, melyben az apró, vé-

kony Brachiopoda (Rhynchonella ?) héjtöredékek mellett néhány Megalodus

töredék is volt.

A rög északi oldalán hatalmas vet szegélyezi a dachsteinmészkövet.

Ez a vet továbbhúzódik a Borshegy északi oldalára is.

A Kpolc tetején szintén világosszürke dachsteinmészkövet találunk,

melynek fels része vörösen erezett. Egyes tömbök ersen breccsásak és

sötétebb szürke mészkzárványokat tartalmaznak. A tet északi végén lév
kis liász elfordulástól kissé északkeletre — valószínleg vet mentén le-

zökkent — vörös, krinoideás mészkeres dachsteinmészk van szálban 45°

felé 15°-kal. Ettl nyugatra a mészk dlése 60’’ felé 15°.

A Borshegy dachsteinmészköve vastagpados, jól rétegzett, világos-

szürkétl a sötétebb szürkébe hajló. Az északi oldalon a világosszürke

dachsteinmészk 75° felé 20°-al, míg kissé délebbre a 389-es barométeres

pontnál 52° felé 1 5 ’-al hajlik. A déli oldal meredek lejtjét 105°—285° csa-

pású, délnek hajló vet alakította ki. Itt a kiálló vastag rétegfejek 45° felé

30 (l
-al, illetve 65° felé 26°-al hajlanak. A 380 m-es kúpot délnyugatról egy

ÉNy—DK-i csapású vet választja el a Borshegy ftömegétl. A magassági

ponttól nyugatra Gyroporella-nyomos a mészk. A déli oldal meredek szik-

lafalában a mészkrétegek átlagos dlése 45° felé 35°.

A Dobóhegy hatalmas triász tömege észak felé a Hosszúvontató,

északnyugat felé a Kpolc, északkelet felé pedig a Kerekdobó, illetleg a

Borshegy dachsteinmészk tömegéhez csatlakozik. A mészk kifejldése

teljesen azonos a Hosszúvontató mészkövével. A Dobóhegy meredek lej-

tin a mészk rétegei 10— 15°-al északkeletnek hajlanak.
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JURA.

Területünkön, azaz a Gerecse hegység északnyugati részén — mini

az már a korábbi irodalom adataiból is kiolvasható — a juraképzdmé-

nyek a hegység felépítését illetleg igen alárendelt szerepet játszanak. Míg

a keleti részeken, különösen a Tölgyhát-i kfejtben az alsóliász mélyebb

szintjeitl az alsótitonig megszakításnélküli, folytonos üledéksort említ

Atyám (28.), addig az északnyugati részeken a liász transzgresszió csak a

közepén indul meg s a középsliász képzdményei után az oxfordig, il-

letve alsótitonig ismét nem találunk üledékeket. A területünkön helyenként

elforduló alsótithon rétegek — miként azt az Asszonyhegy-i elfordulás-

sal kapcsolatban már Vadász (24.) és a többiekre vonatkozólag Atyám

(32.) megállapította — diszkordánsan települnek az idsebb képzdményekre.

Ez az üledékhiány részint az üledékképzdésben beállott szünetre,

részint pedig utólagos denudációra vezethet vissza.

Alsóliász.

Területünkön az alsóliász két fáciesének jelenlétét állapíthattam meg.

1. Világos testszí n-, vagy sötétvörös, jól rétegzett
tömött mészk, töb b-k e v e s e b b Brachiopoclá-v a 1 és e g y-k é t

kistermet Ammonites-s z e 1.

2. Világos szürkésfehér „Hierlatz" mészk, igen
sok Brachiopodá-v a 1, helyenként töb b-k evesebb apró Am-
moniles-s z e 1 és Crinoidea nyéltaggal. E mészkben helyenként vi-

lágos testszín, vagy sötét lilásvörös Crinoidea nyéltagokból álló breccsa-

fészkek, lencsés közbetelepülések vannak.

Területünk alsóliász képzdményeirl az els kimerít és mai napig

úgyszólván változatlanul helytálló leírást Hofmann K. (9. 180.) adja.

Már megállapította a rétegek jelenlétét a Tekehegyen, az Asszonyhegyen

és a Nagysomlyó keletdélkeleti gerincén. A mélyebb rétegek világos test-

szín, vagy sötétvörös, tömött mészkfáciesben fejldtek ki. Sajnos, a leg-

részletesebb gyjtések ellenére is csak meglehetsen kevés fosszilia került

el bellük, ezek azonban mégis elegendk voltak ahoz, hogy segítségük-

kel rétegeink pontos rétegtan i helyét megállapíthassuk.

Már Hofmann K. említi (9.), hogy az Asszonyhegy déli oldalán

majdnem az egész hegyen keresztülfutó — 105°—285° csapású vet men-

tén nagyobb vastagságú liász mészkösszlet vetdött a dachsteinmészk

mellé. A mészk itt alul vastagabbpados, világos testszín, helyenként

— fleg a tetn és a nyugati oldalon — barnásszürke árnyalatú. Fölötte

vékonyabbpados, sötétebb húspiros mészkövek települnek, melyek azonban
leginkább csak a déli oldalon lév felhagyott kfejtben vannak feltárva.

Valószínleg ez utóbbi rétegekbl említi Hofmann K. (9. 181.) a Rhyn-

chonella sp. (a Rh. glycina G e m.-val rokon), Terebratula erbaensis S u e s s,

Phylloceras cylindricum S o w.-t, valamint két tágas köldök Phylloceras-[
m

A világos testszín és barnásszürke mészkbl az Asszonyhegy kü-
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lönböz pontjáról a következ faunát gyjtöttem : Waldheimia mutabilis

(átm. a W. stapia 0 p p.-hez) Glossothyris aspasia M g h. var. (azonos a

nagysomlyó-i változattal), Glossothyris aspasia M gh. var. comparabile C a n.,

Glossothyris nimbata 0 p p., Rhynchonella cf. zitteli Gém. (átm. a var. multi-

costata V i g hhez.), Rhynchonella cf. laevicosta S t u r, Rhynchonella paoli C a n.,

Rhynchonella lubrica U h 1., Spiriferina alpina Op-p., Spiriferina angulata

0 p p., Phylloceras s p., Lytoceras s p. (a L. articulatum S o w. alakkörébl.)

A háromszögelési ponttól északnyugatra egy különálló folton ugyan-

ebben a fáciesben kifejldött alsóliászkori mészkövek települnek. Innen:

Rhynchonella calcicosta Q u., Rhynchonella plicatissima Q u., Rhynchonella

cartieri 0 p p., Spiriferina alpina 0 p p., Spiriferina angulata 0 p p., Phyllo-

ceras s p. került el. E kis fauna össszképe általában középsliász-jelleg.

egyedül a Rh. cartieri 0 p p. a jellemz alsóliászbeli alak. Tekintettel azon-

ban arra, hogy az általam eddig ismert irodalom a Rh. cartieri-i csak az

alsóliászból említi, így rétegeinket — némi fönntartással — egyelre az

alsóliász legfelsbb részébe helyezem.

Hasonló fáciesben kifejldött világos testszín és fleg sötétvörös,

tömött mészköveket találunk a Nagysomlyó keletdélkeleti gerincén, a tér-

képvázlaton I. és V.-vel jelzett pontokon. A legalsó elfordulásból (1.), hol

kis kutató fejtés van, Hofmann K. (9. 180.) Rhynchonella securiformis

H o f m.-t, Terebratula aspasia Mgh. var. minor Z i t t.-t és tömegesen el-

forduló Pecten hehli d'O r b.-t említ. Meg kell jegyeznem, hogy az itt el-

forduló Rh. securiformis H o f m. (non R o t h p 1.) a Rh. hagaviensis Bsé-
vel azonos.

S t a f f (22.) éppen e három faj alapján vonta kétségbe azt, hogy e

rétegek az alsóliászba tartoznak. Azonban az újabb gyjtésekbl kiderült,

jiogy e fajok a Gerecse hegységben sokkal nagyobb mennyiségben fordul-

nak el olyan ammoni/esefe-kel együtt, mint pl. az Arietites hierlatzicus

H a u., Ectocentrites petersi H a u. mt. italicus M g h. és Oxynoticeras oxy-

notum Q u., amelyek kizárólag az alsóliászra jellemzk.

A kis kutató fejtésbl és környékérl a világos testszín és vérvörös

mészkövekbl a következ alakokat gyjtöttem : Terebratula punctata S o w.,

Waldheimia andleri 0 p p. (?), Waldheimia choffati Haas, Waldheimia

mutabilis 0 p d. (átm. a Z. perforata P i e t I e-hez.), Rhynchonella greppini

0 p p. var. rimata G e y., Rhynchonella plicatissima Q u., Rhynchonella

cartieri 0 p p., Rhynchonella cf. palmata 0 p p. (Uh I.) juv., Spiriferina alpina

0 p p., Spiriferina angulata 0 p p., Spiriferina rostrata S c h 1., Geyeroceras

cylindricum S o w.

Ez a fauna kétségtelenné teszi azt, hogy a nagysomlyói rétegek az

alsóliászba tartoznak.

Az elbbihez hasonló kifejIdés, vékonypados, alul világos testszin,

fölötte sötétvörös mészkövek találhatók a Nagysomlyó keletdélkeleti gerincé-

nek a tetején, a V. -el jelzett elfordulásban: Terebratula cf. punctata Sow.,
Wahtheimia apenninica Z i t I., Zeilleria wahneri G e m., Rhynchonella pli-

catissima 0 u., Rhynchonella fraasi 0 p p., (átm. a Rh. cartieri 0 p p.-hez),

Rhynchonella cartieri Opp., Rhynchonella cartieri 0 p p. var. rimata G e y._
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Rhynchonella fascicostata U h I. (juv.), Spiriferina alpina 0 p p., Spiriferina

angulata 0 p p., Spiriferina sp. (kistekn az angulata-obtusa alakkörbl),

Arietites cf. coregonensis Sow., Schlotheimia trapezoidalis S o w. fajokkal.

A Kissomlyó északnyugati oldalán a kataszteri k mellett a sötét-

vörös mészkbl : Terebratula punctata S o w., Terebratula punctata Sow.
(átm. a var. andleri- hez), Waldheimia alpina Gey., Waldheimia mutabilis

0 p p. (átm. a W. cornu/n-hoz), Rhynchonella fascicostata U h I., Rhacophylli-

tes cf. diopsis Gém., Geyeroceras cylindricum Sow. fajok kerüllek el.

Ugyancsak a Kissomlyón, az FNy-DK-i csapású nyiladéktól délre

elforduló világos lestszín mészkbl (a M. kir. Földtani Intézet gyjtemé-

nyében lév anyagból) : Terebratula sp., Waldheimia cf. mutabilis 0 p p.

(juv.), Rhynchonella fraasi 0 p p. (juv.), Spiriferina alpina 0 p p., Spiriferina

obtusa 0 p p., Atractites sp., míg a felette lév sötétvörös mészkbl egy

töredékes Analytoceras sp. (az Analty. articulatum Sow. alakkörbl) ke-

rült el.

A Hosszúvontató északi oldalán az ÉNy—DK-i csapású nyiladék nyu-

gati vége felé ugyanilyen sötétvörös mészkbl Atyám gyjtött már régebben

faunát, melybl eddig a következ alakokat határozhattam meg : Wald-

heimia cf. Apenninica Z i t t., Rhynchonella variábilis S c h I., Rhynchonella

plicatissima Q u., Rhynchonella polypticha 0 p p., Rhynchonella cartieri

0 p p., Spiriferina angulata 0 p p., Arietites sp.

Az elmondottakból világosan kitnik, hogy az Asszonyhegyrl, de

különösen a Nagy- és Kissomlyóról, valamint a Hosszúvontatóról felemlí-

tett alsóliász mészkövek kzettani és faunisztikai szempontból teljesen azo-

nos kifejldések. Mind a hat elfordulásban alul világos testszín, vagy

barnás árnyalatú, fölötte sötét barnásvörös mészkpadok vannak. Az alsó,

világos rétegekbl csak az Asszönyhegyen és a Kissomlyó délnyugati ré-

szén gyüjthettem. míg a többi elfordulásban inkább csak a sötétvörös

mészkövek szolgáltattak valamirevaló faunát. A fajok is majdnem tel-

jesen azonosak a felsorolt hat lelhelyen. A fauna összképe alapján

a sötétvörös mészköveket a liász A legfels részébe, az Oxynoticeras oxyno-

tum szint tetejébe, vagy méginkább az Oph. raricostatum szintbe sorolhat-

juk. Ezek szerint az alatta lév világos testszín mészkövek az 0. oxyno-

tum szintet képviselnék, bár ez utóbbit faunisztikai alapon egyelre még
nem tudom kellképpen bizonyítani, mert e mészkövekbl kevés fosszilia

került el.

Területünk déli részén csak kis foszlányokban — néhol vet men-

tén — találjuk meg az alsóliász képzdményeket. Leginkább az elbb tár-

gyalt világos testszín és sötétvörös, jól rétegzett, tömött mészkövek fordul-

nak el itt is, igen kevés fossziliávak A Kpolc északi végén vet mellett

lezökkenve, kissé délebbre a lapos tetn kis denudációs foszlányban, a

Dobóhegy Szászvölgy felé es lejtjének alján, a Borshegytl északnyugatra

lév kis közti gerincen a dachsteinmészk mellé vetve, a Borshegy északi

oldalán és a keleti nyúlványán kis folton, végül a Szászvég Malomvölgy

felé es meredek lejtje alján találtam meg kibukkanásaikat.

Az alsóliász másik kifejldése az úgynevezett „H i e r 1 a t z“ f á c i e s.
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Sajnos, ez a fossziliákban (különösen Brachipodá-kban) igen gazdag fácies

ma már csak a dachsteinmészk praeformált üregeinek és repedéseinek

kitöltéseként s néhol mint denudációs foszlány fordul el, igy nagyobb
kiterjedésben sehol sem található.

Legtípusosabb elfordulása a Tekehegyen van, ahonnan H o f m a n n

K. említi elször. A tet keleti végén alig pár négyzetméteres darabon egé-

szen világos, kissé szürkésfehér mészkövet találunk, melyben egy-két, kö-

zelebbrl meg nem halározható Gasteropoda kbélen, apró Pecten-en és

Ammoniíes-en kívül kizárólag Brachiopodá-k fordulnak el igen nagy-

tömegben. E kis helyrl körülbelül 65—70.000 Brachiopodá t gyjtöttem,

melyek közül egyelre a következ fajokat sorolom föl : Terebratula punc-

tata S o w., Terebratula juvavica G e y. (juv.), *Waldheimia (?) bakonica

B ö c k h, Waldheimia (?) bakonica var. complanata B ö c k h, Waldheimia

alpina Gey., Waldheimia venusta U h 1., Waldheimia stapia 0 p p., *Wald-

heimia mutabilis 0 p p., Waldheimia choffati Haas, Waldheimia batilla

G e y„ *Glossothyris aspasia Mgh. var. minor Z i 1 1„ Zeilleria perforata

P i e 1 1 e, Rhynchonella variábilis S c h 1., Rhynchonella alberti 0 p p. (juv.),

Rhynchonella zitteli Gém. var. multicostata n. var., Rhynchonella plicatis-

sima Q u., Rhynchonella cf. alfredi N e u m., Rhynchonella cf. peristera U h I.,

Rhynchonella cf. paronai Haas, Rhynchonella cf. polyptycha 0 p p.,

*Rhynchonella pseudopolyptycha B ö c k h, Rhynchonella latifrons S t u r,

Rhynchonella fraasi 0 p p., (juv.), *Rhynchonella cartieri 0 p p., Spiriferina

alpina 0 p p., *Spiiiferina cf. brevirostris 0 p p., Spiriferina angulata 0 p p.,

Paradasyceras Stella S o w., Cidaris sp.

A magassági pont körüli tisztáson hever tömbök kevés Brachiopodá-t,

ellenben annál több apró, alig 1—2 cm nagyságú Ammonites- 1 tartalmaz-

nak. Ebbl eddig a következ faunát határozhattam meg : Waldheimia

apenninica Z i 1 1. (juv.), Glossothyris aspasia Mgh. var. cotnparabile C a n.,

Glossothyris aspasia M g h. var. dilatata C a n., Glossothyris (?) beyrichi

0 p p., Rhynchonella fascicostata U h 1., Rhynchonella retrocurvata n. sp.,

Rhyt\chonella giuppa de G reg., Rhynchonella giuppa de G r e g. var.

chica de Greg., Spirifeiina alpina Opp., Spiriferina obtusa 0 p p. (juv.),

Paradasyceras Stella Sow., Rhacophyllites sp. (a R. libertus Gém. alak-

körébl), Rhacophyllites diupsis G e m., Rhacophyllites lunensis d i S t e f.

var. incerta F u c., Phylloceras lunense M g h„ Phylloceras bernardii C a n.,

Phylloceras meneghinii G e m., Phylloceras lipoldi H a u. var. wáhneri G e m.,

Phylloceras cf. alontinum Gém., Partschiceras cf. partschi S t u r, Proclivi-

ceras proclive R o s. var., Lytoceras sp., Oxynoticeras oxynotum Q u.,

Microderoceras bispinatum Gey. var. (?), Deroceras cf. armatum S o w.,

Coeloceras cf. subpettos G e m., Arietites sp., Angulaticeras sp. (aff. A. an-

gustisulcata G e y.), Ectocentrites sp., Psiloceras sp. (n. sp.), Atractites sp.,

*Discohelix orbis R s s., Crinoidea nyéltagok.

A tekehegy imént fölsorolt liász elfordulásainál ugyanazokat a tele-

pülési viszonyokat találjuk, mint aminkel Geyer (76.) a „Hierlatz* -i el-

fordulásokról írt le. Az üledék üregekbe, repedésekbe rakódik, tehát az

egykori tengerfenék igen tagolt volt. Az egyes üregek, repedések igen kis
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kiterjedés, viszonylag zárt életteret alkottak, melyen belül természetesen

más és más faunatársaság alakulhatott ki. Tekintettel arra, hogy a Brachio-

podd-k és Crinoideá-k fenékhez rögzített alakok, a fajok és változataik

horizontális elterjedése igen szkreszabotl. Így lehetséges az, hogy míg az

els gyjt-helyen csaknem kizárólag Brachiopodá - k fordulnak el, addig

a másikon viszont faj- és egyedszám tekintetében az Ammonites-ek vannak

többségén s a Brachiopodá-knak — fleg egyedszám tekintetében — igen

alárendelt a szerepe. A Spiriferina alpina 0 p p. kivételével nem találunk

olyan Brachiopodá-t, mely mindkét lelhelyen elfordulna. Összehasonlítva

a kél lelhelyen elforduló fajokat az elbbiekben tárgyalt világos, vagy

sötétvörös, tömött mészkfácies alakjaival, azonnal észrevehet a nyílt, sima

tengerfenéken és az ersen szaggatott, zárt élettereket nyújtó fenéken ki-

alakult fajok közötti különbség. Különösen érzékenynek bizonyullak a

Rhynchonellá -k (Rh. variábilis, plicatissima, polypticha, fraasi és cartieri),

míg a Spiriferind-k változatlanok maradtak.

A csillaggal jelölt fajokat már Hofmann K. is említi e helyrl.

Ezek elemezgetése alapján cáfolta meg S t a f f- (22.) rétegeink alsóliász korát

s helyezte azokat a középsliászba. A föntebb fölsorolt faunában csupán

a Brachiopodá-k között 19 olyan fajt találunk (51 %), melyek minden
kétséget kizáróan csak az alsóliászban fordulnak el. Az
Ammonites-ek között is megvannak a jellemz alsóliász alakok (pl. Oxy-

noticeras oxynotum Q u.). S t a f f-nak ama kijelentéséhez, mely szerint „a

H o f m a n n-tól felsorolt rhynchonellá -knak sincsen bizonyító erejük", a

következket jegyezhetjük meg. S t a f f elssorban a Rh. cartieri 0 p p.-l

emeli ki, mely több rhátikumi és középsliászbeli alakkal való rokonsága

miatt „vezérkövületül bizonyára nem alkalmazható". Az slénytani fejezet-

ben részletesebben tárgyalom a Rh. cartieri és lorioli közötti összefüggést. Itt a

lorioli- 1 egyelre feltételesen a cartieri alakkörébe osztottam be, mint az

alakkör legszéls tagját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a széls tag

ne nyúlhatnék át a liász Y aljára is, különösen akkor, amikor Haas a

lorioli - 1 nem a szorosan vett mediterrán provinciából írta le. Az pedig már

régebbrl ismeretes, hogy — valószínleg a dél fell történt faunavándorlás

következtében — a mediterrán provincia alsóliászában elforduló alakok,

vagy azok közeli rokonai a középeurópai provinciában a legtöbb esetben

csak a középsliász alján jelennek meg. így tehát a Rh. cartieri és az alak-

körébe sorolt lorioli a mediterrán provinciában Staff ellen-
kez nézete ellenére is alsóliász alak maradhat.
Hasonló az eset a Rh. pseudopolyptycha B ö c k h-el is, mely Staff sze-

rint „lokális magyar alak lévén, élesebb kor-meghatározásra szintén alkal-

matlan". Tekintettel arra, hogy a Rh. pseudypolyptycha nemcsak a Bakony-

ban, hanem a Gerecsében és a Pilisben is, tehát a Dunántúli Középhegység

három távoli ellentétes pontján is elfordul ugyanabban, st csak abban
* szintben, így joggal vehetjük e fajt is jellemz alsóli-
ász alaknak.

Az elbb említett „Hierlatz“-mészk elfordulások környékén apró, de

közelebbrl meg nem határozható Posidonomyá - 1 tartalmazó hever mészk
darabokat találunk.
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A „Hierlatz‘‘-rétegek másik, igen szép és jellegzetes elfordulása a
Nagysomlyó keletdélkeleti gerincén található. A térszínileg legalacsonyabban

fekv (I.) liászfolton — melyet mint föntebb már említettem, tulnyomórész-

ben világos testszín és sötét barnásvörös, tömött mészkövek alkotnak’—
helyenként kisebb-nagyobb, ersen crinoideás-brachiopodás-törpe ammoni-
teses „Heirlatz“-mészk lencsék vannak. 1

Az egyik kis lencsés elfordulás mészkövébl, mely közvetlenül a

fels kis kutató fejtés mellett van, a következ alakokat gyjtöttem : Wald-
heimia engelhardti 0 p p., Waldheitnia cf. apenninica Z i t t., Glossothyris

aspasia M g h. var., Glossothyris nimbata 0 p p., Rhynchonella forticostata

B ö c k h var. minor n. var., Geyeroceras cylindricum S o w. (juv.), Psiloce-

ras sp. (n. sp.), Wáhneroceras sp. (n. sp.), Cymbites globosus Z i e t.. Be-

lemnites sp., Discohelix orbis R s s., Cidaris sp.

Ettl néhány méterrel keletre egy másik kis lencsében túlnyomórészt

törpe Anunonites-ek találhatók s alig egy-két Brachiopoda. Innen a követ-

kez fajokat határozhattam meg : Waldheiinia alpina G e y., Glossothyris

aspasia M g h. var. minor Z i 1 1„ Rhacophyllites sp. (a R. diopsis Gém.
alakkörébl), Paradasyceras Stella Sow„ Phylloceras sp., Lytoceras sp.,

Arietites hierlatzicus v. H a u., Arietites sp., Coeloceras sp. (a Coel. sellae

Gém. csoportból), Acanthopleuroceras (?) sp.

A térképvázlaton II.-vei jelzett elfordulásban a Tekehegy-ihez igen

hasonló, kissé szürkésfehér mészkbl csodálatosan kistermet Brachiopo-

da-kat és néhány Ammonites fajt sikerült gyüjtenem. Igen érdekes s az iro-

dalomban egyedülálló olyan Glossothyris aspasia került el, mely részint

igen kistermeiénél, részint pedig az alsóliászban szokatlan gyakoriságánál

fogva vonja magára a figyelmet. Ezeket az alakokat, mint új változatot,

részletesebben tárgyalom az slénytani fejezetben. Az innen kikerült fajok

a következk : Waldheimia engelhardti 0 p p., Glossothyris aspasia Mgh.
var. (n. var.), Rhynchonella paoli C a n., Rhychonella laevicosta S t u r,

Rhynchonellina sp., Spiriferina cf. rostrata S c h 1. (juv.), Analytoceras sp.

(aff. An. articulatum S o w.), Ectocenrites petersi Hau. mt. italicus M g h.,

Atractites sp.

Az elbbi két elfordulás fölött, a gerincnél kissé magasabb pontján

fekv III. liászelfordulás típusos repedéskitöltés. A mészk sö-

tétbarnás, foltos s több-kevesebb crinoidea nyéltagot tartalmaz. A Brachio-

podá-k között megtalálható ugyanaz a faj, amelyet a Tekehegy-i ammoni-

tes-es fészekbl elkerült Brachiopodá-k közül Rhynchonella relrocurvata

n. sp. néven különítettem el. E kis repedéskitöltésbl a következ faunát

gyjtöttem : Waldheimia alpina G e y., Glossothyris aspasia Mgh. var.

dilatak i C a n., Glossothyris nimbata 0 p p., Rhynchonella retrocurvata n.

sp., Rhynchonella uhligi Haas, Deroceras armatum S o w. (juv.), Amphi-

ceras propinquum G e m„ Coeloceras sellae Gém. var. depressa R s s.

A faunatársaság alapján e kis hasadékkitöltés a liász /?-nál fiatalabb-

nak látszik (liász y). Mindaddig azonban, amíg gazdagabb faunát nem si-

1 Az egyes Foszlányok, lencsék, repedések faunáját külö-külön adom, hogy a

viszonylag zári életterek s így az elszigetelt faunatársaségok sajátos összetétele annál

szembetnbb legyen.
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kerül e rétegbl gyüjtenem, feltételesen a /?—

y

határára helyezem azokat.

Igen érdekes faunatársaság van a IV.-el jelzett kis repedéskitöltésben,

ahol a világos testszín, ersen crinoidea-breccsás mészkbl : Waldheimia

batilla G e y., Rhynchonella zitteli G e m., Rhynchonella cartieriformis n. sp.,

Rhynchonella laevicostata S t u r (átm. a Rh. paoli C a n.-hoz), Rhyncho-

nella uhliyi Haas, Spiriferina alpina Opp. került el.

Ha most már összehasonlítjuk e kis repedés, vagy üregkitöltés k-
zetminségét és faunáját, méginkébb igazoltnak látszik az, amit a Teke-

hegy-i két lencsével kapcsolatban említettem. A kzetanyag mind az öt

helyen más és más, mindössze egy hasonlít a Tekehegy-ihez. A faunában

olyan alakot, mely mindegyik helyen elfordulna, nem találunk, st olyan

is alig van, mely két lelhelyen található (W. engelhardti 0 p p., W. alpina

G e y., Glossothyris nimbata 0 p p., Rh. uhligi Haas). Annál szembet-

nbb a többi faj lokális elfordulása. A Gl. aspasia M g h. var. (n. var.)-t

már említettem, de nem szóltam még a Rh. zitteli Gém. és a Rh.

cartieriformis n. sp.-rl. A Rh. zitteli a IV. sz. ellordulásban hasonló

ers és viszonylag ritka bordás, mint Gemmellaro originálisa. El-

térés csupán az oldalszárny bordáinak kifejldésében van (lásd az

slénytani részben). Viszont a Tekehegyen több példányban elforduló

Rh. zitteli más élettéri hatások következtében eredeti körvonalát nagyjából

megtartotta ugyan, de a bordái srn állókká és finomakká váltak.2 Ugyanez

az eset áll fent a Rh. cartieri-nél. Míg a Tekegyen elforduló cartieri alig

különbözik a sötétvörös, tömött mészkben elforduló alaktól, addig a IV.

sz. elfordulásból gyjtött cartieri-nél már az egész alak kifejldésénél érez-

het a föntebb jelzett élettéri változás. St ez a változás ennél a fajnál már
olyan mérv, hogy példányainkat — bár a caríieri-vel való közeli rokon-

sága kétségtelen — új faj gyanánt különítem el.
3

A „Hierlatz' -rétegek elfordulása az Asszonyhegyen sokkal jelenték-

telenebb, mint az elz két rögben. Mindössze négy kis helyen tudtam ki-

mutatni e képzdményeket. Legszebb, fossziliákban leggazdagabb elfordu-

lása a keleti nyúlványon a felhagyott kfejt fölött éppen a gerincen van,

ahol a rétegek a dachsteinmészk egy keskenyebb hasadékába települtek

be. A mészk sötét lilásvörös, igen breccsás. Egyes részeiben csaknem ki-

zárólag crinoidea nyéltagokból áll, míg másutt inkább a brachiopodá-k és

a kistermet ammonites-ek vannak túlsúlyban. E pár négyzetméternyi hely-

rl a következ fajokat sikerült kiszabadítanom : Waldheimia cf. herendica

B ö c k h, Orthotoma margaritati R a u, Rhynchonella paoli C a n., Rhyn-

chonella palmata Opp. (Uh 1.), Rhynchonella hagaviensis Bse, Rhyn-

chonella flabellum M g h., Rhynchonella uhligi H-aas, Spiriferina aequi-

globata U h 1. (juv.), Geyeroceras cylindricum S o w. (juv.), Schlotheimia

trapezoidalis S o w. (var. ?)

A fauna összképe itt is — miként a Nagysomlyón a Ill.-al jelölt el-

2 Ezt az alakot a típustól — mint új változatot — multicostata n. var. né-

ven különítettem el.

3 A Rh. cartieri és a Rh. cartieriformis közötti átmeneti alakot — melynek

élettere kevésbbé különbözött a Tekehegy-itl — az Asszonyhegy tetejének északi

oldalán találtam meg, ugyancsak ersen crinoideás „Hierlatz" mészkfoszlányban.
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fordulásnál — középsliász- (y) jelleg. Kivétel a W. cf. herendica B ö c k h_

amelybl azonban csak egyetlen példányom van. A további gyjtésektl
várt gazdagabb anyagon eszközlend, behatóbb vizsgálatokig rétegeinket

azonban — a Nagysomlyó-ihoz hasonlóan — mégis fenntartással a liász

/?—

y

határára helyezem.

A másik nagyon szép elfordulás ettl néhány méterrel kelet felé esik,

ahol kis Ny—K-i csapású vet mentén lezökkenve találjuk alig másfél-két

négyzetméternyi területen. A mészk színe és kifejldése egyezik a Teke-

hegy-i és Nagysomlyó-i (II.) brachiopoda-tartalmú mészkvel. Faunája fa-

jokban igen szegényes, de egyedszámban meglehetsen gazdag. Glossothy-

ris nimbata 0 p p., Rhynchonella paoli C a n., Rhynchonella laevicostcr

Stu r, Rhynchonella uhligi Haas, Spiriferina obtusa 0 p p., Discohelix

orbis R s s., Pecten s p. került ki belle. Különösen a Rh. uhligi Haas
fordul el nagy számban, amennyiben e kis területen 56 darabot gyüjthet-

tem belle. Itt egy populáción belül megtaláljuk a sima és az egy szinusz-

bordás változatot, melyet Haas (83.) is említ. Ezenkívül viszonylag sok

még a Sp. obtusa 0 p p. is.

A harmadik elfordulása, mely talán a legszebben feltárt repedés ki-

töltés, a keleti gerincnyaknál lév kis kupacon található. Sajnos, ebbl
csak két, közelebbrl meg nem határozható Waldheimia került el.

Az utolsó kis „Hierlatz“ mészkfoszlány a tet északi részén, a ma-
gassági ponttól mintegy 50 méterrel északra található. Itt a világos testszin,

ersen crinoideabreccsás mészkbl : Waldheimia mutabílis 0 p p., Rhyn-

chonella cartieri 0 p p. (a cartieri és cartieriformis n. sp. között álló alak),

Rhynchonella fraasi 0 p p., Spiriferina cf. alpina 0 p p., Spiriferina brevi-

rostris 0 p p., Spiriferina sp. (kistekn), Cidaris sp. került el.

A „Hierlatz“ crinoideás-brachiopodás, néhol apró ammonites-e

s

mész-

köve megtalálható a Hosszúvontató északi oldalán is mint repedéskitöltés,

vagy denudációs foszlány. Sajnos, a kevésbbé kedvez viszonyok miatt itt

nem végezhettem olyan részletes megfigyeléseket, mint a többi helyen. így

faunisztikai szempontból is csak egy-két helyen lehetett a zárt élettereket

kimutatni.

A Hosszúvontató északi lejtjének keleti végén, az észak-déli nyila-

ladék baloldalán kis kutató gödörben ersen breccsás, nagy crinoidea nyél-

tagokat tartalmazó Brachiopodá-s mészk van, melybl néhány — köze-

lebbrl meg nem határozható — Ammonites és Gasteropoda mellett Rhyn-

chonella paoli C a n., Rhynchonella uhligi Haas került el. A kegy keleti,

a Szászvölgy felé es lejtjén kis foltban — valószínleg vet mentén —
szintén megtalálható a „Hierlatz" mészk: Waldheimia alpina G e y„

Waldheimia engelhardti O p p., Glossolhyris nimbata 0 p p., Rhynchonella

paoli C a n„ Geyeroceras cylindricum S o w., Pecten sp. fajokkal.

Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a liásztenger

a dachsteinmészk ersen denudált, tagolt, egyenetlen, karsztos felszínére

transzgredált. A tengernek ezt a kései elnyomulását jelzik a Hosszúvon-

tatón és az Asszonyhegyen talált transzgressziós breccsák. . A kevésbbé

sziklás, nyugodtabb partközeli sekély tengerrészeken a világos testszín.
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vagy sötétvörös tömött mészkfácies, míg az ersen egyenetlen, repedések-

kel teli sziklás tengerpartokon a „Hierlatz" crinoideá-s

—

brachiopodá-s—

ammonites-es, ersen breccsás mészkfáciese alakulhatott ki. A két fácies

faunája bioszociologiai szempontból közel azonosnak vehet. A „Hierlatz“

mészköveknél az egyes üregekbe, repedésekbe szorult faunatársaságokban

az egyes fajok eredeti faji bélyegei a különböz élettéri hatásoknak meg-

felelen kisebb, vagy nagyobb mértékben megváltoztak. A kisebb mérv
változások csak új változatokat, pl. a Rh. zitteli-bi var. multicostata n.

var., a nagyobb mérvek pedig mór új fajokat hoztak létre, így a Rh. car-

íieri-bl Rh. cartieriformis n. sp.-t.

A tömött mészkfácies a liáoz fi tetején, az Ox. oxynotum és részben

az Oph. raricostatum szintekben alakult ki. A „Hierlatz" fácies mészkövei

részben ugyanezekben a szintekben találhatók, részben (Nagysomlyó III,

Asszonyhegy keleti gerincén) pedig esetleg a liász y aljára is átnyúlnak.

Az Asszonyhegy északkeleti lejtjén dachsteinmészk közé bevetve

vilógosvörös, tömött, vastagpados mészkövet találunk, melyben Velopecten-

ekbl álló lumasella-fészkek vannak. Tekintettel arra, hogy a (umaseí/d-ból

eddig fajilag is meghatározható, ép példányt kiszabadítani nem lehetett, a

kzet pedig színre és kifejldésre úgy az alsóliász mészkövekre, mint egyes

titon fáciesekre egyaránt emlékeztet, közelebbi kora egyelre nem volt meg-

állapítható.

Középsliász.

A Gerecse hegység északnyugati részében — bárha kis foltokban is

— a középsliász mindkét emelete megtalálható.

A Gerecse hegységben a középsliósszal Kulcsár K. (14.) foglal-

kozott behatóan. Vizsgálatai alapján megállapította, hogy a középsliász

alsószintje (liász y) csak a Tata-i Kálvária dombon fordul el — miként

azt mór Koch N. (11.) is említi — s a tulajdonképpeni Gerecsében csak

a középsliász fels szintje, a liász ó mutatható ki kövületek alapján. Be-

járásai alkalmával az északnyugati Gerecsében, ahonnan addig csak L i f f a

A. (15.) említette egy helyrl a középsliász elfordulását — nem észlelte

ezt a mészkövet s ez okból állapította meg, hogv a nyugati szárnyon a

„jura rétegsor az alsóliósszal záródik". A Hosszúvontatóról Liffa A. (15.)

által fölemlített Aegoceras sp.-rl — mely a középsliászra jellemz ala-

kokkal lett volna rokonságban — kimutatta, hogy az az alsóliászra jellemz

Ectocentrites petersi H a u. faj lakókamra töredéke, ennek következtében a

középsliász kimutatását a Hosszúvontatón tévedésnek mondja.

S t a f f-nak (22.) arra a téves megállapítására, mely szerint a H o f-

m a n n K. (9.) által az Asszonyhegyrl, Tekehegyrl és Nagysomlyóról fel-

sorolt — határozottan alsóliász — fauna a középsliászt képviselné, már

az elbbi fejezetben kitértem. Az Asszonyhegyen — mint erre még késbb
részletesen kitérek — megvannak a középsliász mészkövek, de ez nem
azonos azokkal a rétegekkel, amelyekbl Hofmann K. a Spirifevina

obtusa 0 p p.-t. egy Rhynchonella sp.-t, sem pedig azzal, amelybl Rhyn-

chonella sp. (a glycina Gém m.-val rokon) Terebratula erbaensis S u e s s

és Phylloceras cylindricum S o w.-t említ.
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A Kissomlyó délnyugati oldalán lév középsliász elfordulásról

Atyám (32.) tesz elször említést. Az itt — elég kis területen — elforduló

mészk sötét barnásvörös, jól rétegzett, vékonypados. Igen sok apró, vé-

kony kövülethéj található benne. E mészk nagyon hasonlít az Agostyán

feletti Feuersteinriegel-en elforduló mészkhöz, amelyben azonban apró

Crinoideá-k vannak. Rétegeinkbl semmiféle meghatározható kövület nem
került el. A kzetnek a Gerecse hegység keleti részén elforduló középs-
liász mészkövével való teljes kzettani azonossága alapján azonban e mész-

köveket a középsliász alsó részébe, a liász y-ba helyezhetjük.

A középsliász másik, kiskiterjedés elfordulására az Asszonyhegy

déli oldalán — a Hofmann K. (9.) által is említett felhagyott kfejt
nyugati falában — vet mellett lezökkenve bukkantam. Rétegeink közvet-

lenül az alsóliász mészkre diszkordánsan települnek.

Itt a mészk gyengén lilás árnyalatú, sárgás testszín és sötét bar-

násvörös. Sima — szinte kagylós — törés, tömött és jól rétegezett padok-

ban fordul el. Maga a kzet nagyon hasonlít a Gerecse egyéb helyein

elforduló titon mészkövekhez. Az innen több példányban gyjtött Amal-

theus margaritatus Monti., továbbá egy Glossothyris aspasia M g h. var.

dilatata C a n., egy Rhynchonella sp., több töredékes Phylloceras és egy

Grammoceras sp. (?) azonban rétegeinknek a középsliász alsó s az Amal-

theus margaritatus által jellemzett szintbe való tartozását kétségtelenné te-

szik. A Dunántúli Középhegységben ez az els eset,

amikor az Amaltheus margaritatus szintet nem csupán a kí-

sér fauna, hanem az Amaltheus margaritatus Montf. alapján
mutathatjuk ki. E lelettel ismét gyarapodott amaz adatok száma,

melyek a mediterrán és a középeurópai provincia faunája között fennállott

kapcsolatok mellett szólnak.

MALM.

(Oxford és titon).

A Hosszúvontató északi meredek homlokának nyugati végén nagy,,

hever tömböket találunk a lejt alja közelében, melyeket tzkgumós,
testszín és sötét lilásvörös kalcitgumós mészk alkot. Ezeket — fauna

hiányában — a Tölgyháti kfejt rétegeivel való teljes kzettani azonosság

alapján már Atyám (32.) az oxford emeletbe helyezte. Szálban álló réte-

gekben és kövületekkel nem sikerült ezideig föllelnem.

A titon rétegek területünkön öt helyen találhatók, elfordulásaik azon-

ban mindenütt csak igen kis foltra szorítkoznak. Az Asszonyhegy-i elfor-

dulást Vadász (24.) említi elször az irodalomban, a Nagy- és Kis-

somlyón, valamint a Borshegy és a 326 m-es pont közötti kis mellékgerin-

cen elforduló titon rétegeket Atyám (32.) említi már.

Az Asszonyhegy déli oldaláról Atyám Terebratula (Pygope) bouei

Zeusch., Terebratula (Pygope) dyphia C o 1., Lytoceras sp. quadrisulca -
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tm (?) (d’O r b. Phylloceras nov. sp. (?), Aspidoceras longispinum S o w„
Aptychus beyrichi 0 p p., Aptychus punctatum V o I t z faunái gyjtésem-

bl egy Pygope(l) planulata Z e u s c h., és egy töredékes Cidaris bunkóval

egészíthetek ki.

A Nagysomlyó keletdélkeleti gerincén, az l.-el jelzett liászelfordulás

keleti szélén kis folton világos és sötétvörös, tömött titon mészkövek tele-

pülnek diszkordánsan a liászrétegekre. A világos mészkben Majzon L.

meghatározása szerint Calpionellá-Ta emlékeztet maradványok vannak,

amelyek az egyébként fossziliamentes mészköveknek a titonba való besoro-

lását igazolnák.

1. kép.

A Nagysomlyó DKK-i gerincének határszelvénye (l.-nél).

Megemlítésre méltó, hogy a Calpionella génuszt eddig Andrussov
(1. 80.) és W e i n G y. (32. 56.) az északkeleti Kárpátok szirtképzdmé-

nyeibl, illetleg P r o t e s c u (20. 527.) a Brassói hegységbl mutatták ki

Magyarország területérl. Eme elfordulások felé most ez a Középhegység-

bl származó els lelet összeköt kapcsot alkot az alpesi elfordulásoktól

— ahol a Calpionella alpiná-s rétegek nagy elterjedésben találhatók — és

érdekes új adatot szolgáltat e nem földrajzi elterjedéséhez.

A Kissomlyó és a Borshegytl északnyugatra fekv kis közti gerincen

•elforduló titonképzdmények — testszín és lilásan vörös foltos mészkö-

vek — vetk mentén beékeldve fordulnak el.

DNy. ÉK.

A Borshegy és a 326 m-es pont közötti mellékgerinc hosszszelvénye.

A titon új elfordulását a Szászvég északkeleti végén a Malomvölgy

felé es meredek lejtn találjuk. Itt a Nagysomlyó-i titonhoz hasonlóan vi-



318 Vigh Gusztáv

lágos sárgás és sötét barnásvörös mészkpadok fordulnak el, amelyekbl
több Pygope triangulus L a m., Lamellaptychus cf. beyrichi 0 p p. és néhány
Ammonites töredéke került el.

NEOKOM.

A kréta legalját alkotó mészmárgaösszlet — mely gazdag faunája

alapján a infravalanginien és valanginienbe tartozik — a bejárt területen

nem kerül felszínre.

A kréta mélyebb részét az úgynevezett „lábatlani homokk" képviseli.

Elfordulásaira vonatkozólag az els említést H a n t k e n M.-nál (6. 50.)

találjuk Bikol
.
környékérl. Az els eléggé kimerít adatokat pedig H o f-

m a n n K. (9. 187.) felvételi jelentésében közli. Eszerint az északnyugati

Gerecsében a „lábatlani homokk" „számos helyen kisebb-nagyobb kiter-

jedésben bukkan felszínre, különösen Puszta-Bikol, a vadácsi puszták és

a Xavér Ferenc major vidékén", valamint a legnyugatibb részen Duna-

szentmiklós mellett is.

Somogyi K. (21.) már részletesebben felsorolja az elfordulásokat,

amennyiben fölemlíti a Nagysomlyó délkeleti és északnyugati lejtjén, a

Xavér Ferenc majortól nyugatra a 247. és 275 m-es pontokon, valamint

délre a Gombáshegyen, végül pedig az Asszonyhegy északi lejtjén felszínre

bukkanó neokom homokkövet.

Ezeken kívül Atyám (32. 94.) még további újabb neokom homokk
elfordulásokat említ a Kissomlyó tetejérl, a Hosszúvontató és Borshegy

közötti kis gerinc északkeleti végérl, valamint a Szászvég északnyugati

végén lév völgybl.

A homokk — a lábatlani elforduláshoz hasonlóan — ersen glau-

konitos, néhol kissé márgás, általában jól rétegzett, vékonypados. Színe a

glaukonit mállottságától függen a zöldesszürkétl a rozsdavörösesig válto-

zik. Igen szép feltárásban látjuk a homokkövet a Xavér Ferenc majortól

Neszmélyre vezet útbevágásban a 287 m-es domb oldalában, valamint a

Gombáshegy nyugati oldalán a mély, löszbe vágott kocsiút fenekén, ahol

a kiálló vékony rétegfejek lankásan nyugat felé dlnek.

E rétegekben igen kevés fosszilia van. Hofmann K. néhány meg-

határozhatatlan Ammonites-e n, Aptychus-on és Belemnites-nyomon kívül

egy Nautilus cf. bifurcatus 0 o s t.-t említ belle.

Somogyi K. (21. 332.), majd az nyomán késbb Atyám (30. 18.)

is a homokkbl a Gerecse más helyeirl nagyobb szómmal kikerült fauna

alapján a glaukonitos homokkövet a felsvalanginien fels részébe és a

hauterivien emeletbe sorolja.

HEGYSZERKEZETI VISZONYOK.

A Gerecse hegységben az egész Dunántúli Középhegységre jellemz

s azt kialakító DNy—ÉK-i és ezeket haróntoló ÉNy—DK-i ftörésvonalak

az uralkodók. Területünk — mint a hegycsoport északnyugati része — ma-

gától értetden szervesen beleilleszkedik ebbe a törésrendszerbe. A DNy
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— ÉK-i ftörésvonalok itt meglehetsen elmosódollak, helyettük azonban
megjelennek a Gerecse hegységre jellemz É— D-i csapású törések. Ezek

“hozták létre a Gerecse hegység É— D-i orografiai csapású rögvonulatait,

melybl területünkre a nyugati esik.

Amíg ennek a vonulatnak déli rögei : a Hajagos-Khegy, Szénahegy-

Öregkovács, a Gorbák a Szászvéggel, a Kerekdobó, Kpolc a Hosszúvon-
tatóval s Borsheggyel csak a Tardos-agostyáni nyereg által megszakított.

Ho%stvontati

3. kép. É—D-i és ÉNy—DK i törésvonalak a Hosszúvontató és Borshegy között.

egyébként összefügg vonulatot alkotnak, addig az északi rész szerteszaka-

dozott s az egyes rögök magánosán, elszigetelten emelkednek ki a környez,

alacsonyabb — jobbára neokom homokk alkotta — lösszel födött térszínbl.

Ez utóbbi rögök a Nagy- és Kissomlyó, a Tekehegy és az Asszonyhegy.

Az ÉNy—DK-i töréseknek e feltagolást létrehozó szerepét jól szemlél-

tetik a rögök azonos csapású, meredek, egyenes lejti s a rögöket harántoló

törések, amelyek mellett a rögök liászképzdményei vetdtek el, zökkentek le.

Ez ÉNy—DK-i és É—D-i ftörés irányokon kívül jelentsek még a

körülbelül 100°—280° és 105°—285° csapású tektonikai vonalak is. Ezek

sugarasan szétágazó törésrendszert alkotnak, melyen belül az egyes vona-

lak lefutási iránya még mais elég jól rekonstruálható. A rendszernek terüle-

tünkre es legészakibb, 105°—285° csapású velje mellett zökkentek le az

Asszonyhegy déli oldalán a liász- és titonrétegek. Hasonló irányú törés

mellett alakult ki a Nagysomlyó és Tekehegy déli és körülbelül 100"—280° csa-

pású tektonikai vonal mellett a Hosszúvontató északi oldala. Ez a törésvonal
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áthúzódik a Borshegy északi gerincnyulványára is. Délebbre biztosan ki-

mutathatólag csak a Kpolc északi végén találunk hasonló irányú törést,

ahol is az alsóliász rétegeket veti a dachsleinmészk mellé.

Mint már említettem, a Gerecse többi részeivel ellentétben területün-

kön az EK—DNy-i törésvonalak igen elmosódotlak. Feltételezhet azonban,

hogy ilyen irányú törés mellett alakult ki a Szászvölgy is. Ennek a lefutását

azonban a fiatalabb É—D-i irányú elmozdulások ersebben megváltoztatták.

Az ÉNy—DK-i ftörésvonalak ma is jól követhetk. Leghosszabb törés

az, mely a Kissomlyó északkeleti meredek lejtit, így a két somlyó közötti

mély völgyet kialakította, majd tovább délkeletnek a Borshegy és a 326-os

pont közötti gerincen a neokom homokkövei, a Borshegy 389 m-es kúpjá-

nak északkeleti végén az alsóliász mészkövet, a 389 m-es és 330 m-es

kúpok közötti nyergen áthaladva pedig a 330 m-es kúp dachsteinmészkövét

vetette el.

A területünkön észlelhet többi törésvonal vagy az elbbiekkel pár-

huzamos, vagy esetleg kissé eltér azoktól, de mindig csak lokális jelleg.

PALAEONTOLOGIAI RÉSZ.

E fejezetben nem adok teljes fauna-feldolgozást, hanem csak ama
fajokat írom le, amelyek részint nagy egyedszámuk, részint szintjelz voltuk,

vagy sajátos jellegeik miatt különös fontosságúaknak látszottak. Tekintettel

arra, hogy különösen a brachiopodák száma igen nagy (mintegy 65—70.000 db),

önként adódott, hogy a fajokon belül alakköröket, a fajok között pe-

dig alaksorokat állítsak fel. Sok esetben ez teljes mértékben sikerült

is, voltak azonban fajok, melyekbl oly kevés példány állt rendelkezésemre,

hogy a rokon fajokkal való összefüggést és a közöttük lév átmenetet csak

feltételesen jelezhettem. Ez alaksorok helyességének igazolását a begyjtött

anyag teljes feldolgozásától kell várnunk.

Az alaksorokkal kapcsolatban ki kell térnem Haas (87.) egyik meg-

állapítására, melyet a biológiai alaptörvények értelmében nem tudok elfogad-

ni. Haas ugyanis fent idézett munkájának XVIII. tábláján a Rhynchonella

lotharingica H a á s, a Rh. edwardsi C h a p. & D e w. és a Rh. variáns

S c h 1. (var. oolithica Haas) onlogeniai tábláját adja, úgy azonban, hogy

e három fajt egyetlen közös juvenilis alakból kifejlettnek tekinti. Biológiai

szempontból lehetetlennek tartom, hogy egyazon idben, egyazon juvenilis

alakból három teljesen különálló faj fejldhessék ki. Hasonló elgondolásnak

ellentmondott már 1852-ben N a u d i n (50. 10.) francia botanikus is a „vég-

zet (íinality) elvének" felállításával, melyben többek között a következket

írja: puissance mystérieuse, indélerminée ; falalité pour les uns ; pour

les autres, volonté providentielle, doni l action incessanle sur les étres vi-

vants détermine, á toutes les époques de l’existence du monde, la forme,

le volume, et la durée du chaquun d’eux, en raison de sa destinée dans
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l’ordre de choses dönt il fait partié...". 4 A „rejtélyes hatalomnak" az él-

lényekre gyakorolt szüntelen hatása azonban egyazon fajra nézve állan-

dónak kellett lennie, mert csak így jöhetett létre az összhang a

tagok és az egész között azáltal, hogy alkalmassá teszi azt azon mkö-
désre, melyet a természet nagy gépezetében be kell töltenie, — „fonction

qui est pour lui sa rasion d élre.

5

Ma már túl vagyunk a „finalily" elvén, azonban az alapvonalait

megtaláljuk a modern törzs- és fleg az egyed-fejldésben. Ezek szerint

egyazon juvenilis alakból azonos körülmények kö-

zött kizárólag a neki megfelel faji bélyegekkel
ellátott senior alak fejldhet ki.

1850-ben G e o f r o y Saint Hilaire egy eladásában (141.) em-

líti, hogy szerinte a faji bélyegek : „sont fixés, pour chaque espéce, tant

qu’elle se perpétue au milieu des mémes circonstances : ils se modifient,

si les circonstances ambiantes viennent a changer.® Ebben a kijelentésben

— habár burkoltan is — bennfoglaltatik az alak körök létjogosultságá-

nak alapja. Az alakkörök, — tehát a faji bélyegeknek kismértékben való

megváltozása — nemcsak az egymástól távoles életterek állatvilága között

lehetségesek, hanem egy élettérben, egy populáción belül is megtalálhatók.

St ! Sokkal biztosabb, sokkal jobban alátámasztott az az alakkör, melyet

egy populáción belül lehetett felállítani.

Az alakkörök felállítása után önként következik az alaksorok felállí-

tása is. A rokon fajok között ugyanis az alakkörök széls tagjai átmeneteket

tesznek lehetvé, melyek által megsznnek a mesterségesen felállított és

körülhatárolt „fajok" és némileg közeledünk a biológiai értelem-
ben vett fajhoz.

Az alakkörök és alaksorok azonban nemcsak az egyedek és fajok

közötti átmenetet teszik lehetvé, hanem a nemek között is közelebbi kap-

csolatokat teremtenek. Ezt látjuk pl. a Glossothyris aspasia-beyrichi alak-

sorban, ahol a beyrichi a Glossothyris és a Pseudoglossothyris genuszok

között alkot összeköt kapcsot.

1. gén. TEREBRATULA (Llhwyd) Klein 1753.

Terebratula punctata S o w. 1812.

1889/93. Terebratula punctata Sow. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 1. T. I. f. 1. 2, 12— 15. (cum syn.)

4
„ • • • Egy meghatározhatatlan rejtélyes hatalom, vak végzetszerség az egyikre

nézve, — a’ másikra elrelátó gondviselés, melynek az éllényekre gyakorolt szün-

telen befolyásától függött minden idben ezek mindegyikének alakja, nagysága és

élettartama a dolgok azon rendjében, amelyhez megszabott rendeltetése szerint tar-

tozik . .

.“

0
„ . . . azon mködésre, mely létének indoka."

6 minden fajra nézve változatlanok, míg azok csak ugyanazon körülmé-

nyek között maradnak ; de a küls viszonyok változásával ezek is megváltoznak".



322 Vigh Gusztáv

1937. Terebratula punctata Sow. Ormos E: A Bakonyi Kékhegy p. 19.

(cum syn.)

Megvizsgált példányok száma : 20.

A fent említett faj a Gerecse hegység északnyugati részében nem rit-

ka. Azonban nem annyira a hosszúkás tojásdad alakok találhatók, mint

inkább a fiatal egyedekre jellemz kerekded változatok. Példányaink több-

sége Geyer (1. c. T. I. f. 1.) ábrájával azonosíthatók. Hasonló, inkább

kerekded alakokat találunk R a u-nál (134.) is leábrázolva.

Ha a növendékvonalakat figyelemmel kísérjük, azt találjuk, hogy a

fiatal alakok kerekdedek és csak a növekedés folyamán kezd a körvonal

tojásdad alakúvá nyúlni.

Az elttem fekv példányok kisteknje kevés kivétellel laposabb,

mint Geyer és Rau ábráin. Ettl eltekintve minden tekintetben jól

egyeznek az elbb említett ábrákkal.

• Példányaink között vannak olyan alakok, melyek hosszúkás, lekere-

kített ötszög körvonaluk, lapultabb homlokperemük és az elbbieknél

nagyobb vastagságuk miatt mintegy átmenetet alkotnak a T. punctata Sow.
var. andleri 0 p p-hez (Vide Geyer 1. c. T. I. f. 2.). A típusos var. and-

leri 0 p p.-t azonban egyik sem éri el.

Elfordul az alsóliász magasabb szintjeiben a Tekehegyen, Nagy-

somlyón, Kissomlyón.

Terebratula juvavica Geyer.

1893. Terebratula juvavica Geyer: Brachiopodenfauna d. Hierlatz. p. 6.

T. 1. f. 17-23.

hossz. szél. vast.

9'4 m/m 88 % 48 %
Ez a faj egyetlen fiatal példányban van meg gyjtésemben. Jól egye-

zik Geyer (1. c. p. 6.) leírásával és különösen a 18. és 19-es ábrával.

Egyedüli eltérés az, hogy a kistekn szinusza valamivel mélyebb, mint a

fent idézett ábrákon.

Elfordul a liász /? felsbb szintjeiben a Tekehegyen.

2. gén. WALDHEIMIA K i n g. 1850.

Waldheimia (?) bakonica Böckh.

1874. Terebratula (Waldh.) bakonica Böckh: A Bakony déli része p.

130. T. 111. f. 2.

1883. Terebratula bakonica Böckh. Hofmann: Ószny és Piszke.

p. 180.

I. (tip.)

82 2 °/0 48'8 %
84 6 % 49‘2 °/u

82'9 % 50'4 %

13'5 m/m
130 m/m
12'3 m/m
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II.

1
3*3 m m 86'4 % 47 3 °/o

137 m/m 86 8 0,
o 46 7 %

131 m m 87 7 % 481 %
III. (ótm. a var. complanata B ö c k h-höz)

122 mm 885 °/o 433 %
12 9 m/m 88‘3 °/0 45 7 %
12 0 m'm 88 3 °/o 45 0 °/0

Megvizsgált példányok száma : 45.

E jellegzetes fajt Böckh J. a Bakony déli részén lév Tzköves-

hegy aljáról említi elször, megjegyezvén, hogy e faj itt igen gyakori.

Ugyancsak igen gyakorinak írja le Hofmann K. (I. c.) a Gerecse hegy-

ség északnyugati részébl a Tekehegyrl. Példányaim szintén a Tekehegy-

rl származnak.

A megvizsgált példányok között kevés a típusos alak, annál több a

típushoz közelálló és a var. complanata Böckh felé konvergáló alak.

Ezt, — a típustól a var. complanata B ö c k h-höz való fokozatos átmenetet

a fenti százalékos arányok világosan szemléltetik.

A W. baconica Böckh felfogásom szerint egy alaksor kiinduló

pontja, melybe egyelre három fajt sorolok, mégpedig a W. baconica

B ö c k h-t, a baconica Böckh var. complanata B ö c k h-t és a W. alpina

G e y.-t. Ez átmeneti sor helyessége a tekehegyi faunából több száz pél-

dánnyal igazolható. Az egyes fajok közötti átmeneti alakok a fokozatosan

változó variációs szómértékekbl jönnek létre.

Az I. (típus) alatt feltüntetett viszonyszámok jól egyeznek Böckh
eredeti példányáéval, melyet alkalmam volt megtekinteni a M. kir. Föld-

tani Intézet gyjteményében. Tekehegyi példányaim alig valamivel na-

gyobbak, mint Böckh bakonyi példánya.

A II. csoportban olyan alakokat találunk, melyek a típusnál néhány

százalékkal szélesebbek és vékonyabbak. Méreteik alapján közelednek a

var. complanata B ö c k h-höz, jellegeikben azonban még teljesen meg-

egyeznek a W. baconica Böckh típussal. A héj körvonala itt is tojásdad

alakú, a" csr kicsi, széles, ferdén felfelé álló. A kisteknn körülbelül a héj

félhosszúságtól kiindulva enyhe szinusz húzódik a homlokig. A nagytekn
ersebben boltozott, mint a kicsi.

A III. csoportban a szélesség alig 1—2 °/o-kal marad a var. compla-

nata Böckh. szélessége alatt, míg vastagsága jól megegyezik azzal.

Az elmondottak alapján nyilvánvaló az a fokozatos átmenet, mely a

W. bakonica Böckh és a var. complanata Böckh között fennáll. A W.
bakonica B ö c k h-tl azonban nemcsak a var. complanata felé van át-

menet, hanem feltételezhet a W. furlana Z i 1 1. var. elongata C a n. felé is.

Elfordul a liász A magasabb szintjében a Tekehegyen.

Waldheimia (?) bakonica Böckh var. complanata Böckh.

1874 Terebratula (Waldh.) bakonica Böckh var. complanata B. A Ba-

kony déli része. p. 131. T. III. f. 1.
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I. (tip.)

118 m/m 91 '5 % 47 0 %
12'4 m/m 90'3 % 46'0 %
11 8 m/m 93 0 % 46 0 °/o

II. (átm. a W. alpina G e y.-hez)

116 m/m 97'4 % 482 %
115 m/m 96'5 % 53'0 %

A megvizsgált példányok száma : 66.

Miként az elbb leírt faj, ez is igen nagy mennyiségben található a

a Tekehegy alsóliász rétegeiben. Hofmann K. (1. c.) nem említi ezt a

változatot, habár anyagában meglehets sok példányt találtam belle.

Az I. csoportban a típusos alakok méreteit tüntetem föl, amelyek

minden tekintetben jól egyeznek B ö c k h eredeti példányával, mindösz-

sze 1—2 százalékkal vastagabbak annál. Példányaim között a W. bako-

nica B ö c k h felé minden átmenetet megtalálunk.

A II. csoportban feltüntetett méretarányokból világosan látható, hogy

a szélesség fokozatos növekedésével a W. alpina G e y. felé közeledünk

(alpina szélessége = 106— 110 %-ig). A szélességben való növekedéssel

együtt a vastagság is emelkedik, anélkül azonban, hogy az általános jel-

legek lényegesebben megváltoznának.

Az eddigi vizsgálatok során mindinkább ersödik bennem az a gon-

dolat, hogy a var. complanata B ö c k h-bl nemcsak a W. alpina G e y

felé van teljes átmenet, hanem a W. rothpletzi D i S t e f. felé is. A meg-

vizsgált példányok száma azonban egyelre még kevés ahoz, hogy ezt a

feltevésemet teljesen igazolva lássam.

Elfordul a liász magasabb részében a Tekehegyen és a Hosszú-

vontatón.

Waldheimia alpina G e y.

f889/93. Waldheimia alpina G e y e r : Brachiopodenfauna d. Hierlatz. p.

29. T. III. f. 33-38.

I.

12'5 m/m 106 0 °lo 52 0 %
8 3 m/m 1 10 0 °/0 48 0 °/o

1 1 ‘6 m/m 109 4 °/
0 517 °/o

11.

9 6 m/m 97'9 % 46‘8 °/
0

A megvizsgált példányok száma : 20.

Már Geyer (1. c.) kiemeli ennek a fajnak a nagy alak- és méret-

beli változatosságát. A II. csoportban szintén a Tekehegyrl származó olyan

alak méreteit látjuk, mely összekölkapocs az alpina és az elbb tárgyalt

W. bakonica var. complanata Böckh között. Példányaimon igen jól kö-

vethet, miként alakul ót fokozatosan a var. complanata Böckh búb
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alatti hegyesebb szögben összefutó záros pereme a W. alpina G e y.-re

jellemz tompábbszög zárosperemmé.

a. b. c.

5. kép. a) Waldh. (?) bakonica B ö c k h. b) W. (?) bakonica var.

complanala B ö c k h. c) W. alpina G e y.

A 11. csoporttól az 1. felé haladva a szélesség mindinkább n s vele

együtt a kistekn enyhe szinusza is kiszélesedik. Az I. alatti méretek már
jól egyeznek Geyer (1. c.) III. táblájának 33-ik ábrájáéival.

A W. bakonica B ö c k h-, a var. complanata B ö c k h- és a W.
alpina G e y-nél igen különös — valószínleg a héjszerkezetlel összefügg-

— jelenséget tapasztalhatunk. A kzetbl kiszabadított példányok felszí-

nén a Terebratulidák-ra jellemz finom pontozoltságot észlelünk. Ha azon-

ban a példányokat Bunsen lámpa fölött rövid ideig hevítjük, akkor — kü-

lönösen a kisteknn éspedig legélesebben annak szinuszában — a Tereb-

raíef/d-kéhoz hasonló, a búbtól kiinduló és radiálisán lefutó igen finom

bordázotlság tnik el. Ugyanilyen finom bordázoltságot említ Böckh (1.

c. p. 130.) a Terebratula baconica-nál és di S te fa no (56.) a W. roth-

pletzi di S t e f.-nál : La superficie della conchiglia e coperta di una
fina punteggiatura e di abbondanti linee, sottili e rilevate, raggianti dagli

apici . .
.“ Az azonban már nem derül ki a leírásból, hogy a héj ép felü-

let volt-e s az ép felületen látszoltak-e ezek a finom bordák, vagy pedig

a felület kopott volt, — tehát lényegében olyan, mint amit a Bunsen láng-

gal el tudtam érni — s csak így tntek volna el rajta a bordák? A kér-

dés tisztázása még további vizsgálatokat kíván.

Elfordul a liász A fels részében a Tekehegyen és a Nagysomlyón.

Waldheimia venusta U h I.

1879. Waldheimia venusta Uhlig: . . . liasische Brachiopodenfauna. p.

27. T. III. f. 7-8.

I.

13'3 m/m 79'0 °/o 60*0 %

II.

1
2*7 m/m 82'0 % 60’0 %

1
2*6 m/m 80*0 % Gl'O °/o

1 2*4 m/m 77*0 % 57'0 %
10*9 m/m 77*0 % 6T0 %



326 Vigh Gusztáv

16 0 m/m
18'5 m m

U h 1 i g.

75’0 %
73‘0 %

63 0 %
73 0 %

A megvizsgált példányok száma : 5.

Ezt a fajt csak a Tekehegy alsóliász rétegeiben sikerült megtalálnom

s itt is meglehetsen ritka. Példányaink általában néhány százalékkal

hosszabbak, mint U h I i g sospiroloi alakjai, de jellegeikben teljesen meg-

egyeznek azokéval.

Az 1. oszlopban egy, — a típushoz közelálló sérült példány méreteit

tüntetem föl. Leginkább Uhlig (1. c.) 111. táblájának 7-ik ábrájával egye-

zik, az eltérés csupán annyi, hogy a nagytekn háta nem olyan lapos,,

mint Uhlig ábráján, hanem körülbelül a hosszúság felében van a leg-

nagyobb kiemelkedés s innen a tekn a homlokperem felé fokozatosan

hajlik.

A II. oszlopban olyan sérült példányok méreteit adom, melyek mé-
retviszonyaik tekintetében közelállnak ugyan a W. venusta U h l.-hoz r

azonban jellegeik kissé elütnek attól. A legszembetnbb különbség az,

hogy az oldalperem nem esik le olyan meredeken, csaknem egy síkban

fekve, mint az elbbinél, hanem a két tekn lompaszögben érintkezik egy-

mással. E jelleg alapján átmeneti alakként fogható fel a venusta és a sta-

pia között.

A W. venusta U h I. egy újabb, az elbbinél több tagot magába fog-

laló alaksornak a kiinduló pontja. Ide egyelre a W. venusta U h I., a W.
stapia O p p., W. mutabilis 0 p p. és a W. choffati Haas fajokat sorolom.

Már U h 1 i g (1. c. p. 285.) említi, hogy új faja igen hasonló a W. stapia

O p p.-hez. Gyjtésemben lév néhány példány meggyz arról, hogy a W.
venusta U h I. és a W. stapia 0 p p. között teljes átmenet van.

A W. stapia O p p.-t, a W. mutabilis O p p.-t és a W. choffati H a a s-l

Geyer (1. c.) fogja elször össze egy alaksorba. Ezt ábrákkal illusztrálja

is. A tekehegyi nagy faunám alapján csak megersíthetem és részben ki-

egészíthetem Geyer ebbéli felfogását. Az alábbiakban leírásban, száza-

lékos arányokban és ábrákban igyekszem a fentemlílett alaksort és annak

helyességét kifejezésre juttatni.

b.

6. kép. a) Uhlig példánya, b) Saját példányom.
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Elfordul a liász fi fels részében a Tekehegyen.

Waldheimia stapia 0 p p.

1861. Terebratula (Waldh.) stapia Oppel: Brachiopoden d. unt. Lias. p.

539. T. XI. f. 2 a. b. c.

1874. Waldheimia stapia Opp. Gemmellaro: ... fossili d. zóna con

T. Aspasia. p. 67. T. X. f. 14.

1889/93. Waldheimia stapia Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 16. T. II. f. 25-30.

I.

14 1 m/m 77 0 % 58 0 °/o

12 9 m/m 79 0 70 54 0 %
11.

11'6 m/m 89 0 % 57 0 °/o

121 mm/ 87-0 °/0 59 0 o/
0

12'8 m/m 79 0 % 6 10 °/o

A megvizsgált példányok száma : 6.

E fajt csak a tekehegyi alsóliászban találtam meg hat többé-kevésbbó

ép példányban. Típusos példány nincs közöltük, csupán átmeneti alakok.

Az I. csoportban olyan példányok méreteit közlöm, melyek az elbb
leírt W. venusta U h I.-hoz alkotnak ers átmenetet nemcsak méretarányai-

kat illetleg, hanem a búb kialakulásában és az oldali részek meredekebb

leesésében is.

A 11. alatt felsoroltaknál a szélesség ersen megnövekszik, a vastag-

ság pedig néhány százalékkal csökken. Példányaim legnagyobb szélessége

a félhosszúság alatt, a homlokperem felé van, miáltal a héj körvonala le-

kerekített ötszög s így a W. mutabilis 0 p p.-hez közeledik. A búb alakja,

a csrélek éles, hosszú lefutása, a két teknnek tompaszögben való érint-

kezése azonban még a W. stapia 0 p p.-hez való tartozását igazolják.

Ezek a példányok nagyon hasonlítanak Geyer (1. c.) II. táblájának 28

—29. ábrájához, melyeket már Geyer is a W. mutabilis 0 p p.-hez át-

hajtó alakoknak ír le.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen.

Waldheimia mutabilis Opp.

1861. Terebratula (Waldh.) mutabilis Oppel: Brachiopoden d. unt. Lias.

p. 538. T. X. f. 7 a. b. c. d.

1889 93. Waldheimia mutabilis Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d.

Hierlatz. p. 18. T. II. f. 31—36. T. III. f. 1—7. (cum syn.)

I. (tip.)

90’5 % 53'2 %
917 % 49'2 u

/0

13 7 m/m
1 3'4 m/m
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II. (átm. a W. cornuta-hoz)

125 m/m 960 % 520 °/o

123 m/m 1008 °/o 536 %
125 m/m 930 % 510 °/o

III. (átm. a Z. perforata-hoz)

172 m/m 73 0 °/o 460 °/o

IV. (átm . a W. sfapio-hoz)

161 m/m 844 °/o . 509 %
A megvizsgált példányok száma : 66.

Miként az a fenti méretekbl látható, e faj alakja és méretei igen

változóak. Azonban akármelyik csoportbeli példányt nézzük is, a fjellem-

• vonások mindegyiknél ugyanazok. A héj körvonala minden esetben leke-

rekített ötszög. A homlokperem az I. csoportbeli típusos alakoknál egye-

nesen lecsapott, vagy nagyon kicsit homorú. A II. csoportnál a homlok
ersebben beöblösödik, miként azt a W. cornuta S o w.-nál látjuk. A III.

és IV. csoportban kicsit domború homlokperem példányokat találunk.

A csr széles, meglehetsen hosszú és ersen elregörbült. A csr-

nyílás — mely csak igen kevés példánynál tehet szabaddá — kicsiny,

kerek, kissé ferdén felfelé tekint. A csr két oldalán éles perem húzódik

le, mely alig valamivel a tekn félhossza felelt sznik meg. A kisteknn a

médián septum minden esetben, a mellette jobb- és baloldalon a búbtól

a homlokperem felé húzódó keskeny, hosszú izombenyomal csak kivéte-

lesen látható. A karvázat csak a típusos és a cornuta felé áthajló alako-

kon sikerült tanulmányoznom. A crura mindkettnél jóval a félhosszúság

alá nyúlik, ami a Wa/dheimid-kra jellemz. A két foglemez és a médián

septum jól fejlett.

7. kép. Típus. Átm. a W. cornufa-hoz.

Mindezek olyan jellegek, melyek mind a négy csoportra jellemzk.

Az I. csoportban felsorollak a típusos W. mutabilis 0 p p. méretei. Ezek

jól megegyeznek Oppel (1. c.) és Geyer (1. c. T. II. f. 31—32.) típu-

sos példányainak méreteivel. A körvonal meglehetsen szabályos ötszög,

mely csak kevéssel hosszabb, mint széles.

A II. csoportba azokat a példányokat soroltam, amelyeknek körvo-

nala az elbbiekhez hasonlóan ötszög, ellenben a homlokperem ersen
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beöblösöd. Minél mélyebb ez a beöblösödés, annál inkább közeledik

példányunk a W. cornuta S o w.-hez.

A III. csoportban egy ersen megnyúlt ölszög, legömbölyített sarkú,

inkább tojásdad körvonalú példány méreteit lathatjuk. A homlokperem

gyengén kidomborodik, mintha példányunk nem is tartoznék a W. muta-

bilis S o w. alakkörébe. A csrnek és a csréleknek a kifejldése és le-

futása azonban példányunkat határozottan a W. mutabilis S o w. alak-

körébe utalja. Ebben az alakkörben átmeneti tagot alkot a W. (Z) perfo-

ratci P i e I I e felé.

Példányaink között két olyan alakot találtam, melynél a legnagyobb

szélesség a félhosszúság alatt a homlok felé esik, miáltal a homlokperem

a típusénál viszonylag szélesebb lesz. Ugyanezt láttuk a W. stapia 0 p p.

leírásánál a II. csoportba sorolt alakoknál. így tehát — bár példányunk

nem éri el a W. stapia 0 p p. viszonylagos vastagságát —
* mégis a W.

stapia 0 p p.-hez vezet tagnak kell tekintenünk. Hasonló alakot találunk

még szélesebb homlokkal G e y e r-nél is leábrázolva (1. c. T. II. f. 34.)

8. kép. a) Waldh. venusta U h 1. b) Waldh. stapia 0 p p.

c) Waldh. mutabilis 0 p p. d) Waldh. choffati Haas.

Az elbbiekhez hasonlóan fellétetezhet az átmenet a mutabilis ésa
W. herendica Böckh között is. Az eddig átvizsgált anyagom azonban
kevés még ahhoz, hogy ezt mér véglegesen igazolni tudnám. Feltevésem

helyességét igazolja azonban Ormos Erzsébe t-nek a bakonyi Kékhegy-

rl származó anyaga, melyet alkalmam volt a M. Kir. Földtani Intézet

gyjteményében megtekinteni. Anyagában ugyanis a W. mutabilis 0 p p.

néven eléggé különféle alakok szerepelnek. A W. mutabilis 0 p p. mellett

legnagyobb mennyiségben a típusos W. herendica Böckh és ennek a

W. mutabilis 0 p p. felé áthajló alakjai találhatók.

Hasonló átmenet tételezhet fel a W. mutabilis Opp. és a W. chof-

fati Haas között is, miként azt már Geyer (1. c.) is említi. Anyagunk-

ban egyetlen olyan példányt találtam, melyen a W. mutabilis Opp. és a

W. choffati Haas jellegei egyaránt megtalálhatók. E példányom jól egye-

zik Geyer (1. c.) III. táblájának 9-ik ábrájával.

Elfordul a liász magasabb szintjeiben a Tekehegyen, a Kissorr,-

lyón, a Nagysomlyón és az Asszonyhegyen.
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Waldheimia choffati Haas.

1884. Waldheimia choffati Haas: Etdé monographique et critique . . . p.

61. T. IV. f. 20-24.

1889 93. .Waldheimia choffati Haas, Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 22. T. III. f. 8-13.

Ebbl a fajból mindössze egyetlen sérült típusos példányom van a

Nagysomlyóról. E faj nemcsak a Gerecse hegységben, hanem az egész

Dunántúli-Középhegységben is igen ritka. Ormos (1. c.) említ a bakonyi

Kékhegyrl több W. choffati H a a s-t, azonban példányai közül alig egy-

kett sorolható e fajhoz.

A héj körvonala hosszirányban megnyúlt ötszög. Legnagyobb szé-

lessége jóval a félhosszúság alatt a homlok felé esik, miáltal az oldalak

a búbnál ersen hegyesszög alatt érintkeznek. Példányomon a csr hiány-

zik, de kétoldalt a hosszúság feléig lenyúló ers csréi jól látható.

A W. choffati Haas az elbb vázolt alakkör utolsó tagja. Az áb-

rák és a méretek kétségtelenül bizonyítják, hogy a W. venusta U h 1.-tól a

a W. stapia 0 p p. és a W. mutabilis 0 p p.-fajokon át a W. choffati

H a a s-ig olyan alaksorunk van, melyben az egyes tagok közölt teljes, fo-

kozatos átmenet van. Az alaksor alapját már Geyer (1. c.) megadta az-

zal, hogy rámutatott a W. stapia, mutabilis és choffati között lév alak-

és jellegbeli összefüggésekre. Én csupán megersíthettem és tovább fej-

leszthettem az általa megadott alaksort. Ezzel azonban még nem záródott

le az alaksor. Nagyobb anyag új tagok beiktatását teheti lehetvé. így pél-

dául minden valószínség megvan rá, hogy a rokoni kapcsolat a W. chof-

fati Haas és a W. (Z.) perforata P i e t t e közöli is megtalálható, st e-

setleg a W. mutabilis 0 p p. és a W. numismalis Lám. között is kimu-

tatható majd.

Elfordul a liász legfelsbb szintjeiben a Nagysomlyon.

Waldheimia andleri 0 p p. (?)

1861. Terebratula andleri Oppel: Brachiopoden d. unt. Lias. p. 536. T.

X. f. 4. a. b. c.

1
9*2 m/m 82 °/o 55 %

Gyjtésemben egy típusos és egy ehhez csak közelálló példány van.

A héj körvonala nagyjából ovális, a homloknál lecsapolt. A kisteknn jól

látszik a médián seplum, ami a faji hovélartozóságél azonnal eldönti. Op-

pel (1. c.) leírásában nem említi, hogy példányán meg lelt volna a sep-

lum, viszont Oppel ábrája és példányom közölt oly nagy a küls ha-

sonlóság, hogy példányomat kénytelen vagyok Oppel fajával azonosítani.

Valószín, hogy pontosabb vizsgálatok Oppel eredeti példányánál is ki

tudnák mutatni a médián septumot s ez eldöntené, vájjon az andleri csak.

a punctata varietása-e, vagy önálló faj.

Elfordul a liász /? magasabb szintjeiben a Nagysomlyon.
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Waldheimia engelhardti 0 p p.

1861. Terebratula (Waldh.) engelhardti Oppel: Brachiopoden d. unt. Lias.

p. 537. T. X. f. 5. a. b. c. d.

1874. Waldheimia engelhardti 0 p p. Gemmellaro: ... fossili d. zóna

con. T. aspasia ele. p. 63. T. X. f. 15.

1889/93. Waldheimia engelhardti Opp. Geyer: Braehiopodenfauna d.

Hierlalz. p. 31. T. III. f. 39. T. IV. f. 1-2.

89 m/m 92 % 58 %
90 m/m 96 °/o 59 %
98 m/m 89 % 59 °/

0

A megvizsgált példányok száma : 7.

E faj az északnyugati Gerecse alsóliász rétegeiben meglehetsen ritka.

Példányaim igen aprók, részben embrionálisak.

A héj körvonala lekerekített ötszög. Legnagyobb szélessége a fél-

hosszúság felett, a búb felé esik. Miként a fenti méretekbl látható, a tekn
szélessége elég tág határok közölt ingadozik, a vastagság viszont állandónak

mondható. Mindegyik példány kisteknjén jól látható a fajra oly jellemz

gyenge kis szinusz, mely a homlok egész szélességét elfoglalja.

Az orr széles, ersen legörbített, kihegyezett, végén kicsiny nyílással.

A dellidiumot egyik példányomon sem sikerüli szabaddá tenni. Az orréi

ers, rövid lefutású.

Példányaink jól egyeznek Geyer (1. c.) IV. táblájának 2-ik áb-

rájával.

Elfordul a liász magasabb szintjében a Nagysomlyón.

3. gén. GLOSSOTHYRIS H. Doowillé. 1879.

Glossothyris aspasia M g h.

1889/93. Terebratula aspasia M g h. Geyer: Braehiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 14. T. II. f. 13— 15. (cum syn.)

1937. Terebratula aspasia M g h. Ormos E.: A Bakonyi Kéhkegy. p. 20.

(cum syn.)

A megvizsgált példányok száma : 53.

A megvizsgált példányok nagy száma is bizonyítja, hogy ez a jel-

legzetes és az eddigi leírások szerint nagyobb mennyiségben csak a kö-

zépsliászban elforduló faj területünkön az alsóliász magasabb szintjeiben

is meglehetsen gyakori. Különösen nagymennyiségben található a Nagy-

somlyó kelet-délkeleti gerincén (a térképvázlaton II.-vei jelölt alsóliász fol-

ton). Hogy e rétegek valóban a liász /?-ba tartoznak, azt az e szintre jel-

lemz gazdag Brachiopoda fauna mellett az ugyancsak több példányban

gyjtött Ectocentrites petersi H a u. mt. italicus Mgh. és Analytoceras sp.

(aff. articulatum S o w.) igazolják. Errl a — mindössze — pár irr-nyi

helyrl 32 db. igen apró, de jó megtartású Gl. aspasia M g h.-t gyjtöttem.
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Szép számmal található még a Nagysomlyó kelet-délkeleti gerincének má-
sik, az I.-el jelölt liászelfordulásában is. Innen 9 db. közepes nagyságú,,

teljesen ép példány kerüli el- Középsliász rétegekbl csak az Asszony-
hegyrl sikerült egy példányt gyüjtenem.

A Gl. aspasia M g h.-val ismét egy alaksor veszi kezdetét, melybe az

aspasia-n kívül a Gl. nimbata 0 p p. és a Gl. (?) beyrichi 0 p p. sorol-

ható. Ezt az alakkört már Geyer (1. c.) is ismerteti és több ábrán be is

mutatja. Az alakkör mellett igen érdekes az egyedek kifejldése is. Erre

késbb még részletesebben ki fogok térni.

Példányaink több varietásba sorolhatók :

Glossothyris aspasia var. major Z i 1 1.

16 6 m/m 136 % 69 %
Egyetlen, kissé sérült példányt sikerült csak gyüjtenem. Példányunk,

kisebb, mint Z i 1 1 e 1, vagy Ca na vari leábrázolt alakjai.

A búb vastag, ersen a kisteknre görbül. A csr vége kissé sérült,,

de a kis kerek csrnyilás jól kivehet. A kistekn ersebben domború,,

mint a többi változatnál. A szinusz mély, ersen hátra és felfelé hajló-

Példányunk nem teljesen kifejlett alak s így az oldalszárnyak nem olyan

megnyúltak, mint Z i 1 1 e I, vagy Ca na vari példányainál.

Elfordul a sötétvörös, gumós középsliász mészkben Latnellapty-

chusok-kai együtt az Asszonyhegyen.

Glossothyris aspasia var. minor Z i t t.

110 m/m 166% 89%
Két sérült példányt sorolhatok ide. A csr ers, vaskos, ersen elre-

görbül, lenyomott, úgy, hogy a deltidium nem látható. A kistekn szinu-

sza mély, ersen hátra és felfelé hajló, miáltal a nagyteknn egy, a búb-

tól kiinduló s a homlok felé állandóan ersöd kiemelkedés keletkezik.

Az oldalszárnyak jól fejlettek, végükön- lecsapottak.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen és a Nagy-

somlyón.

Glossothyris aspasia var. dilatata Can.

13 2 m/m 162 % 75 %
13'8 m/m 162 % 68 %

Két, többé-kevésbbé ép és egy töredékes példány van e változatból

gyjtésemben. Miként a méretekbl is kitnik, példányaink sokkal véko-

nyabbak, mint az elzk. A nagytekn ersen boltozott, a kistekn pedig

majdnem teljesen lapos. A szinusz az elbbinél sekélyebb és az oldal-

szárnyak végei teljesen lekerekítettek, miként az Can a vari (1. c.) 1. táb-

lájának 6.-ik ábráján látható.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen és Nagy-

somlyón, valamint a középsliászban (d) az Asszoyhegyen.
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Glossothyris aspasia var. comparabile C a n.

E változat jellegei oly szembelnek, hogy bár példányaim töredé-

kesek, mégis könny azokat a többi változattól elkülöníteni. Legjellemzbb

rajtuk az, hogy a szinusz az elbbiekéhez képest sekélyebb. Egyik pél-

dányunk méretei nagyjából megegyeznek C a n a v a r i (1. c.) I. táblája 5.-ik

ábrájának nagyságával, a másik ellenben ennél jóval nagyobb. Tekintet-

tel azonban arra, hogy a szinusz kialakulása az utóbbinál is megegyezik

C a n a v a r i leírásával, így a nagyobb példányt is ebbe a változatba so-

rolom.

Elfordul a liosz fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen és az Asz-

szonyhegyen.

Glossothyris aspasia var. (?)

10 0 m/m 110% 70%
100 m/m 121 % 74 %
117 m/m 130% 67%

Gyjtésemben tizenegy olyan alakot találtam, amelyek minden te-

kintetben jól megegyeznek Gemmellaro (1. c.) Xl.-ik táblájának 1—3-ik

ábráival. Már Zittel (1. c.) említi, hogy az aspasia csoportba tartozó

alakok fiatal korukban oldalszárny nélküli, kerekded alakok s csak az

egyed fejldése folyamán fejldnek ki az oldalszárnyak. Ügy Gemmel-
laro, mint a mi példányaink is ilyen fiatal alakok, egyeseknél azonban

már az oldalszárnyak kezdetei is megjelennek. Azt azonban, hogy példá-

nyaink melyik változathoz tartoznak, e fiatal alakokon nem lehel eldönteni.

Elfordul a liász A magasabb szintjeiben a Nagysomlyón és az Asz-

szonyhegyen.

Glossothyris aspasia var. (n. var.)

6'9 m/m 104 % 65 %
6’8 m/m 115 % 76 %
7'4 m/m 119 % 77 %
7'3 m m 130 % 72 %

A megvizsgált példányok száma : 32.

Mint már föntebb említettem, a Nagysomlyó keletdélkeleti gerincén

viszonylag nagymennyiségben található e törpe változat. Az irodalomban

eddig nem találtam utalást arra, hogy ilyen apró Gl. aspasia -k elkerültek

volna.

Példányainkon ersen szembetn az aspasío-jelleg. Az orr széles,

vaskos, ersen a kis.lekn fölé hajló. A csrnyílás kicsiny, kerek. A kis-

tekn gyengén domború, közepén mély szinusszal, mely kevéssel a fél-

hosszúság alatt kezddik. A szinusznak megfelelen a nagyteknn a búb-

tól kiinduló s a homlokperem felé mindinkább emelked széles felbolto-

zódás észlelhet. A gyengén fejlett oldalszárnyak ersen lekerekítettek.

Példányainkon az egyed kifejldése s ezzel kacsolatban az oldal-

szárnyak fokozatos növekedése talán még szebben látható, mint az elz
varietásnál.
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Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Nagysomlyón.

Glossothyris nimbata 0 p p.

1861. Terebratula nimbata Oppel: Brachiopoden d. unt. Lias p. 540.

T. XI. f. 4 a. b. c.

1889/91. Terebratula nimbata Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 13. T. II. f. 9— 13.

1904. Terebratula (Glossothyris) nimbata Opp. Rau: Mittl. Lias. p. 52.

T. III. f. 34, 35.

I.

8'2 m/m 132-0 °/
0 62-0 %

87 m/m 135’5 %
.

77"5 %>

II.

9'8 m/m 124’0 % 60 0 %

III.

1
0'8 m/m 1110 % 60-0 %

E fajból két ép és kilenc — többé-kevésbbé — sérült példányt si-

került eddig gyüjtenem. Közülök kett — miként az I. alatti méretekbl
kitnik — a típusos Gl. nimbata 0 p p.-al azonosítható, a többi a Gl. (?)

beyrichi Opp. felé alkot átmenetet.

Az I. csoportbeli alakok jellegei jól egyeznek G e y e r-nek a típust

feltüntet (1. c.) JI. táblájának 12-ik ábrájával, csupán annyi eltérés ész-

lelhet, hogy az oldalszárnyak még nem nyúltak meg olyan hosszúra,

mint amin a típusé és egyik példányunk kicsit vékonyabb, mint Geyer
példánya.

A II. csoport példánya átmenetet alkot a Gl. nimbata 0 p p. és a

Gl. beyrichi Opp. között. Méretei teljesen egyeznek Geyer (1. c.) II. táb-

lájának 9-ik ábrájával. A héj körvonala kerekded, csak kevéssel szélesebb,

mint hosszabb. Legnagyobb szélessége majdnem a tekn hosszának felé-

ben van. Az egyik nagysomlyói példány kisteknjén jól látható a kél rö-

vid, cseppalakú izombenyomat (adductores).

A Gl. nimbata- ból a Gl. aspasia-hoz vezet átmenetre már G e-

y e r rámutatott, minthogy a Hierlatz-ról származó anyagában ezt a foko-
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zalos álmenetel pontosan végigkövethette. Gerecsei anyagunkban egyetlen

töredékes példány képviseli az átmeneti alakot.

Elfordul a liász g magasabb szintjeiben a Nagysomlyón, az Asz-

szonyhegyen, a Szászvégoldalon és a Hosszúvonlatón.

Glossothvris (?) beyrichi 0 p p.

1861. Terebratula beyrichi 0 p p. : Brachiopoden d. unt. Lias. p. 539. T.

XI. f. 3 a. b. c.

1889/91 Terebratula beyrichi Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 12. T. 11. f. 4-8.

Kél ersen sérült példányom van e fajból. A héj körvonala azonban.

a 6 .

10. kép.

a. Glossothyris aspasia M g h.

b. Glossothyris nimbata Opp.
c. Glossothyris beyrichi Opp.

valamint a szinusz kialakulása oly jellegzetes e fajnál, hogy példányaink

faji hovátartozósága kétségtelenül eldönthet.

A héj körvonala ersen lekerekített ötszög. A nagytekn ersen bol-

tozott, a kistekn gyengén. Az egyik példány kisteknjén majdnem a búb-

tól, a másik példányon pedig, valamivel lentebbrl kiinduló s a homlok

felé mindinkább mélyül szinusz húzódik. Geyer (1. c.) példányain a

szinusz körülbelül a kistekn felében kezddik.

A Gl. beyrichi 0 p p.-el befejezdik a három tagból álló — elbb
említett — alaksor. Példányainkon jól követhet volt, hogy miként válik

sekélyebbé a kistekn szinusza az aspasia-tól a beyrichi- ig, miként rövi-

dül mind jobban és jobban az oldalszárny, míg végül a beyrichi-nél már
el is tnik és miképpen fejldik ki az aspasia kistekn fölé hajló tompa,

ers, széles csrébl a nimbata- n keresztül a beyrichi finomabb, hegye-
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sebb, kissé megnyujtottabb és nem olyan ersen begörbül csre. Ugyan-

csak megfigyelhet a többi jelleg fokozatos változása is. Még szembet-
nbb lenne ez alaksor helyessége és létjogosultsága akkor, ha ezt egy

populáción belül lehetne kimutatni, miként ezt Geyer a hierlalzi anya-

gén tehette.

A T. beyrichi 0 p p.-t a mély szinusz és fleg a karváz jellegzetes

kialakulása alapján — egyelre azonban még kérdjellel — a Glossothy-

risek közé sorolom. A gerecsei anyagból rendelkezésre álló példányokon,

azok töredékessége és kalcittal való kitöltöttsége miatt a karváz kialaku-

lását nem lehetett tanulmányozni. Jó alapul szolgált azonban Geyer (1.

c.) II. táblájának 8-ik ábrája, ahol is a T. beyrichi 0 p p. csiszolat alap-

ján nyeri karvázát adja. E rövid karváz, a mély szinusz, valamint az a

tény, hogy a beyrichi már Geyer felfogása szerint is az aspasia-nimbata

alaksorba tartozik, indított arra, hogy a fent nevezett fajt szintén a Glos-

sothyris genusba soroljam. Nézetem szerint a Gl. beyrichi 0 p p. a Glos-

soíhyn's-eknek egy széls alakja, mely viszont a Buckman állal 1914-

ben a T. curvifrons 0 p p. alapján felállított Pseudoglossothyris genusba

vezet át.

Elfordul a liász /? magasabb szintjeiben a Tekehegyen.

4. gén. RHYNCHONELLA Fischer v. Waldheim. 1809.

Rhynchonella variábilis S c h I.

1889/93. Rhynchonella variábilis Schl. Geyer: Brachiopodenfauna d.

Hierlatz. p. 36. T. IV. f. 16—22. T. V. f. 1— 13. (cum syn).

1937. Rhynchonella variábilis Schl. Ormos E.: A Bakonyi Kékhegy

p. 27. (cum syn).

9'9 m/m 106 % 55 %
11 ’5 m/m 113% 65%

(átm .öRh.zitteli Gém.-hoz) 1 25 m/m 116% 64%

Anyagunkban három kicsi, a típushoz közelálló és egy, a Rh. zitteli

G e m.-hoz áthajló példányt találtam. Már Geyer (1. c.) leíráséból kit-

nik, milyen nagy alakköre van e fajnak. Legjobban bizonyítja ezt Geyer
synonim listája, ahol igen különböz néven szerepl — de kivétel nél-

kül a variábilis alakkörébe tartozó — alakot vont össze Rh. variábilis

néven. Itt találjuk többek között Q u e n s t e d t Terebratula belemnitica-jál

és Gemmellaro Rhynchonella briseis-él is.

A típushoz közelálló példányaink közül az egyik Gemmellaro
Rh. briseis-éve I egyezik teljesen (1. c. T. XI. f. 22.), a másik pedig a T.

belenmitica Qu. és R a u Rh. variábilis mt. minor-a között áll. Az els

példány meglehetsen lapos, körvonala lekerekített háromszög alakú. A
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nagytekn elég mélyen kifejlett szinuszában három, o homlokperem felé

felersöd bordát, ennek megfelelen a kistekn kiemelkedésén négy bor-

dát találunk. Ezek közül a két széls a búb felé kettéhasad, miáltal pél-

dányunk Geyer Rh. variábilis var. rimata-ja felé közeledik. A negytek-

nn csak a szinusz jobb szélén lév els szinuszborda hasadt. A bordák

mindkét teknn a búb felé gyengék, lekerekítettek. A csr kicsi, ferdén

felfelé álló.

Második példányunk széles, lekerekített háromszög alakú. A teknk
ersebben boltozottak, mint az elbbi példánynál. Az erteljes, éles bor-

dók a búbtól a homlokig húzódnak többnyire minden elágazás, vagy szét-

hasadás nélkül. Néha azonban a bordák — fleg a kisteknn — a búb

alatt kettéválnak és így futnak a homlokperemhez. A nagytekn enyhe

szinuszában két, ennek megfelelen a kistekn kiemelkedésén három borda

észlelhet. Az oldalszárnyakon három-három borda van. A csr ersen

sérült, annyi azonban megállapítható, hogy ferdén felfelé álló lehetett. Az
oldalmez meglehetsen hosszú, széles és nagyon gyengén domború. Mi-

ként mór az elbb említettem, példányunk körvonala a T. belernnitica

Q u.-hez hasonlít. Nagysága és a kistekn elágazó bordái azonban R a u

Rh. variábilis mt. minor-ára utalnak.

A harmadik, kissé sérült példány — miként a fenti méretekbl is

kitnik — jóval szélesebb, mint hosszú. így a héj körvonala széliében

megnyúlt ötszög alakú. A nagytekn szinuszában négy ers. éles borda,

ennek megfelelen a kistekn kiemelkedésén öt éles borda látható. Utób-

biak közül a két széls meredek oldalfallal esik az oldalszárny felé. A
nagytekn a búb felé ersebben ívelt. A csr széles, rövid, hegyes, ferdén

felfelé álló. Geyer megállapítja leírásában, hogy minél több borda jele-

nik meg a Rh. variábilis szinuszában, annál inkább közeledik a Rh. zit-

teli G e m.-hoz. E példányunk is ilyen átmeneti alak a Rh. variábilis

S c h I. és a Rh. zitteli Gém. között.

A Rh. variábilis S c h 1. éppen a nagy változékonyságánál fogva

olyan alak, mely egy alakkör súlypontját képviseli. Arra a kérdésre, hogy

a Rh. zitteli-n kívül mely fajok tartoznak még ehhez az alakkörhöz, a be-

gyjtött fauna teljes feldolgozásától várhatunk választ.

Nem lehetetlen, hogy majd sokkal nagyobb, teljes anyagon végzett

vizsgálatok alapján a T (Rh.) belernnitica Q u.-et nem a Rh. variábilis

Se hl., hanem a Rh. plicatissima Q u. alakkörébe tartozónak kell tekin-

tenünk.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen és a Hosz-

szúvontatón.

Rhynchonella zitteli Gém.

1872 82. Rhynchonella zitteli Gemellaro: ... Fauna giuresi e liasische

( . . . d. zóna con T. aspasia etc.) p. 78. T. XI. f. 23.

114 °/0 56 %
121 % 62 %
126 °/o 58 %

13‘8 m/m
14'2 m/m
147 m/m
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A megvizsgált példányok száma: 11

Típusos példányai csak a Nagysolyóhegy tetejének keleti részérl,

hozzá közelálló alakok pedig a Tekehegyrl és az Asszonyhegyrl kerül-

tek el. A fenti méretadatokból kiinleg példányaink szélesebbek, mint

hosszúak. Két teljesen kifejlett példány még nagyobbfokú asszimetriát mu-
tat, mint azt G e m m e I 1 a r o (1. c.) XI. táblájának 23-ik ábráján látjuk. A
héj körvonala általában széliében kissé megnyúlt ötszög A nagytekn
meglehetsen mély szinuszában rendszerint hét (két példányomnál nyolc)

ers, éles borda van s ennek megfelelleg a kistekn kiemelkedésén nyolc,

illetleg kilenc éles borda található. Az oldalszárnyon Gemmellaro pél-

dányainak öt-hat ers bordájával szemben három ers és két-három gyenge

bordát találunk. A fiatalabb egyedek nem annyira vastagok, mint Gem-
mellaro példányai, a kifejlettek viszont megegyeznek velk.

A két kifejlett példány szinusza az oldalszárny rovására egyik, vagy

másik oldal felé eltolódik. Ezzel kapcsolatban az egyik oldalon a szinusz

nem mélyül be annyira, miáltal a homlokperem ferde lefutású lesz (1. a

rajzot).

11. kép. Rhynchonella zitteli Gém.

A tekehegyi és asszonyhegyi példányaink a szinusz kialakulása tekin-

tetében mintegy átmenetet alkotnak a Rh. zitteli var. multicostcit a V i g h felé.

Elfordul a liász magasabb szintjeiben a Nagysomlyón és az

Asszonyhegyen.

Rhynchonella zitteli Gém. var. multicostata n. var.

136 m/m 114 °/o 56 ü
/o

13*8 m/m 114 °/o 61 °o

14*5 m/m 116 % 64 %
A tekehegyi agyagban találtam öt olyan példányi, melyek a héj

körvonala és a szinusz kialakulása tekintetében hasonlítanak ugyan a

Rh. zitteli G e m.-hoz, a bordák azonban sokkal finomabbak, alacsonyab-

bak és úgy a szinuszban, mint az oldalszárnyakon nagyobb számmal ta-

lálhatók, mint Gemmellaro fajánál. A bordák száma a búbtól a hom-

lok felé kettéágazással, vagy egyszer közéiktatódással növekszik. Ennél

a változatnál is megtaláljuk — különösen a nagyobb, idsebb alakoknál

— a teknnek ugyanazt az asszimetrikus kifejldését, mint a Rh. zitteli

Gem.-nál. A széles és nem túl mély szinuszban a bordák száma kilenc-

tíz, ennek megfelelen a kistekn kiemelkedésén tíz-tizenegy. Az oldal-

szárnyakon általában hat ugyanolyan ers bordát találunk, mint a szi-

nuszban. Egyik-másik példánynál a homlokperem a szinuszban nem
húzódik olyan egyenes vonalban, mint a zitteli- nél, hanem elég ers ív-
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ben hajlik. Ennek oka az, hogy a kislekn kiemelkedését szegélyez két

bordának nincsen olyan széles, meredek oldalfala, mini a zitteli- nek. A
csr csak egyetlen példányomon maradi meg épen. Kicsi, hegyes, ferdén

felfelé álló.

Elfordul a liász magasabb szintjeiben a Tekehegyen.

Rhynchonella plicatissima Q u.

1889 93. Rhynchonella plicatissima Q u. Geyer: Brachiopodenfauna d

Hierlatz. p. 57. T. VI. f. 33. 36. T. VII. f. 1— 7. (cum syn.)

1937. Rhynchonella plicatissima Q u. 0 r m o s E : A Bakonyi Kékhegy

p. 32. (cum. syn.)

1 .

11*1 m/m 91*0 °/« 68 °/°

12 5 m/m 94 0 % 61 °/o

11 .

1 1
'8 mm 108 % 70 °/0

1 1
'8 m m 110 °/o 67 %

A megvizsgált példányok száma : 39.

E faj zömökebb, boltozotlabb féleségei fordulnak el a bejárat terü-

leten, olyanok, aminket Geyer (1. c.) a VI., Haas pedig (1. c.) a III.

táblájukon ábrázolnak. E faj elkülönítésénél nagy nehézségekbe ütközünk,

mert pl. Geyer (T. VI. f. 35.) (1 . c.) Rh. plicatissima Q u.-je és Rau (le.

T. I. f. 103.) Rh. variábilis mt. major-ja — a kép alapján ítélve — telje-

sen azonosnak látszik. Így nehéz eldönteni, hogy mit soroljunk a plica-

tissima-hoz és mit a variábilis mt. major-hoz. Példányainkat egyelre

Geyer munkája alapján határoztam meg.

Miként a fenti méretekbl kitnik, megvizsgált alakjaink között vannak

olyanok, amelyek hosszabbak, mint szélesek, és vannak olyanok, ame-

lyeknek szélessége meghaladja a hosszúságot. Mindkét teknn, fleg

a nagyíekn szinuszában és a kislekn kiemelkedésén találunk olyan

bordákat, amelyek kevéssel a búbok alatt kettéágaznak. A szinuszban lév
bordák száma a keskeny példányoknál három-négy, a széles példányoknál

öt, a hungarica-szeT alakoknál pedig hét. Az oldalszárnyon három-négy

ers és két-három gyenge, másodrend, a hungarica-szereknél négy-hat

egyforma ers borda található.

Egyébként minden tekintetben jól egyeznek Geyer (T. VI. f. 33—36.)

és Haas (T. II. f. 16—21.) ábráival.

Példányaim között van három olyan alak, amely a héj körvonala és

igen sr bordázottsága révén teljesen megegyezik B ö c k h Rh. hungarica-

jával. E fajt azonban Geyer bevonta a Rh. plicatissima Q u. alak-körébe

és a VlI-ik tábláján ad is ilyen srn bordázott píicatissima-kat. Példányai-

mat feltételesen én is a plicatissima-khoz sorolom, de megjegyzem, hogy

Geyer ábráihoz igen, de Quenstedt ábráihoz nem hasonlítanak sem
az alak, sem a bordázat tekintetében.
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Elfordul a liész /? magasabb szintjeiben a Tekehegyen, a Nagysom-

lyón, az Asszonyhegyen és a Hosszúvontatón.

Rhynchonella cfr. alfredi Neum.

1879. Rhynchonella alfredi Neumayr: Lias i. d. Nordalpen. p. 8. T. I. f. 2.

14 0 m/m 94 % 61 %
1 6'9 m/m 93 % 55 %

E fajból öt nagy példány áll rendelkezésemre a Tekehegyrl. A héj

körvonala hosszirányban megnyúlt, lekerekített háromszög alakú. Mindkét

tekn elég ersen boltozott. A teknk legnagyobb vastagsága a félhosszú-

ság fölött, a búb felé van. A csr megnyujtott, lapított, hegyes, ferdén fel-

felé tekint. A nagytekn szinusza nem nagyon mély, egyeseknél éppen

sekély. Benne három-öt ers, éles borda látható, míg az oldalszárnyon há-

rom-négy.

Példányaink egyrészt nagyon hasonlítanak Neumayr fent idézett

ábrájához. Eltérés csupán az, hogy Neumayr példányánál — legalább

is az ábrán — a csr ersen tompa, az enyéimnél pedig hegyes. A csr
tompaságát Neumayr leírásában nem említi, így nem lehel eldönteni,

vájjon jellemz tulajdonsága-e ez a fajnak, vagy csak elrajzolás eredménye ?

Másrészt — amennyire ez a képek alapján megítélhet — az alább leírt

Rh. cfr. peristera U h l.-on keresztül 7 különösen a csr hegyessége alapján

némileg hasonlítanak a Rh. plicatissima Q u.-hez.

Elfordul a liász /? magasabb szintjeiben a Tekehegyen.

Rhynchonella cfr. peristera U h 1.

1880. Rpynchonella peristera U h 1 i g : ... liasische Brachiopodenfauna etc.

p. 291. T. IV. f. 4.

15*3 m/m 103 °/
0 62 °/0

17 9 m/m 104 °/0 62 °/0

A megvizsgált példányok száma : 21.

A tekehegyi gyjtésben a Rh. plicatissima-szer példányok között

találtam olyan alakokat, amelyeket részint a csr ersebb volta, részint

pedig a ritkább, ers bordázat miatt az elbbiektl egyelre elkülönítek s

föltételesen a Rh. peristera U h l.-al azonosítok.

Példányaink nem olyan nagyok, mint U h 1 i g-é s talán ez az oka

annak, hogy a csr sem annyira megnyúlt és a teknk vastagsága is ki-

sebb, mint azt U h I i g ábráján látjuk, miáltal a szinusz is valamivel se-

kélyebb marad.

Geyer (1, c.) VlI-ik táblájának 3-ik ábráján olyan plicatissima-kat

látunk, mely a szerz szerint a Rh. variabilis-hoz közeledik. Példányaink

els pillanatra talán ehez az ábrához hasonlítanak legjobban, azonban a

nagytekn ers boltozottsága s ezáltal a kissé megnyullabb és laposabb

7 Ez a faj késbb esetleg Geyer felfogásához simulva szintén Rh. plicatis-

•sima-khoz osztható be.
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csr ersebb begörbüllsége miatt eltérnek attól s jellegeik alapján a Rh.

plicatissima Q u. és a Rh. peristera U h 1 i g között foglalnak helyet. Példá-

nyaink pontos hovatartozósága azonban szerintem csak a Rh. plicatissima

alakkörének gyökeres revíziója utón dönthet el.

Anyagunkban vannak olyan alakok is, melyek a fenti példányoknál

keskenyebbek s így mintegy átmenetet alkotnak az elbb leirt Rh. cfr. alfredi

N e u m.-hoz.

Elfordul a liósz 3 magasabb szintjeiben a Tekehegyen.

Rhynchonella pseudopolyptycha B ö c k h.

1874. Rhynchonella pseudopolyptycha Böckh: A Bakony déli része ... p.

141. T. IV. f. 7-8.

1883. Rhynchonella pseudopolyptycha Böckh, Hofman n: Ószny és

Piszke . . . p. 180.

I. (szinusz nélküli)

8.9 m/m 120 °/0 64 °/0

II. (szinusszal)

9'1 mm 123 % 55 °/0

III. (juv.)

7‘6 m m 110 °/o 47 %
A megvizsgált példányok száma : 18.

Ezt a szép, jellegzetes fajt eddig csak a Tekehegyen találtam, ahol

egyáltalában nem ritka. Kifejlett példányaink kisebbek Böckh bakonyi

példányainál, melyeket a M. kir. Földtani Intézet gyjteményében alkalmam

volt közelebbi vizsgálat tárgyává tenni.

A fenti méretek bizonysága szerint kifejlett alakjaink szélesebbek,

mint hosszúak. Kivételt képeznek a juvenilis alakok, ahol a szélesség körül-

belül megegyezik a hosszúsággal. A teknk általában ersebben domboro-

dottak, de vannak laposabb példányok is. A csr kicsiny, hegyes, ferdén

felfelé álló. A bordók száma a búbtól a homlok felé szétágazással, vagy

közbeiktatódóssal növekedik. A laposabb példányok nagyteknjén enyhe

szinusz található, aminek a kisteknn ugyanilyen enyhe kiemelkedés felel

meg. Legtöbb példánynál azonban hiányzik a szinusz s így a homlokvonal

és az oldalvonalak egybeesnek. E példányoknál az oldalmezk meglehet-

sen hosszúak, szélesek és ellentétben a Rh. polyptycha-val, kissé domborúak.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen.

Rhynchonella cartieri 0 p p.

1889 93. Rhynchonella cartieri Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 63. T. VII. f. 13— 14. (cum syn.)

1887. Rhynchonella lorioli Haas: Brachiopodes rhetiens . . . p. 83. T. VL
f. 12, 14, 17, 18.
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I. (ritka bordás)

90 m/m 97 % 72 %
87 m/m 115 % 73 %
92 m/m 116 °/o 66 %

11. (sr bordás)

99 m/m 100 % 66 %
100 m/m 108 °/o 70 %
101 m/m 112 % 61 %
102 m/m 1 15 % 71 %

A megvizsgált példányok száma : 157.

E faj igen gyakori a Gerecse hegység északnyugati részében, külö-

nösen a Tekehegyen. Általában kisebb termet, mint Oppel és Geyer
hierlatzi alakjai. Miként a Gl. aspasia- nál, úgy ennél a fajnál is igen jól

megfigyelhet, hogy a fiatalabb példányoknál a szélesség nagyjából egyezik

a hosszúsággal és csak az egyed növekedése folyamán fejldnek ki az

oldalszárnyak, minek következtében a kifejlett példány szélessége nagyobb
lesz, a hosszúságnál.

Típusos példányaink között két csoport különböztethet meg : egy

ritka és egy sr szinuszbordás csoport.

Az I. csoportban a ritka bordás példányok méreteit adom. Ezeknél

a nagytekn szinuszában három-négy, a búbtól kiinduló széles, legöm-

bölyített b‘orda látható. Az oldalszárnyakon általában három-három ers,

legömbölyödött borda van. Mindkét tekn, de különösen a kisebbik, er-

sen boltozott. A nagytekn csre széles, kicsi, ersen lapított és hegyes.

Annyira ráhajlik, rálapul a kisteknre, hogy a deltidium nem látható. A
csrélek rövidek és élesek. A kisteknn a nagytekn szinuszának megfe-

lelen nem kiemelkedés, hanem egy, a búbtól kiinduló és a homlokpe-

rem felé kissé mélyül vápa található, melyet jobb- és baloldalon egy-egy

ersebben kiemelked borda határol. E bordák küls oldala, különösen

a homlok felé, meredeken esik le.

A II. csoportban a sr szinuszbordás példányok méreteit látjuk.

Ezeknél a nagytekn szinuszában öt-hét, a búbtól kiinduló finom, éles

borda van. Az oldalszárnyakon azonban itt is csak három-három, ritkáb-

ban négy-négy ers, legömbölyödött borda található. A héj körvonala tel-

jesen megegyezik az elbbiekével. A kisteknn kiemelkedés helyett itt is

enyhe vápát találunk.

A Rh. cartieri 0 p p. felfogásom szerint egy alaksor középpontja.

Egyjk irányban — miként azt mér Oppel és Geyer is írja — a Rh.

retusifrons 0 p p.-hez közeledik, 8 másik irányban pedig a Rh. fraas i 0 p p-

felé alkot átmenetei. Példányaink között sok olyan alakot találtam, me-

lyek Haas Rh. lorioli-áva\ egyeznek. Haas elválasztó bélyegnek tartja

e fajnál a kistekn szinuszát Tekintettel azonban arra, hogy ez a Rh.

8 Ezt az átmenetet a Gerecse hegység északnyugati részében nem tudtam

kimutatni, mert eddig még Rh. rehtsifroris-ol nem találtam.
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cartieri-n is megvan, így ezt nem találom a cartieri-lö\ elkülönít bélyeg-

nek. Különösen Haas (1. c.) VI. táblájának 12, 14, 17, és 18-ik ábrája

nagyon hasonlít a cartieri-re, a különbség legföljebb az, hogy a három

utolsó ábrán a homlokvonal kissé beöblösödik. így a további vizsgálatokig

Haas faját a Rh. cartieri 0 p p.-lel föltételesen egyesítem.

Az asszonyhegyi példányok egyike a következkben leirt Rh. cartie-

riforrnis n. sp-hez alkot átmenetet.

Nagysomlyó-i példányaink között találtam egy olyan töredékes ala-

kot, melynél mind a nagy-, mind a kistekn szinuszában egy-egy olyan

borda van, mely a rímafa-khoz hasonlóan a búb felé kettéhasad. Ezeket

az alakokat Geyer (1. c.) a car/íerí-tl var. rimata néven különítette el.

Elfordul a liász magasabb szintjeiben a Tekehegyen, a Nagy-

somlyón, az Asszonyhegyen és a Hosszúvonlatón.

Rhynchonella cartieriformis n. sp.

7‘8 m m 128 "/o 59 %
8T m/m 124 °/0 62 %

E jellegzetes fajból két példányom van. Sajnos, a csr hegye mind-

kettn hiányzik.

A héj körvonala két csúcsán tompított háromszög alakú. Szélessége

jóval meghaladja a hosszúságát. A nagytekn kevéssé, a kistekn er-

sebben domború. A nagyleknn körülbelül a félhosszúságtól széles, kevéssé

bemélyed szinusz húzódik a homlokperemig. A szinuszban öt éles borda

van, az oldalszárnyakon pedig három-három. Jellemz e fajra, hogy a

bordák nem a búboktól erednek, hanem körülbelül 1— 15 m/m-rel alatta

s innen elágazás nélkül haladnak a homlokig, illetve az oldalperemekig.

A csr széles, lapított, nagyon kicoit elregörbül. Amennyire a sérülés

miatt következtetni lehet rá, a csr vége hegyes és megnyujtottabb lehetett,

mint volt a Rh. cartieri 0 p p.-nél. A csrélek élesek és körülbelül a tek-

n hosszúságának feléig húzódnak le. Az oldalmezk ugyanilyen hosszú-

ak és ersen homorúak. A kisteknn a nagytekn szinuszának megfele-

len majdnem a búbtól kiindulóan igen enyhe, széles horpa húzódik a

homlokperemig. A szinusz két oldalán lév bordák ersebbek a többinél

és küls oldaluk meredeken esik le. A homlokvonal egyik példányomnál

egyenes, másiknál igen kicsit homorú.

Példányaim a Rh. cartieri 0 p p.-hez állanak legközelebb, de több lé-

nyeges jellegben különböznek attól. A két tekn sokkal laposabb, a héjak

a búb felé megnyúltak, miáltal a teknk körvonala kétoldalt kissé befelé

ívelt. A csr megnyultabb és nem görbül be oly mértékben, mint a cár

-

tieri-nél. Lényeges különbség még az is, hogy a bordák nem a búboktól

indulnak ki, hanem kissé távolabb azoktól.

Elfordul a liász (i felsbb szintjeiben a Nagysomlyóhegyen.
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Rhynchonella fascicostata U h I.

1880. Rhynchonella fascicostata U h 1 i g : Brachiopodenfauna v. Sospirolo.

p. 300. T. V. f. 1-3.

E faj igen ritka a Gerecse hegység északnyugati részében. Mindösz-

sze három kisteknt sikerült belle gyüjtenem. Tekintettel azonban arra.

hogy e fajnál fleg a bordák kifejldése a jellemz, így példányaink ho-

vatartozósága mégis eldönthet volt.

i

12. kép. Rhynchonella fascicostata U h 1.

E fajt a bordák kéveszer elágazása jellemzi. E jelleg különösen

jól észlelhet ja kissomlyói példányokon. Ezeknél a búbról — az egysze-

r oldali bordákat leszámítva — négy fborda indul ki, melyek mindegyike

három, illetve öt felé ágazik. U h I i g példányain is három-négy felé hasa-

dó bordókat láthatunk. A gerecsei alakoknál a búbnál lév négy bordá-

ból a homlokperemen tizennégy borda lesz.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen és a Kis-

somlyón.

Rhynchonella forticostata B ö c k h var. minor (n. var.)

10'4 m/m 105 °/. 64 °/o

9'3 m/m 97 °/
0 68 %

E fajból kél teljesen ép példányunk van. Igen hasonlítanak Böckh
IV. táblájának els ábrájához, csak ennél lényegesen kisebbek.

A héj háromszög alakú. Mindkét tekn egyformán domború. A csr
kicsi, ers, hegyes, ferdén fölfelé álló. A csrélek élesek és a homlokpe-

remig húzódnak le. A nagytekn enyhe szinuszában három erteljes, éles

borda van, melyek — Böckh példányaihoz hasonlóan — a búb felé

kettéágaznak. A kisteknn négy ers, éles s a búbtól a félhosszúságig

kettéhasadt bordói találunk (mit Böckh forhcosta/u-jánól), melyek közül

a kél szélsnek a küls oldala — különösen a homlok tóján — merede-

ken és hosszan esik le. Az oldalmez élesen elhatárolt, széles, a hom-
lokperemig nyúló és kissé homorú.

Példányaink — miként mór említettem — különösen a bordók és
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az oldalmezk kialakulása tekintetében nagyon hasonlítanak a Rh. forti-

costata Böckh-höz. Ettl azonban némileg eltér abban, hogy a csr
nem görbül be olyan ersen, hanem kissé ferdén fölfelé áll, továbbá ab-

ban is, hogy a fnrticostata-né\ lényegesen kisebb.

A bordák kifejldésében némileg hasonlít a Rh. rimcita 0 p p.-hez

is, ettl azonban eltér a héj körvonala, az alak vastagsága és a homlok-

vonal kialakulása tekintetében.

Elfordul a liász /í magasabb szintjeiben a Nagysomlyón.

Rhynchonella paoli C a n.

1889/93. Rhynchonella paoli Can. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz p. 67. T. VII. f. 22—23. (cum syn.)

I. Oip.)

97 m/m 98 % 67 °/o

I 9 7 m/m 103 % 70 %
í 9'9 m/m 102 % 67 %

II. (átmenet a lubrica felé)

|
8'8 m/m 82 % 56 %

I 9'4 m/m 85 % 65 %

III. (átmenet a laeoicosta felé)

9 3 m/m 104 % 66 %
9 0 m/m 113% 66%

A megvizsgált példányok száma : 40.

E faj meglehetsen gyakori a Gerecse hegység nyugati rögeiben. Ál-

talában kisebb termelitek, mint Canavari és Geyer példányai.

A héj a típusos példányoknál lekerekített ötszög alakú. Mindkét

tekn ersen boltozott. A csr kicsi, hegyes, ferdén felfelé álló. A csrélek

igen rövidek és lekerekítettek. Oldalmez nincsen kifejldve. Mindkét tek-

nn számos finom, legömbölyített bordát találunk, melyek csak az olda-

O. b. C.

13. kép. a) Rhynchonella laevicosta S t u r b) Rh. paoli Can. c) Rh. lubrica U h I.

lak és a homlokperem közelében — legjobban a szinuszban - ersöd-
nek meg. A nagysomlyói példányoknál a nagytekn szinuszában általá-

ban négy, az asszonyhegyi példányoknál általában hat ersebben fejlett

bordát találunk. Ezeken kívül elfordulhat még két-három gyenge borda.

Asszonyhegy

:

Nagysomlyó :

Asszonyhegy

:
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melyek azonban nem futnak ki a homlokperemig. Az oldalszárnyak elég

fejlettek és jól hótrahajlanak. Rajtuk két-négy ersebb és több gyenge

borda található.

A Rh. paoli Can. — felfogásom szerint — ismét egy alaksor kö-

zéppontja, melybl egyik irányban a Rh. laevicosta S t u r felé, másik

irányban pedig a Rh. lubrica U h I. felé (fleg a keskeny alakok) találunk

teljes átmenetet. Ezt az átmenetet igen szépen jelzi a héj szélességének

és az oldalvonal lefutásának fokozatos változása.

A laevicosta felé való átmenetek a nagysomlyói, a lubrica felé való

átmenetek pedig inkább az asszonyhegyi faunában találhatók.

Elfordul a liász /? magasabb szintjeiben a Nagysomlyón, az Asz-

szonyhegyen és a Hosszúvontatón.

Rhynchonella palmata 0 p p. (U h I i g.)

1889/93. Rhynchonella palmata Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d.

Hierlatz. p. 50. T. VI. f. 11— 14, (cum syn.)

1937. Rhynchonella palmata Opp. Ormos E. : A Bakonyi Kékhegy. p.

29. (cum syn.)

10 0 m/m 132 % 74 %
1 16 m/m 119% 69%
14*3 m/m 105 % 66 %

A megvizsgált példányok száma : 12.

Ez az érdekes és igen jellegzetes faj csak az Asszonyhegyen volt

több példányban található, míg a Nagysomlyó kelet-délkeleti gerincén csak

egyetlen juvenilis példányt találtam.

Példányaimnál a héj körvonala legtöbb esetben — Uhlig és Ge-
yer ábráitól eltéren — egyenltlenszárú háromszög. Ez az alakbeli el-

térés valószínleg csak lokális jelleg s így nem ok arra, hogy példá-

nyainkat új fajnak, vagy akár csak új változatnak is tekintsem. Mindkét

tekn ersebben boltozott. A legnagyobb vastagság a búbok táján van. A
csr rövid, hegyes, ersen a kisteknre nyomott. A búbtól a homlokpe-

remig húzódó oldalmez széles, mély, kétoldalt ers éllel határolt. Az ol-

dalmazkben a két tekn érintkezési vonala legtöbb esetben a nagytekn
felé tolódik el s megközelítleg az oldalmez hátsó peremének lefutását

követi.

Példányainkon a bordák száma hat-nyolc között váltakozik. A bor-

dák a homlokperemnél erteljesek, élesek, vagy legömbölyítettek, a bú-

bok felé haladva pedig mindinkább gyengülnek, úgy, hogy a búbokon

már alig követhetk. A bordáknak a homlokperem felé való egyesülése

(var. rimata) három példányunknál figyelhet meg.

A kevésbbé szabálytalan háromszög alakú példányaink leginkább

Geyer (I. c.) ábráival egyeznek.

Felfogásom szerint a Rh. palmata Opp. egy újabb alakkör kiinduló

pontja, melybe egyelre feltételesen a Rh. hagauiensis Bse, a Rh. rét-

rocurvata Vigh és a Rh. flabellum M g h. fajokat sorolom, habár a pal-



A Gerecse hegység északnyugati részének földtani és slénytani viszonyai 317

ma/a és a hagaviensis közöli az eddig feldolgozott anyagban még alig

találtam egy kéi átmeneti alakot. Az anyag teljes feldolgozása azonban

minden valószínség szerint igazolni fogja feltevésemet. A Rh. palmata és

a Rh. greppini közötti átmenetet (melyei Geyer is emlíl) a Gerecsében

eddig még nem tudtam kimulatni.

Elfordul a liász magasabb szintjeiben az Asszonybegyen és a

Nagysomlyón.

Rhynchonella hagaviensis Bse.
1883. Rhynchonella securiformis Hofmann (non Rt h pl.) ószny és

Piszke . . . p. 180.

1898. Rhynchonella hagaviensis Bse: ... miltelliasische Brachiopoden-

fauna . .
. p. 206. T. XV. f. 10-13.

10'2 m/m 92 % 43 °/<

10'9 m m 98 % 57 °/«

9’5 m m 107 % 57 o/
(

A megvizsgált példányok száma : 22.

E faj nem ritka az asszonyhegyi faunámban. A héj körvonala kissé

lekerekített háromszög, mely inkább hosszabb, mint széles, de vannak

olyan példányaink is, amelyeknél a szélesség kevéssel meghaladja a

hosszúságot. Mindkét tekn gyengén boltozott. A homlokperem állaléban

egyenes, egy-két példánynál azonban igen gyengén részben a kistekn,

részben pedig a nagylekn felé hajló. A gyenge, hullámszer bordák szá-

ma öt-nyolc közölt váltakozik. A bordák a búbokon alig észrevehetk s

csak a homlokperem felé ersödnek fel kissé. Néhány példányomnál a bor-

dáknak a homlokperem felé való egyesülése is megfigyelhet volt.

A csr kicsi, hegyes, meglehetsen a kisteknre hajló. Az orréi álta-

lában éles, de van olyan példányunk is, amelynél kissé lekerekített. Az
oldalmezk a búbtól a homlokperemig húzódnak, szélesek, kissé bemé-

lyülk és kétoldalt löbbé-kevésbbé éles peremmel határoltak.

Tekintettel arra, hogy példányaink teljesen átkalcitosodtak, a bels
vázat nem lehet tanulmányozni.

Mint mér említettem, példányaink között vannak olyanok, amelyek-

nél a homlokperem igen gyengén a nagytekn felé hajlik. Ez különösen

az öt-hat bordás példányoknál észlelhet. Ezek a példányok mintegy át-

menetet alkotnak a következkben leírt Rh. retrocurvata n. sp. felé.

Elfordul a liász legtetején az Asszonyhegyen.

Rhynchonella retrocurvata n. sp.

1914. Rhynchonella hagaviensis Bse, Kulcsár: A Gerecse hegység

középsliászkorú képzdményei, p. 71. T. I. f. 1 a—c.

6'8 m/m 123 % 63 %
9'5 m m 101 "o 53 %
10 0 m/m 100 n

/o 50 %
A megvizsgált példányok száma : 7. ji'i
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Két kifejldése van e fajnak : egy ersebb és egy gyengébb bordás-

A héj lekerekített háromszög. A fiatal példányok inkább szélesek, mint

hosszúak, az idsebbek szélessége megegyezik a hosszúsággal, de
lehet egy kissé hosszúkás is. Legjellemzbb e fajra a szinusz és a bor-

dák kialakulása. A kisteknn enyhe szinusz látható, mely az egész hom-
lokperemet elfoglalja. A szinuszban két-három ersebb, vagy gyengébbe

hullámszer borda található. Ezek körülbelül a íeknk egyharmadában

kezddnek s csak a homlokperem felé lesznek kissé határozottabbak. En-

nek megfelelen a nagytekn enyhe boltozatán három-négy széles, lapos

borda van. A csr kicsi, hegyes, ferdén felfelé álló. Az oldalvonal kezdet-

ben a széles, enyhén bemélyül oldalmez hátsó peremének lefutását kö-

veti, az oldalmez alsó végénél a homlokperem felé azonban elrehajlik

s így olvad bele a nagytekn felé hajló homlokvonalba.

A Rh. retrocurvata n. sp. a Rh. hagaviensis Bs e-vel áll igen kö-

zeli rokonságban. A kett közötti átmenet már az eddigi anyagomból is

kimutatható, további gyjtések pedig valószínleg még inkább igazolni

fogják az alaksor helyességét.

Elfordul a liász magasabb szintjeiben a Tekehegyen és a Nagy-

somlyón.

Rhynchonella uhligi Haas.

1884. Rhynchonella uhligi Haas: Brachiopodenfauna v. Südtyrol. p. 3_

T. II. f. 1—2, 4-6.

1937. Rhynchonella uhligi Haas, Ormos E.: A Bakonyi Kékhegy. p_

35. (cum syn.).

I.

8 9 m/m 105 % 57 %
8 0 m/m 120 % 58 %
9'4 m/m 137 % 61 °/o

II. (bordás)

7'6 m/m 111 % 65 %
87 m/m 115 °/o 61 °/o

A megvizsgált példányok száma : 70.

Példányaink közül 56 db az Asszonyhegy déli oldalán, egy kis

vet mellett lezökkent liász rögbl került ki. Itt egy populáción belül meg-

találtam a faj két változatát, — melyet Haas írt le — tehát úgy a sima-

mint a gyengén bordázott alakokat. A variációs súlypont a sima alakok-

nál van. E két változat között — miként azt Haas is írja — teljes

átmenet van.

A héj körvonala széliében megnyúlt, lekerekített ötszög. Legnagyobb

szélessége a félhosszúság alatt, a homlokperem felé esik. A fiatal példá-

nyoknál a szélesség alig valamivel nagyobb a hosszúságnál, míg a kifej-

lett példányoknál jóval meghaladja azt. A kistekn gyengén, a nagytekn
ersebben boltozott. A kisteknn körülbelül a félhosszúságtól kiinduló
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széles, lapos szinusz található, mely mélyen lenyúlik a nagylekn felé me-

redek homlokfalat alkotva. Némely példánynál a homlokfal oly mélyen

nyúlik hátra, hogy a nagylekn homloki részét is gyengén hátrahajlílja. A
szinusz szélessége az egyed fejldése folyamán fokozatosan n, ami az

ábrákon jól megfigyelhet.

A sima példányok jó részénél a kislekn búbjától sekély kis közép-

barázda húzódik a homlok felé. A bordás példányokon — melyek Haas
(I. c.) II. táblájának 4-ik ábrájával egyeznek meg — a szinuszban a hom-

lokfalon egy, ennek megfelelen a nagytekn kiemelkedésén kél, szintén

csak a homlokperemnél észlelhet igen rövid, széles, hullámszer bordái

találunk. A kislekn középbarázdája ezeknél a példányoknál is megta-

lálható.

Jól látható egy-két példánynál a kisleknn a rövid septum és a két

kis cseppalakú záróizombenyomat (adduclores) is.

Az ábrákon jól látható, hogy a leknk és a szinusz szélessége na-

gyobb határok között ingadozik, mint azt Haas ábráin megfigyelhetjük.

Ez a szélesség-változás viszont kizárólag a növekedés függvénye.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben az Asszonyhegyen, a

Nagysomlyón és a Hosszúvontatón.

5. gén. SP1RIFERINA d’Orbigny. 1847,

Spiriferina alpina 0 p p.

1889 93. Spiriferina alpina Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hierlatz.

p. 71. T. VIII. f. 4—8 (cum syn.).

1937. Spiriferina alpina Opp. Ormos E.: A Bakonyi Kékhegy. p. 15.

(cum syn.).

A megvizsgált példányok száma : 26.

E faj nem ritka a Gerecse hegység északnyugati részében. Legtöbb

14. kép. Spiriferina alpina Opp.

esetben csak a nagytekn marad meg, de kivételesen találhatók kís-

tekns példányok is. A legritkább eset az, amikor csak a kistekn

marad meg.

Miként már Geyer (I. c.) is említi, e faj alakja, fleg pedig a csr
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kialakulása igen változó. Példányaink között vannak olyanok, amelyeknél:

a búb ersen hátrahajlik, széles, lapos, igen gyengén homorú areát al-

kotva és vannak olyanok, amelyeknél az area keskeny, ersen homorú,

miáltal a búb a zárósperem fölé görbül. A két véglet között minden átme-

net megvan.

A kistekn — példányaink legtöbbjénél — inkább szélesebb, mint

hosszú, ami Geyer szerint a fiatalabb alakokra jellemz. A nagytekn
ersen domború és — legtöbb esetben — semmiféle szinuszt, vagy akár

csak ellaposodást sem találunk rajta. Némely példányunkon azonban
enyhe szinuszt találunk, ami általában a Sp. rostrata Se hl. -re, kisebb

mértékben pedig a Sp. brevirostris 0 p p.-re jellemz. A kistekn gyengén

domború, a szinuszos példányoknál a szinusznak megfelelen a búbtól

kiinduló, enyhe, bordaszer kiemelkedést találunk.

A zárósperem hosszú, egyenes. Az area legtöbb esetben széles, kissé

homorú. Semmiféle rostozottságot, vagy egyéb díszítést nem találtam rajta.

Az areát kétoldalt éles csréi határolja, mely a zárósperem végéig fut s

itt egyesül az oldalvonallal. A deltidium — mely mindegyik példányomon

jól látható — hosszú és meglehetsen keskeny. A letört, vagy megcsiszolt

búbban jól látható a médián szeptum és a két foglemez. A médián szep-

tum minden esetben hosszabb, mint a két foglemez, de az is legföljebb

a teknk hosszának egynegyedéig nyúlik le.

Felfogásom szerint a Sp. alpina 0 p p. egy alaksor kiinduló pont-

jául tekinthet, melybl a búb rövidülése és begörbülése, valamint a szi-

nusz kimélyülése által a Sp. rostrata S c h 1.-hez, mésirányban a búb vas-

tagodása és elre, a kistekn fölé való ers behajlása által a Sp. brevi-

rostris 0 p p.-hez jutunk.

Elfordul a liász fi magasabb szintjeiben a Tekehegyen, Asszony-

hegyen, Nagysomlyón, Szészvégoldalon és a Hosszúvontatón.

Spiriferina angulata 0 p p.

1889/93. Spiriferina angulata Opp. Geyer: Brachiopodenfauna d. Hier-

latz. p. 74. T. IX, f. 7 12. (cum syn.).

1937. Spiriferina angulata Opp. Ormos E.: A Bakonyi Kékhegy. p. 18.

T. 1. f. 3. (cum syn.).

A megvizsgált példányok száma : 12.

E jellegzetes faj, habár nem gyakori, de elég általános a Gerecse

hegység északnyugati részében. Példányaink minden tekintetben jól egyez-

nek Geyer (I. c.) ábráival. A fiatal egyedeken itt is megtalálható a

gyenge, ritka radiális bordázoltség. Az area egyenes, széles, háromszög-

alakú, ers csréllel. Mindössze három példánynál észlelhet a csr kis-

mértékben való felhajlása.

Opp.el és Geyer említik, hogy a Sp. angulata rokonságban lenne

u Sp. ob/usa-val s köztük minden átmenet megvan. A rendelkezésemre

álló anyag ennek az összefüggésnek kimutatására még nem volt elegend.

Elfordul a liász fi felsbb szintjeiben a Nagysomlyón, a Tekehegyen,

az Asszonyhegyen és a Hosszúvonlatón.
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Spiriferina obtusa 0 p p.

1889/93. Spiriferina obtusa 0 p p. G e y e r : Brachiopodenfauna d. Hierlalz.

p. 75. T. Vili. f. 13—15. T. IX. f. 1—5. (cum syn.)

1937. Spiriferina obtusa Opp. Ormos E: A Bakonyi Kékhegy. p. 17.

(cum syn.)

10’ 1 mm 102 % 66 %
1
0*9 m/m 130 % 107

n
o

11'4 m/m 123% 72%
A megvizsgált példányok száma: 11.

E faj mint azt már G e y e r is említi — elég változatos kifejl-

dései. Különösképpen változik a búb kialakulása. A csr általában rövid,

vaskos. Némely példánynál a csr ers ívben elregörbül, amikor is az area

ersen homorú, de vannak olyan alakok is, amelyeknél a csr begörbü-

lése jóval kisebb mérv s így az area is egyenesebbé válik. Mindkét tek-

n — de különösen a hasi — ersen boltozott, úgy, hogy több példá-

nyunknál a leknk vastagsága meghaladja a hosszúságot. A teknk szé-

lessége minden esetben nagyobb a hosszúságnál.

Változó a nagytekn szinuszának a kifejldése is. Vannak olyan

példányok, amelyeknél a szinusz keskeny és mélyen elrenyúlik a kislek-

n felé. Ezek mintegy átmenetet alkotnak a Sp. acuta S t u r felé. Mások-

nál a szinusz jóval gyengébb, miáltal a homokperem is gyengébb ívben

hajlik. Ez fleg a kevésbbé vastag példányoknál észlelhet.

A búbban két rövid foglemez és egy valamivel hosszabb középle-

mez található. A karvázat még nem sikerült rekonstruálni.

Elfordul a liász /? magasabb szintjeiben az Asszonyhegyen, a Te

kehegyen és a Kissomlyón.

ÖSSZEFOGLALÁS.

Összefoglalva a földtani és slénytani részben elmondottakat, világo-

san kitnik, hogy a Gerecse hegység északnyugati részében az alsóliász-

ból csak a felsbb szintek vannak kifejldve, éspedig a liász /?-ból az

Oxynoticeras oxynotum és — valószínleg — az Ophioceras raricostatum

szintek. E két szint azonban nem választható el egymástól élesen.

Területünkön az alsóliász leginkább az úgynevezett „Hierlatz" fá-

ciesben fejldött ki. G e y e r az 1886-ban írt munkájában a hierlatzi el-

fordulást az Ammonitesek alapján az oxynotum s z i n t -be helyezi.

Néhány évvel késbb az itt igen nagymennyiségben elforduló brachiopo-

dákat írja le s megjegyzi, hogy a brachiopodák összehasonlító táblázata

sem mond ellent annak, hogy a „Hierlatz“ rétegeket az oxynotum szintbe

helyezzük.

Ugyanerre az eredményre jutottam én is a tekehegyi és a nagysom-

lyói típusos „Hierlatz" rétegeknél. Az Ammonitesekre csak kismértékben tá-

maszkodhattam, mert még a Tekehegyen is csak kis számban voltak gyüjthe-
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tk és azok is eléggé töredékes példányok, annál jobban felhasználhattam

azonban az igen nagy tömegben elforduló, jó megtartású brachiopodákat.

Miként az összehasolító táblázatból látható, a Tekehegyen elforduló 35

brachiopoda faj közül 21 egyezik a hierlalzival. Mór egymagában ez a

számadat is elegend ahoz, hogy képzdményeinket a hierlatzi-val azonos

korúnak vehessük.

Az irodalomban eléggé eltér nézetek vannak arra vonatkozólag,

vájjon hasznólhatók-e a brachiopodák szint-meghatározásra, vagy sem.

U h 1 i g (153.) és Haas (83.) voltak az elsk, akik sejtetni engedték, hogy

szabályszeren begyjtött, nagy Brachiopoda-fauna talán al-

kalmas lenne közelebbi szint-meghatározásra. Az északnyugati Gerecse

brachiopodáinak — hacsak részletekben való — feldolgozása is meggyz
arról, hogy a brachiopodák alkalmasak arra, hogy nemcsak Quenstedt,
de többé-kevésbbé még Oppel szintjeit is kimutathassuk. A nagy függ-

leges elterjedés — fleg — Spiriferinák és Terebratulák mellett találtam

olyan Waldheimia-kai, (Aulacothyris) és Rhynchonellá-kat, melyek — leg-

alább is a Gerecsében, de vannak olyanok is, amelyek a Gerecsében és

a Bakonyban is — mindig kizárólag ugyanabban a szintben fordulnak

el. Ezek mellett a kis vertikális elterjedés fajok mellett a fauna össz-

képe és százalékos szintbeli megoszlása dönt. Feltételezem, hogy ez a

brachiopodák alapján történt szintezési lehetség nemcsak a Dunántúli

Középhegységben létjogosult, hanem pontos, lelkiismeretes gyjtés alapján

talán keresztülvihet lesz a mediterrán provincia más, nagy faunagazdag-

ságú elfordulásainál is.

Most pedig vessünk még egy pillantást egyrészt a földtani részben a

fauna felsorolásokban felemlített, másrészt pedig az slénytani részben le-

írt fajokra.

Több ízben említettem mór, hogy egy-egy faj — különösen a típu-

sos „Hierlatz" rétegekben — milyen nagy egyedszámban fordul el terü-

letünkön. A fajgazdaság is úgy középhegységi, mint mediterrán viszony-

latban is igen jelents. Egyedül a brachiopodókból 61 fajt határoztam meg
eddig. A tekehegyi „Hierlatz“ fáciesbl 35 faj került ki, melyek közül 21

egyezik a hierlatzi elfordulás fajaival.

A Terebratula nemet mindössze kél faj képviseli, ami 033 °/0-ot je-

lent. Ezek közül a T. juvavica G e y. (mint azt mór Geyer is említi) a

búb kialakulása és a kicsiny csrnyílás miatt a Terebratula és Waldhei-

mia nemek között áll, ezeket mintegy összekapcsolja.

Jóval nagyobb, közel 20 %-kal szerepelnek a Waldheimia-k. A ba-

konica—bakonica var. complanata—alpina alaksor, valamint a batilla—
engelhardti—apenninica csoport az Aulacothyris nem felé közeledik, st
esetleg késbb teljesen ki is szakítható a Waldheiinia nembl s az Aula-

cothyris-ek legszéls (összeköt) tagja gyanánt kell tekintenünk. Ez a cs
port — különösen a bakonica—alpina alaksor — egyedszóm tekintetében

uralkodik a tekehegyi faunában. Szép számmal találjuk ezeken kívül az

egy síkba es oldal- és homlokperem Waldheimia-kal is (W. venusta—
stapia— rnutabilis—choffati), melyek a nxutabilis-on keresztül a Zeilleria
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nemhez csatlakoznak. Az slénytani részben a choffati leírásánál már je-

leztem, hogy esetleg megtalálható lesz a choffati és a Z. perforata között

is az átmenet. Ez esetben a mutabilis—choffati csoport minden joggal be-

kerülhetne a Zeilleria nembe (hová részint az egy síkba es oldal- és hom-

lokperem, részint pedig mindkét teknn a búb tájékáról a homlokperem-

hez futó, szimmetrikusan elhelyezked enyhe, hosszanti felboltozódás is

utalja) s ott a Waldheimia stapia-n és a W. vemista-n keresztül a két

nem összekapcsoló alakja lenne.

A Glossothyris-e k csoportja a faunának már csak 10 %-át alkotja.

Benne egyetlen, jól jellemezhet alaksor van, az aspasia—nimbata—bey-

richi fajokkal. Hogy mennyire létjogosull volt az egész alaksornak a Glos-

sothyris nembe való helyezése (az aspasia-na k és a nirnbafu-nak már ré-

gebben), bizonyítja az is, hogy a Glossothyris-ek megtalálhatók a lithon-

ban is (pl. a Gl. nucleata Se hl.) a Pygope-kkal együtt, amelyekhez ere-

detileg az aspasia-\ sorolták. Így tehát nyilvánvaló, hogy e két génusz tel-

jesen független egymástól s egyelre még az átmenet is bizonytalan kö-

zöttük. Annál közelebbi kapcsolat fzi a Glossothyris nemet a Pseudo-

glossothyris-ekhez a beyrichi-n keresztül. Törzsfejldési szempontból való-

színleg a Glossothyris lesz a fág, mely az egész jurán végigfut s ebbl
ágazik le a liász vége felé a Fseudoglossothyris, a maimban pedig a Py-

gope nem.

A Zeilleria génuszból ismét csak két fajunk van, ami 0'33 %-ot jelent.

Az Orthotoma nembl eddig csak egyetlen fajom van, ami 0*
1 6 °/o-

nak felel meg. E nem valószínleg az Au/acoíhyns-ekkel lehet távoli ro-

konságban, de feltételezhet az is, hogy a kapcsolódás nem közvetlen.

Fajokban leggazdagabb a Rhychonella génusz. Ez a fajok 48 %-át

leszi ki. Meglehetsen heterogén csoport, sok különálló alaksorral, melyek

között egyelre semmi közelebbi összefüggést nem tudtam találni. Igen

nagy — és egyelre néhol még kissé bizonytalan — a variábilis alaksora.

Maga a variábilis csoport végigvonul az egész jurán, mint fág és ebbl
ágaznak ki az egyes korokban a különböz alaksorok. A liászban a va-

riábilis, calcicosta, zitteli, plicatissima alkotnak egy jól jellemezhet alak-

sort, melyhez esetleg (? !) az alfredi, peristera, paronai fajokból álló sor

csatlakozhatnék. Ismét egy nagyobb csoportot alkotnak a fraasi, cartieri,

cartieriformis. Ugyanígy a laevicosta, paoli és lubrica is. Ez utóbbi két

alaksorban olyan fajok szerepelnek, melyeknek törzsfejldéstani folytatását

a magasabb jura tagokban eddig még nem sikerült megtalálnom. Ellenben

megvan a folytatása a következ alaksornak, melybe a palmata, hagavi-

ensis, retrocurvata és a flabellum tartozik. Itt ugyanis a hagaviensis, mint

fág folytatódik tovább a Rh. securiformis R o t h p 1.-ben (non H o f m a n n)

a középsjurában.

A sima Rhynchonellá-k közül — melyek G e y e r szerint a Hierlatzon

teljesen hiányoznak — területünkön nagymennyiségben szerepel a Rh.

uhligi Haas. Ezen kívül egy-egy példányban jelen van a Rh. giuppa de

G r e g. és ennek egy varietása a var. chica de G r e g. Ezek a sima ala-

kok egyelre teljesen elszigetelten állanak a nyugati Gerecse brachiopoda-

faunájában.
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A Spiriferiná-k — bár általánosan elterjedtek területünkön — az

összfaunának csak 10 °/o-át teszik ki. Egyetlen biztos alaksort tudtam ed-

dig kimutatni, mely az alpináA, a rostrata- 1 és a brevirostris- 1 foglalja ma-

gába. Az angulata és az obtusa közötti rokonságot a Gerecsében eddig

még nem tudtam kimutatni, de egyébként is elég bizonytalannak tartom azt.

Az Ammonitesek alárendelt szerepet játszanak a faunában. Nagyobb
számban csak a tekehegyi „Hieriatz“ rétegekben fordulnak el. Itt is álta-

lában kicsinyek (egy-két centiméteresek) s csak elvétve találunk egy-kél

nagyobb Rhacophyllites- 1, Phylloceras-t, vagy Oxynoticeras-t. Faj- és egyed-

szám tekintetében a Phylloceras-ok vannak túlsúlyban. Túlnyomórészt

olyan alakok, amelyeket már Geyer is említ a „Hierlatz“-ról (73).

Az Ammonites-ek közül különös figyelmet érdemel az Amaltheus

margaritatus Monti, elfordulása, melyet az Asszonyhegy déli oldalán

föllép középsliász rétegekben több példányban gyjtöttem. E fajt ugyanis

a Dunántúli Középhegység területérl eddig még nem ismertük, bár szint-

jét az állattársaság alapján már Vadász (23.) a Bakonyból, Kulcsár
(14.) pedig a Gerecsébl régebben kimutatta.

Ha a Brachiopodá-k összehasonlító táblázatát vizsgáljuk, úgy azt

találjuk, hogy a gerecsei fauna a magyarországi elfordulások közül

leginkább a Pilis és a Déli Bakony faunájával egyezik meg. Ennél is na-

gyobb azonban a közös fajok száma a hierlatzi elforduláséval, ameny-
nyiben a gerecsei 61 fajból 29 ismeretes a Hierlatz-ról. Az olaszországi

elfordulásoknál fként a T. aspasia szint alakjaival találunk több közös

alakot. A középeurópai juraprovincia alakjaival 9 faj közös a 61 közül.

Ezek közül kett (a T. punctata és a Sp. rostrata) a liász mindhárom
emeletében, egy az alsó- és középsben, egy csak a középsben és öl

csak az alsóliászban fordul el.

*

Dolgozatom végére érve kedves kötelességet teljesítek, amikor hálós

köszönetemet fejezem ki dr. Papp Károly professzor Urnák munkám
iránt tanúsított állandó szíves érdekldéséért, különösképpen pedig lóczi

Lóczy Lajos dr. egyetemi tanár Urnák — a M. Kir. Földtani Intézet

Igazgatójának — amiért munkámat minden lehet eszközzel támogatta, a

Földtani Intézetben dolgozó helyiséget engedeti ót, rendelkezésemre bo-

csátotta a Gerecsébl származó régi gyjtések anyagát és lehetvé telte,

hogy területünk egyes helyein mszeres felvételt is végezzek. Köszönettel

tartozom továbbá Földvári Aladár dr. osztálygeologus Urnák is, aki

a fossziliók fényképezésének hosszadalmas és fáradságos munkájában
készségesen segítségemre volt, valamint Majzon László dr. adjunk-

tus Urnák, aki a foraminiferák meghatározásában segített, nemkülönben

mindazon kedves kollegámnak, akik tanácsaikkal munkámban támogattak.
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