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A ZSUPANEKI FELS-MEDITEBEANKOEÚ TÁLYAG

FOEAMINIFERÁL

Fkanzenau AaosTON-tól Budapesten.

Orsovától északra a Cserna völgyében fekv Zsupanek helységtl

nyugatra fellép neogenkorú tályagnak eljöttét elször tüzetesebben

Dr. SchafARZiK Ferencz a magyar kir. Földtani Intézet 1890. évi felvételi

jelentésében ismerteti, a mennyiben annak nemcsak geológiai viszonyait

irja le behatóan, hanem a belle gyjtött szerves maradványok alapján a

badeni tályaggal az egykoruságát kétségkívülien kimutatja.

A közlött kövület-jegyzékben 32 molluska-fajjal társulva elfordult

egy crustacea-maradvány, a Lithothamnium ramosissimum Ess. és a fora-

miniferák közül a Heterostegina costata d'ORB. faj, míg a többi e rend
alakoknak b elfordulása a leirásban csak általánosságban van felemlítve.

Utóbbiaknak megvizsgálására Dr. Zimányi Károly úr nyújtotta nekem

a módot, ki a múlt évben az Al-Duna vidékén járva, a tályagból egy adagot

gyjtött és azt rendelkezésemre bocsátá.

E tályag, a róla adott leírásnak megfelelen, kékesszürke szín volt.

A benne elforduló nagyobb kövületekbl két Columbella-héjat, a Bucci-

num (Zeuxis) Hörnesi MAY.-t, egy átmeneti alakot a Buccinum restitutia-

num Font. és a Hörnesi May. között és egy kicsi Capulus-héjat sorol-

hatok fel.

A. tályag vizben könnyen szétes és iszapolási maradéka, mely az

agyagpróbának alig számbavehet részét teszi ki, nagyobbára szerves ma-
radványokból és azok töredékeibl, alárendelten Quarzszemekbl és csil-

lámpikkelyekbl van összealkotva.

Az iszapolási maradékban a foraminiferák mellett mikroskopos nagy-

ságú molluskák, echinus részek, egy ostrakoda-héj, egy halcsigolya és

legalább két fajhoz tartozó ctolithok fordultak el.

A foraminifera anyagban a megállapított fajok ezek.

Biloculina ventricosa Ess. A két példány jóval gömbölybb a Reuss

lerajzolta héjnál. — Mint ritkaság elfordul a kosteji homokos agyagban

s a wieliczkai sóagyagban.

Spiroloculina excavata d'ORB. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagból,

a kosteji homokos agyagból, a letkési tuffszerü homokkbl, nemkülönben
a badeni tályagból és a wieliczkai sóagyagból, ismeretes.
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Miliolina Schreibersii d'ORB. sp. Bséges anyagom vizsgálata alkal-

mával megállapíthattam, hogy a d'ORBiQNY-féle Adelosina pulobella, e

fajnak egy fiatalkori alakja, valamint azt is, hogy a Brady- I. le Miliolina
separans sem egyéb, mint rendhagyóan ntt példányok e fajból. — Honoe
a fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos
márgában és a badeni tályagban.

Miliolina vemisla Karr. sp. Egy héj. — Ez ideig csak a kosteji

homokos agyagban fordult el.

Miliolina Haklingeri d'ORB. sp. E nagy faj gyakori töredékeit talál-

tam. — Elfordul a fels lapugyi tályagban, a kosteji homokos talyagban,

a rákosi lajtamész foraminifera homok szintjében, a badeni tályagban ée b

wieliczkai sóagyagban.

Miliolina Cnvieriana d'ORB. sp. (Quiuqueloculina Ungerianá <1'Orb.)

Gyakori.— A kosteji homokos tályagban gyakori, a letkési tuffszer homok-
kben és a bujturi homokos márgában ritka, a badeni tályagban gyakori,

a wieliczkai sóagyagban nem ritka.

Miliolina Ungerianá d'ORB. var. stenostoma Karr. sp. Egy példány.

E fajt a kosteji tályagban és a rákosi lajtamész foraminifera homok szint-

jében ritkának találtam.

Miliolina Akneriana d'ORB. sp. Két példány. — A fels lapugyi

tályagban, a kosteji homokos tályagban, a badeni tályagban es a wieliczkai

sóagyagban ritka, ellenben gyakori a bujturi homokos márgában, valamint

a rákosi lajtamészréteg foraminifera homokjában.

Miliolina sp. A Quinqueloculina Krenneri FRNZN.-ra emlékeztet Inj.

Articulina sulcata Rss. Két példány. — A fels lapugyi tályagban, a

kosteji homokos tályagban és a bujturi homokos márgában ritka, a rákosi

lajtamész-képlet foraminifera homokjában gyakori, a badeni tályagban éa

wieliczkai sóagyagban igen ritka.

Hauerina compressa d'ORB. Látszólag vastag, mert kicsi példány.

melynek utolsó kanyarulatán csak három kamra volt számolható. — Mini

ritkaság a nussdorfi lajtamészbl ismeretes.

Peneroplis Hanerii d'ORB. sp. Igen kicsi héj. — A fels-lapugyi talyag-

ban és a kosteji homokos tályagban ritka, a bujturi homokos márgában

nem ritka, ellenben gyakori a rákosi lajtamész foraminifera homokjában.

Alveolina meló Fichtel & Moll, sp. Kopott felület bej. — A fels-

lapugyi tályagban ritka, a kosteji homokos tályagban nem ritka, de gyakori

a bujturi homokos márgában és a rákosi lajtamész foraminifera homok

szintjében.

Textularia carinata d'ORB. A gyakori héjak mindig ékalakuak. -

A fels-lapugyi tályagban, a letkési tuffszerü homokkben gyakori, a 1

homokos tályagban nem ritka, a bujturi homokos mariul -un ritka, B badeni

tályagban és wieliczkai sóagyagban pedig gyakori.



40

Textularia serrata Ess. sp. Két héj. — A kosteji homokos tályagban

és wieliczkai sóagyagban egyaránt ritka.

Textularia articulata d'OEB. Három példány. — A bujturi homokos

márgában és a badeni tályagban gyakori.

Textularia gramen d'ORB. Gyakori kicsi héjak. — A kosteji homokos

tályag nem ritka, a badeni tályag gyakori és a wieliczkai sóagyag ritka alakja.

Textularia abbreviata d'OitB. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagban

ritka, nemkülönben a kosteji homokos tályagban és a letkési tuffszerü

homokkben, míg a wieliczkai sóagyagban gyakori.

Bulimina inflata Seg. Három a karcsú alakuakból való példány. —
A letkési tuffszerü homokkben nem ritka.

Bulimina inconstans Egg. A széles formának gyakori héjai. — Az

ortenburgi neogen marin-rétegekbl ismert faj.

Bulimina aculeata d'ORB. A zömök héjak ritkák, a hosszura nyúltak

gyakoriak. — A letkési tuffszerü homokknek, a badeni tályagnak és wie-

liczkai sóagyagnak egyaránt nem ritka alakja.

Bulimina cuspidata Frnzn. Ritka. A zágráb-környékj markuseveci

homokknek egy alakja.

Bulimina porrecta Frnzn. Nem ritka. — Elfordult az elbbinek

társaságában.

Bulimina socialis Born. Eitka.— Az elbbi kettvel együtt találtatott.

Bulimina affinis d'ÛRB. A porembai tályágból Rhezák által ismerte T

tett karcsú alakváltozathoz hasonló ritka héjak. — Mint ritkaság ismert a

letkési tuffszerü homokkbl is.

Bulimina pyrula d'ORB. A ritka héjak a markuseveciek alakjaival

bírnak. — A fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, a badeni

tályagban ritka, a wieliczkai sóagyagban pedig rendkívül ritka forma.

Bulimina ovata d'ORB. Egy héj. — Az elbbi fajnál említett helyeken

hasonló mennyiségben, de még a letkési tuffszerü homokkben is ritka.

Bulimina elegáns d'ORB. Az egyedüli példánynál a kamráknak elren-

dezése nem olyan szabályos háromsoros, mint a markusevecinál, hanem

inkább hasonlít a Brady által ismertetett egy héjhoz. Nyilasa egy széles,

mély vályúban van.

Bulimina n. sp. Bitka.

Bolivina punctata d'ORB. A kis-czelli tályaggal egykorú romhányi

tályagban talált alakhoz hasonló négy töredék.

Cassidulina punctata Ess. A nem ritka héjak pórusai igen finomak. —
A fels-lapugyi tályagban és a wieliczkai sóagyagban ritka.

Cassidulina oblonga Ess. A résalaku nyilast a nem ritka héjakon

egy inkább ovális alakú helyettesíti. — Ugyanazon helyeken és mennyiség-

ben, mint az elbbi faj, azonfelül gyakori még a letkési tuffszerü homok-

kben.
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Glandulina rotiindata Ess. A két példány nyilasa hegyesebb csúeson
ül, mint a Zágráb-környékieknél. — Elfordul a grinzingi márgában es a
lemberg-környéki borostyánköveket hordó neogen-marin rétegeknél veti

homokban.

Nodosaria scabra Ess. E faj töredékei gyakoriak. — A kostej i ho-

mokos tályagban és a badeni tályagban ritka, a wieliczkai s. .agyagban

nem ritka.

Nodosaria Brusinae Frnzn. Egy négy kamráju töredék. — Mostanig
csakis a markuseveci homokkbl ismert, melynek foraminiferái való-

színleg egy neogen-marin rétegbl kerültek be.

Nodosaria sp. Négy különböz alakú töredék.

Cristellaria limbata Ess. Két héj. — Ezen eredetileg oligocän-alak

már a letkési tuffszer homokkben is elfordult.

Amphimorphina Haueriana Neug. Csekély számú töredékek. — Mint

ritkaság fellép a fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, úgy-

szintén a wieliczkai sóagyagban.

Globigerina bulloides d'ORB. Nagy nyílású, rendesen csak 02 milli-

méter hosszú, gyakori héjak. — Szintén gyakori faj a fels-lapugyi tályag-

ban, a kosteji homokos tályagban, a letkési tuffszer homokkben és a

wieliczkai sóagyagban, ellenben ritka a bujturi homokos márgában, a

rákosi lajtamészrétegeknek a foraminifera homok szintjében és a badeni

tályagban.

Globigerina triloba Ess. A nem ritka példányok jóval nagyobbak az

elbbinél. — A fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban. a

letkési tuffszer homokkben és a badeni tályagban gyakori, a bujturi

homokos márgában nem ritka, a wieliczkai sóagyagban pedig ritka.

Globigerina Dutertrei d'ORB. Nem ritka. — Sajátságos véletlen, hogy

ezen mostanig csak élnek ismert fajt majdnem egyidöben ezen lerakodás-

ban, valamint egy Máramaros megyébl, Dragomérfalva környékérl szár-

mazó próbában találtam meg.

Pullenia bulloides d'ORB. sp. Egy sérült héj. — Eitka a fels-lapugyi

tályagban, a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos márgában es a

badeni tályagban, gyakori pedig a letkési tuffszer homokkben.

Discorbina planorbis d'ORB. sp. Három sérült héj. — A fels-lapugyi

tályagban, a rákosi lajtamész- képzdmény foraminifera homok rétegében

és a badeni tályagban ritka, nem ritka a kosteji homokos tályagban és a

letkési tuffszer homokkben, ellenben gyakori a bujturi homokos mar

ban és a wieliczkai sóagyagban.

Discorbina rugósa d'ORB. sp. Gyakori. A bécsi medencéében elfor-

duló eme faj jelölésére d'ORBioNY a Eosalina complanata tfDie fossilen

Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien. Paris. 1846. }>. 1
/•"». Tib. Ï.

fig. 13—15.) nevet használta. — A faj különben ritka a fels-lapugyi éfl
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badeni tályagban, nem ritka a kosteji homokos tályagban és a letkési tuff-

szer homokkben.

Truncatulina lucida Ess. A három példány spiraloldalon a középrész

kanyarulatait callosus tömeg fedi.

Truncatulina Ungeriana d'ORB. sp. Két sérült héj.—A fels-lapugyi

tályagban, a badeni tályagban és a wieliczkai sóagyágban gyakori, a letkési

tuffszer homokkben nem ritka, a kosteji homokos tályagban ritka.

Truncatulina Bouèana d'ORB. Nem ritka. — A fels-lapugyi tályag-

ban, a kosteji homokos tályagban ritka, a letkési tuffszer homokkben

nem ritka.

Heterolepa Dutemplei d'ORB. sp. Az utolsó kanyarulat kamráinak

száma 6 és 9 között változik. Gyakori faj. — Ritka a fels-lapugyi tályag-

ban és a bujturi homokos márgában, nem ritka a kosteji homokos tályag-

ban és a wieliczkai sóagyágban, gyakori a letkési tuffszer homokkben és

badeni tályagban.

Heterolepa Girardana Ess. sp. Gyakori.— A kosteji homokos tályag-

ban és a bujturi homokos márgában ritka, a letkési tuffszer homokkben

gyakori.

Puluinulina umbonata Ess. Gyakori. — Hasonlóképen gyakori a

letkési tuffszer homokkben, de ritka a bujturi homokos márgában.

Pulvinulina Hauerii d'ORB. sp. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagban

és a letkési tuffszer homokkben gyakori, ellenben ritka a kosteji homokos

tályagban, a badeni tályagban és a wieliczkai sóagyágban.

Rotálta Beccarii L. sp. Ersen kopott, kicsi héj. — Eitka a fels-

lapugyi és badeni tályagban, nem ritka a letkési tuffszer homokkben,

gyakori pedig a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos márgában

és a rákosi lajtamész-képzdmény foraminifera homok rétegében.

Nonionina communis d'ORB. Gyakori. — A fels-lapugyi és badeni

tályagban ritka, a wieliczkai sóagyágban nagyon ritka, nem ritka a bujturi

homokos márgában, gyakori a kosteji homokos tályagban, a letkési tuffszer

homokkben és a rákosi lajtamész-rétegek foraminifera homok szintjében.

Polystomella macella Fichtel & Moll. sp. Három példány, melyek-

nek középrésze duzzadt ugyan, mint a Polystomella crispa L. sp.-nél, de

melyeknél a köldökkorong hiányzik. — Szintén ritka faj a letkési tuffszer

homokkben, ellenben gyakori a bujturi homokos márgában és a rákosi

lajtamész-lerakodás foraminifera homok rétegében.

Heterostegina costata d'ORB. Dr. Schafarzik jegyzékében szerepel

faj. Az általam vizsgált anyagban hiányzik.

A közlött összeállítás szerint tehát a zsupaneki tályagból 54 foramini

fera faj volt kimutatható, a melyek közül, miután három csak nemi meg-

határozásokat engedett, 51 marad a fauna jellemének kipuhatolására.
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Ez utóbbiak a

Bulimina inconstans Egg„
« cuspidata Frnzn.,

« porrecta Frnzn.,

« soeialis Born.,

« elegáns cI'Orb.,

Nodosaria Brusinae Frnzn.,

Globigerina Dutertrei d'ORB.,

Truncatulina lucida Ess.

kivételével valamennyien honosak hazánk, a bécsi medencze, valamint a

galicziai második mediterran emelet lerakodásaiban, még pedig elfordul :

31 faj, az a tárgyalt lerakodáshoz térbelileg legközelebb fekv kosteji

homokos tályagban,

26 a lapugyi tályagban,

23 a letkési tuffszer homokkben, a badeni tályagban és a wieliczkai

sóagyágban,

18 a bujturi homokos márgában, de csak

11a rákosi lajtamész rétegeknek foraminifera homokszintjében.

Mint e kimutatásból látható, a foraminifera fauna jelleme egyez

avval, a mit Dr. Schafarzik a molluskák tanulmányozása folytán nyert.

A foraminifera fauna még most is él 34 alakja révén következtethet-

jük, hogy a tályag lerakodása egy nem igen mély tengerben ment véghez,

mert 22 olyan forma van jelen, mely határozottan a sekély vizeket kedveli

és csak három, mely ezidei ismereteink szerint a mély tengereket lakja,

míg a többiek közepes mélységekben tartózkodnak.

A vizsgálatra átengedett anyagért legyen szabad Dr. Zimányi Károly

barátomnak e helyen is köszönetemet nyilvánítani.


