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PLEISZTOCÉN PUHATESTEK MEGHATÁROZÁSÁNAK
MÓDSZEREI.

Irta : Dr. Rotarides Mihály.

(Az L— LIX. táblával.)

Bevezetés.

A rendszertan kétségkívül alkalmas arra, hogy az élettudo-

mányok legkülönbözbb ágai által szolgáltatott ismeretek felhasz-

nálásával áttekintést nyújtson az éllények csoportjainak egymáshoz
való rokonsági és származási viszonyáról, illetleg hogy ezeket a
csoportokat tulajdonságaik alapján elhatárolja. Ez az elhatárolás

azonban szükségképpen csak a részletek, vagyis az egyének és fa-

jok megismerésébl fakadhat. A kezdet kezdetén tehát a rendszer-

tan még taxonómia : a bélyegek törvényszerségeinek tana, fajelkü-

lönítéstan. Minthogy az egyes fajok biológiai elhatárolása csak rit-

kán lehetséges és a földtörténeti múlt fajainak esetében úgyszólván
lehetetlen is, ezért a taxonómia szükségképpen mesterséges termé-

szet, azt is mondhatnók, hogy emberirányos. Ebbl a tulajdonsá-

gából következik, hogy a tévedések bséges tárháza lehet s mint-

hogy a fajokat, hogy róluk írhassunk, el is kell nevezni, ezért a
taxonómiai úton elkülönített fajok neveinek rendszerében (a nomen-
claturában) gyakran kell zavarokkal megküzdenünk. A zavar a tu-

dományban mint névhalmozás mutatkozik és kiterjedt synonymikára
vezethet, természetes oka pedig az adott faj bélyeghatárainak meg-
állapításában mutatkozó különböz felfogás, illetleg a bélyegek
különböz értékelése.

De vannak a névhalmozásnak kevésbbé természetes okai is:

1. A nemzetközi szabályoknak megfelelen egyszer már leírt faj újbóli

leírása és elnevezése. 2. A prioritásból fakadó névváltoztatás (a fajt

újból el kell nevezni, mert nevérl kiderül, hogy elbb már más
fajra alkalmazták). 3. A taxonómiai szempontból azonos faj külön-
külön elnevezése a zoologus és zoopalaeontologus által. 4. A sza-

bályszer leírás nélkül adott puszta név (nmén nudum) nem ér-

vényes.
A fajok neve a Linné-féle elnevezéstan (nomenclatura) sza-

bálya szerint ketts : nemzetségnév és fajnév (genus és species). A
mondottak elssorban a fajra vonatkoznak, azaz a fajnévre, amely
a fajt közelebbrl határozza meg, de vonatkozik a nemzetségnévre
is. A nemzetségnév egy vagy több fajt foglal magában, (néha, külö-

nösen a régi irodalomban) pl. Helix sokat is. Ezért felosztják al-

nemzetségekre (subgenus). A késbbi kutatások folyamán különö-
sen a jelenben is él fajokat jobban, boncolástani szempontból is

megismerik, az alnemzetségeket a nemzetség rangjára emelik és ez-

zel az elnevezések rendszere egyszerbbé és jellemzbbé válik.

Másrészt azonban a faj határain belül is szükségessé válhatnak a
finomabb elnevezések ; alfajokat, változatokat, stb. állapítanak meg
és neveznek el, miáltal az elnevezés hármassá válik. Az elnevezé-
sek hármasságát részint térbeli viszonyok (horizontális elterjedéssel
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együtt járó különbségek, földrajzi rasszok) indokolják meg, részint

pedig az idbeli (vertikális) elterjedésben mutatkozó taxonómiai kü-

lönbségek. Vannak taxonomiailag nehezen értékelhet, azaz válto-

zékony (variábilis) és bélyegállandó (constans) fajok. A földtörténeti

múlt folyamán bélyegeiket hosszabb idn át megrzött fajokat ma-
radi (konzervatív) fajoknak nevezzük.

A pleisztocén puhatest fauna földtani elnye, amint erre más
alkalommal rámutattam, fként abban rejlik, hogy — bár más el-

terjedésben — , ugyanazokat a fajokat foglalja magában, mint ame-
lyek a mai faunának is tagjai és a jelenben is élnek területünkön.

Így a környezettani összehasonlíthatóság is adva van. Korábbi dol-

gozataimban összehasonlítottam a pleisztocén fauna és az él fauna
elterjedését, rámutattam tulajdonságaikra és a fajok viselkedésére,

a pleisztocén fauna értékelhetségérl is szólottám.
1 Több helyrl

ismertettem faunákat. Ezek hivatva lesznek arra, hogy segítségükkel

a pleisztocén puhatestek horizontális elterjedését megismerhessük.
Ez a megismerés közelebb fog vinni bennünket a Pleisztocén id-
szak viszonyainak feltárásához.

Jelen alkalommal — Tasnádi-Kubacska András, ked-
ves barátom felhívására — egyszer jellemzését szeretném nyújtani

hazai löszfaunánk fajainak, abból a célból, hogy ezeket föld- és

slénybúvár szaktársaim is könnyen felismerhessék. Teszem ezt f-
ként fényképek alapján.

Hangsúlyoznom kell, hogy cikkem nem vonat-
kozik a pleisztocén összfaunájára, hanem csupán
a löszök és löszféle üledékek faunájára. Az adatok
azonban a szükséghez mérten ki vannak egészítve néhány olyan

fajjal is, amelyek nem löszféle üledékekben találtatlak ugyan, de
érdekesek, vagy különösebb jelentséggel bírnak. Nem foglaltatik

benne^ a felsorolásban a mésztufák gazdag faunája.

Úgy a fényképek elkészítésénél, mint a szöveg megírásánál a

következ szempontokra voltam tekintettel :

1. Összehasonlítás az él faunát képvisel példányokkal.

2. Változékonyság.
3. A héjak felületének struktúrája (sculptura).

A régi rendszertani iskola alig számolt a változékonysággal.

Így már csekély eltérések, egyéni bélyegek, új fajok felállítására

vezethettek. Gyakran találkozunk töredékek túlértékelésével, fiatal

példányok hibás határozásával is, stb. Viszont kétségtelen, hogy
egyedülálló leletek, nagyobb jelentség ritkaságok elnevezése akkor

is helyénvaló, ha azok nem határozhatók meg teljes bizonyossággal.

1 Rotarides M.: A lösz csigaíaunája. összevetve a mai faunával, különös

tekintettel a szegedvidéki löszökre. (A Szegedi Alföldkulató Bizottság Könyvtára.

VI. Szakoszl. A) Állattani Közlemények. 8. szám. Szeged. 1931. 180 pp. — R o t a-

rides M. Untersuchungen über die Molluskenfauna dér ungarischen Lössablager-

ungen. (Festschrift Strand Vol. II. 1936—1937, p, 1— 51.) — Rotarides M A
pleisztocén puhalest fauna értékelése. Über die Bewertung dér pleistozánen Mol-

luskenfauna. (Földi. Közi. 72. 1912. p. 171 — 180 p. 267-270) - A két elbbiben*

az irodalom részletes felsorolása is megtalálható.
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A csigahéj általános jellemzése.

A csigaíajok két alapformára vezethelk vissza : a planspirára

és a turbospirára Az elbbi esetben a tekercs egy síkban csava-

rodott fel (Planorbidae), az utóbbi esetben a kanyarulatok csavaro-

dásának iránya a csavarodás-tengellyel 90°- nál nagyobb szöget zár

be. A csigahéj nem más, mint kezdeténél zárt, egy síkban vagy
spirálisan felcsavart töml, amely lefelé, azaz a szájadék felé foko-

zatosan tágul. Annak a képzelt tengelynek mentén, amely körül a
csigaház fel van csavarodva, van az orsó vagy oszlop (columella);

ezt az egyébként jóval elterjedtebb turbospira-alak esetében a ka-

nyarulatok többé vagy kevésbbé szoros érintkezés bels fala al-

kotja. Az orsó alsó végén csukott, ha a kanyarulatok nagyon szo-

rosan és a képzelt tengelyhez mindenütt közel érintik egymást és

nyitott, ha ez az érintkezés a tengely alsó vége felé többé vagy
kevésbbé fokozatosan eltávolodik, vagy általában távol marad a
tengelytl. Igazi orsóról voltaképpen csak szorosabb felcsavarodás

esetében szólhatnánk, ellenkez esetben inkább azt mondjuk, hogy
a tekercs alul nyitott. Amikor a töml kanyarulatai szorosan illesz-

kednek hozzá az elz kanyarulathoz, akkor az érintkezésnél arra

rásimulnak, ezért ebben az esetben a kanyarulat keresztmetszete

már nem lesz kör, hanem holdsarló- vagy más alak. A felcsavaro-

dás szöge (a kanyarulatok és a képzelt tengely által bezárt szög),

a kanyarulatok száma és tágulásának mértéke, továbbá távolsága

a tengelytl, azok a ftényezk, amelyek sokféle kombinációja a
csigák alakgazdagságának fforrása. A spirális felcsavarodású fajok

több alakcsoportjai a következk : gömbölyded vagy kúpos-gömböly-
ded (Helicidae egy része), tojásdad (Ver/150), lapos ( Vitrea ), fül-

szer ( Vitrina ), tornyos (£na, Mastus), hengeres (Columella ), hordó-

vagy bábalak (Orcula , Pupilla) és orsóalak (Clausiliidae).

A következ fontos tényez a nagyság. A magasság mérésé-
hez a csigaházat abban a helyetben képzeljük el, mintha az va-

lami alapsíkra tengelyével merlegesen volna felállítva A sikot

ilyenkor az utolsó kanyarulat alsó része (a szájadék alsó része)

érinti. A magasság nem más mint a csúcs és az azon pont közötti

távolság, ahol a tengely az alapsikot átfúrja. A szélesség mérésé-
hez a csigaházat úgy képzeljük el, mintha az egy éppen kell nagy-
ságú, a csigaháznak a tengelytl legtávolabb es pontjait éppen
érint hengerbe úgy volna beállítva, hogy tengelye párhuzamos le-

gyen a henger palástjával. Tehát a szélességet a csigaháznak a
tengelytl legtávolabb es pontjai határozzák meg.

A kanyarulatok mennyiségét a csúcsával felénk fordított héjon,

kihúzott tekercs alakok esetében az oldalról, illetve a szájadék
fell tekintett héjon határozzuk meg és a kezd kanyarulattól el-

indulva, a szájadék felé haladva számítjuk.

Csigáink nagy többségének tekercse jobbra csavarodik, kisebb
részük balra (Vertigo angustior és pusilla, Mastus reversalis, az
összes C/ausi7ia-félék, továbbá tüds vízi csigáink közül a Planorbis-

félék, valamint a Physa és az Aplexa). Ha a szájadék fell meg-
tekintett héj szájadéka a jobboldalra esik, akkor a tekercs jobbra
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csavarodó, ellenkez esetben balra csavarodik. A jobbracsavarodás
megfelel az óramutató mozgásának, a balra csavarodás az óramu-
tató mozgásával ellenkez irány. Csak ritka kivételként fordul el,
hogy a tekercs nem a fajra jellemz módon csavarodik, vagyis pl.

jobbracsavarodók között csak nagyon ritkán akad balracsavarodó
egyén, ezért a csavarodás irányát nyugodtan tekinthetjük fontos el-

különít bélyegnek.

Ha nem az egész héj, hanem a tekercs magasságáról szólunk,
mint fajbélyegrl, úgy azt a távolságot képzeljük a tengelyre vetítve,

amely a csúcs és azon pont között van, ahol az utolsó kanyaru-
lat az utolsóelttit a szájadéknál érinti (szájadékszöglet). A tekercs

magasságát rendszerint a szájadék magasságával szoktuk össze-
hasonlítani.

A tekercs alul, a tengely mentén, mint említettük, nyitott vagy
csukott. Ha nyitott, akkor azt mondjuk, hogy a fajnak köldöke van.
(A tökéletes planspira esetében természetesen nem beszélhetünk
köldökrl ) A tekercs tengelymenti nyílása tszúrásszer, furatszer,
tálszeren kiszélesed vagy perspektivás. Olykor az orsó (columella)

alsó, szájadékmenti szegélye félig vagy egészen ráborul az egyéb-
ként nyitott tekercsre (a columellára) : ilyenkor azt mondjuk, hogy
a köldök (részben vagy egészen) fedett.

A tekercs kezdrésze a kezdkanyarulat vagy embrionális ka-

nyarulat már a peteburkon belül kifejldik, felülete a többi kanya-
rulatokhoz képest többnyire sima s alakjára nézve is többé vagy
kevésbbé eltér a többitl. A tekercs befejez szakasza az utolsó

kanyarulat és a szájadék. Az utolsó kanyarulat és a szájadék igen

fontos bélyegeket visel magán, a héj többi részéhez viszonyítva

gyakran igen nagy és a héj tetemes részét teszi ki Az olyan faiok-

nál, amelyek szájadékpereme nem kihajló és élesen végzdik el,

továbbá különleges szájadékbélyegeik sincsenek (nincs ajakduzza-
natuk stb ) nem mindig tudjuk pontosan megállapítani, hogy kifej-

lett héjjal állunk-e szemben. Ebben az esetben csak a méret vagy
a kanyarulatszám lehet dönt.

Az a vonal, amelynek mentén a kanyarulat az eltte levt a
héj felületén érinti, a varratvonal. Ez mélyen vagy kevésbbé mélyen
fekszik, a legtöbbször aszerint, hogy a kanyarulatok ersebben ível-

tek vagy laposabbak, de a lapos kanyarulatú fajoknak is lehet mé-
lyen fekv varratvonala. A kanyarulatok szabad küls részének
ívelésébl eredeti keresztmetszeti alakjukra következtethetünk, amely
kerekded. Az ersen boltozatos ívelés azonban csaK ott marad
meg, ahol a kanyarulatok egymást könnyen érintik (pl. Valvatci). A
kanyarulatok kerületén egyes fajoknál jól kifejezett vagy tompa élet

észlelünk.

A szájadékot a régebbi irodalom hibásan szájnyílásnak nevezi.

Alakja változó, általában az utolsó kanyarulat keresztmetszeti alakja

határozza meg. Helyzete is különböz és azzal a szöggel fejezhet
ki, amelyet a szájadékperemre fektetett sík a tengellyel bezár. Az
utolsó kanyarulat csavarodásszöge gyakran más, mint a többié, pl.

a szájadék ersen lefelé irányul s ilyenkor a szájadék állása ferde

Látszólag ferde szájadék jöhet létre azáltal, hogy a küls szájadék-
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perem elrenyúlik. Az utolsóeltti kanyarulatnak azt a részét, amely
a küls szájadékperem érintkezésponlja és az orsó vége közé esik,

szájadékfalnak nevezzük. Ennek alsó részét alap vagy bázis néven
szoktuk megkülönböztetni. A küls szájadékfal által elhatárolt szá-

jadékbelsség a garat, melynek a héj küls oldalán a tarkó felel

meg. Az orsó felli és a küls szájadékperem az utolsóeltti ka-

nyarulaton vagy távol állanak egymástól, vagy egymást jobban
megközelítik, ami szintén fontos fajbélyeg. A két említett peremet
többnyire a szájadékfalra rásimuló zománcréteg (bels kanyarulat-

fal) köti össze. Ha nem simul rá, hanem lemezként emelkedik ki,

akkor azt mondjuk, hogy a szájadék pereme összefügg. Az utolsó

kanyarulat elvégzdésének alakja szerint megkülönböztetünk még
egyszer, kiszélesed, kihajló, továbbá éles, megvastagodott és aja-

kos peremet. Az utóbbi a szájadék bels szegélyén lev duzzanat,
amely lapos és széles, keskeny és magas lehet s nem mindig sza-

lad egészen végig a perem mentén, hanem esetleg annak csak alsó

részére szorítkozik. Másrészt bizonyos fajok szájadékában különle-

ges kiemelkedéseket, zománcmegvastagodásokat látunk, amelyeket
fogaknak (pl. Jaminia, Perforatella) nevezünk. Néha a kívülrl kes-

keny fogaknak látszó kiemelkedések a szájadék belseje felé mint
zománclécek folytatódnak (Pupillidae, Clausiliidae) s ezért lemezek-
nek nevezzük ket. A Clausiliidae szájadékának belsejében még
más megvastagodások, kiemelkedések is vannak, ú. n. redk.

Nem kevésbbé fontos a héj felületének finomabb domborzata,
struktúrája, mintázata (sculptura és színezdés) sem, A felületi struk-

túra a legtöbb esetben a tekercs felületébl kiemelked, szabályos
vagy szabálytalan, éles vagy tompa vonalkázás, mely a varratra

merlegesen fut le (radiális). Ha a vonalak élesek, akkor bordák-
nak (pl. Goniodiscus), ha tompábbak és elmosódok, akkor sávck-
nak, bordasávoknak (pl. Fruticicola striolata) nevezzük ket, ameny-
nyiben pedig a mélyedéseket vesszük figyelembe, akkor barázdált-

ságnak mondjuk. Ez utóbbiakat a régebbi irodalom, persze hibá-

san, növekedési vonalaknak nevezi, igazi növekedési vonalak azon-
ban csak az olyan fajoknál (és egyéneknél) fordulnak el, amelyek-
nek növekedése szakaszos, vagyis bizonyos idszakokban szünetel

(pl. egyes Helicidák). Ezeknél néha feltn vonalak alakjában ész-

leljük a növekedési szakasz lezáródását, amelyek mentén a héj

domborzatminlája és szintmintája is megszakad és az új szakasz-
ban bizonyos változásokkal folytatódik. Ritkábban a domborzat a
héj felületébl nem kiemelked, hanem abba bemélyed sávok
alakjában mutatkozik (pl. Zonitoides hammonis). A héj színe az
ásatag példányokon a legtöbb esetben nem marad meg, minthogy
túlnyomóan a héj legküls rétegére, a periostracumra szorítkozik,

ez pedig még a jelenkori, st az él példányokon is hamar pusz-
tul. Bizonyos esetekben a színezdés, akár szalagszer (Eulota,

Arianta, Cepaea ), akár más (Theodoxus ) az ásatag példányokon is

(legalább halványan) látható, minthogy kiterjed a periostracum alatt

lev oszlopos rétegre is, míg a periostracumnak a friss példányo-
kon a legtöbbször barnás alapszíne semmi körülmények között sem
marad meg hosszabb ideig, már azért sem, mert ez a réteg hamar
pusztul.
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Bizonyos fajok héján a varratvonallal párhuzamosan lefutó fi-

nom vonalkázás is van (pl. Gyraulus albus, Clausilia dubia) mely
néha az ásatag példányokon is elég jól észlelhet. Ilyenkor a bor-

dák vagy sávok és a kanyarulatokkal párhuzamos vonalkázás együt-
tesen rácsrendszert alkot. A rácsrendszer olykor ú. n. veretes felü-

lettel jár együtt, de néha csak egyéni vonás (Limaea , Stagnicola,
Radix, ritkábban Planorbis corneus). Néhány faj héjának felülete

a sávozáson kívül még finoman szemcsés-pikkelyes (pl. Ena móri-
tana), vagy gödörkék vannak rajta (pl. egyes Fruticicola- és Mo-
nacha-fajok szrgödrei). A sima felület fajok fényesek s ez a tu-

lajdonságuk a legtöbbször az ásatag példányokon is kitnik. Egyes
fajok felületi struktúrája annyira jellemz, hogy a faj a legkisebb
töredékben is biztosan felismerhet (pl. Goniodiscus ruderatus).

Az ásatag példányok színe a fajra jellemz héjszerkezettl, de
a pusztulás módjától is függ.

A meghatározás módja.

Minthogy a pleisztocén fauna (egy fajtól és néhány különleges
alaktól eltekintve) teljes egészében benne foglaltatik a recens fau-

nában is, azért meghatározásra a középeurópai recens faunával
foglalkozó munkák is használhatók, így Geyer és Ehrmann
könyve is .

2 Az elbbinek elnye, hogy figyelembe veszi a pleisz-

tocén faunát is. az utóbbinak pedig, hogy korszerbb és jellemzései

alaposabbak. Reméljük, hogy közelebbrl sajtó alatt lev magyar
munkát is forgathatunk: Soós Lajos értékes, sok tapasztalattal

megírott könyvét a Kárpáti Medence Molluszka Faunájáról. Mind-
ezeknek a könyveknek a pleisztocén fauna meghatározása szem-
pontjából minden elnyük mellett is hátrányuk az, hogy itt a szak-

embernek jóval gazdagabb anyagban kell eligazodnia meghatározó
munkája alkalmával, mint amilyen az eddig ismert pleisztocén

faunánk.
A következkben feltüntetett bélyegelemz kulcs vagy

meghatározó táblázat (clavis analytica) összeállításánál

fként a fauna célsz' r szétválogatására voltam tekintettel, ezért ez

(fként ami a recens faunát illeti) merben mesterséges és nem kö-

veti a rendszert. Az utóbbit külön állítottam össze. A táblázat ma-
gában foglalja az összes nemzetségeket, amelyek a hazai löszökben

és löszféle üledékekben fajokkal vannak képviselve. A jellemzések

azonban sokszor nem vonatkoznak az egyes nemzetségek egész
fajkomplexumára, hanem csak az itt említett fajokra. A kulcs vol-

taképen ketts tétel kizáró módszer, melynek segítségével a faj is

meghatározható, ha a nemzetség csak egy fajjal van képviselve,

azaz monotypusos. A sorok végén álló számok a köve-
tend tételre utalnak, a nemzetségnév után záró-
jelbe tett szám pedig az illet faj vagy fajok sor-
száma a rendszeres felsorolásban. A meghatározásnál

* Geyer D.: Unsere Land- und Süsswasser-Mollusken. Einfürung in die

Molluskenfaunn Daurschlands. Drille Auflage. Stuttgart, 1927. — Ehrmann P.:

Mollusken (Weichtiere) in : Die Tierwelt Mitteleuropas, II. Bánd, Leipzig, 1933.
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vagy a képekbl indulunk ki, amelyek sorrendje nagy vonásokban
a rendszert követi, vagy a meghatározó táblázatból. Mindkét eset-

ben felkeressük a fajt a rendszeres felsorolásban is. A fényképeit

alapján készült táblák a recens anyag, a változékonyság és a fe-

lületi struktúra alapos figyelembevételével vannak összeállítva.

Néha fiatal példányok, csúcsok alapján is határozhatok, más-
kor azonban a töredékek és kezd kanyarulatok meghatározása
nagy gyakorlatot tételez fel, vagy (a Clausiliidae nagy részénél) egy-

általában nem lehetséges. Csúcsrészletek faji hovatartozását úgy
dönthetjük el, hogy a töredéket a gyanított faj teljes példányával
vetjük össze, esetleg arra a nagyságra tördeljük le, amekkora a
kérdéses csúcs. Gyakran kell csigáinkat jelenkori, friss állapotú hé-

jakkal is összehasonlítanunk. Tévedések általában elkerülhetk, ha
bséges anyaggal dolgozhatunk és a fajok elkülönítését fokozatosan
végezzük. Elször csak nagyjában válogatjuk szét a faunát. A mé-
ret és alaki viszonyok szerint is hasonló csoportokból azután köny-
nyebben válogathatjuk ki az egyes fajokat. A szétválogatáshoz ki-

sebb nagyítású olvasólupét használunk, amellyel számos csigahéj

egyszerre tekinthet át, az apró fajok pontos meghatározásához
azonban ersebb nagyítású lupét kell igénybe vennünk. A megha-
tározás helyességét binokuláris szfereomikroszkópon ellenrizzük.

A nemzetségek meghatározó táblázata.

1. A héj két teknbl áll, nem tekercsalakú (kagylók) 2
— A héj tekercsalakú (csigák) 3
2. 10 mm-nél többnyire hosszabb, gömbölyded, elüls és hátsó
pereme csaknem egyforma, a csúcs megközelítleg közép-
állású . Sphaerium Scopoli 1777, (101— 102.).

— 10 mm-nél többnyire rövidebb, rövid tojásdad-alakú, a csúcs
a közép mögött van, ezért az elüls rész mindig hosszabb
a hátsónál .. Pisidium C. Pfeiffer 1821, (104— 105.).

3. A tekercs egy síkban csavarodott fel, planspira, többé vagy
kevésbbé lapos korongalakú 4

— A tekercs nem egy síkban csavarodott fel, a tengellyel, i!l.

az oszloppal szöget zár be, turbospira vagy más
. 13

4. A szájadék szabályosan kerek, az utolsó kanyarulat által

nincs bemetszve, a héj 3—3’3 mm széles

Valvata Müller 1774, (részben, lásd még a 48. tételt).

— A szájadék nem szabájosan kerek, különböz alakú, az
utolsóeltti kanyarulat által be van metszve, a héj a bonc-
tani viszonyok tanúsága szerint balra csavarodó (Planorbidae) 5

5. A kanyarulatok a héj peremén nincsenek éllel határolva, ke-

rekdedek 6— A kanyarulatok küls szélén határozott vagy tompa él van 8
6. A tekercs nagy, vastag korongalakú, felül csak kevéssé süly-

lyed be, alul tölcséresen bemélyed, a kifejlett héj 25 mm
széles és 10 mm magas (vagy nagyobb)

Planorbis M ü 1 í e r 1777, (76.)

— A héj szélessége 7 mm-nél kisebb 7
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7. A tekercs vastag korongalakú (5—6 mm széles, 2 mm ma-
gas), igen lassan gyarapodó, szíjszeren van felcsavarva, fe-

lül melyen, tölcsérszeren besüllyed, alul csaknem egészen
lapos Bathyomphalus Charpantier 1837,(87.).

— A tekercs laposabb, gyorsan gyarapodó, felül tálszeren be-

mélyed, az utolsó kanyarulat nagyon kiszélesedik, a szája-

dék ferdén áll, elliptikus (peremén ritkán tompa éllel).

... Gyraulus Charpantier 1837, (84—86.).

8. A kifejlett példányok elérik a 20 mm szélességet, laposak,
a kanyarulatok kerületén fonálszer él van

Tropidiscus Stein 1850,(77—78).
— A tekercs szélessége 10 mm-nél kisebb

9. A tekercs igen lapos korongalakú, az él igen kifejezett, a
kanyarulatok szélesebbek, mint magasak, számuk 5 V2—

7

Spiralina Martens 1899,(79—81).
— A tekercs kevésbbé lapos, az él tompább
10. Kicsiny, 2—3 mm széles, három kanyarulata lazán van fel-

csavarva, az él tompa Armiger Hartmann 1843,(88.).
— A tekercs szorosabban van felcsavarodva, a kanyarulatok

száma nagyobb.
1 1. Korongalakú, 5— 6 mm széles, és 1'5 mm magas, a kanya-

rulatok nem borulnak egymásra, számuk 5—8, alul lekerekí-

tettek vagy szögletesek, felül tompa élük van, a szájadék
szélessége és magassága kb. egyforma, gyakran ers ajakuk
van. Anisus Studer 1820,(81—83.).

— A héj lencsealakú, a kanyarulatok ersen egymásra borulnak

12. Kevésbbé lapos, az utolsó kanyarulat belsejében 2—3 zo-

máncléc van Segmentina Flemming 1818, (90.).

— Igen lapos lencsealakú, igen határozott éle van, utolsó ka-

nyarulatában nincsenek zománcélek
Hippeutis Charpantier 1837, (89.).

13. A tekercs balra csavarodik :

— A tekercs jobbra csavarodik
14. A héj orsóalakú, a csúcsnál elvékonyodó, itt többnyire hen-

geres, a tekercs ersen megnyúlt, a szájadékban lemezek
vannak (Clausiliidae)

— A héj alakja más (hegyes torony- vagy tojásdad alak)...

15. A héj felületesima Cochlodina Férussac 1821,(27.).

— A héj felületén élesebb vagy tompább bordák vannak
16. A bordák tompák, rikábban állanak

Vestia P. Messe 1916, (33.).

— A bordák élesek, srn állanak

17. A héj 15—17 mm magas, karcsú
Laciniaria Hartmann 1842, (31, 32).

— A héj 12— 13 mm magas, hasasabb
Clausilia Draparnaud 1805, (28, 29.).

18. A héj tojásdad vagy ellipsoida alakú, kicsiny, F6— 18 mm
magas fajok, a szájadék belsejében lemezszer fogak vannak,

a szájadék küls oldala mélyen, árokszeren be van nyomva
Vertigo Müller 1774, (részben, lásd még a 38. tételt, 11.).
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— A tekercs tornyos vagy kúpos, jóval nagyobb tajok 19

19. A héj 14— 15 mm magas, felülete eisen, szabálytalanul sá-

vozott, a szájadék kitüremlik Mastus Köbeit 1881,(25.).

— A héj felülete sima, a szájadék nem türemlik ki 20
20. A tekercs tompán kúpos, a héj magasságának kb. V&-ét te-

szi ki, a héj szélessége jóval nagyobb a fél magasságnál
Rhysa Draparnaud 1801, (74.).

— A tekercs hegyesebb, a héj orsóalakú, szélessége jóval kisebb,

mint a fél magasság Aplexa Flemming 1820, (75.).

21. A héj tornyos, hengeres vagy hordóalakú, a tekercs kihú-

zott, többnyire hosszú 22
— A héj gömbölyded, gömbölyded-kúpos, vagy lapos, a tekercs

csak kevéssé emelkedik ki. rövid 39
22. A héj tornyos, csúcsán kúpos, a tekercs rövidebb vagy hosz-

szabb, mint a szájadék 23
— A héj hengeres vagy hordóalakú, a tekercs magasabb a szá-

jadéknál (Pupillidae, részben) 35
23. A tekercs rövidebb, mint a szájadék 24
— A tekercs hosszabb, vagy olyan magas, mint a szájadék ... 25
24. A kanyarulatok száma 3—4, gyorsan növekednek, az utoisó

hosszúkás, a héj tetemes részét alkotja, a szájadék tojás-

alakú, felül hegyes szöget képez, pereme éles

Succineo Draparnaud 1801, (1— 4.).

— A kanyarulatok száma 5, az utolsó gömbölyded, a héj tete-

mes részét alkotja, a szájadék tojásalakú, felül hegyes szö-

get alkot, pereme éles, a tekercs rövid kúpalakú
Radix Montfort 1810, (71 — 72).

25. A tekercs oldalt nem ívelt körvonalú, (a küls oldalára fek-

tetett egyenes csaknem az összes kanyarulatokat érinti), he-

gyes vagy kihegyesed kúp 25
— A tekercs oldalt ívelt körvonalú, (a küls oldalára fektetett

egyenes csak két szomszédos kanyarulatot érint), a csúcs
tompa 30

26. A kanyarulatok meglehetsen laposak, a varratvonal nem
fekszik mélyen 27

— A kanyarulatok ersebben íveltek, kerekdedek, a varratvo-

nal mélyebben fekszik 23
27. A tekercs keskeny, kihegyesed kúp, lassan gyarapodik, a

fels kanyarulatok különösen fels részükön laposak, az
utolsó kanyarulat ersebben ívelt, nagy, a héj magassága 50
mm vagy kisebb Limnaea Lamarck 1799, (27.).

— A tekercs az utolsó kanyarulathoz viszonyítva nem hegyese-
dik ki feltnen, egyenletesebben gyarapodik, a kanyarulatok
szabályosan íveltek, az uiolsó kanyarulat nem növekedett
meg feltnen, a héj magassága 20—22 mm, gyakran kisebb,

ritkábban nagyobb Stagnicola Leach 1830, (69—70).
28. Nagyobb, ers héjú, szájadéka felül lekerekített

Viviparus Montfort 1810, (95.).

— Kisebb, legfeljebb 10 mm magas fajok 29
29. A hét tojásdad-kúpalakú, aránylag karcsú, a kanyarulatok er-
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sen íveltek, lépcssen ülnek egymáson, a varrat nagyon mé-
lyen fekszik, a szájadék tojásdad-alakú

Galba Schrank 1803,(73.).
A héj hegyes kúpalakú, de magasságához képest aránylag
széles, a szájadék kerekded, fels szögletében lekerekített,

a kanyarulatok többé vagy kevésbbé íveltek

. __ Bithynia Leach 18Í8, (94.).

30. A szájadékban fogak vagy lemezek nincsenek 31— A szájadékban három vagy több fog, ill. lemez van 33
31. A héj sima felülel, legfennebb 6 mm magas

Cochlicopa Risso 1826, (5.j.— A héj felülete nem sima, sávozott vagy finoman szemcsés-
pikkelyes, magassága 16—20 mm 32

32. A héj nagyobb, felülete alig sávozott, a szájadék pereme
nem hajlik ki Zebrina Held 1837, (23.).

— A héj kisebb, felülete durván sávozott és szemcsés-pikkelyes,
a szájadék pereme kihajlik Ena Túr tón 1831, (24.).

33. A szájadékban 8 lemez van, a héj 7—8 mm magas, finoman
vonalkázott felület Abida Leach 1831, (6.).— A szájadékban 3 fog van 34

34. A héj magassága 10 mm körüli Jaminia Risso 1826,(26.).
— A héj magassága 2 mm vagy kisebb

Carychium M ü 1 1 e r 1774. (67.).

35. A héj hengeres 36
— A héj hordó-, báb’ vagy tojásdadalakú..., 37
36. Oszlopalakú, az utolsó kanyarulat kissé hasasabb, a héj fe-

lülete csaknem teljesen sima, magasság 3 mm körül

Columella Westerlund 1878, (14.).

— Hengeres, magassága nem éri el a 2 mm-t, felülete finoman
vonalkázott (bordás) Truncatellina Lowe 1852,(12—13.).

37. A héj hengeres- tojásdad- vagy hordóalakú, az utolsó kanya-
rulatnál elkeskenyedik, 4'5— 7 mm magas, a szájadékban

• három lemezszer fog van, egy a szájadékfalon és kett a

columella végén Orcula Held 1837, (18—19.).
— A héj hordó-, hengeres tojásdad- vagy tojásdadalakú, ma-

gassága 4 mm alatt 38
38. A héj hengeres tojásdad- vagy hordóalakú, a szájadéban

1—3 kisebb fog van, 2—3 5 mm magas fajok

Pupilla Leach 1831, ( 1 5— 1 7.).

— A héj tojásdadalakú, a szájadékban 5—7 mélyen benyúló
lemez van, 1'8—2'5 mm magas fajok

Vertigo Müller 1774, \{— 11.).

39. A kifejlett példányok tekercse a columella, ill. a tengely alsó

végénél csukott, legfennebb igen kis, esetleg félig fedett rés

van rajta (köldökük nincs) 40
— A tekercs a columella, ill. a tengely alsó végénél a teljesen

kifejldött példányokon is nyitott (köldökük van) 48
40. Az utolsó kanyarulat ersen nagy a többihez képest, ezért

a héj gömblyded, a szájadék nagy, a tekercs aránylag ala-

csony, vagy beleolvad az utolsó kanyarulatba, a kanyarula-

tok száma többnyire kicsiny 41
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— Az utolsó kanyarulat nem feltnen nagy, a kanyarulatok
száma nagyobb 43

41. A héj vékony, törékeny, fül- vagy nyomott gömb alakú, a
szájadéit nagyon öblös, az utolsóeltti kanyarulaton (szája-

dékfal) nincs küszöb által szkítve. Helicolimax Férussac
és Semilimax Cray (Vilrina), 44— 47.).

— A héj ersebb vagy nagyon ers, nem nagyon törékeny, a
szájadéit nagy, de a szájadéltfalnál küszöb által van sz-
kítve. tehát a kibúvórés kicsiny 42

42. A héj színtelen, az 5 kanyarulatból álló tekercs kicsiny kúp
alakjában emelkedik ki, a szájadék rövid tojásdad-alakú

Lithoglyphus Hartmann 1821, (91— 92.).

— A héj színes, a kevés kanyarulatból álló tekercs csúcsa alig

emelkedik ki, a szájadék nagyobb, pereme a tengelyhez vi-

szonyítva ferdén elhelyezked félkört képez, a szájadék bel-

sejében, mélyen a szájadékfalon, a héj ürege fell egyenes
küszöb van ... Theodoxus Mont fórt 1810, (Neritina). (100.).

43.3—6 mm széles fajok 44
— 9 mm-nél szélesebb fajok 45
44. A tekercs alig emelkedik ki, tszúrásszer kicsiny köldökkel,

vagy anélkül Vitrea Fitzinger 1833, (39— 0).
— A tekercs jobban kiemelkedik, határozottan kúpos, a colu-

mella vége fedett (köldök nincs)

Euconulus Reinhardt 1883, (43.).

45. A szájadék alsó részén két foggal, szélessége 9— 10 mm, a

columella vége fedett Perforatella Schlüter 1838,(59.).
— A szájadéit alsó részén nincsenek fogak, a héj szélesebb, kúpos 45
46 A columella vége teljesen fedett, itt a héj be sem mélyed,

az utolsó kanyarulaton 5 színes sáv, melyek többnyire az
ásatag példányokon is látszanak, a szájadék ferde állású,

harántirányban el van húzva, peremén megtörtén hajlik ki

Cepaea Held 1837, (64— 65).
— A szájadék peremén kevéssé hajlik ki, nem törik meg, de

megvastagodott, a columella vége fedett vagy félig fedett, de
a héj itt bemélyed _ 47

47. A szájadék holdalakú, az utolsó kanyarulat nem feltnen
hasas, a héj szélessége 18—25 mm

_ Arianta Turton Í83Í, (63. j.

— A szájadék lterekded, az utolsó kanyarulat hasas, a héj szé-

lessége 30 mm-nél nagyobb . Helix Linné 1758, (66.).

48. A szájadék szabályosan kerek, az utolsó kanyarulat által nincs
bemetszve Valvata Müller 1774,(96—99.).

— A szájadék az utolsóeltti kanyarulat által többé vagy ke-

vésbbé ki van metszve 49"

49. A szájadék peremén nem lüremlik ki, ajakduzzanat nincs

vagy nem feltn, a perem éles ,50
— A kifejlett példányok héja a szájadéknál kitüremlik, ersebb

vagy gyengébb ajakduzzanatuk van 54
50 A héj felülete élesen és szabályosan bordás.. 51
— A héj felülete sima vagy csak igen finoman sávozott 52
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51. A faj azt a látszatot kelti, mintha nagyobb faj fejletlen pél-

dánya volna, 3 és V2—4 igen finoman, de a mérethez ké-

pest ersen bordázott kanyarulata van, a héj szélessége 1‘5

mm vagy kisebb Punctum Morse 1861, (34.).

— A héj szélessége 6— 7 mm, a bordák szabad szemmel is jól

láthatók, igen szabályosak
Goniodiscus Fitzinger 1833, (35—36.).

52. A héj felülete sima, legfennebb egészen finoman sávozott,

a tekercs csúcsa nem emelkedik ki

Retinella Fischer 1877, (37—38).

— A héj felülete finoman, de jól észreveheten sávozott 53

53. A tekercs a csúcsnál kiemelkedik, az utolsó kanyarulat nem
szélesedik ki feltnen, a sávok a felületbl kiemelkednek,
kevéssé szabályosak
Zonitoides Lehmann 1862 Z. nitidus M ü 1 1 e r, (41.).

— A tekercs nem emelkedik, lapos, az utolsó kanyarulat kétszer

olyan széles, mint az elz, a finom radiális sávozás szabá-
lyos közökben elhelyezked benyomatok alakjában mutatkozik
Zonitoides Lehmann 1862 Z. hcimmonis S t r ö m, (42,).

54 A szabályosan kerek szájadékot az utolsóeltti kanyarulat

csak alig vágja ki, peremei közel esnek egymáshoz, a tekercs

alul ersen nyitott, az ajakduzzanat ers vagy gyengébb, a
héj szélessége 25—3'3 mm, felülete bordás vagy simább

Vallonia Risso 1826, (20—22.).

— A szájadék az utolsóeltti kanyarulat által ersebben be van
metszve 55

55. A felület radiális sávozása feltn, durva, szabálytalan 56

— A felület radiális sávozása nem feltnen ers 57

56. A héj gömbölyded, 4—5 gyorsan gyarapodó kanyarulatból

áll, szélessége 7—9 mm, a tekercs alul nem nagyon nyitott.

Helicopsis Fitzinger 1833..... hungarica Soós et H.

Wagner (51.)

— A tekercs nyomott, alul ersen nyitott, minden kanyarulat lát-

ható, a kanyarulatok lasabban gyarapodnak, szélesség 11—
14 mm
Fruticicola Held Í 837. striolata C. Pfeiffer, (55.).

57. 13—30 mm széles fajok 58
— A héj szélessége 8 mm-nél nem nagyobb 60

58. Az utolsó kanyarulat kerületén kifejezett él van, a tekercs

felül nyomott, a kanyarulatok laposak, a szájadék szegélye

a tengelynél kissé ráhajlik a nyitott köldökre
Drobacia Brusina 1904, (62.).

— Az utolsó kanyarulaton nincs él 59

59. A héj 18—20 mm széles, gömbölyded, kissé kúposán ki-

emelked tekerccsel, a tekercs alul mélyen nyitott

Eulota Hartmann 1842,(49.).
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— A héj 12— 15 mm széles, nyomott gömbalakú, az utolsó ka-

nyarulat ersen lefelé irényul, a tekercs alul szélesebben nyi-

tott Euomphalici Westerlund 1889, (60.).

60. A tekercs kúpos vagy nyomottan kúpos, a tekercs alul nyi-

tott vagy a köldök fúratszer, a szájadék lekerekített, hold-

alakú, belül ajakduzzanata van, a perem éles, kissé kibvül,
alul kissé ráhajlik a köldökre. Fruticicola H éld 1837 és Mo-
nacha Fitzinger 1833, (51—58).

— A tekercs lapítottan gömbölyded vagy lapos, a szájadék ke-

rekded, pereme éles

Helicopsis Fitzinger 1 833 és Hellicella Férussac 1819.

A hazai löszökbl és löszféle üledékekbl közölt

puhatestü-fajok rendszeres felsorolása.

Az alábbi összeállítás eddigi ismereteink figyelembevételével

van megszerkesztve és ebbl a szempontból tekintve teljesnek mond-
ható. A még megersítésre szoruló hazai löszbeli elfordulások is

benne foglaltatnak. Kétesek lehetnek egyes fajok 1. mert meghatá-
rozásuk hibás, 2. mért a lelet fölértékelésén alapszanak, 3. mert az
él faunából keveredtek bele a pleisztocén anyagba, 4. mert a kö-

vületes réteg stratigraphiai meghatározása kétes (a réteg esetleg plio-

cén). Különös fontossággal bír a recens fau-
natagok kizárása, éppen ezért *-g a 1 jelölöm
meg azokat a fajokat, amelyek a zoologia
adatai szerint azokon a területeken, ahol
a felszín felépítésében pleisztocén képzd-
mények vesznek részt, nem szerepelnek.

Nem közlök kimerít leírásokat. Szeretném, ha ezeket a mel-
lékelt fényképek teljes mértékben pótolhatnák. De rámutatok egyes
jellemz vonásokra. Hiszem, hogy a hármas módszerrel : fényképek,
meghatározó táblázat és rendszeres felsorolás, a kézbe kerül fajok

meghatározhatók.

Elfordulási adatokat és irodalmat csak azoknál a fajoknál köz-

lök. amelyek érdekesebbek, vagy pedig csak egy alkalommal, kö-

zöltettek, esetleg még megersítésre szorulnak. Elfordulási
és más adatok tekintetében utalnom kell
az irodalomra i 1 1. az adatokat részletesen
felsoroló cikkeimre (lásd a dolgozat elején).

A rendszert az él fauna ismerje állapítja meg. Figyelembe
veszi a boncolásiam eredményel'et is, de a recens fauna kutatója
is nagyrészt héjtani (testaceologiai) bélyegekre alapítja meghatáro-
zásait. Csak a rendszertani csoportosítás és emellett bizonyos fajok

(pl. egyes Helicidák) nem nélkülözhetik a boncolástani vizsgálatok
eredményeit Az ásatag héjon sok esetben jobban kiemelkednek a
faji tulajdonságok, ami a meghatározást megkönnyíti.
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Classis : Gastropoda.

Subclassis : Pulmonata.

Ordo : Stylommatophora.

Família : Succineidae.

1. Succinea putris Linné (L. tábla, 1. kép), m. 16—23, sz.

8— ll
3 — Alakkörébe tartoznak: limnoidea P i c a r d, parvula

Hazay, stb.

2. Succinea elegáns Risso, m. 16—20, sz. 8—9. Az elz faj-

hoz képest karcsú, a szájadék magassága a héj magasságának több
mint 2

/s-a.

3. Succinea pfeifferi Rossmássler (L. tábla, 2—3. kép), m. 12,

sz. 6. Columellája a ház tengelyéhoz képest igen ferde állású.

4. Succinea oblonga Draparnaud (L. tábla, 4. kép), m. 7'5,

sz. 4'5. Tekercse az elz fajokéhez képest megnyúlt, az els ka-

nyarulatok domborúbbak. A szájadék magassága a héj magasságának
9
/ &ét teszi ki. — Alakkörébe tartoznak: schumacheri Andreae;
m. 10— 12, sz. 6— 7, Zákány (Kormos, Földt. Közi. 40, 1910, p.

1 72.), 4, kobelti Hazay, m. 14, sz. 6., elongata Sandberger,
m. 10, sz. 4. — Lásd Kormos: Balaton melléki alsópleisztocén

(Balaton tud. tanúim, eredményei, 1. 1. Pál. függ. IV, 1911, p. 29.).

Família : Cochlicopidae.

5. Cochlicopa lubrica Müller (L. tábla, 5. kép), m. 6, sz. 2'5,

vagy hasonló. Gyakori a fels löszben.

Família : Pupillidae.

6. Abida frumentum Draparnaud (L. tábla, 6—7. kép), m.
7—8, sz. 2’5— 3. Elég ritka.

7. Vertigo antivertigo Draparnaud (L. tábla. 10— 11. kép),

rn. 2—2 2, sz. i‘2 1*3. szájadékában 6— 10 fog, a küls szájadék-

falon éles, árokszer benyomat van.
8. Vertigo pggmaea Draparnaud (L. tábla, 12. kép), m. 2‘2

— 2'5, sz. 1*2— 1'5. Szájadékában 5 foga van, a küls szájadékfal

beöblösödése enyhe, nem feltn. — nanedenta v. G e n Deliblát

(Kormos, Nachrichtsbl. d. D. Maiak. Gesellsch. 39, 1907, p. 160.)

*9. Vertigo substriata Jeffreys (L tábla, 13— 14. kép), m. 18,

sz 11. A szájadék 6 foggal, a héj felülete ersen sávozott. Szeged-

királyhalom, Nagykrös (Rotarides, Földt. Közi. 72, 1942, p 60.).

*10. Vertigo genesii Gredler. m. 1'7, sz, 1’4. 0—4 foggal.

Párkány (Petrbok, Bull. Acad. Sci. Bohémé, 1924. p. 6., sep.).

*11. Vertigo angustior Jeffreys (L. tábla, 15— 16. kép), m. 18,

sz. 0 8. Az elbbi fajoktól megkülönbözteti, hogy balra csavarodik.

A Vertigo-fajok meghatározásához teljesen kifejlett, ép és tiszta

szájadékú példányokra van szükség,

12. Truncatellina cylindrica F é r u s s a c, Syn. Isthmia minutissi-

3 m. = magasság, sz. = szélesség (korong alakúaknái átmér). Méretek mm-
ben. Lásd : „A csigahéj általános jellemzése" c. részt is.



Fleisztocén puhatestek meghatározásénak módszerei 473

ma Hartmann (L. tábla, 21—22. kép), m. 18—2, sz 0‘8— 0'9.

Szájadékában nincsenek fogak.

*13. Truncatellina claustralis Gredler (L. tábla, 21. kép alul,

a jobb sarokban), m. 1'5—2, sz. 0'8. 1—3 foggal. Bélapátfalva (R o-

t a r i d e s, Földt. Közi. 72, 1942, p. 178.). — opisthodon Reinhardt,
Pélmonostor (Petrbok, Arch. Molluskenk. 56, 1924, p. 177.).

*i4. Columella edentula ssp. columella G. v. Martens. non
Benz. (L. tábla, 8— 9. kép), m. 2 8—3 5, sz. (az utolsó kanyarulatnál)
1'2 -15. Az alsó pleisztocén rétegek vezérfaja. (Lásd Kormos:
Balaton melléki alsópleisztocén. Balaton tud. tanúim, eredményei, I.

l. Pál. függ. IV. 2911, p. 28.).

15. Pupilla muscorum Linné (L. tábla, 17. kép), m. 3— 3’5,

sz. 18—2. — Alakjai : elongata Clessin, a törzsalaknál nagyobb,
hengeresebb, kanyarulatainak száma 8, m. 4. sz. 1 8— 2. — praten-

sis Clessin, szélesebb alak, foga hiányzik, vagy gyengén fejlett.

*16. Pupilla sterri v. Voith. Syn. cupa autt. (L. tábla, 18. kép.)

Az elbbivel szemben majdnem szabályosan hengeres, kanyarulatai

keskenyebbek és laposabbak, mint a P. muscorum- nál, ritkább, mint
az, m. 3 7. sz. 2.

*17. Pupilla bigranata Rossmássler (L. tábla, 19. kép).

Tojásdadhengeres, m. 2'5, sz. 1’2.

*18 Orcula dolium Draparnaud (LI. tábla, 1—2. kép), m. 7,

sz. 2'5—3. — uniplicata Sandberger, Paks, (Kormos: Dunán-
túl keleti részének pleiszt. puhatest faunája. Balaton tud. tanúim,

eredményei, I. 1. Pál. függ. IV. 1911. p 16.). — implicata Bran-
c s i k. Párkány (Petrbok; Bull. Acad. Sci. Bohémé, 1924, p. 6. sep.).

*19
. Orcula doliolum Bruguiére (LI. tábla, 3 kép), m. 5‘5— 6,

sz. 2—2.5. Az elbbi fajjal szemben a héj a szájadéknál keskenyebb,
mint fennebb, hordóalakú, finoman sávozott. Rontó (Kormos,
Centralbl. Min. Geol. Pál. 1912, p. 155.), Pélmonostor (Petrbok,
Arch, Molluskenk. 5 6, 1924, p. 177.).

Família : Valloniidae.

*20. Vallonia tenuilabris A 1. Braun (LI. tábla, 6. és 9. kép) sz.

3— 3'3, m. L7. A szájadék ajakduzzanata a többi fajokéval szemben
gyenge. Az alsópleisztocén vezérfaja.

21. Vallonia pulchella M ü 1 1 e r (LI. tábla, 7. és 10. kép), sz. 2 5,

m. 1.3. Kerülete nem egészen szabályosan köralakú, a szájadék-
peremek az utolsóeltti kanyarulaton a V. costata-val szemben aránylag
kevéssé közelítik meg egymást. A héj felület radiális sávozása finom.

22. Vallonia costata Müller (LI. tábla, 8. és 1 1. kép), sz 2'5

— 2'7, m. 1'2— 1'3. A szájadékperemek egymást jobban megközelítik,

a héj felületén ritkásan elhelyezett bordák vannak.
Lásd Wagner J.: Magyarország Valloniái (Mát. és Term.tud.

Ért. 53, 1935, p. 701-718.).

Família : Enidae.

24. Zebrina detrita Müller (LI. tábla, 12. kép), m. 20—22,
sz. 9— 10. Nem bizonyos, hogy a közölt adatok: Tihany (Weiss),
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Bábony (Kormos) ásalag héjakra vonatkoznak. Ez a faj Újverbász-
ról is elkerült, de itt sem bizonyos a pleisztocén elfordulás.

*24. Ena montana Draparnaud (Ll. tábla, 13— 15. kép), m.
14— 16, sz. 6—6 5. Újverbász (Rotarides és Göttl).

*25. Mastus reversalis Bielz (LI. tábla, 4—5. kép), m. 13— 15,

sz. 4 5—5 5 (Szeged-Öthalom, var. alpestrin Bielz).
26. Jaminia tridens Mü 1 ler (Lll. tábla, 3—4. kép), m. 10— 14,

sz. 4—5. A löszben gyakori változat a var. elongata Westerlund
(horusitzkyi Kormos). (LII. tábla, 1 —2. kép).

Família : Clausiliidae.

*27. Cochlodina laminata Montagu (Lll. tábla, 6— 7. kép), m.
16— 17, sz. 4— 4.5. A héj felületén nincsenek bordák.

*28. Clausilia dubia Draparnaud (Lll tábla, 8—9. kép), m.
11— 12, sz. 2'8— 3. — Nálunk gyakori a tran'sylvanica A. Schmidt
nev változat (LII. tábla, 12. kép). — var. vindobonensis A. Schmidt,
Sütt (Rotarides, Földt. Közi. 72, 1942, p. 178.).

*29. Clausilia pumila C. Pfeiffer. m. 13, sz. 3'3. Bordái er-
teljesebbek és többnyire ritkábban állanak, mint az elz fajnál.

Alsó lemeze a szájadék pereme felé szétágazik, míg a Clausilia du-

biá-nál két hosszas csomóba fut ki, a melyek a szájadék peremét
nem érik el. — succosa A.. Schmidt, Paks (Kormos, A Dunántúl
stb. 1911, p. 17.).

*30. Iphigena aff. tumida Rossmássler, m. 12— 14. sz. 3 7.

Hasas, vaskoshéjú, alsó lemeze a szájadék pereme eltt fekv K-
betbe megy át. Szeged-Öthalom, (Schlesch, Arch. Molluskenk.

61, 1929, p. 29 ).

*31. Laciniaria plicata Draparnaud (LII. tábla, 13 kép), m.
15ml6, sz. 3~4. Ajakán köröskörül fogszer redk vannak. Budai
hegyek (Wagner, Állatt. Köziem. 26, 19^9, p. 156), Sütt (Rota-
rides, Földt. Közi. 72, 1942, p. 176.).

32. Laciniaria biplicata Montagu (LII. tábla, 14. kép), m. 16

— 18, sz. 4, Ajaka nem redzött, alsó lemeze erteljes, felfelé irá-

nyuló. Szekszárd (cf. Kormos, A Dunántúl stb. 1 9 1 1 , p. 17).

*33. Vestia aff turgida Rossmássler (Lll. tábla, 10— 11. kép),

m. 12— 13 5, sz. 3 2—3’4, (Szeged-Öthalom). Ez az érdekes, nagy
jelentség faj Szeged vidékén még Algyrl és Szentmihálytelekrl,

valamint Hódmezvásárhelyrl is elkerült. — A Kormos állal az

Áji-völgybl, mésztufából Vestia turgida néven közölt alak nagyobb,
mint a Szeged vidékiek, kb. akkorák, mint a recensek, 15 mm ma-
gasak (példányok a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárábant (Kor-
mos, Földt. Int. évi jelent. .910, p. 301.).

A Clausilia \é\ék csak szájadék-bélyegek alapján határozhatók

meg biztosan.

Família : Endodontidae.

34. Punctum pygmaeum D r a p a r n a u d (Lili. tábla, 5— 6. kép),

sz. 1'3— 1’6, m. 0'é—0’8 Felületét csak ersebb nagyítással látható

finom bordák díszítik, köldöke nyitott.
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*35. Goniodiscus ruderatus Studer (Lili. tábla, 1— 3. kép), sz.

5—6, m. 2‘5—3. A hazai löszök jellemz, de ritka csigája.

*36. Goniodiscus rotundatus M ü 1 1 e r (Lili. tábla, 4. kép), sz. 6—7,

m. 2'4—2'8. Az elz fajtól jól megkülönböztelhet azáltal, hogy
kerületén tompa él van, Balatonboglár (cf., W e i s s, A Balaton, stb.

1911, p. 14). Praeglaciális faunákban gyakori.

Família : Zonitidae.

37. Retineila niiens M i c h a u d (Lili. tábla, 8—9. kép), sz. 9, m 4.

38. Retinella púra A 1 d e r (Lili. tábla, 10— 1 1 . köp), sz. 4’5, m. 2.

Az elzhöz hasonló, de kisebb és csak 4 kanyarulatból áll, ame-
lyek felületén 50-szeres nagyítással finom rácsozat észlelhet.

39. Vitrea crystallina M ü 1 1 e r (Lili. tábla, 12— 13. kép), sz. 3— 4,

m. 1’5— 2. Gyakori löszcsiga.

*40. Vitrea inopinata U I i c n y. Syn. opinata C 1 e s s i n, (Lili. tábla,

14—15. kép), sz. 4'5— 6, m. 2— 2'9. A nemzetség többi fajaitól fként
nagysága különbözteti meg, tekercse domborúbb, mint az elz fajé.

A Budapest környéki löszben (W a g n e r, Arch, Molluskerik. 64, 1932,

p. 218.). Ismeretes a Duna (Clessin) és a Tisza hordalékából
(C z ó g I e r és R o t a r i d e s).

41. Zonitoides nitidus Müller (Lili. tábla, 19—20. kép), sz.

5—6, m. 3.

*42. Zonitoides hammonis S t r ö m. Syn. Helix radiatula A I d e r,

(Lili. tábla 7. és 21. kép), sz. 4'5, m. 2. Laposabb tekercs, mintáz
elz faj és utolsó kanyarulata ersebben tágul ki. Felületét ritkán

elhelyezked szabályos sávozás díszíti, amely a héj felületébe be-

mélyed.
43. Euconulus trochiformis Montagu. Syn. Helix fulva M ü 1-

ler, (Lili. tábla, 16— 18. kép), sz. 3, m. 2'3.

Família : Vitrinidae.

44. Helicolimax pellucidus Müller, sz. 6, m. 3'4. Pleisztocén

elfordulására nincs még megbízható adatunk. (Lásd Kormos, A
Dunántúl stb. 1911. p. 13.).

45. Helicolimax diaphanus Draparnaud, sz. 6—7, m. 3’3.

Deliblát (Kormos, Nachrichtsbl. d. D. Maiak. Gesellsch. 39, 1907.

p. 160.).

*46. Semilitnax semilimax Férussac. Syn. Vitrina elongata

Draparnaud. sz. 5, m. 2’4. Pélmonostor (Petrbok, Arch. Mol-
luskenk. 56, 1924, p. 177.).

*47. Semilimax brevis Férussac, sz. 5 6, m. 2’7. Dajapuszta
(G ü 1 1, Földt. Int. évi jelent. 1904, p. 205.).

A Vitrinidák törékenyek, héjuk mészrétege nagyon vékony, vi-

szont az utolsó kanyarulat a héj túlnyomó részét teszi ki és így ez

határozza meg az alakot. A meghatározáshoz ép és kifejlett példá-

nyok szükségesek. A recens példányok faji hovatartozásának meg-
állapításához a boncolástani sajátságokat is figyelembe veszik. Lásd
Ehrmann, Mollusca in: Die Tierwelt Deutschlands, Leipzig, 1933.
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Família : Limacidae.
48.

Deroceras agreste Linné. Mészlemezkéje ers, hosszúkás,
keskeny tojásdad-alakú, felül kissé domború, alul kimélyítelt, 5 mm
hosszú és 3 mm széles. Deliblát (Kormos, Nachrichtsbl. d. D.
Maiak. Gesellsch. 39, 1937, p. 160,), Pélmonostor (Petrbok, Arch.
Molluskenk. 56, 1924. p. 177.).

Más adatok csupán Limacidákról szólnak, a faj közelebbi meg-
állapítása nélkül. Barlangi üledékekben nagyobb mennyiségben is

találhatunk mészlemezkéket. így a felstárkányi Mészvölgyi-szurdok
egyik barlangjában Kerekes József a Limax maximus Linné
(vagy ? Limax cinereo-niger W o 1 f) mészlemezeit gyjtötte, Wagner
János meghatározása. (Kerekes, Barlangkutatás 16, 1938, p. 104.).

A L. maximus kifejlett példányának mészlemeze 13 mm hosszú és
7 mm széles.

Família : Eulotidae.

49.

Eulota fruticum Müller (Lili. tábla, 1—3. kép), sz. 18—20,

m. 14—15. Elég gyakori löszcsiga.

Família : Helicidae.

50. Helicopsis striata Müller (costulataC. P f e i f f e r), sz. 7—9,

ni. 4’5— 6‘5, A Helicellá- k és Helicopsis-ok faji hovatartozása biztosan

csak boncolástani alapon állapítható meg. Nem bizonyos, hogy a
fenti néven szerepl adatok valóban erre a fajra is vonatkoznak, de
minthogy ásatag héjakról van szó. a Hencnpsis striatá-t továbbra is

nyilván kell tartanunk, mint pleisztocén faunánk tagját. Ma közép-
európai elterjedés faj. — costulata C. Pfeiffer, magasabb kúp-

alakú, köldöke szkebb, szabálytalanul és ersen barázdált. — rxils-

soniana Beck, sz. ,0—11, m. 7'5 (Soós), tekercse alacsonyabb,
köldöke tágabb, felülete gyengébben sávozott (különösen alul). Tár-

noki major, a Vág és Kisduna között (Horusitzky, Földt. Int. évi

jelent. 1904, p. 256 ), Vác (Murányi, Barlangkutatás, 1922— 1925,

p. 21.). V. ö. Kormos, A fejérmegyei Sárrét stb. 1911, p. 35.

51. Helicopsis hungarica Soós et H. Wagner (LIV. tábla, 7— 9.

és 13. kép). A Szeged környéki elfordulásokat ide kell számítani,

mert beleesnek abba a területbe, ahol a boncolástanilag megállapí-

tott faj elfordul.

52. Helicopsis instabilis Rossmássler (LIV. tábla, 10. kép, az
ábrázolt példány 12 mm széles). Lelhelye Hódmezvásárhely. A
fentebb felsorolt H. striata nilssoniana Beck nyilván e faj synoni-

májának tekintend ; héjbélyegek tekintetében a H. nilssoniana és

H. instabilis egyezk. Az utóbbi ma Erdélyben él, de a pleisztocénben

az Alföldön is elfordulhatott, hiszen akkor több más erdélyi csigafaj

is élt ezen a területen. Összehasonlításul közlöm a H. instabilis

cereoflava M. Bielz szászsebesi példányának képét (VI. tábla,

1 1. kép).
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53. Helicella obvia Hartmann, sz. 15—20, m. 7— 9. A Theba
carthusiana M ü 1 1 e r fajjal együtt valószínleg csak a pleisztocén

idszak után került be területünkre, ahol ersen elszaporodott és

ma a legközönségesebb csigáink egyike. A pleisztocén adatok min-
denesetre megersítésre szorulnak, mert a H. obvia könnyen be-

keveredhet a faunába, Az elbbi fajokkal szemben nagyobb terme-

tén kívül lapos tekercse és felül meglehetsen lapos kanyarulatai

különböztetik meg .

54 Fruticicola hispida Linné (LV. tábla, 1— 3. kép). Fleg a
terrena C les sin nev jellemz pleisztocén változatban fordul el
(VI. tábla, 20—21. kép), melyet a törzsalaktól elssorban kisebb

termete, jobban kiemelked tekercse és kanyarulatainak lassúbb
gyarapodása különböztet meg, sz. 5—6, m. 3— 4. — Szeged vidé-

kén elfordul a nebulata Mén ke nev, ersen nyomott tekercs
és ers ajakkal bíró alak is, melynek szélessége csaknem eléri a 8

mm-t. (LV. tábla. 18— 19. kép.)

*55. Fruticicola striolata C. P f e i f f e r (LIV. tábla, 12. és LV. táb-

la, 9— 11. kép), sz. 11— 14, m. 6.5—7. Az elbbi fajtól biztosan meg-
különbözteti nyitottabb köldöke, nagyobb termete és nem utolsósor-

ban ersebb barázdáltsága. Ezzel szemben töredékben nagyon ne-

héz a Helicopsis striata fajtól megkülönböztetni.
*56. Fruticiola sericea D r a p a r n a u d, sz. 7 5, m. 5.5. Az elbbi

fajtól nagyon szk s részben fedett köldöke, valamint lassabban
gyarapodó kanyarulatai különböztetik meg. Horusitzky közölte

a Csallóközbl (Pusztafödémes, Poroszmajor). Nem bizonyos, hogy
ma a Fr. sericea területünkön elfordul. Könnyen összetéveszthet
a Monacha rubiginosa-va\.

57. Monacha rubiginosa A. Schmidt. Syn. Helix granulata
autt. non. Alder. (LV. tábla. 12— 14 kép), sz. 7— 8, m. 5—6.5.

*58. Monacha transsylvanica Westerlund var. banatica
Petrbok, Pélmonostor (Petrbok, Arch. Molluskenk. 56, 1924, p.

176.) A törzsalakot a VI. tábla 15— 17. képen tüntetem fel.

59. Perforatella bidens Chemnitz (LV. tábla, 4—6. kép), sz.

7—85, m. 5— 6.5. Elég gyakori löszcsiga.

60. Euomphalia strigella Draparnaud (LV. tábla, 7— 8. kép),

sz. 13— 15, m. 9— 10. Baranyavár (Petrbok, Arch. Molluskenk.
56. 1924, p. 176, 177). Esetleg összetéveszthet az Eulota fruticum
kisebb példányaival, ezektl azonban megkülönbözteti laposabb te-

kercse és a szájadék eltt ersebben lefelé tartó utolsó kanyarulata.

61. Theba carthusiana Müller, sz. 10—12, m. 6.5— 7.5. Ka-
posvár (Kormos, A Dunántúl stb., 1911, p. 11.), Szeged-Öthalom,
(Schlesch, Arch. Molluskenk, 61, 1929, p. 29). Az adatok nyilván

recens példányokra vonatkoznak.

*62. Drobacia banatica Rossmássler, sz. 30, m. 15—17,
Miriszló (Lásd. Kormos, Földt. Közi. 39, 1909, p. 144).

*63. Arianta arbustorum Linné (LIV, tábla, 4—6. kép), sz. 18

—

25, m. 12—22. Gyakori löszcsiga. Különösen jellemz az alpicola

Férussac nev kisebb változat, amely azonban ma sem kizáró-

lag a magas hegységben él, mint ezt neve sejtetné.

64. Cepaea hortensis Müller, sz. 19, m. 15. Budafok, Ercsi
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(Kormos, A Dunántúl, stb. 1911, p. 15.), Párkány (Petrbok,.
Bull. Akad. Sci. Bohémé, 1924, p. 7 sep.). A Duna vonala melll él-
népességei ismeretesek. Esetleg a C. vindobonensis megkopott kisebb
példányaival téveszthet össze.

65. Cepaea vindobonensis C. Pfeiíier (LV. tábla, 22. kép),

sz. 19-22, m. 15—18. Több helyrl közölték, magam azonban ed-
dig még sehol sem tudtam biztos elfordulását megállapítani pleisz-

tocén rétegekben.
66. Helix pomatia Linné, sz. 40—43, m. 40. Budai hegyek,,

lejti löszben (Wagner, Állatt. Köziem. 26, 1929, p. 156.).

Ordo : Basommatophora.
Família : Ellobiidae.

67.

Carychium minimum Müller (LVII. tábla, 1. kép), m. 17—2, sz. 0.8-1 Nyilván kicsinysége miatt kerül aránylag ritkán el.

Família : Limnaeidae.

68 Limnaea stagnalis Linné (LVI. tábla, 1. és 4. kép), m. 50
— 60, sz. 25— 30. A pleisztocénben aránylag ritka, ez azonban nyil-

ván csak látszólagos jelenség, t. i. kezd kanyarulatait és töredé-

keit néhány példányban elég gyakran találjuk, ép példányait azon-
ban majdnem soha.

69. Stagnicola palustris Müller (LVI. tábla, 2., 3., 5. és 6

—

11. kép), a típusos példányok nagysága: m. 20—22, sz. 10, azon-
ban a változatokat is figyelembe véve a magasságot 15—35 mm
között jelölhetjük meg. A hazai löszök alsó részébl a következ
változatok ismeretesek: corvus Gmelin, curta C 1 e s s i n, flavida

Cl ess in, fusca C. Pfeiffer, turricula Held, transsylvanica Ki-
ma kowi ez és diluviana Andreáé. Lásd: Rotarides, A lösz

csigafaunája, stb. Szeged, 1931, p. 122. és Arch. Molluskenk. 64,

1932, p. 86 — diluviana Andreae, Zákány, Kormos, Földt.

Közi. 40. 1910, p. 172.).

*70. Stagnicola (Omphiscola) glabra Müller, m. 12— 15, sz.

4— 4.5. Az elz fajhoz hasonló, de hengeresbe hajló alak, szája-

déiba kisebb, csak 1/3-a a héj magasságának. Magyarország terüle-

tén ma nem él és könnyen összetéveszthet a St. palustris kes-

keny, kihúzott tekercs alakjaival. Az irodalomban szerepl lel-

helyei : Szentes (Halaváts, Földt. Int. Évk. 8, 1888, p, 165), Fa-

luszemes (cf. Weiss, A Balalon, stb. 1911. p. 20), Bánkeszi (Ho-

rusitzky, 1903), Pusztafödémes (Horusitzky, 1904), Párkány
(Petrbok, Bull. Acad Sci. Bohémé, 1924. p. 7, sep.), Vác (Mu-
rányi, Barlangkutatás, 10 13, 1922— 25, p. 19.). Az adatok meg-
ersítésre szorulnak

71. Radix peregra Müller (LVII. tábla, 3. kép), m. 17—21,

sz. 10—13. Hosszúkás tojásdad alakú, ers héjú.

72. Radix ovata Draparnaud (LVII. tábla, 2. kép), m. 20

—

24, sz. 14— 15. Vékonyhéjú, törékeny, tekercse igen rövid kúpalakú.
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A Radix-fajok testaceológiai meghatározása sokszor nehézsé-

gekbe ütközik. Az alapos megtekintés és összehasonlítás sem ve-

zet mindig célhoz, különösen, ha nem kifejlett példányokkal állunk

szemben. A zoológusok kétes esetekben boncolástani módszerrel,

több példány alapján határoznak.

73. Galba truncatula Müller (LVII. tábla, 4—5. kép), m. 7— 8 ,

sz. 3.5— 4, de ennél kisebb vagy nagyobb is lehet. A változékonyság
a felcsavarodás módjával függ össze ; a két véglet : ersen kihú-

zott tekercs = longispirata Clessin és a nyomott, aránylag széles

alak = uentricosa Moquin-Tandon.

Família : Physidae.

74. Physa fontinalis Linné (LVII. tábla, 6 . kép), m. 10—11,
sz. 6—8 . Ritkán és kevés példányszámban kerül el s minthogy
törékeny, rendszerint csak töredékét vagy csúcsát leljük.

75. Aplexci hypnorum Linné (LVII. tábla, 7. kép), m. 12— 15,

sz. 5. Törékenysége miatt ez is ritka, de a pleisztocénben mégis
gyakoribbnak látszik, mint az elz faj, holott jelenleg ez a ritkább.

Família : Planorbidae.

A Planorbis- félék balra csavarodnak, szemléléskor úgy állítan-

dók fel, hogy a szájadék balról essék. Ilyenkor azt látjuk, hogy a
fajok egy részének (Tropidiscus, Spiralina) fels oldala lapos.

76 Planorbis corneus Linné (LVII. tábla, 8—9. kép), átm.
25—32, m. 12— 14. Gyakori, de az ásatag példányok többnyire fo-

gyatékosak, töredezettek.

77. Tropidiscus planorbis Linné. Syn. Planorbis marginatus
Draparnaud. (LVII. tábla, 10— 11. kép), átm. 12— 20, m. 4. A
széles jól kifejlett példányok a jelenben is ritkák, képünk igen szé-

les (22.5 mm) példányokat mutat be.

78. Tropidiscus carinatus Müller, átm. 11—17, m. 2— 3. Az
elz fajtól megkülönbözteti, hogy az él az utolsó kanyarulat kö-

zepén halad, míg a T. planorbis nál a kanyarulat fels szegélyén
Néhány dunántúli adatunk van, de recens példányok is csak errl
a területrl ismeretesek. Könnyen összetéveszthet az elbbi fajjal.

79. Spiralina vortex Linné (LVII tábla, 12. és 15. kép), átm.
9— 10, m. 1— 1.5 Fels oldala minden más fajénál laposabb, az
él a kanyarulat közepén halad.

80. Spiralina vorliculus Troschel (LVII. tábla, 13— 14. kép),

átm. 4—6, m. 0.8. Törékeny, éle nem olyan kifejezett, mint az elz
fajé Balatonszabadi (Weiss, A Balaton stb.. 1911, p. 21.). Puszta-
födémes (Horusitzky, 1904), Pélmonostor (Petrbok, Arch. Mol-
luskenk. 56, 1924, p. 178.).

81. Anisus septemgyratus Bielz (LVII. tábla. 16— 18. kép),

átm. - 8 , m. l.A kanyarulatok keresztmetszetben rhombos alakúak,
számuk 7

—

8V2 . A legszorosabban felcsavarodott faj. A feltüntetett

Szeged-Királyhalomról származó példányok nagyon kicsinyek, át-

mérjük csupán 4 mm, viszont szájadékukról ítélve kifejlettek. Fi-
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gyelembe kell azonban venni, hogy a héjakat bségesen tartalmazó
rétegbl kizárólag apró fajok és kicsiny példányok kerültek el.
Nagyobb és ép példányok másutt is ritkán találhatók.

82. Anisus spirorbis Linné (LVII. tábla, 19—20. kép), átm.
5—6, m. 1.2— 1.3. A kanyarulatok átmetszetben megközelítleg kör-

körösek, többnyire alig észrevehet tompa éllel bírnak, számuk
5 és 1/2.

83. Anisus leucostomus M i 1 1 e t. Syn. Planorbis rotundatus
ault., átm. 7— 8, m. 1— 2. A kanyarulatok oldalt kissé nyomottak,
számuk 6—6 V2 . Egyforma átmérj A. septemgyratusok és A. leu-

costomusok közül az utóbbiaknak 1— 1 V2-el kevesebb kanyarula-
tuk van.

84. Gyraulus albus Müller (LVI1I. tábla, 1—2. és 5. kép), átm.

3—6, m. 1.2. Alakkörébl közölték még a következt : limophilus
Westerlund, Bajmok, (Horusitzky, Földt. Közi. 39, 1909, p.

6. sep.), Pélmonostor (Petrbok, Arch. Molluskenk. 56, 1924, p. 178).

85. Gyraulus laevis Alder. Syn. Planorbis glaber autt. (IX.

tábla, 3—4. kép), átm. 5—6, m. 1. Az elz fajtól megkülönbözteti,

hogy spirális vonalkázása nincs, laposabb és felül tálszeren be-

mélyed.
86. Gyraulus gredleri G r e d I e r var. rossmaessleri A u e r s-

wald, átm. 5— 6, m. 1.5. Utolsó kanyarulata nem tágul ki annyira,

mint az elz Gyraulus- fajoké. A fejlett példányok a Tropidiscus

planorbis kezd kanyarulataihoz hasonlók. Többnyire spirális vonal-

kázása van. Mezkeszi (Horusitzky. 1903), Párkány (Petrbok,
Bull. Acad. Sci. Bohémé, 1924, p. 8. sep.).

87. Bathyomphalus contortus Linné (LV11I. tábla, 6— 7, kép
,

átm. 6— 7, m. 1.7—2. Az alsó löszben gyakori.

88. Axmiger crista Linné (LVIII. tábla, 10— 1 1. kép), átm. 2—3,

m. 0 5—0.7. Nyilván kicsinysége miatt ismeretes csak kevés helyrl.

A hazai Pleisztocénbl az A. crista nautileuson kívül a spinulosus

C les sin nev változat is ismeretes, Fibis, (Lóczy, Földt. Int. évi

jelent. 1885).

89. Hippeutis riparius Westerlund, átm. 3, m. 0.8. Szeged
(Horusitzky, Földt. Közi. 41, 1911, p. 253.). Szeged-Kiralyhalom
(Rotarides, Földt. Közi. 72. 1912, p. 127.).

90. Segmentina nitida Müller (LVIII. tábla. 8—9. kép), átm. 4

— 5, m. 1.5. Kis példányszámban szokott elkerülni.

Subclassis: Prosobranchia.

Ordo : Ctenobranchia.

Família : Hydrobiidae

91

.

Lithoglyphus naticoides C. P f e i f fe r (LVIII. tábla, 12. kép),

m. 8— 11. sz. 7— 8. Fként Dunántúlról, a Balaton mellékérl kö-

zölték. A balatoni példányok kicsinyek. — Nagyobb az aperlus

Küster, szájadéba felül, a szájadékszöglet alatt tompa szögben
megtörik, kiöblösödik, Balatonszabadi (Kormos, Balatonmelléki

alsópleisztocén stb. 1911, p. 37.).
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*92. Lithoglyphus pyramidatus Möllendorff, m. 7— 7.5, sz.

4.5—5. Balatonszabadi, Városhidvég (Kormos, Balatonmelléki al-

sópleisztocén, stb. 1911. p. 37.)

93. Bithynia tentaculata Linné (LV111. tábla, 14. kép), m. 10,

sz. 6— 7. Feltüntetett példányunk csak 8.5 mm magas, kanyarulatai

aránylag domborúak, miáltal a B. leachi fajhoz válik hasonlóvá,
de attól jól megkülönböztethet. Feltnen nagy, ershéjú alakja a
crassitesta B r ö m m e.

94. Bithynia leachi Sheppard. Syn. Paludina ventricosa

Cray (LV111. tábla, 13., 15— ló. kép), m. 5 7, sz. 4-4.5. Kanyarulatai
domborúak, ersebben íveitek, mint az elz fajnál, lépcssen ül-

nek egymáson. — troscheli Pa a se h. nagyobb alak, valamivel
magasabb tekerccsel, Algy (Rotarides, A lösz csigafaunája, stb.

Szeged, 1931, p. 126. és Arch. Molluskenk. 64, 1932, p. 85 ),

Família : Melaniidae.

Kiegészítésül említünk meg néhány idetartozó, a hazai pleisz-

tocénben is elforduló fajt, amelyek azonban nem tekinthetk lösz-

csigáknak. *Fagotia acicularis Férussac, Balatonszabadi (W e i s s,

A Balaton vidékének pleisztocén csiga- és kagylófaunája, Balaton
tud. tanúim, eredményei 1. 1. Pál. függ IV. 1911. p. 24.) — *Fagotia
esperi Férussac. Városhidvég (Kormos, Balatonmelléki alsó-

pleiszt., Balaton tud. tanúim, eredményei I. 1. Pál. függ. IV. 1911, p.

38.) — *Melanopsis tothi Brusina, Rontó (Kormos Centralb).

Min. Geol. Pál. 1912, p. 155.) — *Amphimelania holandri Férussac,
Tata (Kormos, Földt. Közi. 39, 1909, p. 147.).

Família : Viviparidae.

95. Viviparus hungaricus Hazay (L1X. tábla, I— 2. kép), m.
—59, sz. 40, az ábrázolt példányok magassága 34 és 38 mm. —
balatonensis Kormos, m. 42-ig, sz. 27-ig, Balatonszabadi (Kor-
mos, Balatonmelléki alsópleisztocén stb., Balaton tud. tanúim, ered-
ményei I. 1. Pál. függ. IV, 1911, p. 31.).

Família : Valvatidae.

96. Valvata piscinulis M ü 1 1 e r (LIX. tábla, 3. kép), sz. 5— 7, m.
5— 7, igen változékony faj. Idetartoznak: antiqua Sowerby (ma-
gassága nagyobb, mint szélessége), alpe^tris Küster (magassága
kisebb, mint szélessége), fluviutilis Col be au (rövid, széles kúp-
alakú), depressa C. Pfeiffer, vetusta Kormos (Kormos, A fe-

jérmegyei Sárrét stb. Balaton tud. tanúim, eredményei I. 1 .
Pál. függ.

IV. 1911. p. 33.).

97. Valvata naticina Mén ke, sz. 5, m. 4 5. Az elbbi fajjal

együtt szk köldökek, de míg az elz faj kúpos vagy tornyos,

addig a V. naticina nyomott gömbalakú. Balatonszabadi, Városhid-
vég (Kormos, Balatonmelléki alsópleiszt. stb, 1911, p. 33).
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98. Valvata pulchella S t u d e r. Syn.: macrostoma Steenbuch,
depressa K ü s t e r, umbilicata F i t z i n g e r, (LIX. tábla. 4—5. kép), sz.

4'2, m 2‘5. Köldöke tág, az összes kanyarulatok láthatók, tekercse
alig emelkedik ki.

99. Valvata cristata M ü 1 1 e r (LIX. tábla, 6—7. kép), sz. 2‘3, m.
1—12, (a feltüntetett példány 2‘8 mm széles). Lapos korongalakú,
alulról megtekintve csak utolsó kanyarulatát látjuk.

—

palustris Kor-
mos, Balatonszabadi (Kormos, Balatonmelléki alsópleiszt. stb.,

1911, p. 13; A fejérmegyei Sárrét stb. 1911, p. 55 ).

Ordo : Scutibranchia.
t

Família • Neritidae.

100. Theodoxus prevostianus C. P f e i f e r (LIX. tábla, 8 — 9. kép),

sz. 7, m. 5. Rontó (Kormos, Centralbl. Min. Geol. Pál. 1912, p.

155), Balatonszabadi (Kormos, Balatonmelléki alsópleiszt. stb.,

1911. p 38.). — A Theodoxus danubialis C. Pfeiffer fajra vonat-
kozó pleisztocén adatok nyilván a Th. prevostianus-ra értendk.
Lásd: Soós (Ann. hist.-nat. Mus. Hung 4, 1906, p. 450—456. és

K !o r m o s, 1 . c., p. 38. — Murányi Vácról a Theodoxus danubialis-t

közölte (Barlangkutatás, 10— 13, 1922— 1925, p. 19.).

Classis : Lamellibranchia.

Família : Unionidae.

Unió pictorum Linné. Pleisztocén adatok : Rontó (Kormos,
Centralbl. Min. Geol. Pál 1 ) 1 2. p. 155 ), Balatonszabadi, Városhid-
vég (Kormos, Balatonmelléki alsópleiszt. stb. 1911, p. 12, 16), Vác
(Murányi, Barlangkutatás 10 — 1 3, 19J2— 1925, p. 19.).

Família : Sphaeriidae.

101. Sphaerium corneum Linné. Hosszúsága 12, magassága
97, vastagsága 7‘5. Balatonvidéki alsópleisztocén.

102. Sphaerium rivicola Lám arc k. Hosszúsága 20—25, ma-
gassága 15 — 18, vastagsága 10— 15. Balatonszabadi, Városhidvég,
Ercsi (W e i s s)

*103 Sphaerium solidum Normand. Hosszúsága 10— 12, ma-
gassága 8—10, vastagsága 6— 8. Güll közölte Dajapusztáról, Duna-
jobbpart Dunántúlon, 1904. Az adat megersítésre szorul ; a faj

összetéveszthet a C>>rbicula fluminalis Müller fajjal, melynek ha-

sonlóan ers bordavonalai vannak. Lásd : K o r m o s, Balatonmelléki
alsópleiszlocén. stb. 1911, p. 40.

104. Pisidium cinereum Alder. Syn. casertanum Poli, fonti-

nale C. Pfeiffer, fossarinum Clessin (LIX. tábla, 9. és 1 1. kép), h.

4, m. 2'8, vast. 3.

105. Pisidium obtusale C. Pfeiffer (LIX. tábla, 12— 13. kép),

h. 3'5. m. 2'5, vast. 2 3.



Pleisztocén puhatestek meghatározásának módszerei 483

Ezen a két gyakran elforduló fajon kívül még a következ,
pleisztocénbl is közölt fajokat találjuk hazai irodalmunkban : P. am-
nicum M ü 1 1 e r, a legnagyobb faj, hosszúsága eléri a 8 mm-t, Bala-

tonmellék (Weiss, Kormos), idetartozik a weissi Kormos is;

a P. amnicum-ot Pét r bök is közölte Párkányról; továbbá: P.

henslowanum Sheppard, nitidum J e n y n s. personatum Maim;
ezek az adatok a Balatonmellékrl származnak (Weiss, Kormos).
Lásd: Wagner J.: Magyarország Ptsidiumai. (Ann. hist.-nat. Mus.
Hung. 36, 1943, Pars. Zool. p. 1— 11.)

Megjegyzések a táblákhoz.

A mellékelt táblákon feltüntetett példányokat jelen sorok írója

hazai példányokról fényképezte (kivétel a Truncatellina claustralis

és a Fruticicola striolata, melyek külföldi recens példányok. Elég

jelentékeny mennyiségben kellett recens példányokat feltüntetni. En-

nek oka az, hogy a rendelkezésre álló pleisztocén anyagban nem
mindig akadt olyan ép és teljes példány, amely az ábrázolásra al-

kalmas lett volna. Ezzel szemben hangsúlyoznunk kell. hogy az
apró fajok fényképi feltüntetésére a legtöbb esetben alkalmasabb a
pleisztocén anyag. Az ilyen fajok héja u. i. rendszerint ép és a re-

cens példányokkal szemben tiszta is. Másik elnyük, hogy rajtuk a
héj felületének struktúrája sok esetben jobban kitnik, ami a pe-

riostrakum hiányára vezethet vissza

A faunák, amelyekbi az ábrázolt anyag származik, kisebb-

nagyobb cikkekben már közölve vannak, vagy pedig közlésük el
van készítve.

4 Az ábrázolt pleisztocén korú példányok a következ
lelhelyekrl származnak : Szeged, Szeged-Öthalom, Szeged-Király-
halom, Szentmihálytelek, Hódmezvásárhely, Újverbász, Nagykrös
és Mezberény. A recens példányok nagyrészt a Magyar Nemzeti
Múzeum régebbi anyagából valók, de elég sok van közöttük a szerz
gyjtésébl is.

Nagy elnyt jelent, ha a lefényképezend példányokat bséges
anyagból választhatjuk ki. Ilyen bséges anyagot nyerhetünk nagyobb
mennyiség kzetanyag iszapolásával, de ilyent szolgáltat nem ritkán

4 Schlesch H.: Vorláufige Mitteilung über ein interessantes Vorkommen
von Lössmollusken aus dér Umgebung von Szeged. (Arch. Molluskenk. 6 . 1929,

p. 17—30.) — Rotarides M.: Über die pleistozáne Molluskenfauna von Szeged
und Umgebung. (Arch. Molluskenk. 64. 1932, p. 73— 102. — V. Faragó Mária:
Nagykrös vidékének felszíni képzdményei. Die Oberfláchengebilde dér Umgebung
von Nagykrös. (Földi. Közi. 68, 1938, p. 144- 167.) — Schmidt E. R.: Adatok
Mezberény környékének földtani viszonyaihoz. Beitráge zu den geologischen Ver-

háltnissen von Mezberény. (Mezberény 5259/3. sz. térképlap magyarázójából.
Budapest, 1940. p. 1—30.) — Rotarides M. Szegedi és szegedkörnyéki artézi

kutak kzetanyagának pleisztocén puhatest faunája. Die pleistozáne Mollusken-
fauna einiger altér artesischer Brunnen von Szeged und Umgebung. (Földt. Közi.

72, 1942. p. 52—63. p. 121— 124.) — Rotarides M és G ö 1 1 1 L.: Érdekes
pleisztocén puhatest-fauna Újverbász környékérl és a Telecskai dombokról Inter-

essante pleistozáne Mollusken-Vorkommen in dér Umgebung von Újverbász und
auf dér Telecskaer Lössplatte. (Földt. Közi. 73. 1934, p. 183.. 255—259. — Rota-
rides M.: Adatok Hódmezvásárhely pleisztocén puhatest-faunájának ismereté-

hez. Megjelenés alatt.
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a folyók hordaléka is .

5 A „Budapest" lelhelyrl származó példányok
a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának régebbi tételei s valószínleg
szintén hordalékból származnak. ü

A FOSSZILIS TZEGTELEPEK VIZSGÁLATA ÉS A
MODERN LÁPKUTATÁST

(A LX— LXI. táblával és egy térképpel.)

Irta : Dr. Zólyomi Bálint.

A földfelszín mi i alakzatait, életközösségeit csupán a jelenben m-
köd tényezk hatásának figyelembevételével nem magyarázhatjuk meg
teljes egészükben. Igen sok esetben a fejldéstörténeti múltba kell vissza-

nyúlnunk, hogy a mai képet maradéktalanul megérthessük. Hasonlóképen

valamely letnt kor vizsgálatakor a jelenbl vett párhuzamok segítik el a

kérdések tisz (ázását. Ez különösen szükségessé válik akkor, amikor a föld-

történeti múltnak mindinkább a jelenhez közelebb es szakaszaival fog-

lalkozunk.

A geológiai negyedkor idsebb szakának, a pleisztocénnek, st mór
a harmadkor legvégének növényvilága is fbb, lényegesebb vonósaiban

megegyezik a récenssel. A harmadkor végére a ma uralkodó típusok ki-

alakultak már. így például az Európábrn most elterjedt fák generikusan

semmibe sem és specifikusan is csak kevésben különböznek pliocén el-

deiktl. Jelents változás csupán abban történt, hogy a pleisztocén jég-

korszakok alaposan megtizedelték a növényvilágot. Sok faj végkép kipusz-

tult, mások pedig a nekik kedvezbb éghajlatú területekre szorultak visz-

sza. Mindebbl következik, hogy sok növényfaj, vagy növényszövetkezet

ma tapasztalt ökológiai igénye a nemrég letnt földtörténeti múltban ha-

sonló lehetett.

így a fosszilis tzegtelepek kutatása alkalmával igen jó szolgálatot

tehet a récens tzegtelepek, azaz lápok életkörülményeinek ismerete. A
mai korszer lópkutatós rendkívül sokoldalú. Figyelme nemcsak a közvet-

len botanikai problémákra, hanem a határos összes egyéb kérdésekre is

kiterjed. Igen sok esetben a lápokat fejldéstörténeti szempontból is fel-

dolgozza. Az él lápfelszín alatt képzd és képzdött szubfosszilis (holo-

cén) lzegrétegek vizsgálatában már a földtörténeti kutatás területével

érintkezik.

5 Czógler K. mid Rolarides M.: Analyse einer vöm VVasser ange-
schwemmlen Molluskenfauna. Die Auswürie dér Maros und dér Tisza bei Szeged
A Maros és a Tisza vízhordla puhatestei faunája és annak tanulságai. (M. Biot.

Kutatóiul. Munkái 10, 1938. p. 8—43.)
0 Rolarides M.: Csiga- és kagylóhéjait fényképezésérl. Über das Photo-

graphieren von Schnecken- und Muschelschalen. (Ann. hist.-nat. Mus. Hung. 36.

1943. Pars Zool. p. 199—220.)
* Eladta a szerz a Magy. Földtani Társulat 1943. évi április hó 7.-i szak-

ülésén.




