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NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

ADATOK TOLNA MEGYE FLÓRÁJÁHOZ.

Kiss IsTvÁNtól.

Hazánkban találni még számos oly vidékeket, nagyobb területeket,

a melyeket floristikai szempontból eddigelé nem vizsgáltak át; pedig a

vegetatiójuk eredetiségére nézve megérdemelték volna, hogy rájuk több

gondot forditsanak. Ilyen vidékekhez tartozik Tolna vármegye legnagyobb

része is, mert ennek eddig még csak a széleit kerülgették a botanikusok.

Már KiTAiBEL járt Paks és Várallja tájékán slavoniai útja közben; majd az

50- es években Hildebrand bécsi kertész, Veszprém és Fehér megyékben

gyjtvén, a határszélnél Kért is érintette ; mig legújabban Menyhárth L.

volt kalocsai tanár Paks és Dunaföldvár vidékét kutatta át nagy eredmény-

nyel. Mindezek után nem lesz talán érdektelen, ha én azon néhány adatot,

a melyet a megye közepe táján eddigelé gyjthettem, világgá bocsájtom
;

annyival is inkább, mert az általam bejárt vidék eddig egész ismeret-

len volt.

A növénygyjtést csak néhány év óta folytatom s így nem igen volt

alkalmam nagyobb terletet bejárni, hogy ez által az egész megye vegeta-

tiójáról általános fogalmat szerezhettem volna, hanem csak Szt.-Lörincz,

Kis-Székely és Varsád falvak vidékét kutathattam át, a melyek bizony

csak kis részét teszik ki a megyének. Mindazonáltal megkísérlem, hogy

néhány szóval jellemezzem ezen bejárt terület vegetatióját. Valamint az

egész megye sem áll egyébbl, mint kisebb-nagyobb dombok lánczolatából,

a melyek szélesebb vagy keskenyebb völgyekkel, patakokkal és folyókkal

szakitvák meg, s így néhol a dombos, erds hegyvidék, másutt meg a sík

lapály és rétség lép eltérbe és lesz uralkodóvá : úgy van ez a mi vidékün-

kön is. Míg Szt.-Lrincz, mely a Sió mellett fekszik, jobbára sík határral

bír, és a Sió és Sárvíz között nagy rétsége, mocsarai vannak, addig Kis-

Székelyben inkább a magasabb löszdombok uralkodnak s nagy részök

erdvel van borítva, a rétség pedig igen csekély katlan által képeztetik
;

hasonlókép Varsádon is a fensík az uralkodó. Magasabb (1000—2000')

köves, meszes hegyek csak a baranyai határszélnél találhatók ; a mi domb-

jaink mind löszbl állanak. Szikes hely sincs a közvetlen közelségben,

hanem csak Szekszárd vidékén és Czeczén Fehér megyében. Ezekbl követ-

kezik, hogy a flóra sem mutathat fel valami meglep újdonságokat, hanem
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csak az alacsonyabb dombvidék, erdk, mezk, lapályos rétek stb. nvé
nyeit ; de ezek között is találni több érdekes fajt, a mely nemcsak a me-

gyére, hanem hazánk flórájára nézve is fontos. Ilyenek : Inula media Ma B.,

mely eddig Magyarországban nem találtatott; Trifolium gracile ThnilL,

melyet hazánkban Janka V. úr találta elször Svinicánál, második term-
helyét én találtam Kis-Székelyben ; Silène viridißora L., eddig csak a

magasabb hegyvidékekrl volt ismeretes, 600 lábnál alantabb nem igen

szedték, holott nálunk 400—500' magas dombok vágásaiban elég gyakori
;

a Genista hungarica Kerner. szinte új a megyénkre nézve, nemkülönben a

Trifolium medium var : Haynaldi Menyh. is ; a Melica Magnolii Gr. Godr.

szinte nem közöltetett hazánkból.

Az erdk közül csak a tölgyes kevert erd van nálunk képviselve
;

bükkfák egyedül a baranyai határszél magasabb hegyein nnek. A tólgyfák

többféle fajai találhatók, de ezek is ritkán lépnek fel önállóan csoportokat

alakítva, hanem leginkább gyertyánfával és krissel vannak keverve.

A gycrtyánfa nagy mennyiségben található különösen a k. -székelyi erd-

ben és sok helyen ez képezi az erdt míg a körisfa jobban Varsádon van

elterjedve mint hézagpótló. Fölemlítendk még: a. fodor juhai', mely néhol

a tölgyekkel vetekedik nagyságra és vastagságra nézve, továbbá a fekete-

gyürii juhar, szilfa, hárs, jegenye, fi'iz, cgerfa, vadcseresnye stb., mint meg-

annyi tényezi az erdk változatosságának. A vágásokban, irtásokban

erdszéleken és ritkás foltokon leginkább galagonya, húsos som, vörösgyürii,

ostormén hangita , hólyagmogyoró (Staphylea), kétféle kecskerágó, kutya-

benge, varjútövis, fagyai, mogyoró és egyéb bokrok észlelhetk. Az erdei

flóra leginkább a vágásokban, bokros széleken van kifejldve s mint ennek

megfelel formatio nyilvánul, míg az erdei rétek nem igen vannak képvi-

selve s így ezek vegetatiója sem fejldik. A k.-székelyi erdben több helyen

tisztások és kaszálók is vannak ugyan, de ezek nem számíthatók az erdei

rétekhez, mert igen csekély területeket foglalnak el jobbára az utak mentén

s utféli, parlagi vagy vágási növényekkel borítvák. Jellemz növények a

csalitos, bokros helyekre nézve a következk : Erysimum odoratum, Chaero-

phyllum bulbosum, temulum, Hesperis runcinata, Thalictrum aquilegifolium,

eollinum var : apiculatum. Silène viridißora, noctißora, Verbascum austria-

cum, Lychnitis, Lychnis Coronaria, Stenactis bellidißora, Chrysanthemum

corymbosum stb., a melyek a tölgy, juhar, szil, hárs, mogyoró, kris és

egyéb 1—2 éves bokrok között nagyon kitnnek. Másutt meg a Vicia

Cracca, Clematis Vitaiba, Lathyrus pratensis. Convolvulus, Polygonum dume-

torum, Vicia pisiformis stb. futják be a bokrokat, a melyek hsében Iris

variegata, Glechoma hirsuta. Campanula Rapunculus, Lysimachia punctata,

Prunella vulgaris, Origanum vulgare, Trifolium ochroleucam, medium var :

Haynaldi, Ranunculus Steve ni, Potentilla obscura, Galium retrorsum, Myo-

sotis intermedia stb. nnek. Az erdk srjében árnyékos helyeken találni :
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Liliuni Martagon, Veratruln nigrum, Convdllaria, Ejyipactis latifolia, Aspe-

riila odorata, Viola mirabilis és más növényeket.

Sokban hasonlítanak az erdvágcísokhoz és igen dús tenyészetet

,
mutatnak fel a Szt.-Lörinczen és K.-Székelyben lév gyepes, bokros és

csalitos hegyoldalok ; melyek majd erdövágást, majd meg dombos legelöt

vagy pedig hegyirétet jellemz növényekkel vannak borítva. A csalitok

közül fölemlíthetk a Crataegus, Qiiercus, Rosa, Ligustriun, Cornus san-

giiinea. Viburnum lautana, Ulmus, EvonymUs eiiropaeus,— verrucosus, Pranus

chamaecerasus ,
— spinosa, Colutea arhorcscens és vadkörte bokrok s az

itt-ott tömegesen föllép Amygdalus nana és Cytisus austriacus. Nagyságuk

és termetüknél fogva legszembeötlbbek a következ növények: iVe/}eía

pannonica, Ver'onica spicata, -^ latifolia, Crupina vulgaris, Jurinea mol-

lis. Inula salicina, — media, — germanica, Genista pubescens, — hunga-

rica, Dictamnus Fraxinella, Melica Magnolii, Peucedanum alsaticum, Ver-

bascum plioeniceum stb. Nagyobb fben, völgyteknkben, a hol a nap heve

nem éri annyira a növényt, található: Potentilla canescens,— argenteavar :

dissecta, Allium sphaerocephalum. Astragalus austriacus Ajuga Laxmanni,

Linum hirsut'um, — flamim, — tennifolium, Ajuga genevensis stb. ; míg a

kopasz száraz helyeket, a hol bokrok nem igen vannak, Anemone pratensis

és Pulsatilla, Verbascum Lychnitis var : album, Hippocrepis comosa. Pru-

nella grandiflora, Asperula golioides. Aster Amellus, Campanula sibirica

stb. jellemzik. A hol az ilyen gyepes dombokat legelül használják s a jószág

járja, ott nagyobb gazoknál, mint Euphorbia glareosa, — Gerardiana,

Echium altissimum., Onosma echioides, Cardwus-ok vagy egyes bokrok tövé-

ben ntt Spiraea filipendida, Thalictrum collinum, Anthyllis polyphylla s

apróbb Carex-eknél egyéb nem található. — A löszdombokéhoz számíthatni

még a szllk közti parlag árkok, meredek hegyoldalok, bokros vízmosások

flóráját, a milyen különösen a borjádi szöllöhegyeken található. Itt nagy-

részt a fentebbi bokrok és növények az uralkodók, csakhogy több ritkaság

is található közöttük ; ilyenek a Reseda inodora, Gáliam ver — Mollugo,

Allium flaviim, Cytisus nigricans, Astragalus vesicarius. Iris pumila, Car-

lina vulgaris (f. typica).

Mind a gyepes legelökön, mind pedig a száraz réteken és kaszálókban

uralkodó alakként jelentkezik a Centaurea Sadleriana (jajkóró) s részben

a Centaurea Jacea; itt-ott az Andropogon Gryllus, Stipa, Bromus, Phleum

s egyéb füvekkel és Salviákkal együtt állandó réti formatiót képezve,

melynek a sokféle színben pompázó dús réti növények nagy változatos-

ságot adnak.

A szántóföldekké alakított dombok , feltört rétek igen jó gabonát

teremnek. A vetések közt gja.kovi a, Bromus secalinus (vadócz), Melampyrum
barbatam (csörmölle), Ajuga chamaepytis, Andromce maxima, Ardonis flam-
mea,— aestivalis stb.; míg az ugarokat és tarlókat aratás után tömegesen
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lepi el a Linaria spuria, Hibiscus tcriiatus (nyúltiilipán), Stachys reda
(tisztesf), Gnaphalium luteo-album és Galcopsis Ladanumvar : angustifolia.

A mi végre a mocsaras, nedves réteket, vizöntéses kaszálókat és álló-

vizeket illeti, úgy ezekrl csak röviden szólok, egyrészt azért, mert nem
igen mutatnak fel ritkaságokban bvelked flórát, másrészt meg nagyban
megegyeznek az eléggé ismert pesti Eákos és kalocsai mocsaras vidék flórá-

jával. Szt.-Lörinczen a Sió és Sárviz között terül el a legnagyobb rétség
;

ez át van szve mocsarakkal, a melyek eme szabályozott folyók régi, elisza-

posodott medreibl alakultak, és néhol kisebb-nagyobb, nyaranta kiszáradó

tócsákat képeznek, másutt meg az egész öles mélység állandó vizeket (az

úgynevezett «holt derék» -et) alkotják. A mélyvizeket néhol nádasok fog-

lalják el, gyékénynyel, kákával, kalmuszszal keverve ; másutt meg a tisz-

tásokon Nymphaea, Nuphar, Hydrocliaris, Lemnák és Stratiotes terülnek el;

s a mélységben Potamogeton, Utricularia, Ranuncidus és hinárfélék úsz-

kálnak. A kisebb árkokban vagy nagyobb tócsák partjain sok Sium latifo-

lium, Rumex Hydrolapathuin , Euphorbia lucida , Sparganium ramosum,

Glyceria spectabilis, Butomus umbellatus és tzegalkotó Carex stricta talál-

ható. A vizöntéses helyeken nagy mennyiségben üti fel magát a Veronica

Anagalloides , Sonchus palustris , Oenanthe Phellandrium , Sagittaria és

Alisma ; s ha a tócsák kiszáradtak, hozzájuk csatlakozik a sok Cyperus

fascus, Lythrum Salicaria, ErytJiraea pulcliella, Galium idiginosum stb.

Ezekkel ellentétben a rétség emelkedettebb részeit, fensíkjait, a melyet

a vízár soha sem önt el, nagyobbrészt Silène multifíora, — inflata^ Euphra-

siá-k, Trifoliumo-k, Medicago-V, RJiinanthus major, — minor, Oenothera

biennis, Senecio Doria, Astragalus asper és egyéb réti vagy dombvidéki

növény borítja. -— Egyébiránt itt semmi ritkaságot sem sikerült találnom,

egyrészt mert a tulajdonképeni tzeges formatio sincs kifejldve a vizek

szabályozása és rétfeltörések következtében, másrészt mert hiányozván

nálunk a szikes talaj, az ennek megfelel érdekes növényzet sincs meg.

Mieltt az észlelt fajok rendszeres felsorolását megkezdeném, — sza-

badjon itt legforróbb köszönetemet kifejezni Janka V. m. n. múzeumi füvó-

szeti osztályfnök úrnak, a ki nemcsak hogy az egyes növényeim megha-

tározásánál a legszívesebben segítségemre volt, hanem még az igen becses

múzeumi növénygyjteményt is engedte összehasonlítás végett, hasz-

nálnom.

A növények lajstromát nem közlöm egész terjedelmébeoi, hanem

csak a ritkább és érdekesebb növényeket ; mert teljes enumeratiót még

úgy sem adhattam volna, s az a néhány közönséges nem igen érdekel

senkit.
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A FAJOK FELSOROLÁSA.

1. Tragus racemosus Desf. Homokos legelkön, utak mellett, N.-Dorog.

2. Melica Magnolii Gr. et Godr. Gyepes, bokros erdovágás és hegyoldaluk Szt,-

Lrincz, K.-Székely.

3. Triticum cristatum Scbreb. Utak, árkok mellett Szt.-Lrincz, Varsád.

4. Andropogon Gryllus L. Gyepes liegyoldalokon, száraz dombos kaszálókon,

mint uralkodó alak nagy mennyiségben van kifejldve.

5. Veratrum nigrum L. A k.-székelyi erd árnyasabb helyein, régibb vágásai-

ban gyakori.

6. Tamus communis L. A varsádi erd vágásaiban találtam néhány virágtalan

példányt.

7. Ii'is variegata L. Bokros vágásokban hegyoldalokon gyakori ; K.-Székelyben

találtam egy példányt, tiszta fehér virágokkal.

8. Iris pumila L. Verfényes lejtkön Szt.-Lrinczen és a Borjádi szll-

hegyeken.

9. Potamogeton perfoliatus L. A Sióban találtam néhány példányt Szt.-

Lrincznél.

10. Acorus Calamus L. Igen gyakori a mélyebb mocsarak szélein Szt.-Lrincz s

Uzd, E. Egres pusztákon.

1

1

. Cephalaria transsylvanica Schrad. Utak, árkok mellett gyakori Szt.-Li-incz

K.-Székely.

12. Scabiosa banatica W-K. Bölcskéhez tartozó Szt.-András pusztán, találta

Szabó I. múzeumi gyjt.
13. Stenactis bellidiflora A. Br. Erdvágásokon és tisztásokon, K.-Székely,

Varsád.

14-. Inula germanica L. Bokros, verfényes hegyoldaluk, dombos kaszálók, Szt.-

Lrincz, K.-Székely, igen gyakori,

1 5. Inula media Ma B. Bokros hegyoldalon K.-Székelyben I. salicina és L ger-

manica társaságában szórványosan.

16. Gnaphalium luteo-album L. Tarlókon sz felé igen gyakori Szt.-Lrinczen,

találni homokos, mocsaras vidéken is.

] 7. Gnaphalium arenarium L. A k.-székelyi erdben egy kopasz homok- dombon
találtam.

1 8. Doronicum hungaricum L. fii. Erdvágások K -Székely, Varsád.

19. Senecio Doria L. A szt.-lrinczi rétek emelkedettebb helyein.

20. Carlina vulgaris L. (f. typyca) A borjádi szllk között kopár hegyoldalon .

A t alak hazánkban ritkább, mint a hosszabb levelii C. intermedia Schur.

22. Crupina vulgaris Pers. A k.-székelyi bokros hegyoldalokon.

23. Centaurea Sadleriana Janka. Mint uralkodó alak, 1"leg száraz dombos
kaszálókban van elterjedve. Mindenütt csak ezt találtam; a C. Scabiosa

varietásait sehol sem ; a szt.-lrinczi temetben és szllk között elfordnl

fehér virággal is.

24. Centaurea Tauscheri Kerner. A n.-dorogi homokos legelkön gyakori.



207

25. Jurinea mollis Reichb. Gyepes oldalok K.-Szekelybeu.

26. Sonchus palustris L. Mocsaras réteken Szt.-Lrinczen, különösen ot üti fel

magát nagy mennyiségben, a honnan az áradás lehúzódik, vagy kiszárad.

27. Campanula Rapunculus L. A k.-székelyi erd bokros vágásaiban.

28. Galium retrorsum D. C. Gyepes, cserjés lejtk, Szt.-Lrinczen, és fiatal

vágásokban K.-Székelyben.

29. Galium vero-Mollugo Schiede. A borjádi szllk között és a lrinczi te-

metben találtam több példányt.

30. Asperula galioides Ma B. Gyepes hegyoldalokon, kaszálókban és legelkön

épen oly nagy mennyiségben találni júniusban, mint a milyen elterjedt az

A. cynanchica augusztusban.

.31, Vinca herbacea W-K. Vei-fényes hegyoldalon Szt.-Lrinczen.

32. Lycopus exaltatus L. Mocsaras réteken, árkok, tócsák partjain a tömérdek

L. europaeus közt szálankint ezt is találni, Szt.-Lrincz.

33. Salvia Aethiopis L. Szt.-Lrinczen találtam néhány csenevész példányt egy

árokparton. Nagyon ritka, pedig Tápén és feljebb Febérmegyében igen

közönséges.

34. Glechoma hirsuta W-K. Bokrok htísében a székelyi erdn.

35. Marrubium peregrino-vulgare Reichardt. Utak mellett, parlag talajon a

szülkkel együtt.

30. Ajuga Laxmanni Benth. Gyepes dombokon, Székelyben, Lrinczen s Varsádon

bár ritkásan fordul el, mégis elég gyakorinak látszik.

37. Onosma echioides Jacq. Dombos legelkön. Szt.-Lrincz, Varsád.

38. Verbascum Lychnitis L. var album (V. album Mill.) Verfényes domb-

oldalon Szt.-Lrincz.

30. Orobanche pailidiflora Wimm et Grab. A Carduus acanthoides tövén

Szt.-Lrinczen, minden 2-ik évben nagy mennyiségben lép fel.

40. Orobanche stigmatodes Wimm. (0. Kochii F. W, Schultz.) A Centaurea

Sadleriana tövén Szt.-Lrinczen.

41. Trinia vulgaris D. C. Gyepes dombokon, Szt.-Lrincz, K.-Székely.

42. Caucalis muricata Bischoff. Szllárkokban, utak mellett, Szt.-Lrinczen a

C. daucüidessel keverve.

43. Thalictrum collinum Wallr. var apiculatum Borbás. A k.-székelyi bokros

erdvágásokban, csoportokat alkotva, tömegesen található ; mig a typikus alak

minden bokros hegyoldalon, horgasban elég gyakori.

44. Thalictrum aquilegifolium L. A varsádi és k.-székelyi erd vágásaiban

szálanként.

45. Ranunculus Steveni Andrz. Bokrok tövében, árnyékos útszélen és tisztá-

sokon a székelyi erdben gyakori.

46. Helleborus dumetorum W-K. A hidegkúti és k.-székelyi erdkben.

47. Hesperis runcinata W-K. Nagy, bokros példányokat találtam a vai-sádi és

k.-székelyi erdk vágásaiban. H. matroinalis csak kertekben található.

48. Draba nemorosa L. Réteken, mezkön, lólierésekben. Szt.-Lrincz, Székely.

49. Erophila majuscula Ehrh. Dombos legelkön Szt.-Lrincz.

50. Euclidium syriacum R. Br. Utak, árkok mellett, ugarokon, földeken
;

gyakori.
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51. Alyssum minimum Willd. Gyepes dombok, és legelkön, Szt.-Lrincz

K. Székely.

52. Isatis tinctoria L. Bokros oldalok, és szántóföldek K.- Székely, Szt.-Lrinez,

a r.-egresi horgasban.

53. Reseda inodora Reichb. Parlag domboldal a borjádi szllk között.

54. Viola ambigua W-k. Gyepes hegyek, szllk, árkok, Szt.-Lorinc/?;, K. Szé-

kely; gyakori.

55. Viola alba Besser. A hidegkúti erd vágásaiban.

56. Dianthus arenarius W-K. Homokbnczkákon N.-Dorog.

57. Dianthus diutinus Reichb. Bokros, gyepes hegyoldalokon Szt-Lriucz és

K.-Székely.

58. Silène multiflora W.-K. Közönséges réti-növény.

59. Silène viridiflora L. Szálankint találni elszórva a varsádi erd fiatal vágásai-

ban és az utak mellett.

60. Silène petraea "W-K. Szabó I. múzeumi gyjt a szt.-andrási homokbányá-

nál találta Bölcske falva mellett.

61. Lychnis coronaria Lam. Bokros erdvágásokban Varsádon és K. -Székelyben.

62. Tilia argentea Desf. Igen szép fákat találni a varsádi erdben.

63. Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe. A hidegkúti erdben találtam.

64-. Dictamnus Fraxinella Pers. Bokros domboldaluk, erdvágások, Lrincz,

Varsád, K.-Székely.

65. Tribulus orientális Kerner. Homokos legelkön, Szt.-Lrincz, E.-Egres,

N.-Dorog.

66. Epilobium adnatum Grieseb. A varsádi erd vágásaiban.

67. Rosa dumetorum Thuill. Erdvágás K.-Székely.

68. Rosa sepium Thuill. A Lrincz és N.-Dorog közötti országúton.

69. Potentilla canescens Besser. Gyepes domboldalon Szt-Lrincz.

70. Potentilla obscura Willd. A varsádi erdben.

71. Amygdalus nana L. Gyepes bokros oldalokon K.-Székelyben, meglehets

nagy csoportokat alakítva.

72. Grenista hungarica Kerner "j Egymással keveredve igen gyakoriak Szt.-

73. Grenista pubescens Láng \ Lrincz hegyoldalain és K.-Székelyben. A G.

74. Grenista elatior Koch
) hungarica legtöbb.

75. Cytisus austriacus L. var. A borjádi szllk között parlag lejtn,

76. Trifolium ochroleucum L. Varsádi és k.-székelyi erdk bokros helyehi

találtam a Tr. pannouicuméhoz hasonló nyúlt keriilékes level Tr. ochro-

leucmot, a melynek csészéi szinte erre vallottak noha a virággömbök

aprók voltak.

77. Trifolium medium L. var. Haynaldi (Tr. Haynaldi Menyh.) a varsádi erd-
ben árnyékosabb helyen találni, ámbár nem «capitalis longe pedunculatis »

.

78. Trifolium gracile Thuill. Még három évvel ezeltt találtam két példányt a

K. Székelyi erd fiatal vágásaiban Tr. arvense között. Azóta a vágást fölverte

a sok bokor és nagy umbelliferák, ugy hogy még eddig nem sikerült a növé-

nyemet újra föllelni.

79. Astragalus austriacus Jacq. Gyepes dombokon ós legelkön gyakori.

Szt.-Lrincz, Székely.
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SO. Astragalus vesicarius L. A borjádi szlhegyen találtam egy elhagyott

árokparton ; verfényes déli oldalon.

81. Astragalus asper Jaeg. Száraz dombokon a k.-székelyi erdben és a

lrinczi réten.

82. Vicia lathyroides L. Eéteken, szántóföldek környékén Szt.-Lrincz.

83. Hippocrepis comosa L. Gyepes hegyoldalokon, dombokon Szt.-Lrincz,

K.-Székely.

A FERTIGARAI COLESTIN ES A COLESTIN SZÖGERTEKEI.

Schmidt SÁNDORtóL

(Két könj'omatú táblával.)

A szicziliai kéntelepekkel azonos geológiai alkotású 7'omagnai kén-

bányák (Olaszország) nevezetesebb ásványai közül Bombicci bolognai tanár

legutóbbi dolgozatában^ a kén, gyps, calcit, aragonit, cölestin, baryt, quarz,

ksó és melanophlogit elfordulását említi Perticara, Marazzana, Busca és

Formignano márgáiban. Ezekbl állítása szerint a cölestin ritka ugyan, de

nagy és szép kristályokban található.

Már volt alkalmam ugyan azon kicsiny cölestin-kristályokat meg-

vizsgálni, 2 melyeket dr. Krenner József egy szép romagnai kén-példányon

a kátránytakaró alatt fedezett föl, de midn az elmúlt évben (1879) a

magyar nemzeti múzeum ásványtára Semsey Andor úr nagylelk ajándéká-

ból újból több kiváló szép romagnai cölestin-példány birtokába jutott,

dr. Krenner úr szívességébl, szinte köszönetem mellett, ezen példányo-

kat is tüzetes kristálytani vizsgálat tárgyává tehettem.

A példányok anyaga mész-márga — dr. Zanolini ^ szerint a fels

krétához tartozó, melynek hasadékai, üregei tartalmazzák a szép cölestin-

kristályokat. A leihely La Perticara, Rimini mellett, a legkitnbb kén-

telepek egyike. A cölestin társaságában szép /cé/i-kristályokat, világosbarna

calcitot, viztiszta köbös kristályú gypset és kátrányt említhetek.

A perticarai cölestinek a szicziliai kristályok ^ táblás habitusával

bírnak, de az oszlopos kifejldést is, mint sokkal ritkább esetet észleltem.

Nagyságuk váltakozó, átalában véve nagyok, a legnagyobb tábla méretei

26 és 10 w/„i ; a táblák vastagsága is különböz, a vastagok azonban gyako-

riabbak. Színre nézve víztiszták, egyes nagyobb kristályok barnásak.

" Mem. Accad. se. d. Instituto di Bologna 1877. 3a Serie, vol. 8. Kiv. Groth's

Zeitschrift für Kryst. etc. Bd. II. p. 507.

2 Megyetemi Lapol: I. kötet. 1876. p. 109.

^ Verhandlungen der I: k. geol. Beichs-Anst. ^Yien, 1858, p. 54.

* A. Auerbach. Kryatallographisclie Untersiachuug des Cölestins. Sitzungsberichte

der kais. Akad. der Wiss. Wien. LIX. Bd. 1869, p. 549.

14
Természetrajzi füzetek, ív. kötet ill. ftizet.
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A kristálytani leírás eltt ki kell emelnem, hogy a fölállításra nézve

ezeknél is MiLLER-ét ^ követem, az egyes alakok jelölésére pedig azon bet-

ket használom, melyeket Auerbach öszefoglaló dolgozatában az egyes

korábbi szerzk megállapítása szerint egybeállított. Eltérés MiLLER-tl

anyiban van, hogy a tengelyek jelölésére a legrégibb, t. i. WEiss-féle

módot használtam (a a szemlélre néz, b a keresztben álló tengely), úgy

hogy ezen jelölés folytán a MiLLER-féle mutatók egyszer áthelyezés útján

átváltoztathatok :

h k 1 Miller = k h 1 nálunk.

A számított értékeknél alapul azon kitn mérési eredményeket hasz-

náltam föl, melyekhez a St. Angelo-ról származó cölestinek ^ vizsgálatánál

jutottam.

TÁBLÁS KEISTÁLYOK.

A legnagyobb lap ezeknél a c 001 és a kristályok vagy a hoszú

tengely (b) szerint vannak megnyúlva (VIII. Tábla, 1., 3,, 4., 5. ábra), vagy

az a tengely irányában (u. o. 2., 3. ábra). A leggyakrabban elforduló kifej-

ldés ez, a melyet Bombicci ^ a Cesenaten és Forlivesen elforduló kristá-

lyokra is kiemel.

A lapok általános sajátságaira nézve említhet, hogy míg általában

véve a törzsbrachydoma (o) a legjobban tükröz lapokkal bír, addig a

makrodomák majdnem mindig a ö tengely iránya szerint ersen rostozva van-

nak. A prizmák legtöbbnyire kis lapok,, melyeknek tükrözése jobb mérésekre

eléggé alkalmas. A piramisok a legkisebbek, melyek néha a legfinomabb

csíkok alakjában jelennek meg.

A kristályok rendetlenül szétszórva, szabálytalanul öszenöve ülnek

a ealcitokon vagy a kén-kristályok között ; egy nagy példánynál, hol az

alapot kátránytakaró borítja, azon érdekes eset észlelhet, hogy a kátrány-

takaró a cölestin-kristályokra is részben kiterjed. Úgy azonban, hogy min-

dig ugyanazon lapok, nevezetesen az o âoma lapjai vannak kátránynyal

borítva, míg a többi lapok teljesen tiszták. E tünemény annál föltünbb,

mert mondhatni minden egyes kristályon észlelhet a jelenség, a több-

szörösen szentt egyéneknél még az egyes legkisebb látható repetitiókat

is egyenesen a bekátrányozás folytán az o lapon megolvasni lehet. A kris-

tályok szétszórt szabálj'talan helyzete mellett e sajátságos tünemény okát

az o alak lapjainak fizikai alkotásában kell keresnünk, meljmek eldöntését

szabadjon késbbi vizsgálatok tárgyává tennem. A VIII. tábla 2. ábrája mutat

* W. Phillips. Elem. Intr. to Mineralogy by H. J. Brooke and W. H. Millee.
London, 1852, p. 527.

" Természetrajzi fuzeteli. 1. köt. 1877. p. 38.

^ Az adott helyen.
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egy ily módon bekátrányozott kristályt, hol az o lapjainak vonalozottsága

tnteti elö a kátránytakarót.

1. kristály. VIII. tábla, 1. ábra. A leggyakoribb combinátiók egyike,

melynek alakjai :

c (001), o (011), 1 (104),

d (102), m (110),

n (120).

Éhez hasonló a 8. kristály (VIII. tábla, 3. ábra), csakhogy ennél még
két piramis :

y (122) és ß (121)

is járul az elbbi alakokhoz.

A kristály méretei 2.5«5(,t hoszaság, 2"54i szélesség, víztiszta. Alakjai-

ból a c (001) és 1 (104) metszési élkkel párhuzamos irányban ersen ros-

tozva vannak, az o (011) lapjain csekély rongálás mutatkozik, míg a prizmák

teljesen épek. Az n . c övben y (122) brachypiramist mint fényes lapocskát

észleltem, ez eltt ugyanazon övben a ritka 3 (121) mint igen finom csík

fordul elö, mely utóbbi alakot els ízben Grailtch és v. Lang ^ az Urvölgy-

röl származó kristályokon találták ; nyomokban észlelhet volt végül az

igen tompa doma ç (0.1.12) is, melyet a romagnai cölestineknél idézett

dolgozatomban már kimutattam. A mért szögértékekbl említhetem a

következket :
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3. kristály. VIII. tábla, 4. ábra. Szabálj^osan kifejlett kisebb egyén, mely

a táblás alakot az a tengely szerint való megnyújtásban mutatja. Alakjai :

c (001), o (011), 1 (104), d (102),

m (110), n (120),

V (324).

Az itt megjelen, a cölestinnél egyedül ismeretes makropiramis

V (824) az 1 . m és d . n övek közé mint finom csík esik, a melyet én is úgy,

mint felfödözöje Websky, ^ övi helyzeténél fogva határozhattam meg. Egyes

mért szögértékek :
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A következ alakokból áll :

c (001), o (011), * ;. (i>.0.11), 1 (104),

d (102), m (110), n (120),

f (113), y (122).

Ezekbl a A (2.0.11) új alak, mely keskeny és rostozott ugyan, de
tükrözése elég jó mérést engedett, úgy hogy nem vehettem a szomszédos
105 vagy 106 alakok egyikének sem; az 1 (104) ugyancsak ers rostokkal

bír, st a /í-án felül is észleltem rostokat, melyek azonban önálló lap jelle-

gével nem igen bírtak. Az f (113) piramis mint finom csík mutatkozott az

1 . y és m . c övekben. Mért szögértékek :

Mérve Számítva

c (001) ; (2.0.11)== 16° 20' —

"

16° 36' 47"

c (001) 1 (104) == 22° 37' 40" 22° 18' 20.4"

c (001) d (102) = 39° 26' 40" 39° 22' 7"

c (001) f (113) = circ. 34° — '

—" 34° 45' 53"

m(llO) m(TlO) =103° 56' 30" 104° — ' 30"

1 (104) y (122) = 47° 15' 50" 47° 13' 55"

o (011) y (122) =. 26° 35' 40" 26° 46' 43"

DOMA-SZERÜ (AüERBACH-uál oszlopos) KRISTÁLYOK.

A nagy díszpéldányon mutatkoznak izolálva egyes kristályok, melyek-

nél az o (011) túlnyomó kifejldése mellett, az a tengely szerint megnyúlt

kristályok a domaszer jelleget veszik föl. Ezt láthatjuk a VIII. tábla 7. ábrá-

ján elötüntetve, mely mintegy az átmenetet képviseli a táblás kifejldéstl

a domaszerühez.

A VIII. tábla 8. ábráján szemlélhet kristály egy kisebb példányról

származik, melynek üregeiben tejfehér kisebb calcit-kristályok, ezeken víz-

tiszta köbös gypsek találhatók. A domaszer cölestinek e példányon saját-

ságos ersen megtámadott felületekkel bírnak, egyes kristályoknál jól lát-

ható , mint azokon kicsiny gyps-kristálykák mintegy l)eágyazva ülnek,

általában véve a gyps megjelenésével a cölestinek háttérbe szorulnak, a

melyek között ezen és a teljesen azonos még egy példánynál semmi táblás

kristályra sem akadtam.

6. kristály. VIII. tábla, 8. ábra. Az egyedüli ép felület kristály, melyet

az a nélkül is ritka domaszer kristályok között találtam. Viztiszta, 1 '"%i

szeles, 2 '"% hoszú. A következ alakokból áll :

c (001), (011), 1 (104), * V (207), d (102),

m (110), z (111), y (122),

* rj {1111), T (142).

Legnagyobb az o (011), melynek tükrözése igen jó, utána kifejldés-

ben az m (110) következik, melynek tükrözése kitn; a makrodomák

kicsiny ép lapok, míg a piramisok csak mint csíkok jelentkeznek.
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A domák sorában új a v (207) makrodoma, mely fényes lapocska,

gyönge, de használható tükrözéssel ; új továbbá az q (^11) brachypiramis,

ez fényes, éles csík, csekélyebb tükrözéssel ; Arzruni ^ a rüdersdorfi cöles-

tinnél ezen övben (o.y) jelzett ugyan egy új lapot, de annak mutatóit

tökéletlen kifejldése folytán meg nem határozhatá. A ritka r (142) brachy-

piramis, melyet Websky (az id. helyen) a Pschowról származó cölestinnél

talált — kicsiny, fényes, tükröz lap.

Ezeken kívül említést tehetek két piramisról, melyek sorban a

r (142) . o (011) és az m (110) . o (011) övekben az o közelében mint igen

finom csíkok mutatkoztak, de azokat kicsinységök folytán elidézett töké-

letlen tükrözésük miatt közelebbrl meg nem határozhattam.

Az ide vonatkozó mért szögértékek :
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Müller Naumann Weiss

Piramisok zlll P a:b:c
* s 112 1/2 P a : b :

i'2
c

f 113 1/3 P a : b : Vs c

;i 121 2 P 2 2 a : b : 2 c

y 122 P 2 2 a : b : c

7-142 2 P 4 4 a : b : 2 c

* rj 111 P '/2 V2 a : b : c

V 324 3/, p 3/2 ^ . 3/2 b . 3/^ c

szesen 16 alak, melyek közöl a 4 új csillaggal van jelölve és igy

ezen kristályok a kimutatott ritkább alakoknál fogva kristálytanilag a cöles-

tin érdekesebb elfordulásaihoz tartoznak.

Szabadjon végül megjegyeznem, hogy figyelmessé leven a Kenngott^

által a szicziliai cölestineknél (Racalmuto, Cattohca, Val Guarnera) általa

észlelt érintkezési ikrekre — öszenövési lap c (001) —, ezeket a perticarai

kristályoknál nem találtam. Ellenben paralell öszenövést és ennek folytán

elidézett lapismétléseket a nagy kristályoknál elég gyakran észleltem.

A cölestint kisér ásványok keletkezési sorrendjét tekintve, a meny-

nyiben a rendelkezésemre állott példányokon kikutathattam, calcit a leg-

idsebb, mig a kén legifjabb. A kátránytakaró a kénkristályok lerakódását

megelzte, mit jól látni egyes kénkristályokon, melyeknél a körülzárva volt

cölestin-egyének eltávolodása után viszamaradt üregekben — melyeknél

a cölestin-kristályokat lenyomataik után fölismerhetni — a cölestin o lap-

ján volt kátránytakaró maradványai viszamaradtak, eltekintve attól, hogy

a ként bekátrányozva nem találtam. A kátránytakaró a calcit-kristályokra

is kiterjed, melyeknél hasonlóan a kristálytanilag megfelel lapokat borítja.

A gypset tartalmazó példányoknál a cölestinek igen háttérbe szorulnak a

feltn sok gyps mellett, a cölestin kristályai ersen rongált felületek és

egyesek mállott végeiken borítva vannak kicsiny, teljesen ép gypsek által.

A sorrend ezek után a legidsebbel kezdve , a következ lenne :

calcit, cölestin, gyps, kátrány, kén. Általában véve hasonló viszonyok

azokkal, melyeket legújabban A. v. Lasaulx érdekes dolgozatában^ a szi-

cziliai kéntelepek ásványairól tárgyalva találunk.

A cölestinre vonatkozó szes adatokat Auerbach idézett munkájában

találjuk egybeállítva, majd Schrauf Atlasában ^ a még késbben közzétett

^ Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geol. und Palaeout. etc. von G. Leonhard

und H. B. Geinitz. Jahrgang 1875, p. 293.

2 A. V, Lasaulx. Beobachtungen in den Schwefeldistrikten von SiciUen. Neues

Jahrbuch für Mineralogie etc. Jahrgang 1879, p. 490.

^ Dr. Albrecht Schrauf. Atlas der Krystallformen des Mineralreiches. Wien,

1877. V. Lieferung.
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eredmények is földolgozva vannak. Eltekintve Schrauf nagyszabású mvé-

tl, melyben az egyes ásványfajoknál egyedül az alapértékek vannak föl-

emlitve, Auerbach értekezésében nélkülözzük a cölestin szes alakjaira

vonatkozó szögértékek közlését, a melyeknek szüksége öszetettebb kristá-

lyoknál folytonos. Auerbach a számos kristályrajzon kívül az szes alakok

MiLLEE-féle gömbprojektióját is közli, de itt helyre kell igazitanom az o, (pi,

q, d, z, n, d, T pólusokon fektetett övet,^ mint hibásat s a mely tévútra

vezethet. A helyes öv az o, (pi, x, f, d, v, z, n, d, r pólusokon megy át, me-

lyekbl Auerbachnál az x pólusa kijelölve sincs, a v pólusa pedig kívül esik,

ellenben az o . q övbe hibásan van helyezve sorban a (p, d, z, n, ^ és r

pólusa. Hibás a nevezett projektióban az m pólusának helye is, úgy hogy

szükségesnek véltem a cölestin szes alakjainak helyes MiUer-féle gömb-

projektióját megszerkeszteni (IX. tábla). A cölestinen ez ideig ismeretes

52 alakból: 3 véglap, 8 brachydoma, 8 makrodoma, 7 prizma, 6 piramis a

fsor szerint, 19 brachypiramis és 1 makropiramis. Az egyes alakok jelö-

lésére az Auerbachnál egybeállított betket használva — eltérve a vég-

lapokétól — azoknak sorrendje a következ :
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Miller Naiimann Weiss

Prizmák n li>0 oo P í2 2 a : b : co c

m 110 oo P a : b : oo c

y 650 oo P 6/5 a : ''/5 b : 00 c

CO 750 00 P V5 a :
'^/5 b : 00 c

u 3^0 00 P 3/2 a : ^l^ b : 00 c

t 530 00 P ^/3 a : ^/3 b : 00 c

p i>10 cxjPi a:^b:coC
Piramisok Z2 á:21 2 P a : b : :i c

a fsor szerint z 1 1 1 P a : b : c

s 11^ V2 P a : b : Va c

f 113 V3 P
^

a : b : V3 c

q 114 1/4 P a : b : V^ c

a 115 Vs P a : b : Vs c

Brachypiramisok ç/?i liti 2/3 p 4 4 a : b : ^/3 c

^2 169 2/g p 6 6 a : b : 2/3 c

ÍÍ3 1.16J4 2/3 P 16 16 a : b : ^k c

X 135 3/5 p 3 3 a : b : ^/5 c

y 12^ P 2 2 a : b : c

y/; 133 P 3 3 a : b : c

rj ^111 P V2 V2 a : b : c

X [U P 4 4 a : b : c

y2 166 P 6 6 a : b : c

y3 1.16.16 P 16 16 a : b : c

;Î li21 ri P 3 2 a : b : :2 c

/zo 253 5/3 p 5/^ 5/2 a : b : Vs c

132 V2 P 3 3 a : b : V2 c

143 Vs P 4 4 a : b : Vs c

187 «/7 P 8 8 a : b : V? c

1.24.23 2^23 P 24 24 a : b : ^Vas c

5.12.10 Vs P 12/5 12/5 a : b : Vs c

142 2 P 4 4 a : b : 2 c

d 131 3 P 3 3 a : b : 3 c

Makropiramis v 324 V* P V2 a : ^/a b :V4 c

Ezek közöl a jelen értekezésben kimutatott 4 új alakon kívül még

a Z2 (221) az, mely Aubkbach dolgozatánál késbbi idben vált ismeretessé.

A Z2 piramist Arzruni írta le (az id. helyen), továbbá fölemlíti az o . n

(011.120) övben mint új piramist a 02 lapot (153), de véglegesen meg

nem állapítván, a sorozatból kihagynom kellett. Ugyan még egy prizmát

és egy piramist is említ, de azokat közelebbrl meg nem határozza.

Hl

112

W
r
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További vizsgálatok részére az eddigieknél bvebb alapot óhajtván

nyújtani, kiszámitottam egyúttal a cölestin szes lapjainak fbb hajlásait.

Alapúi a st.-angeloi ^ cölestineknél nyert kitn mérési eredményeket vet-

tem, melyek a többi szicziliai cölestinek értékeihez elég közel állanak.

Ezen értékek :

m.m(110. ITO) = 75° 59' 30"

. o (011 .011) = 75° 54' 57"

a : b : c = 0. 781168 : 1 : 1 . 281881.

Az szes alakok fontosabb öv-viszonyait a IX. táblán ugyancsak elö-

tüntetvén, ezeknek fbb hajlásai — normál szögértékekben — alakok és

az övek szerint haladva a következk.

a (100) k (101) = 31° 21' 28" b(OlO) n (120) = 32° 37' 19"

« e (304) = 39° 5' 41" « m (110) = 52° — '
15"

« d (102) = 50° 37' 53" « y (^^O) = 56° 56' 13"

« g (103) = 61° 19' 18" « CO (750) = 60° 50' 22"

« V (207) = 64° 52' 49" « u (320) = 62° 29' 26"

« 1 (104) = 67° 41' 39.6" « t (530) = 64° 53' 15"

« A (2.0.11) = 73° 23' 13" « p (210) =.68° 39' 55"

« d (108) = 78° 24' 29" « e (021) = 21° 18' 30"

« p (210) = 21° 20' 5" « o (011) = 37° 57' 28.5"

« t (530) = 25° 6' 45" « C (023) = 49° 28' 59.6"

« u (320) = 27° 30' 34" « h (012) == 57° 20' 33"

« CO (750) = 29° 9' 38" « i (013) = 66° 51' 48"

« ;- (650) = 33° 3' 47" « r (015) == 75° 37' 13"

« m (110) = 37° 59' 45" « p (018) = 80° 53' 48"

« n (120) =-. 57° 22' 41" « f (0.1.12) = 83° 54' 10"

« a (115) = 72° 21' 49" « a (115) = 76° 18' 34.7"

« q (114) = 68° 39' 38" « q (114) = 73° 29' 7"

« f (113) = 63° 17' 52" « f (113) = 69° 27' 1"

« s (112) = 55° 21' 50" « s (112) ^ 63° 38' 29.6"

« z (111) = 44° 44' 1" « z (111) = 56° 17' 38.6"

« Z2 (221) =. 39° 58' 46" « Z2 (221) = 53° 13' 52"

v (324) = 43° 58' 56" « v (324) ^ 67° 59' 34"

y (122) = 63° 13' 17" « 6 (131) = 26° 33' 5"

ß (121) = 59° 11' 31" « /9 (121) = 36° 51' 12"

T (142) = 73° 23' 52" « r (142) = 26° 46' 22"

ya (1.16.16)= 86° 23' 16" « /io (253) = 34° 45' 2"

: y2 (166) = 80° 27' 2" « /^ (132) = 33° 55' 46"

^ Az id. helyen.

<(
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a (100)
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c (001)



aal

i (013)



d (102)
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u C^m t (530) = 2° 23' 49" z (111) r^ (277) = 29° 10' 50"

« p (210) = î;^ 10' 29" « y (144) = 31° 6' 15"

« V (324) = 35° 46' 44" « y2(166) = 35° 43' 1"

« n (320) = 55° 1' S" « ys (I.IG.K'O^ 41° 39' 15"

« u (320) =124° 58' 52" « v (324) = 13° 32' 24"

« z (Ifl) = 67° 24' 42.8'

Z2 (221) z (111) = 12° 9' —

"

« z (111) = 90° 31' 58"

« s (112) = 30° 20' 33" « z (ITl) =128° 41' 46"

« f (113) = 41° 44' —

"

« z (HT) = 51° 18' 14"

<( q (114) = 48^ 59' 50"

« a (115) = 53° 53' 16" ^ (H^) q (114) = 7° 15' 50"

« ß (121) = 19° 12' 45" « « (ll'^) = 12° 9' Iß"

« T (142) = 33° 25' 6" « x (135) = 18° 6' 49"

« Z2(221) = 73° 32' 16" « ^^(l^G) = 22° 9' 7"

« Z2(221) =100° 2' 28" •
v''

(133) = 27° 48' 27"

« Z2(221) =152° 59' 46" « /^^ (1^3) = 35° 45' 5"

« Z2 (221) = 27° -' 14" « y (122) = 25° 45' 24"

« //0(253) = 37° 29' 42"

s (112) f (113) = 11° 23' 27" « (1:^1) = 47° 25' 9"

« q (114) = 18° 39' 17" « f (113) =41° 5' 58"

« a (115) = 23° 32' 43" « f (^3) = 53° 24' 16"

« y (122) = 18° 22' 57.6" « f (113) = 69° 31' 46"

« ^v (5.12.10)= 23° 34' 51.6" « f (113) =110° 28' 14"

« // (132) = 29° 42' 43.6"

« r (142) = 36° 52' 7.6" q (114) a (115) = 4° 53' 26"

« V (324) =11° 22' 54" « / (144) = 33° 20' 52"

« s (ir2) = 52° 43' 0.8" « q (^14) = 33° 1' 46"

« s (112) = 69° 16' 20" « q (114) = 42° 40' 44"

« s (1T2) = 92° 18' 40" « q (^14) = 55° -—' 6"

« s (112) = 87° 41' 20" « q (114) =124° 59' 54"

ç.i(146) ^2(169) = 3° 51' 11" a (115) a (U5) = 27° 22' 50.«'

« cc3( 1.1 6.24)= 8° 46' 19" « « (11-5) = 35° 16' 22"

« X (135) = 4° 2' 18" « a (1T5) = 45° 13' 14"

« ç.i(146) = 78° 59' 54" « a (115) =134° 46' 46"

« <pi{U6) = 23° 29' 26"

« i^i(T46) = 83° 48' 8" ^^2(169) ^3(1.16.24)= 4° 55' 8"

« iPi(146) = 96° 11' 52" « y2(166) = 11° 30' 40"

« ^2(169) = 80° 6' 34"
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« ^3(1.16.24)=. 5° 50' 48"

(. (p3{íA6M)= SriS'SO"

(. ^3(1.16:24)= 98° 47' 10"

y (132) no

w

T

<P

X

y^

y3

y

y

y

y

V (277) X
« y2

« ys

«
jy

« Yj

« ->y

Ja (166) 73

« <p\

« ya

« y2

« y2

<i yâ

ß (121) Ö

« r

« a

253)

131)

5.12.10):

132)

142)

133)

277)

144)

166)

1.16.16):

122)

Î22)

122) ;

122)

:
11° 44'

:

21° 39'

5° 11'

11° 19'

18° 29'

8° 10'

10° 41'

12° 36'

17° 13'

23° 9'

89° 28'

53° 33'

113° 23'

: 66° 36'

18"

45"

54"

46"

10"

58"

34"

59"

45"

59"

56"

26"

13.4"

46.6'

144) = 1° 55' 25"

166) = 6° 32' 11"

1.16.16)= 12° 28' 25"

277) = 98° 30' 18"

277) = 32° 10' 18"

277) =107° 32' 38"

277) = 72° 27' 22"

1.16.16)= 5° 56' 14"

146) =11° 32' 11"

166) =102° 4' 16"

T66) = 19° 5' 56"

166) =105° 19' 4"

166") = 74° 40' 56"

131) = 10° 18' 7"

142) = 14° 12' 21"

253) = 6° 48' 3"

132) = 11° 29' 49"

ço2(!69) C'a (169)

« çi?2(l69)

« ^2(169)

X (135) X (135)

« X (135)

« X (135)

« X (13o)

4> (133) yj (277)

« y.2(166) :

« ys (1.16.16)

« li (132) :

« 6 (131)

« in (143)

« X (135)

« ii> (133)
«'

^ (133)

« (I) (133)

« ip (133)

15° 47' 4"

82° 17' 44"

97° 42' 16"

72° 19' 2"

29° 9' 52"

:
79° 48' 24"

100° 11' 36"

2° 30'

4° 26'

9° 2'

14° 59'

10° 5'

22° 12'

7° 56'

14° 26'

96° 42'

37° 11'

108° 40'

71° 19'

36"

1"

47"

1"

46"

31"

38"

13"

52"

30"

50"

10"

y (144) y2 (166) = 4° 36' 46"

« ys (1.16.16)= 10° 33' —

"

((
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? (131)/ii(l43) = 17^ -i(i' i\" //0 (253) «3 (1.24.-28)= 25° C 39"

« /i2(187) = 2(i° Ki' :r' « //o(253) = J 10° 29' 56"

« /i3 (1.24.23)= 31° 54' 42" « ,,o (253) = 49° 45' 40"

« y (122) =15° 7' 12.." « ;/u(2o3) =134°45'5Ü'
« ,.^(121) =10G° 17' 30" « ,,o(253) = 45° 14' 4"

/? (1^1) = GJ° 36' 58"

ß (121) =143° 37' 38.4"

ß (121") =36° 22' 21.'6"'

/n(143) r (142) = 8° 44' 56"

« / (144) = 7° 29' —

"

« ç:i(l46) = 18° 58' 14"

« /y.2 (187) = 8° 49' 22"

/i (132) r (142) = 7° 9' 24" " //3(1.24.23)= 14° 28' 1"

« ^(131) =12° 6' 45" « /n(143) =112° 36' 8"

« X (135) = 24° 31' 59" " /^i(T43) = 30° 53' —

"

« /7.1(143) = 5° 56' 52" « /a (l43) =121° 44' 36"

« )i2(187) = 14° 46' 14" « f'-'O^--^) = -'^S^ l'V í-'^"

« //3(1.24.23)= 20° 24' 53" ,,,(js7) ..3(1.24.23)= 5° 3.s' 89"

« //(132) =112° 8' 28" ' „ ;,,(lg7) =109° 55' 54"

« // (T32) = 41° 28' 14" « „2(TS7) = 15° 3' 26"

« //(732) =128° 52' 22" „ '„^
(1 S7) =112° 2' 20"

« // (132) = 51° 7' MS" « /72(187) = 67° 57' 40"

//3 ( 1 .24.23) //3 ( ! .24.23) = 1 0C)° 17' 48"

w(5.12.10)/7(l32) = (i° 7' 52" « //3(7.24.23)= 4° 53' 32"

« x(l35) = 20° 36' 5" « //3(r.24.23)= 106° 30' 52"

« w(5.r27lO)= 99° 52' 44" « //.JÍl.24.2T)= 73° 29' S"

« w(5.12.10)= 48° 11' IS" ^ (14^^^ (J44) ^ ^^.o jo, ~^^„

« w(5.í2:iO)=120° 19' 24"
, [,^^^^^.^ = 27° i3' 10"

« w(5.12.J())= 59° 10' :;6"
„ w (5.12.10)= 13° 17' 16"

« r (142) =126° 27' l(i"

d (131) r (142) = 8° 37' 6" " '
^^^-^ = '"'^° '"' ^^"

,.,-•>, no ^-, .y-n « r (142) =139° 14' 28"
« .'/u (2o3) = 9 ,)-> 2/ ^ „

- M i-^) — 40° 45' 3^^"
« X (135) = 36° 38' 44" ' ^^ ^"^ -^

« /^ (131) =126° 53' 50" V (;í21-) v (324) = 44° —

'

52"

« (131) = 41° 52' 14" « V (324) =92° 2' 8"

« /^ (l3l) =153° 5' 52" « V (324) =108° 26' 32"

« (13 = 26)° 54' 8" « V (324) =71° 33' 28"

(Budapest, J SSO. A kir. József-megyetem ásvány-fökltani szertára).

TermészelTKJzi fiizetc'k. iv. A-óíe/ lu.fihd. 15
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PALEONTOLÓGIÁI ADALÉKOK

A BARANYAMEGYEI FELS MEDITERRÁN RÉTEGEK ISMERETÉHEZ.

Matyasovszky JakabíóI.

Egy táblával.

A m. kir. földtani intézet tagjai a Baranyamegyében néhány év eltt

befejezett részletes földtani felvételek alkalmával nagymennyiség palaeonto-

logiai tárgyakra tettek szert, melyek közt sok új és érdekes akadván, ezek

által bizonyos rétegek hovatartozására és elterjedésére vonatkozó ismereteink

lényegesen gyarapodtak.

A következkben néhány új fossil-alaknak ismertetését közlöm, melye-

ket a Baán-Battina nev kis, miocén hegységsziget földtani átkutatása alkal-

mából gyjtöttem.

A kérdéses kövületek jobbára parányi brachiopodák és valamennyien

a Lajta-mésznek megfelel rétegekbl valók. Egyetlen egy alakot kivéve,

melyet Böckh úr nekem mint Magyar-Hidasról származót meghatározás

végett átadott, a többi mind ugyanarról a leihelyrl ered.

Ezen leihely egy, Baranyavár helység közelében fekv, régi, elhagyott

kbánya, melyet annak idején mésznyerés czéljából fejtettek és mveltek.

Az egész kis hegyvonulatot, az igen vastag löszlepelen s alárendelten

szerepl bazaltokon, bazalbrecciakon és bazalttufákon kívül, kiválóan a

fels -mediterran emeletnek durva homok és fehér márgából álló rétegei

alkotják.

E hegységben az említett kbánya az egyetlen hely, hol Lajta-mészre

bukkantam. Az itteni fels mediterrán rétegekben elforduló gazdag fauna

sokféle és számos jjleurotomái által a bádeni faunát leginkább megközelíti.

Az osztrák-magyar monarchia harmadkori rétegeinek brachiopodáit illetleg

az idevágó palaeontológiai irodalom egyátalában, de fleg a fiatalabb harmad-

kor emeleteire vonatkozólag más országokéhoz képest— melyekben hasonló

földtani viszonyok uralkodnak — oly annyira szegény, hogy vagy azt kell

feltennünk, miszerint a brachiopodák ezen rétegekben csak gyéren vannak

képviselve, vagy pedig azt, hogy búváraink azokat a kell figyelemre nem
méltatták. Magam részérl inkább ezen utóbbi nézet felé hajlok, mivel

SuEss és Kkuss urak munkáin kívül, melyekben k két évtized eltt a

monarchiánkban elforduló harmadkori brachiopodákat tárgyalták, egye-

bekrl nem tudok ; a hazánk geológiájáról szóló többi becses munkálatok

pedig a fauna felsorolásánál a brachiopodák tüzetes meghatározását több-

nyire elhanyagolják és csupán annyit említenek, hogy itt-ott brachiopodák

is találhatók.
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Réuss Úr Csehország fels mediterran réliegeiböl 4 fajt idéz :

Mergelea oblita Micht.

Argiope decollata Chemn.

« squamata Eichw.

« Neapolitana Sch.

A bécsi, illetleg pannóniai medenczéböl, nevezetesen Bécs, Kis-

Marton, Buda, keleti Szlavónia, Lapúgy és Bnjtur környékérl a követ-

kezket találjuk idézve :

Terebratulix grandis Blumene.

Terebratiina striatula Soav.

Argiope cistellula.

<( pusilla.

riatidia Anomioides. Scacchi.

Ujabban pedig, — miként a Fuchs Tivadar, a bécsi cs. kir. udvari

ásványtár re által Du. WifhmannIioz 1874-ben beküldött, harmadkori

brachiopodákat magában foglaló sorozatból kivehet — melyre Davidson

is hivatkozik — még 3 új Terebratula és egy-egy Terebratulina, Argiope,

Crania és Lingula-fajnak pontos leírása és meghatározása van készülben.

A harmadkori brachiopodákrol Olaszország szolgáltatja a legtöbb

ismeretet, minthogy tanulmányozásukkal már a múlt század közepe óta a

legkitnbb olasz os külioldi palaontologok egész a legújabb idig foglal-

koztak. Davidson Tamás összegyüjté azon számos szétszórt adatot, melyek

a brachiopodák fell közöltettek, vagy pedig más úton kezei közé jutottak,

a terjedelmes anyagot tanulmányozta és rendezte, s eljárásának gyümölcsét

pedig közzé tette «On Italian Tertiary Brachiopoda» czim alatt a Geological

Magazine VIL kötetélien. Ugyanily tanulmányt szentelt a belgiumi harmad-

kori brachiopodáknak is, melyeknek eredménye ugyancsak az idézett folyó-

irat New-Serie, Decade IL, Vol. L-ben lett közzé l)ocsátva. Olaszország

harmadkori brachiopodáinak átnézetes kimutatásából látni, hogy ottan

<)! brachiopoda faj ismeretes, melyek közöl 13 íiz eocénbl, a töblá 48 faj

ellenben a fiatalabb harmadkori rétegekbl való.

Midn pedig az említett baranyavári brachiopodák részletes leírásába

fognék, elzen nem mulaszthatom A, hogy Böckh János barátomnak hálás

köszönetemet ki ne fejezzem, ki azoknak meghatározásánál segédkezet

nyújtani szíves volt.

ARGIOPE BAÁNENÖIS n. sp.

X. tábla, ia— e ábra.

Kis alak, mérsékelten domborodott, házának körvonala rezsunt tojás-

dad, homloka az oldalokkal szabályos körívben olvad össze, zárvonala

egyenes s abból egy meglehetsen magas ara^a emelkedik ki. A zárvonal az

alak hosszánál csak kevéssel rövidobb.

15-



K.ÍS fedele hasonlóan ii nagyhoz domborodott és mindkett közepén

egy tisztán kivehet, sekély, keskeny rovátka látható, mely az egyik oldalon

a köldöktl a homlokig, a másik oldalon pedig a csrtl a homlok-vonalig

húzódik le; a nagy-fedél csre mérsékelten hajlik át. Deltidiális nyílása alul

kevésbbé széles. A héjon, eltekintve a likacsnem pontozástól, semmiféle

dísz sincs.

Méretei: Az 1. ábra természetes nagyságban adja a héjat, melynek

hossza 2-8%, magassága 2'3
";4i, vastagsága pedig 1'5%.

Leihelye: A Baranyamegyébe kebelezett Baranyavár határában lev

lajtamészben mvelt, de már abbahagyott kbánya.

Fehö mediterrán.

AEGIOPE HOFMANNI n. sp.

X. tábla, 2rt— e ábia.

Aj)ró, kissé összenyomott alak, a fkörvonala egyenszöghöz hasonló
;

szélesebb mint hosszú, homloka és oldalai majdnem egyenes vonalúak

s csakis az oldalakról a homlokra való átmenetele szabályosan kerekded
;

nagy fedele mérsékelten, de jobbacskán domborodott mint a kis fedele,

mely meglehets lapos ; a csre nem nagyon kiálló, tompa s egyenes, nem
görbített zárvonala a köldök mindkét oldalán kissé homorú és ezeknek

megfelelen & csrélek is kissé homorúak. Az ara a háromszöglet és lapos;

a deltidiális nyílása nagy és széles bázissal bír. A háza 10 széles és lapos

bordával van díszítve, melyek nyitott legyezként vannak a köldök körül

elhelyezve, de az utóbbit nem érik el, st csak a héj közepe tájáig húzódnak

fel, úgy hogy a köldök körüli része meglehets nagy sima tért mutat.

Mind a két fedelén azon kívül még egy 11 -ik rövidebb és szélesebb bordácska

vehet észre, mely a fedelek közepébe beékül, továbbá egész héja, kivéve a

köldök tájékát, likacsnem pontozást mutat.

Ezen faj úgy látszik, hogy egy közép-alakot képvisel, mely az Argiope

decüUata Chemn. és Arg. costulata Seguenza közt áll.

Méretei: a i2. ábra természetes nagyságban adja a héjat, melynek

hossza 2'«/„ és magassága l'8'%j.

Le.Uielyc : az elbbié.

AEGIOPE BAEANYAENSE n. sp.

X. tAbla, 3íi—e és la— e ábra.

Nagyon kicsiny és lapos alak, házának fkörvonala ötszöges ; homloka
többé kevésbbé öblösen kikanyargatott, st szárnyszer; oldalai mene-

dékesen kerekdedek ; zárvonala a köldök mindkét oldalán homorú, a csr
élei szintén kissé homorúak és az araea mérsékelt magas. A deltidiális

nyílása nagy és tojásdad alakú. Úgy a nagy-, valamint a kisfedele laposan

domborodottak és mind a két fedél közepén egy széles sekély rovátka látható,
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mely az egyik oldalon a homloktól a köldökig, a másik oldalon a csr eletöl

a homlokig húzódik. A csre kiálló és kevésbbé sincs görbítve. Héja sima

és finoman pontozott, és egyéb díszítést nem mutat.

Méretei: a 3« ábra természetes nagyságban adja a héjat, melynek

hossza 1-4'«/^, szélessége 1*8 '»%. A la—e alatt ábrázolt alakot szintén éhez

a fajhoz számítom. A két alak közt némi eltérések mutatkoznak ugyan,

mivel az utóbbinál a csr kissé hátrafelé van görbítve és a homloka is

jobbacskán kikanyargatott, de megtartási állapota oly rossz, hogy ezt egész

biztonsággal az elbbitl elválasztani nem tudom. Méretei még kisebbek,

mint az elbbi példányé; magassága 1'2"J^ és szélessége l'%i.

Leihely: az elbbieké.

ARGIOPE BÖCKHI n. sp.

X. tábla, 5a—c és 6a—c ábra.

Az Argiope Böckhi igen kicsiny, ékes és ersen jellegzett alak. Ferde

tojásdad körvonalú házának szélessége nagyobb a magasságánál és oldalai

homlokával körívben folynak össze. Nagy-fedele mérsékelten domborodott,

csre elre ugró, kissé befelé görbült; zárvonala egyenes és a héj egész

szélességében terül el, araeáj a háromszög s lapos, foramenje nagy és sekély,

keskeny deltidiális lemezkék által határolva. Kis fedele megközelíti a félkör

alakot s a nagy fedélnél kevésbbé domborodott; köldök tfíján a legdombo-

rúbb, a homlokvonal felé mindinkább ellaposodván.

Úgy a nagy-, mint a kis-fedelen 8, ersen kiálló rednemíí borda jelent-

kezik, melyek a csr, valamint a köldök alatt kezddnek s a homlokvonal

felé mindinkább ersebben lépnek eltérbe. Ezen kívül mindkét fedél alsóbb

részén középpontos vonalak mutatkoznak, minek folytán ott, hol e közép-

pontos vonalak a rednemíí bordát keresztezik, csinos díszítmény támad.

Mindezt rajzunk híven adja vissza.

Ezen alakot Böckh úr Magyar-Hidas közeieben eljöv, a lajtamesz-

szel gequivalens azon rétegekbl gyjtötte, melyeket, ugyancsak meg a

fels mediterránhoz tartozó, congeria, melania, neritina stb. tartalmazó

édesvízi réteg fed.

Méretek: a 6« ábra természetes nagyságban tünteti el e díszes

kagylót, melynek magassága l'3%i, szélessége pedig 1"8'"^.

Leihely : Magyar-Hidas Baranyamegyeben. Fels mediterrán. Az ~j<(—c

alatt ábrázolt héjat szintén az imént leirt fajhoz számítom. Ezen fajnak kis

fedelét képvisel egy héját egyetlen egy példányban találtam a baranyavári

lajtamészben és ez az egy példány is olyan rossz megtartási állapotban van,

hogy tüzetesebb meghatározást nem enged. A héj nagyságára nézve ez

utóbbi jóval nagyobb, mint az Argiope Röckhnek megfelel kis fedele, de

úgy az alakja, valamint a küls díszítménye megegyezik amazzal.
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TEBEBRATULINA PARVA n. sp.

X. tábla, 4a

—

e ábra.

Mikroskopiai apró alak, háza tojásdad mindkét fedele igen mérsé-

kelten domborodott, nagy fedele azonban valamivel erösebben mint a kis

fedele. A csre egyenesen kiáll és a nyílás által tompított; nyílása, ugy

látszik, még lejebb húzódik, akis fedél köldöke felé ; ez utóbbi része egyenes

vonalú és csak az oldalak felé szárnyszeren szélesedik ki. Ezen körülmény,

valamint a tompított csr is azt kívánja, hogy ezen alakot a Terebratulinák-

hoz sorozzuk, daczára annak, hogy héjának pontozása már nem figyelhet,

és így simának látszik, mely körülményt azonban a rossz megtartási

állapotnak vélem tulajdoníthatni.

Méretei: a 4-:^ ábra természetes nagyságban adja az alakot, magas-

sága 1%, szélessége 0-7%.

Leihely: Baranyavári lajtamészköbánya Baranyamegyében. Fels

mediterrán.

Szabadjon végre még azon Pleurotoma Cacellensis Costa leírását és

ábráját is adnom, mely a Báannev község mellett lév homokos márgából,

és pedig ama kbányából származik, melyet annakidején a fels mediterrán

márgát áttör bazaltba vágtak.

PLEUROTOMA CACELLENSIS COSTA.

X. tábla, 8a—d ábra.

Pereira da Costa F. A. « Gastéropodes dés dépôts tertiaires du Portugal»

Pag. 243, Tab. XXVIIL, fig. 8a, h.

Háza toronyalakú, a csúcsos tekercs 2 kezdet- és 7 közép-csavarulatból

áll, melyek mindegyike az alapon, közel a varrányhoz, dagadt gumókkal

van ékesítve. A varrány kevéssé van kivájva, s kissé hullámzatosnak tnik

fel az által, hogy mindegyik csavarulat párkánya a rákövetkez csavarulat

gumóínak ell lev részére áthúzódik.

Szembeötl továbbá az, hogy a csavarulatok egész felülete rácsos,

mely az által keletkezik, hogy a növekedési vagy hosszsávokon harántcsíkok

keresztbe húzódnak ; ez utóbbiak még a gummókon is átvonulnak.

A gummósoron felül minden csavarulaton három efféle harántcsík

látható ; ez utóbbiak utolsóján néha csak kett van jelen. A gummósoron

alól e csíkok szélesek és mélyek, s a közterek pedig kerekdedek lesznek.

Az alapon vagy helyesebben a csatorna küls részén a harántcsíkok ellen-

tétben srbben állanak és kevésbé élesen vehetk ki.

A növekedési sávok nagyon hosszúra kinyújtott S bet alakjában

tnnek el, melynek alsó görbülete a felsnél ersebben van kitntetve.

E növekedési sávok az utolsó csavarulat alsó részére is folytatódnak, ezen
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egész részt nagy ívekben fedvén, mire azután ellentétes irányban görbülnek,

a csatornával párhuzamosan vonulván egészen a kivágásig, melylyel

végüket érik.

A nyílás hosszúkás-tojásdad, fels szélén szögletes. A jobb száj-

párkány éles és sinust képez, mely a csavarulatok fels részén jelen lev
növekedési sávoknak S-alakú görbületének felel meg. A szájpárkány alsó

része kitágul és domború. A bal szájpárkányon át vékony lemez húzódik,

mely a köldökszer bemélyedést egészen elfedi. A csatorna rövid, szóles es

alapján kitágul.

Lelkelijc : Báan Baranyamegye, fels mediterrán, szürke márgából,

hol a most már felhagyott bazaltköbányában találtatott, hol a nevezett

rétegeket a bazalt áttöri.


