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A tábla magyarázata.

Valameunyi rajz a camera-lucidá-val rajzoltatott és pedig, a 90szer nafí.v'ított

Fig. 2. kivételével, 60szoros nagyítás alatt.

Fig. 1 Keresztmetszet egy legfels ti'ílevélltöl a F. glanca Lani.-húl.
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» 5 « egy száiievél felébl » F. heterophylla L. »
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SLÉNYTAN. PALAEONTOLOGIA.
CtLenodictyum caepaticum. ^rat||.

(amorphozoa, spongiae).

MaTYASOVSZKY jAKAB-tÓl.

(Xn. tábla. Fels ábra kicsinyitve, alsó Abr. term, n.)

Mult évi nyári szabadságomat Tátrafüreden töltvén, alkalmam volt

a szepes- és sárosmegyei homokk- és mészszirtek területét meglátogatni.

Örömmel jelenthetem, hogy ezen kirándulásom földtani tekintetben nem
maradt minden eredmény nélkül, a mennyiben sikerült, habár csak köz-

vetve is, a kövületekben oly szegény kárpáthomokköböl való néhány igen

nevezetes kövület birtokába jutnom.

Bizonyára minden szaktársunk jól tudja, hogy a kárpáthomokkö

stratigraphiai magyarázatában mily nehézségekkel küzd a geolog, minthogy

e képletnek igen ritka kövületei is oly állat- s növényfajokhoz tartoznak,

melyek függleges nagy elterjedésüknél fogva a pontosabb szintájozást csak-

nem teljesen kizárják. De a petrographiai minség tekintetében is oly egy-

hangúságot mutat a messze elterjedt homokköképlet, hogy ezt ujabb idkig

egyszeren a «kárpáthomokk» összefoglaló elnevezése alatt választották ki

a földtani térképeken és csaknem kizárólag az eocaenbe sorozták, habár a

legtöbb kutató máris több, korra nézve különböz tagot kezdett e képlet-

ben látni s jogosan feltételezni.

A kárpáthomokk stratigraphiájában csak a legújabb idben történt

nevezetesebb haladás, melynek férdeme — Hoheneggek, Talleaux, Niedz-

wiEDZKi és Tietze ])ecses munkálatainak kell méltánylása mellett — Paul
C. M. bányatanácsos urat, a kárpáthomokk fáradhatatlan átkutatóját illeti :

legjobban bizonyítja ezt a három utolsó, kitn és részletes munkája a Kár-

pátok geológiájáról, úgy mint: « Grundzüge der Geologie der Bukowina» ;
—

«Studien in der Sandsteinzone der Karpathen» továbbá «üelier die Natur
des Karpathensandsteines. »



Paul bányatanácsos, ki l87G-l)an dr. Tietzk ur társasiígál)an u kárpát-

liomokkö egész területét a Sziléziai hegyektl kezdve Bukovináig beutazá, az

egyes elszórt megfigyelések összefoglalása által arra az eredményre jutott,

hogy a kárpátliomokköképlet három fcsoportra oszlik, melyek a legtöbb

esetben jól megkülönböztethetk. A legels csoport nagyobbára a krétakép-

let mélyebb emeletei közé tartozik, a legfels minden bizonynyal az eocaen-

kt'pletbe, nng a középsnek színtája ugyan nem oly l)iztosan megállai>ítható,

de mindenesetre oly rétegcsoportot jelöl, mely az emiitett két határ

kcizé esik.

A szóban forgó rétegcsoport küls jellegezésében Paul bányatanácsos

úr még fontos körülmény gyanánt említi a feltn hajlítást, redzést és

éles szöglet törést, melyet e rétegek majdnem mindenütt a hol fellépnek,

mutatnak. Ezen sajátságokat nevezetesen a sáros, zemplén- s ungmegj^ei

kárpáthomokkben is észlelte.

Paul úr, ki dr, Tietzr társaságában 1876 nyarán többek között az

itt szóban forgó vidéket is bejárta s fentidézett munkájában (Studien in

der Sandsteinzoue der Karpathen, cap. II. p. 47) le is ú'ta, a kis-lipniki homok-

knek helyzetét a geológiai rétegsorozatban egyelre nem tudta biztosan

kijelölni, de igen helyesen jegyzé meg, hogy a kis-lipniki völgybl a vízvá-

lasztóra fölszálva legelször is durva conglomérat tnik szemünkbe ; továbbá,

hogy a patak hömpcilyei között vannak oly kemény homokkövek, melyek az

ujaki Popráíl-híd mellett láthatókkal teljesen összevágnak, ez utóbbiak pedig

biztos észleletek szerint a neocom aptychan-mész alatt települnek. Még

messzebb haladván a vízválasztó felé, Paul úr szorosan az országút mellett

porhanyós homokkpalákat, számos összeaprított és elszenesedett növény-

maradékokkal, talált szálban ; ezek a rétegek, véleménye szerint, a Lischná-

nál, Teschen mellett, elforduló kzetekhez hasonlítanak , teljesen pedig

összevágnak az ujaki Poprád-hidnál fellép hasonnemü neocompalákkal. Ezen

közetek f()lött azután, majdnem már a vízválasztó magaslatán, durva tarka-

pettyes homokk megegyez dléssel nyugszik. Paul úr vizsgálata szerint

ezen homokk ünomszemcsés sárgaszürke kissé zöldesbe játszó alapanyag-

ban finom fehér csillámpikkelyeket és számos fehéres-sárgás pontokat vagy

szemcséket, melyek azonban szerinte nem szerves anyagból képzdtek, tar-

talmaz. A vízválasztó gerincz tetején neocomkorbeli fehér mészmárga

mutatkozik.

A tarkán pettyes durva homokknek szoros összefüggése a neocomba

biztosan tartozó közetekkel igen valószíníívé teszi, hogy szintén a neocom-

emeletbe sorozandó. Valamint az átnézetes fölvételek alkalmával 18()8-ban

Hauer és Kichthofen urak, úgy Paul és Tietze urak is kétségen kívül he-

lyezték a neocom elfordulásiít e vidéken. Legjobban van ez feltárva a Pop-

rád balpartján Ujak lUídlctt, Plavniczával szemben. Az illet átmetszet

(szelvcnv) azért olv igen fontos, mert beb'lle tisztán kimutatliató. liouy a
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kárpátliomokkö í'aciesenek rétegei oly rétegekkel váltakoznak^ melyeket kö

vület-leletek nyomán egész biztosan tehetünk az alsó kréta csoportjába

Miután Paul és Tietze uraknak ezen észleléseit, melyek helyességérl

magam is meggyzdtem, röviden felhoztam, áttérek a kis-lipniki nevezetes

lelet leírására. Ezen kövület feltn hasonlatosságot mutat egy alakkal, mely

Westfaliában, Beckum mellett, a neocom rétegekben találtatott.

A homokktábla,* melyen a leírandó kövület van, Kis-Lipnik helység-

bl származik, hol a patak partján találtatott. Ezen csaknem vízszintesen

fekv homokk-rétegek fejei mindenütt a völgy mentében kiállnak. Szilárd-

sága és tábláselválása ezen homokkövet igen alkalmassá teszik építészeti

czélokra. Az elttünk fekv ktáblát is építk fejtése alkalmával fedezték

fel, és Winder Károly úr, a SALAMON-féle uradalom igazgatója megszerezte

s eltette. Kis-Lipnikra való kirándulásomkor Windek úr e fölötte érdekes

ktáblát rendelkezésemre bocsátá s a múlt év deczember havában ide is

küldte, mely szívességért ismételve fejezem ki szinte hálámat. Az érintkez

(negatív) klapot feltalálni nem sikerült.

A ktábla, melynek hossza o8^y(„, szélessége 36 %i s vastagsága 7%,,

finomszemcsés, tömött és szilárd homokkbl áll ; ragasza meszes-kovás, színe

sárgás-szürke, zöldesbe játszó. Friss töréslapján számos apró fehér csillám-

pikkelyek s szénné vált növényfoszlányok láthatók. A ktábla egyik lapján

hálószer képzdmény tnik fel, mely változó nagyságú, de igen szabályos

hatszögekbl áll s így mindennek eltt viasz-sejtre emlékeztet. A homokk-
tábla közepén egy görbevonalu barázda fut végig, melynek azonban nyil-

ván semmi köze a hálóhoz, minthogy a hálószálak a mélyedésbe is simulnak.

A tábla középs részén vannak a legszabályosabb hatszög sejtek, melyek

szélessége átlag 0'^4j. A tábla széle felé a hatsz ()gek élesebben, de kissé

eltorzítva, t. i. széthúzva mutatkoznak. Ezen sejtek legnagyobb átmérje

0"54i, kisel)bikje G'"/,,,. Azonkívül a tábla egy helyén kevésbbé feltn és

kisebb, de szabályos sejtek 2

—

3"5^„-nyi átmérvel, lépnek fel. Az egész háló-

zat összefüggése a tábla egész felületén követhet, habár egyes részek elmo-

sódnak s elenyésznek, mások megint mintegy leszakítvák. A párlaj) nem
találtatván fel, lehetetlen biztosságot szerezni arról, hogy a hálózat félbesza-

kításai emezen világosabban tnnének-e föl. Ugyanez okból nem is tudhat-

juk, hogy a hálózat rá van-e nve a táblalapra, vagy pedig csak lenyomat-e,

mivel a hálószálak épen abból az anyagból alkotvák, melybl maga a

homokk áll. A ktáblán ezen összefügg hatszögök' .n kívül láthatók még
dendriták és egyes, egyenes vagy gömbölyded vagy élesén eltört kidudorodá-

sok, melyek a hálózattal semmi összefüggésben nincsenek. Valószín, hogy
ezen képzdményekben a kárpát-homokkben oly gyakran elforduló és

Paul úr által leírt hieroglyphákat látjuk. Igazi szövetnek nyoma sem mutat-

' Lásd XII. tíxltla, fels ábra, kicsinrítve.

1



ko/ik. A háló ^'öiubölyded kiemelked szálai körülbi-liil I— l--")"'j„-i(j állnak

ki il liipból, de leválasztani azokat nem lehet, mert az anyaközettel szoro-

san össze vannak níive.

])r. von der Mark «None lieiträge zur Kenntniss der fossilen Fische

und anderer Thierreste» * eziuu'i dolgozatában Cllniodifti/iiin luxiKionnm

V. d. M. név alatt egy az Aniori)b()zoák osztálviíhoz tartozó ásatag tengeri

Spongia-fajt ál)rázol, mely els pillantásra a mi rejtélyes kövületünkhöz

igen nagy hasonlatosságot mutat. Leírása így hangzik :

«Ein sclnvannnartiger, faserigfilziger Keh-per, welcher äusserst regel-

mässige sechseckige Maschen bildet. Die Textur ist nur an wenigen Stellen

und auch da nur sehr undeutlich zu erkennen. Der Schwammkörper selbst

hat nur die Dicke von 1 '"j„ und lässt einen geraden Hauptast erkennen,

von dem nach beiden Seiten hin sich das Maschennetz verläuft. Die Maschen

haben einen Durchmesser von 1 2! 15'"^^,, und ihre Schwannnmasse ist 5 '"j,^ breit.

Ob die Letztere aufgewachsen oder freistehend war, ist nicht mit Sicherheit

zu ermitteln ; im fossilen Zustande liegt sie der Kalkplatte fest auf und Hess

sich nur an einer einzigen Stelle abheben. Die jetzige rauhe Obertläche des

Schwammes rührt nicht ausschliesslich von dem Fasergewebe selbst her,

sondern ist zum Theil durch verschiedene Meeresproducte hervorgebracht,

die durch das Schwammgewebe leichter fest gehalten wurden, wie dnrch die

Gesteinmasse, wenn gleich letztere auch nicht ganz frei davon ist. Forami-

niferen, Ostracoden, kleine Seeigelstacheln, Fischzähnchen, Glauconit-,

Sand- und Schwefelkieskijrnchen finden sich eingebettet und aufgestreut.

Dieses Fossil kommt nicht in den eigentlichen Fischschichten der näheren

Umgebung von Serdenhorst vor, sondern findet sich in den oolitischen

Plattenkalken der Station Beckum-Köln-Mindener Bahn und des Dorfes

Ennigerloh. Diese Platten bestehen fast nur aus Kohlensaurer-Kalkerde mit

geringen fremden Beimengungen und gehören einem etwas tieferen Niveau

der Kreidebildungen an, welches noch durch das Auftreten von Beleranitella

mucronata d'Orb. gekennzeichnet ist.»

Ha ezen jellemzést s a mellékelt rajzot összehasonlítjuk a mi kövüle-

tünkkel, úgy — a méretektl eltekintve — a legnagyobb összhangzást talál-

juk. Tekintetbe véve egyrészt a méretbeli eltérést, másrészt azt, hogy kövü-

letünk, úgy látszik, mélyebb színtájt foglal el a krétaemeletben, mint az

idézett lelet, a kis-lipniki kövület számára javaslatba hozom a

G/enodicytum carpaticum Maty,

elnevezést.

Habár ezen kárpáthomokköbeli kövületnek nem is tulajdonithatunk

valami kiváló fontosságot a stratigraphia szabatosságára nézve, mégis két-

• Palaeontograpliica. XXII. köt. 68. lap 11. tábla lo. álna.
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ségkívül il Kárpátok slénytanához örvendetes járulékot szolgáltat. A kis-

Hpniki homokk, melynek állása fölött maga Paul úr sem volt tisztában,

vájjon a neocomienhez vagy az aptienhcz tartozik-e, ezt egyeleire még ezen

lelet sem döntheti el; de ha a petrographiai viszonyok némi párhuzamosítást

engednek meg, úgy hát hajlandó vagyok ezen homokkövet az ujaki elöjöve-

tellel hasonlítani össze, és az alsó krétához sorozni.

KÜLÖNFÉLÉK.

Elfizetés, Ä jelen IV-dik füzettel a ,, Természetrajzi Füzetei:^

^

Il-dík kötete he van fejezve s a Ill-dik kötetre ezeniud elöfizetéí^t uijl-

tunk. A vállalat ajánlgatása helyett csak anmjit jeíjijezUnk föl, hogy a

belföldi szakerk méltányolják s a külföld egyrangúnak ismerte cl a

magyar Nemzeti Múzeummal egyrangú intézeted jniblicatióival. Sok kül-

földi elkel szakember külön is megköszönte a jó szolgálatot, a melyet a

,, Revue" teljesít.

A Ill-dik kötet els füzete 1879. évi január hó végén jelenik meg^

az egész évfolyam elfizetési ára marad az eddigi :

Egész évre 3 frt.

Félévi elfizetés nem fogadtatik el.

Kérjük eddigi tisztelt elfizetinket, úgy azokat is, a kik e vállalatra

reflectálnak, méltóztassanak az elfizetési pénzeket — l^^gjobb postautal-

ványnyal — mihamarább a következ czim alatt beküldeni : A .„Ter-

mészetrajzi Füzetek" szerkesztségének Budapesten, J/. Nemz. Múzeum

épülete.

Herman Otto,
a Term. Füzetek szerkesztje.

*

CziMLAP. A jelen IV-dik füzet czimlapja úgy van szerkesztve, liogy az egész

évfolyam czimlapjáiü szolgál, a bekötésnél tehát az egyes füzetek czimlapjai

eltávolíthatók.

A «Revue des sciences naturelles» mely Dubrueil E. szerkesztése alatt

jelenik meg, folyóiratunk els kötetének egész tartalmát szak szerint elkülönítve

jelzi és ismerteti, fájdalom a «Revue Allemande et Italienne» közös kalapja alatt.

Az ismertetést Senonee í\v Bonneau A. által közvetítette, még pedig igen gyarlón,

a mennyiben nemcsak a szerzk nevei, hanem még a tudományos nevek is nagy
részben valóságos eltorzulást szenvedtek. Legújabban az olasz Revue is reflectal

folyóiratunk tartalmának ismertetésére. Dubrueil úrnál intézkedtünk, hogy


