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A

Mecsek-h egység felsmediterrán-

és

szarmatarétegeibl

nyarán két eddig ki nem aknázott lelhelyrl gyjtöttem
slény-maradványokat. Rétegtani és sföldrajzi tekintetben ezek
1948

a tortonai-szármáciai elhatárolás kérdéséhez is szolgáltatnak
adatokat. Ismertetek ezeken kívül egy 1924-ben gyjtött ihidasi
új Arca-fajt és egy báni Conus-alakot.

Felsmediterrán fauna Hosszúhetén yrl.

1.

Hosszúhetény vasúti állomása mellett a felsmediterrán
emelet legmagasabb részének megfelel csillámos sárga homok-

gyjtöttem a következ slénymaradványokat:

ból

Miliig, sp. Cristellaria sp. Fioa-fúrások. Serpida sp. Arca
Lk. Ritka, csak apró töredékek. Arca lactea L. Pectunculus bimaculatus Poli (pilcsus L.) Egészen apró, 1 cm körüli
példányokat találtam csak: ilyenek Várpalotán is gyakoriak.
Limopsis anomala Eichw. Egyetlen pici példány, szokatlanul
szabályoson kerek s felszíne túlságosan sima. Pecten sp. Kicsi
töredék. Ostrea sp. Fleg vékonyhéjú alak töredékei, de van
egy igen vastag héjdarab is. Ostrea frondosa Serr. Egyetlen
példány, 2‘á cm széles. Cardium sp. Venus sp. Meretrix sp.
Sok töredék búbrész nélkül, vékony és vastagabb héjúak.
Meretrix islandicoides Lk. Kevés búbtöredék, megfigyelhet
zárral. Corbulq carinata Duj. Gyakori; elég változatos díszítés és termet; vari elások elkülönítését azonban nem látnám
eléggé indokoltnak. Neritina picta Fér. Adeorbis Woodi (1)
Sérült példány, meghatározása kétséges. Cingula peculiaris
B o e 1 1 g. Egyetlen példánya ezen kostéji ritka, pici csigának.
Rissoa sp. Hydrobia pupa Dód. Tömegesen fordul el ez a „
diluvii

,

Natica helicina- Br. Natica cfr. redempta Midit.
hasonló jogosan nevezik etnk „N. (Polynices)
Stasici Friedb.“-nek is, ha az
új neveket és -szk specieskereteket kedveljük. Natica millepunctata Lk. Neritina picta
Fér. Turritélla bicarinata Eichw. Cerithium pictum B a s t.
Ez a leggyakoribb alak lelhelyünkön. Változatos díszítésakadnak a „C. nympha“-típus felé hajló példányok is. Cerithium bidentatum D e f r. Elég gyakori, változatos termet;
vannak igen zömök példányok is, legtöbbön láthatók régi megvastagodott száj peremek. Pyrida. cornata A g. var. Valamivel
pici csiga.
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zömökebbek a pécsváradi „var. pseudobaisiliea“-nál. (5). Természetesen ezeket is, mint a „var. pseudobasilica“-t, lehetne

—

a P. Leinei változatának is tekinteni
az elválasztás a
P. eornula és P. Lainei közt szerintem nem biztos. Pyrula sp.
Egyetlen töredék, karcsúbb a P. Lainei-niél is. Buccinum
Schönni H. et Au. Gyakori; az utolsó kanyarulat fels részén
a csomósság aránylag ers. Murex craticulatus L. Azonosítható lenne a „Hadriania mioincrassata Sow“-val (bár annál
kevéssé zömökebb). Ancillaria glandiformis L k. Két, tompaspirá.iú példány. Cancellaria gradata Horn. Egyetlen darab.
Terebra fuscata B r. Több szép nagy példány. Terebra cfr.
acuminata Bors. A típusnál kevésbbé vonalkázott. Terebra
cfr. transylvanica H. et A u. A kiszögell él a kanyarulatok
fels negyede körül nem elég éles. Mégis nem annyira az
itteni egyetlen példány megbatározlhatóságában, mint inkább
a faj tényleges önállóságában kételkedem. (L. megjegyzéseim
a T. acuminata és T. transylvanica elválasztásának nehézségérl a várpalotai anyaggal kapcsolatban, 5. p. 144). Bulla
Lajonkaireana B a s t. Ez a faj a tortonikumban Magyarországon is gyakoribb, mint iaz irodalmi adatok alapján
hihettük volna. Schréter is hangoztatja a tortonikumban
való elfordulását (2. p 275 276). Decapoda- olló töredéke.
A felsorolt fajclk közül hármat eddig nem találtak a mecseki
mediterránban: Ostrea frondosa Sow: ez valószínleg megvan
más mecseki lelhelyeken is, de rossz megtartása, vagy elkülönít bélyegeinek bizonytalansága miatt maradt talán „Ostrea
sp.“, vagy „Ostrea edulis var.“ néven. Terebra acuminata
transylvanica: elfordulása a mecseki mediterrán faunának
(Erdélyén kívül) a várpalotai faunához való hasonlóságát
fokozza. Bulla Lajonkaireana: valószínleg még scík hazai
felsmediterrán lelhelyen megvan, ha nem is olyan gyakori,
mint a szarmatikumhan. Van két olyan faj is faunámban,
amelyet legújabban Meznerics I. talált csak meg Hidason:
Hydrobia papa Dód és Cingula peculiaris Boettg. az utóbbi
erdélyi ritkaság; ezek is bizonyítják a már hangoztatott közvetlen tengeri összeköttetést a Mecsek és Lapugy környéke közt.

—

—

II. Új kagyló-faj a hidasi fels mediterránból.
Arca (Anadara) hidasensis nov. sp. (1., 2. ábra.). Egyetlen

példányt (egy bal-teknt)

találtam

ezen

alakból

1924-ben

Hidason a Peters-féle V. sz. (Cardita Jouanneti-s) rétegben s
„Arca nov. sp.“ néven felsoroltam (3. p 18.), de leírását nem
adtam. Kerek, la/3 cm átmérj, egy tekn 7* cm vastag: a búb
elég magas és kiduzzadó, majdnem középhosszúságban van;
a hátsó oldal alig szélesebb, mint az els; záros pereme keskeny,
enyhén ívelt, kb. 30 foggal; az area kiesi; bels pereme ersen
fogazott (a bordáknak megfelelen); a felszínt
álló lapos
bordák díszítik (30), igen keskeny sekély bordaközökkel
így a felület majdnem simának nevezhet, csekély (keskeny

srn

—

Az egész termet feltnen pectunpisáim kissé hasonló
termet, de
aszimmetrikusabb és bordázata más (finom vonalzás) jelleg.
Arca anomala E i c lnv. termete is közel áll hozzá: az Arca
és sekély) barázdáltsággal.

culus-szer.

—

Az Arca

J.

Ábra. Arca (Anadaraj hidasé ne íü nov.

2.

s]>.

ábra.

Arca lAnadara) hidasensis uov.

(Amidara) inoltemsis May. var. taurorotunda
bordázatú és nem enuyire kerek.

Sacc.

sp.

durvább

///. Uj Conus-alqk a báni felsmediterránból.
Conus Pnschi Horn. var. nov. (3. ábra.). A délbaranyai

Bán község kbányájában

feltárt világos-sárga

felsmediterrán

agyag jólismert faunájából került el ez a hazánkban ritkának
mondható faj, ill. e fajnak új változata. Különös jellegei: az
utolsó kanyarulat fels részének iveltebb (nem megtört) oldalvonala és az elz kanyarulathoz képest mégis elég nagy
szélesség-többlete; a spira viszonylag kicsiny volta és homorú
oldalvonala. Természetesen a változékonyságnak ezt a fokát
Mecsek-hegység
elég oknak új névadásra.
éppúgy,
mediterrán-rétegeiben nem fordul el ez a Conus-faj

nem tartom

A

—

mint még a báni-fauna számos mélyebb-tengeri molluszkuma.
E fajok hiányát nem kell azzal magyaráznunk, bgj- a két
vidék tengerrészei lettek volna nagyobb mértékben elválasztva
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egymástól; •egyszeren nem volt ugyanazon idben olyan nagy
tengermélység (bathyális) a Mecsekben, mint amilyenben a
báni fauna élt (4).
Módosítanom kell azonban a báni fauna korára vonatkozóan 23 évvel ezeltt leírt véleményemet:
nem tartom
,.grundi“
ill.
fels-helvéciai,
hanem tortonai-korúnák, ha
ugyan a fels-mediterránon belül lehet két emeletet elkülöníteni. A báni faunában ugyanis a közönséges, gyakori formák
szólnak tortonai -emeletbe való sorolás mellett, míg a ritkaságok a felshelvéeiai kor mellett., A ritkaságok korhatározó
értéke azonban a csekélyebb, mert ezek élt erjedését kevésbbé

3.

ábra.

Comis Busnhi

Hm.

var.

nov.

j

ismerjük, s kevés
lelet azt módosíthatja ersebben. Egyébként a helvétikum idejére inkább képzelhet a Mecsekben
nagyobb bathyális tengermélység is (süt!), tehát a helvéciai
korban Bánon élt mélyebb-tengeri alakok inkább eljuthattak
volna ide. A tortonikum ideje alatt a mecseki felsmediterrániiledékek között nem találunk neritikusnál mélyebb tengeri
tehát a báni tortomai
képzdményt, (1. Vadásznál is, 7.)
idben élt, pleurotomás, bathyális fauna a Mecsekben
nem találhatott -letelepedésre alkalmas életviszonyokat. Ismétlem tehát, a báni kbánya agyagrétegeit gazdag pleurotomás
faunájukkal (4) tortonai korinak tartom.

—

A

IV. Szarmata fauna Pécsváradról.
pécsváradi Tó-völgy ismert rétegsorában a tortonikum

fedjét szarmata homokos agyag képezi. Ebben a következ
faunát találtam:

Rotalia Beccarii L. Igen apró példányok. Nonionina commuhís (?) Polystomella crispa L. Polystomella striatopunctata F.
et M. Polystomella macella F. et M. Polystomella
imperatrix

Brady. Vannak ersebb tüskés perem példányok is; a gyengén tiiskézettek azonban a P. macella felé hajlanak s a különállást kétségessé tehetik. Modiolus volchynicus Eichw. Egyetlen töredék. Modiolus marginatus Eichw. Ritka.
Cardium
vindobonense P a. Igen gyakori, de általában a szokottnál
apróbb. Cardium suessi Barb. Fleg juvenilis példányok.
Cardium aff. plicatum E i c h w. Kétes töredék. Cardium
subiatisidcatum d’Orb. (?) Ervilia podolica Eichw. A leggyakoribb formák egyike a lelhelyen. Ervilia cfr. trigonula
S o k. Valamivel elliptikusabb (kevésbbé háromszögletes) termet a típusnál s ezáltal közeledik az E. podolicahoz. Ardorbis
sp. (?)
Trochus podolicus Dub. Nem gyakori. Trochus cfr.
pictas Eichw. Neritina picta Fér. Igen gyakori. Rissoa

Hilb. Rissoa inflata Andrz., Rissoa pseudoHilb. Rissoa angulata Eichw. Rissoa pseudoangidata
Hilb. Rissoa pseudosarmatica Friedb. Faunának leggyakohydrobioides
inflata

ribb alakjai ezek a Rissoák. E fajok elválasztása egyáltalán
nem éles: a termet karcsúsága, a bordák hossza és erssége,
st a spirális vonal-azás hiánya vagy megléte is (ami a
„pseudo-“ névösszetétel fajokat elválasztaná a régibb, egyteljes átmeneteket mutat. Rissoa sp. Az
hasonló termet, de sokkal finomabb és srbb
(vonalszer) bordázat ú. Hydrobia Frauenfeldi Horn. Hydrobia stagnalis Bast, E'ég gyakori. Amnicola immutata Frnf.
Amniccla punctum E i c li w. Cerithium pictum Bast. Igen
gyakori; általában ersen csomózott és elég ersen lépcszött
oldalvonallá. Cerithium pictum var. Apró, 3 4 mm-es példányok; termetük egyezik a C. pictuméval, fidig a kezdkanyarulatok díszítése, azonban a további kanyarulatok díszítése
egészen eltér a faj típusától: három kb. egyenl ers spirális
borda (él) húzódik a kevésbbé domború és kevésbbé lépcss
kanyarulatok felületén; a fels bordán néhol egészen gyenge

szerbb nevektl)

elzkhöz

—

csomók figyelhetk meg. A „C. nympha“ néven szerepl alakoknak (melyeket én nem tartok a C. pictumtól elválasztandóknak) van ehhez legközelebb álló díszítésük. Nem tartom azonban azonosíthatónak a formát a szintén három vonallal díszített C. trilineatum-mal, mert az sokkal hengeresebb (nem ilyen
kúpszer) termet. (Sacco ábrái ugyan nem túlságosan térnek
a mi példányainktól
el
de Hörneséi annál inkább).

—

A

Eichw. és a C. Schwartzi Horn.
vonallal díszítettek és az egyes kanyarulatok
sokkal
domborúbb oldalvonaliiak. Cerithium rubiginosum E i c h w.
Gyakori és elég változatos csomóz ott ságú. Cerithium disiunctum S o w. Pleurotoma Doderleini Horn. Pleurotoma Doderleini
n. var. striata Friedb. Sehróter (2.p.275 ) a P. Doderleinht tág értelemben veszi, nem különíti el tle a P. rumana-d
se; ugyanígy kétesnek kell tekintenünk
ezen „var. striata“
különállóságát is, hiszen átmenetek kötik össze a falakkaL
Bulla Lajoukaireana Bast. Igen gyakori, de fleg aprók; lég—

Cerithium

több

Hör

(Seila) turritella

példánynak a spirája a szokottnál alacsonyabb. Bulla
Otolithus.
truncatula Brug. Ostracodvi. Gyakori, több faj.
Egyetlen darab.
töbl)

A felsorolt alakok a Mecsek más szarmata-lelhelyein megvannak, a következ négy kivételével: Pollystomella imperatrix, Rissoa pseudosarmatica, Pleurotoma Doderleini var. striata
Bulla truncatula, azonban ezek közül a három els alak
tényleges önállósága kétesnek tekinthet. A Bulla truncatula Schréter szerint (2) nem szerepel a hazai szarmata
faunában, magam eddig csak két lelhelyen találtam a Vendvidéken. Ez a pécsvárudi fauna tehát, bár 34 alakjával a
lelhelyét
Mecsek
szarmatikumának egyik legfajdúsabb
jelenti, nem gazdagítja számotteven e vidék szarmata faunáját.
Feltn lelhelyükön töb'b szarmata vezér-alak hiánya, fleg
a Mactráké és Tapeseké, valamint a Trochusok ritkasága; ezen
hiány oka természetesen csupán a fácies, az üledék agyagossága.
Ezen szarmatafaunának két -leggyakoribb makro-molluszkája
mindkett ugyanilyen
a Cerithium pictrm és Xeritina picta
gyakori a környéken a mediterrán legfels méreteiben is (így
a tárgyalt hosszúkét ényi faunában is). Elfordul a szarmatafaunában egy olyan alak, melyet a mediterrán-korra jellemznek tartanak: Bulla truncatula; a. felsmediterránban pedig
megvan (Hosszúké tényben, de valószínleg még több lelhelyen
amely a szarma tikum egyik
is) a Bulla Lajonkaireana-faj,
vezéralakja. Mindez további adatokkal támogatja azt a felzökkenk nélkül
fogást, hogy a tortonikum után nagyobb
(sztratigrafiai hézag ill. általános denudációs periódus s ezért
lényeges új feunabevándorlás nélkül) következett a szarmatikmn. Eszerint nem egy nagyobb emelkedés és utána kisebb
süllyedés következett be, hanem egy csekély emelkedés a környezetben elvágta, vagy lecsökkentette a nyílt, normális sósviz tengerekkel való összeköttetést, s a kismértékben csökkent
sótartalomhoz fleg helyben élt faunaelemek alkalmazkodtak.
Ezzel a nézettel nem teljesen egyezik meg Schréter (2. p. 253,
valamivel nagyobb fontosságot tulajdonít
254), amennyiben
a tortonikum és szarmatikum közt feltételezett megszakításnak.
Schréter helyesen hivatkozik arra, hogy a szarmataüledékek
sok helyen transzgresszívan települnek törtön adnál idsebb
képzdményekre, másutt pedig a tortonikum fölött hiányzik a
szarmatikum
s ez kétségkívül a tenger elterjedésének változásaira, ill. egyes területrészek magassági ingadozásaira utal.
Csakhogy a konkordancia ill. ülepedés-folyamatosság tényének
egyrészrl, a diszkordancia, ill. iilepedési megszakítás lényeinek másrészrl, nem egvforma nagy a bizonyító ereje. Ha
néhány helyen rés van a két emelet közit, ez nem zárja ki, hogy
onnan visszahúzódott, de másutt a közelben (a medencék belsejében) ezidben megvolt a tenger. Ellenben ha néhány helyen
teljes összefüggést, átmenetet, konkordanciát találunk ill. az
ülepedés-megszakítás hiányát látjuk: akkor ez biztos jele
annak, hogy a tenger folyamatosan megvolt a medence nagy
.

—

—

—

részén,
mert hiszen kicsi sziget létezhet, de kicsi, különálló,
elszigetelt tengerfolt nem.
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A

szarniaitikum elterjedésérl bírt nézetünket valószínleg
revideálni
kell
a Magyar-medence belsejére vonatkozóan
(L. Jankónál is, 1. p. 29). Elterjedési adataink fleg olajkutató
fúrásokból származnak
s ezek a fúrások:
természetesen a
geofizikai maximumokat, általában boltozatokat s az alap'.egység ki emelkedésiéit keresték.
sekély szarmatatengerbl
pedig könnyen kiálthattak mezozoi és paleozoi rögök, szigetek
s ha ezeken nem találunk szarmataüledékeket, attól a mélyebben fekv részeken a szedimentáció folyamatos lehetett. Azonkívül némely fúrásban a szarmata-kori üledékeket nem ismertük
fel, mert vékonyak voltak s kzettanilag nem tértek el lényegesen az alsópanmónitkum kzeteitl. Amint különböz okokból
több magfúrás készült a feltételezhet miocén pliocén határ
körül, egyre újabb területrészeken sikerült a szarmataüledékek
jelenlétét faunával igazolni. így a. Sodrát érdélé paleogeografiai térképbe (2) máris be lelhet pótolni a szármát ikum elfordukülönösen érdekes
lását Hahóton, lukén, Igaion. Az utóbbi
boltozat tetején a triászon vékony lajtamész, azpn
példa. (6.).
fels pannónikum települ; a boltozat oldalán ellenben már teljes a rétegsor: toidonai, szarmata, alsó- és fels-pannónikum.
Az a kérdés, hogy területünk túlnyomó részén megszakítatlan
üledékkópzdés a felsmediterrán és szarmata
volt a tengeri
idszakban, nagyjelentség lehet az olajkutatás számára is.
Kertai Gy. bizonyította he, hogy a hahóti szarnia tikiimban
történt olajképzdés; olajnyomatokat találunk a fels msedi.

—

A

1

—

A

is; nem közömbös tehát, hogy kelbe a szedi
megszab adását és esetleg nagyobb sföldrajzi változásokat ékelnünk a két szomszédos olajat tartalmazó képzd-

terránrétegekben
inenitáció

mény

közé.

Irodalom:

Jaskó S-: Lepusztulás és üledékfelhalmozódás Magyar1.
országon a kieinozoikumban. Erosion and sedimenllation in the
Pöldt. Közi. 194/.
Hungárián Hasin during the Keinozoic Éra.

—

2.

Schréter

1-:

képzdményei

ciai

által körülvett medenoek szarmaés lazoik állatvilága. Ilié santíatischen Bildun-

A

Kárpátok

—
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—
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v
DEUX FAUNES MIOCÉNES DE LA MONTAGNE MECSEK

.

HONGRIE.
L.

S

t

r

a

us

z

Fauné tortonienne de Hosszúhetény.
történi ennie de Hosszúhetény (prés de la gare)
dans une gisement des sables jaunes á mica con'tient les

Une fauné

espéees suivantes:
Miliola sp. Cristellaria sp. Vioa sp. Serpula sp. Arca düuvü
lactea L. Pectunculus bimaculatus P o 1 i. Limopsis
anomála Eichw: au contour eirculaire, surfaee tout üsse.
pecten sp. Ostrea sp. Ostrea frondosa Seri*. Cardium sp
Ve mis sp. Meretrix sp. Meretrix islandicoides Lk. Corbula
carinata Öuj.: contour et ornamentation trés variahle. NeriCingula peculiaris
Adeorbis Woodi
tina victa Fér.
(?)
I* oet tg.: une seule exemplaire de cette petite gastéropode rare.
fíissoa sp. Hydrobia púp a Dód: trés frequente. Natica helicina B r. Natica cfr. redempta Micili'í;. Natica millepunctata
L k. Neritina picta F é r. Tjirritella bicarinata E i c h w.
Cerithium pictum Bast.: la plus fréquente espéce de cette
fauné; orname.nta.tion variahle; quelques exemplaires voisins
a C. nympha. Pyrula cornuta Ag. var.: cette formáé, et
P. cornuta var. pseudobasilica Str. aussi, pietuvent étre des formes médianes entre P. cornuta et P. Lainei. Pyrula sp. Buccinum Schönni H. et Au-. Mar ex craticulatus L. Ancillaria
glandiformis L k. Cancellaria gradata Horn. Terebra fuscata

L k. Arca

.

Br. Terebra

acuminata Bors. Terebra

cfr. transylvanica
doute qu'il sorait possible de distinguer
T. acuminata et T. transylvanica. Bulla Lajonkaireana Bast:
cette espéce est plus commune dans la fauné tortonienne de la
Hongrie qu’on a pensé jusq’ici. Decapoda.
Panni ces formes sont trois non vei les pour le méditerranéen
supérieur de la Montagne Mecsek: Ostrea frondosa, Terebra
acuminata-transylvanica et Bulla Lajonkaireana.
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Espéce nouvelle dans

le

tortonien de Hidas:

Arca hidasensis nov. sp. (Fig. 1., 2.) Rond, diamétre l2/3 cm,
épaisseure d'une valve 3A em; croehet médiane, eharmiéré
mince, faiblement courbée, avec 30 dents petites; area petite.
Surfaee ornée pár 30 ctes planes, serrées, á peine séparées
pár intervalles. Taille trés semblable au Pectunculus.
A. pisum, -A. anoniala et A. moltensis AT ar. taurorotnnda. sont
des espéees plus ou moins semblables.
-

Varieté nouvelle dans

Conus Puschi Horn.

le

méditerranéen supérieur de Bán:

var. nov. (Fig. 3.) Spire moins hanté,
cöté plus courbées que’au type normálé de l’espéce.
Auparavant j’ai classé la fauné de Bán á la sous-étage helvétien superieur (couches de Grund), paree que quelques espéees
rares de cette fauné sont caractéristiques á l’horizont de Grund.
Maintenant, j’inclinerais á modifier cet avis: je voudrais
elasser la fauné de Bán au tortonien, paree que les espéees
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doni inán tes (fréquentes á cette localité ©t communes dans
toute la régión SE-Européenne) sont celles du tortonien: les
rarités (comme Pleurodasma Mayeri, espéee belvétienne) sont
d’unie im portané© moindre pour la stratigraphie.

Fauné sarmatienne de Péesvárad.
Cette fauné riche se trouv© dans une argile sableuse dans
vallóé „Tó-völgy“ de Péesvárad.
Rotalia Beccarii L. Nonionina communis (?) Pólystomella
crispa L. Pólystomella striatopunctata F. et M. Pólystomella
macella F. et M. Pólystomella imperatrix Brady: prés des
exemplaires uvec des épines fortes. se trouvent quelquesuns avec
des épines íaibles, á peine différentes de Pólystomella macella.
la

Modiolus volchynicus Eicliw. Modolius marginatus Eichw.
Cardium vindobonense P a. trés fréquent, mais d’une taille
plus petit© que normale. Cardium suessi B a r b. Cardium aff.
plicatum Eichw. Cardium sublatisulcatum d’Orb. (?) Ervilia
podolica Eicliw. Ervilia cfr. trigonula Sok. Ardorbis sp. (?)
Trochus podolicus Dud. Trochus cfr. pictus Eichw. Neritina
picta Fér. Rissoa hydrobioides Hilb. Rissoa inflata Andrz.
Rissoa pseudoinflata Hilb. Rissoa angulata Eichw. Rissoa
pseudoangulata Hilh. Rissoa pseudosarmatica Friedb. Ces
six espéces de genre Rissoa sont trés fréquentes á cette localité.
mais l’existence de formes de passages me laissent dans le doute
au sujet de rindépendance de quelques de ceis espéces. Rissoa sp.
Hydrobia Frauenfeldi Horn. Hydrobia stagnalis Bast.
Amnicola immutata Frnf. Amnic.ola punctum Eichw.
Cerithium pictum Bast. Cerithium pictum var.: petits éxemque normale.
plaires avec une ornamentation plus faible
Cerithium rubiginosum Eichw. Cerithium disiunctum Sow.
Pleurotoma Doderleini Horn. Pleurotoma Doderleini Horn.
var striata Friedb. Bulla Lajonkaireana Bast. Bulla truncatula B r u g. Ostracoda. Otolithus. Parmi ces espéces Polystomella imperatrix, Rissoa pseudosarmatica, Pleurotoma Doderleini var. striata ©t Bulla truncatula sont nouvelles pour le
sarmatien de la Montagme Mecsek. Une lacune ént re le
törtömén et le sarmatien, un© autre entre le sarmatien et le
pannonién a été su pposée pár quelques géologues hongrois.
Toutes mes observation (páléontologiques, stratigraphiques.
sur la surface et dans les forages du Maort, SOu de Transdanubie) attestent que ces ©tagé dans les bassins sont concordantes et non-interrompues, bien qu’elles montrent des
discordances locales et faibles aux régions littorales.
rianeoHTonorHsecKvie flaHHbie M3
JI

a c

ji

o

III t

KOMmaia

BapaHbfl.

payc

On osHaKOMJiaeT c HCKonacMHiin. npoH3xoflfligHX H3 TpeTieinoíi anoxii b
BepxHott iieguTeppaHe b ropiicTHX MecTKOCTHx Meaera, 03HaK0.\niHBaGT h npeaocTaB.naeT aauHbTe k Bonpocaa T0pT0HCK0=ca piiaTiiHliCKoro pasrpaHiiaeHiia c
oh npiíBOjiiT
tohkh 3 peHna CTpaTHrpaífust a naneoreorpaífmii. Kpove toto
HOBBift b h,h Apra h KoHyc H3 raflania h BaHa.
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