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A gyűjtést Bakonynánán kezdtem el a Gaja-völgyben. Erről a 
lelőhelyről N oszky  (1) ad pontos térképet. A feltárás a hegyoldalban, 
a Gaja-patakkal párhuzamosan haladó út mentén fut végig. Faunát 
részben törmelékből, részben robbantással az orbitolinás mészkőből 
és a glaukonitos márgából gyűjtöttem. A világos drapp, tömött, jól 
rétegzett és nagyon szívós orbitolinás mészkő a Prém-malomtól 
К -re, mintegy 200 m-nyire bukkan elő és vagy 200 m-en keresztül 
követhető. Kevés kövületet és főkép kőbeleket tartalmaz. Exogyrák, 
pedertek, brachiopodák kerültek elő gyér számmal. Ennek, a kétség
telenül zoogén eredetű mészkőnek a korát N ószky  apti-albai-nak 
veszi és vastagságát 15—20 m-re becsüli. Mészégetésre használják.

A glaukonitos márga részben közvetlenül az orbitolinás mész
kőre, részben egy sötétszürke, homokos, kevés glaukonitot tartal
mazó mészkőre települ. A nagyjából K — Ny irányú feltárás a rétegek 
csapását követi. Legaljában durva tapintású, középszürke, homokos 
mészkövet találtunk, mintegy 2 —5 m vastagságban, amelyből 
csak egy cápafogtöredék került elő. Ez a mészkő sötétszürke, homokos, 
kissé glaukonitos, csaknem kövületmentes mészkőbe megy át. Erre 
települ konkordánsan egy alig 40—50 cm-es, erősen glaukonitos réteg, 
melynek átlagos vastagságát N oszky  2 m-re becsüli. Kőzettani 
szempontból nem homogén. Kisebb-nagyobb tömör darabok soro
zatából áll. A keményebb részek közti teret laza, erősen glaukonitos 
márga tölti ki. Kövületekben nagyon gazdag, többszáz tüskebőrűt és 
cefalopoda-töredéket gyűjtöttem belőle. A kövületek főképpen a 
laza, glaukonitban gazdag márgarészekben találhatók. A glaukonit- 
tartalom növekedését a nagy tömegben rothadó szerves maradványok 
redukáló hatásával lehet magyarázni (2). A glaukonitizáció redukciós 
folyamatában vas és kálium halmozódhatik fel, ezek esetünkben az 
alaphegység permi homokköveinek biotitjából származhatnak. Csa- 
já g h y  szerint glaukonitos szintünk csekély káliumtartalma miatt 
kitermelésre nem érdemes.

A faunában főképpen iszapos fenéket kedvelő, vékonyhéjú tiiske-
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bőrűek, tiirrililesek és nyíll Lengerben úszó ammonitesek találhatók 
legnagyobb számmal. Néhány csigát és egyetlen kagylót gyűjtöttem 
még. Nagy egyedszám mellett a fajok száma kicsiny. A tüskebőrűek 
közül leggyakoribbak a Holaster-ek (új fajok), gyakori a Catopygús 
cylindricus D esor  és Hemiaster minimus A g a ssiz . A szabályos 
sünök nagyon ritkák, mindössze egy Peltastes-1 és egy Cidaris-iélét 
találtam. Ammonitesek közül néhány igen szép, pirites héjú Stolic- 
kaja dispar példányt sikerült gyűjtenem. A kövületek megtartása 
általában rossz. Sok a töredékes példány, amelyek már beágyazás 
előtt, az erős vízmozgás következtében törtek össze. Ezt a kövületek 
helyzete is bizonyítja, például ammonites héjdarabka szélébe echi- 
nida-héj ágyazódik. Az echinida-vázak többnyire szájnyílásukkal 
felfelé, a réteglappal párhuzamosan feküsznek, úgy, amint az az ár
apály zónában lenni szokott.

Dudaron is gyűjtöttem, a szénbánya hányóján. A talált kövü
letek a molluszkumos-nummulinás, márgás homoknak nevezett, kövület
ben nagyon gazdag rétegből származnak. A hányóra kidobott 
kövületek azonban kiégnek, szétmorzsolódnak, így a legnagyobb 
gondosság mellett sem lehet őket az enyészettől megmenteni. E fauna 
példányai héjas voltuknál fogva jelentősek. (Az itt előkerült alakok 
nagy része más lelőhelyről csak kőbél formájában ismeretes.) A héjak 
színesek, főkép a Velates schmideli Ch e m n . példányai mutatnak 
halvány drapp alapon barna rajzolatokat (zegzugos vonalak, vagy 
pontozások).

Innen a következő fajokat határoztam meg : Aequipecten tchi- 
hatcheffi A r c h ., Septifer eurydices B a y ., Chama sp., Crassatella sp., 
Pectuncnlus sp., Corbis maior B a y a n , Modiola sp., Cerithium chaperi 
B ay an  Turritella? carinifera Lk , Natica? sigaretina Lk . Velates 
schmideli (Ch e m n .), Natica ( Ampullina) perusla D e f ., Turritella 
tokodensis H a n tk e n  in coll., Scaphander jortissii B ron g nia rt  Tro- 
chus sp., Echinolampas ? alienus B it t n e r , Euspatangus sp. Az echi- 
nidákigen ritkák és rosszmegtartásúak.
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