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CERITHIUM-TANULMÁNYOK.
írta: Strausz László.

Az I. táblával és 1— 10. ábrával.

A) BEVEZETÉS.

Az slénytani irodalomban az új alakok és folyton átalakított rend-
szertani keretek száma kezd a végtelenhez közeledni s egyre bajosabbá
válik az újítások értékének és jelentségének megítélése. Hasonló kérdé-
sek gyakran gondot okoznak a biológusoknak is, azonban az slénytanban
annyival rosszabb a helyzet, hogy 1. rendesen hiányos maradványokból
kell egy-két, esetleg élettamlag nem fontos, csak jól megmaradt részecske
^alapján, az egészre következtetnünk; 2. ellenrz kísérleteket, az öröklési

kérdésekre vonatkozóan nem végezhetünk; 3. ilyen bizonytalan adatokat
még további következtetések alapjává kell tennünk, ha a szerves marad-
ványokból a korokat vagy fáciesviszonyokat állapítjuk meg. Ha már a sok
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új faj legtöbbjének jogosultsága ellenrizhetetlen és a számos új rend-
szertani keret áttekinthetetlen marad is, fontos lehet egy-két nagy elterje-

dési! moliuszka-alakkör alapos tanulmányozása. Ezekbl megláthatjuk,
hogy milyen súlya van egy-egy smaradvány-példányon az egyes morfo-
lógiai jellegek apróbb változásainak és van-e okunk minden kis kielemez-
het morfológiai eltérésre új rendszertani egységet vagy keretet kreálni.

Szerintem ezt mindig csak a statisztika döntheti el; csak ott tudjuk tény-
legesen egy morfológiai bélyeg értékét megítélni, ahol példányok- százain
és ezrein, több lelhelyen, lehetleg több üledékfajtában figyelhettük és

számolhattuk szerepét, variációs statisztikával. Egyedül ez mutathatja
meg, hogy melyik jelleg le

?
het alapja rendszertani elkülönítésnek. Eddig

a dunántúli pannoniai kori Melanopsis-okon (15) és Viuiparus-okon (16)

végeztem a változékonyságra vonatkozó vizsgálatokat. A Viviparus-ok
esetében arra az eredményre jutottam, hogy az egyes formák nem „szár-

maztak“ egymástól (idrendi értelemben), hanem egyszerre éltek. Ugyan-
azon faunaterület alakjai egymásba átmennek, st mindenütt éppen a
,,középalakok“ a leggyakoribbak, két szomszédos faunaterület alakjai

azonban egymástól függetlenek. A Melanopsis-oknál pedig az egyes lel-
helyeken két-két faj közti (általában ritka) „átmeneti 11 vagy „középala-
kokat 11 faj-keveredésnek tartottam. A Cerithiumoknál a változékonyság
különböz eseteire is számíthatunk, mivel ez a csigacsoport több földtani

korban és különféle környezetben (normális és csökkent sótartalmú ten-

gerek üledékeiben) is található. Ezúttal egyedül csak a Cerithium pictum
Defr. körével foglalkozom.

r

B) A VÁLTOZÉKONYSÁG -TERMÉSZETE.

A Cerithium pictum Defr-v (Potamides pictus, vagy Pirenella picta)

alakköre rendkívül elterjedt térben (DNy-Francraországtól Oroszországig)

és idben is (az alsó-mediterrántól a szarmatáig), s nagy tömegben lép

fel. igen sok lelhelyen gyjthet. így a földtanban jelents szerepe van;
változékonyságát sokan ‘említik s idvel több „faj“-ra vagy „változat“-ra

tagolták szét. . x ,

Az elválasztások alapja az volt, hogy különbségeket találtak 1. a

termet karcsú vagy zömök voltában, 2. az egymásfeletti kanyarulatok
lépcssségében, 3. a kanyarulatokat díszít csomósorok vagy élek számá-
ban és ersségében; így keletkeztek a C. mitrale Eichw., C. melanopsi-

forme H. et Au., C. bicostatum Eichw., C. unicostatum Friedb., C. nympha
Eichw., C. florianum Hilb., s lehetségesnek látszott a C. Eichwaldi H. et

Au. és C. bicostatum EicHw.-nak idetartozása is. Nincs azonban egységes

.vélemény arról, hogy az elválasztott keretekbe ill egyes alakok milyen
elterjedések és milyen földtani szerepek, van-e Cerithium mitrale a

mediterránban, vagy mi a C. mitrale és C. florianum viszonya és hogy a

C. pictum a hazai szarmatikumban a nyugati területekre korlátozódik-e

(11., p. 273.) Természetesen az is vita tárgya volt, hogy a C. mitrale-1 faj-

nak kell-e tekinteni vagy csak a C. pictum varietasának. A két alak közt

feltételezett különbségek bizonytalanságát ismételten hangoztatták (pl.

Schréter, 10., 255.; Szalai 19., p. 345.).

Többezer példányt gyjtöttem ebbl az alakból a Dunántúl külön-

böz részeirl, mediterrán és szarmata rétegekbl. A termet és díszítés

részletes tanulmányozása azt eredményezte, hogy a változékonyság két

egymástól független sajátságcsoport különböz összetevdéseibl adódik:
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a) Az egyes kanyarulatokon (a legfelsk kivételével) mindig a fels

csomósor a legersebb, alatta azonban a második és harmadik (spirális)

borda vagy csomósor igen különböz ersség lehet: rendesen a második
az ersebb s az alsó (ez is lehet csomósor vagy él) gyengébb; de lehet for-

dítva is, esetleg a második majdnem teljesen eltnik s az. alsó (a harmadik)
olyan ers, hogy a kanyarulat oldalvonala is teljesen konkáv. Az egyes

csomók nem esnek pontosan a szomszédos csomósorok csomóival egv
(hosszanti) vonalba; nem egvesülnek hosszanti bordákká, egymás feletti

,,csomópár“ is kivételes (1. Uny lelhely anyagának leírásánál). (A legalsó

kanyarulat alján ezeken kívül még két vagy három spirális borda -jelent-

'
í . t U í [ t

1. ábra.

«
• *

kezik.) Különböz bordázatú típusokat mut3t a kanyarulatok oldalának
egyszer, vázlatos keresztmetszetben a következ rajz (1. ábra).

b) Az egymásalatti kanyarulatok különböz mértekben növekszenek
szélességi irányban s különböz arányban hagyják szabadon vagy növik
körül (nyelik el) a felettük lev kanyarulat alsó részét. Ha egy kanyarulat
csak kevésáel szélesebb a felette levnél, úgy szabadon marad a fels ka-
nyarulat harmadik (alsó) csomósora vagy bordája is (2. ábra); kivételesen
egyszer, vázlatos keresztmetszetében a következ rajz (1. ábra).

Máskor az alsó kanyarulat félig eltakarja az alsó csomósort (3. ábra).

Ha pedig az alsó kanyarulat még jobban átfogja a felette lev kanya-
rulatot, akkor ennek harmadik (alsó) csomósorát vagy bordáját teljesen

elnyelheti s így két csomósor látszik csupán (4. ábra).

2. ábra. 3. ábra. 4. ábra.

Természetesen ilyenkor a lépcssség is ersebb szokott lenni, mint
az elz esetekben.

Összefügg ezzel az oldalvonal egyenes, konkáv vagy konvex volta is.

Ha a kanyarulatok az egész csigaházon végig aránylag lassan növekednek a

szélesség irányában, akkor a termet karcsú lesz; ha a szélesedés gyorsabb,
akkor a termet tompább kúpos (a búbszög nagyobb), de az oldalvonal
egyenes. Ha a legfels kanyarulatok kevéssé szélesedtek s utóbb a széles-

ség gyorsabban fokozódott, akkor konkáv lesz az oldalvonal; fordított

esetben konvex (s hengeresebb a termet). Ha csak a középs kanyarula-
toknál volt gyors a szélességi növekedés, akkor kissé fordított S-alakú a
bal, S-alakú a jobb oldalvonal (ez fleg a szarmatikumban fordul el).

Nemcsak egy lelhely statisztikus adatai bizonyítják, hogy ezek az

elemek a változékonyság keretébe esnek (s nem faibeli különbségek),
hanfem nagyon jól megfigyelhet, hogy ugyanazon példányon egymás-
utáni kanyarulatokon sokszor a fent említett jellegeknek egyike felváltja

a másikat, például (a változékonyság fent említett a) pontjára vonatko-
zóan) az alsóbb kanyarulaton ersödik egy borda, amelyik fent még gyen-
gébb volt (6. ábra), vagy (a változékonyság fenti b) alatt leírt tényezjére
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vonatkozóan:) fokozatosan kibúvik az alsóbb kanyarulat alól az addig el-
takart harmadik borda (5. ábra).

Ezekbl a termetbeli és díszítésbeli elemekbl a legkülönbözbb
típusok kombinálhatok elméletben is, s megfigyeléseim azt mutatták,
hogy a valóságban is 20—25 különböz típus jelenik meg nagyobb szám-

5. ábra. 6. ábra.

.
' V

bán az egész vizsgált anyagban. Hogy a számszer összehasonlítás gya-
korlatilag is keresztülvihet legyen, lehetleg kevés ftípusba (részben
összefoglalva az egymáshoz közelebb állókat) igyekeztem sorolni a vizs-

gált példányok középs kanyarulatainak termetét és díszítését. Ezek a
következk (7- ábra):

I II III w

7. ábra. 8. ábra.

I. a harmadik borda vagy csomósor nem látszik az alatta lév kanya-
rulat ersen átfogó volta miatt; a második borda gyenge, vagy hiányzik.

II. A harmadik csomósor nem látszik, a második ersen fejlett.

III. A harmadik spirális bordát vagy csomósort félig eltakarja az

alatta lev kanyarulat; a 2. és 3. borda azonban gyenge.
IV. Hasonló, de a díszítése már ersebb, legalább a második spirális

borda ers él vagy csomósor alakjában van meg.
V—VIII. Az alsó kanyarulat nem átfogó, az alsó élt vagy csomósort

nem takarja el, az alsó borda teljesen látható.

V. Ers díszítés (mint a ÍV.).

VI. A második és harmadik borda gyenge.
VII. A második él gyenge vagy hiányzik, a harmadik ersebb vagy

legalább is a kanyarulat alsó része elreugró, az oldalvonal konkáv.
VIII. A második és harmadik spirális vonal teljesen vagy majdnem

teljesen hiányzik — Ismétlem, hogy ezeket a jellegeket a középs kanya-
rulatokon (általában a 6—8. kanyarulat körül, illetve a következ sorok-

ban említend díszítésváltozás utáni második és harmadik kanyarulaton)

vizsgáltam és tüntetem fel számszeren az egyes lelhelyekre vonatko-

zóan. Az utolsó kanyarulatok díszítése általában ersebb; az utolsó kanya-
rulaton például a VIII. típus alig fordul el, hanem a feljebb még hiányzó
csomósorok itt már fellépnek. Ha azonban az utolsó kanyarulat adatait
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akartam volna az összehasonlítások alapjává tenni, akkor további nehéz-
séget okozott volna a nagy- és kistermet, teljesen vagy csak részben
kifejlett példányokra vonatkozó értékek helyes viszonyítása.

Ezenkívül még egy, az elbbiektl független eleme van e faj változé-

konyságának: változik a fels csomósor csomóinak erssége és száma is.

Ezt a sajátságot a paleontológusok ennél a fajnál eddig nem igen vették

figyelembe. Azonban az egyes lelhelyeken az ingadozás (az utolsó kanya-
rulaton) mindig kitett 4—5 csomót, míg a különböz lelhelyek átlagát

összehasonlítva csak 2—3 csomónyi különbségeket kaptam. Ez a tulaj-

donság tehát legfeljebb másodrangú fontosságú lehet a Cerithium, pictum
változékonyságának elemzésében.

Ezekkel a teljesen ingadozó, változékony jellegekkel szemben a vizs-

gált összes példányok kivétel nélkül egyeznek a következ sajátosságokban
(8. ábra):

1. A fels kanyarulatokon három spirális vonal van, melyek közül az

alsó a legersebb s itt a legkiugróbb a kanyarulat oldalvonala.

2. A többi kanyarulatokon, a 4., 5. vagy 6. kanyarulattól kezdve min-
dig a fels csomósor a legersebb. Ezt Hilber is hangoztatja, de csakis a

C. mitrale-ra vonatkozóan, ellentétként a C. florianummal szemben. (8.)

Nem lehet kétséges tehát, hogy ez tekintend faji jellegnek.

Az egyes lelhelyek anyagának adatait a következkben sorolom fel.

C) MEDITERRÁN LELHELYEK.

a) Pécsváradtól nyugatra a Szászvölgy keleti oldalán felsmediterrán
rétegsor fels részén (14) homokos agyagrétegbl kb. 200 drb. jó megtar-
tású példányt gyjtöttem. Különösen jellemz erre a lelhelyre, hogy
ugyanazon példány egymásfeletti kanyarulatai gyakran egészen külön-
böz jelleg díszítést mutatnak, fleg pedig különböz mértékben fogják
át a felettük lev kanyarulatot. A középs kanyarulatok változékonysága
a következ: I. 20%, II. 25; III. 17; IV. 19; V. 2; VI. 8; VII. 5; VIII. 4 n

/o

A csomószám pedig az utolsó kanyarulaton a következképen variál: 10
cs. 3%, 11. cs. 13, 12 cs. 38, 13 cs. 25, 14 cs. 15. 15 cs. 5, 16 cs. 1%. A példá-
nyok közepes nagyságúak, legtöbb zömök termet, kevés köztük p. kar-
csúbb; oldalvonaluk egyenes vagy kevéssé konvex. Az alsó kanyarulato-
kon a második spirális vonal legtöbbször középers csomósor, ritkábban
éles borda.

b) A Szászvölgy nyugati oldalán kb. 100 jóval gyengébb megtartású
anyagot gyjtöttem. A fels kanyarulatok finomabb díszítése a kopottság
miatt egyáltalán nem látható. Termetük teljesen azonos az elz lel-
helyiékével. Változékonyságuk: I. 11%, II. 26; III. 12; IV. 33. V. 2; VI. 6;

VII. 6; VIII. 4%. A csomók száma nagyobb termet példányokon: 9. cs.

4%, 10 cs. 16, 11 cs. 22, 12 cs. 32, 13 cs. 16, 14 cs. 6. 15 cs. 4%;’

a

közepes
példányoknál (18—20 mm körül) 9 cs. 1, 10 cs. 12, 11 cs. 28, 12 cs 29,

13 cs 21, 14 cs. 8, 15 cs. 1%; a kicsiknél: 9 cs. 5, 10 cs. 20, 11 cs. 36, 12 cs.

28, 13 cs. 8, 14 cs. 3%. Tehát az utolsó kanyarulat átlagos csomószáma

c) A Szászvölgytl kevéssel nyugatra es Tóvölgyben hasonló sztra-
tigrafiai helyzetben (14) szintén rossz megtartásúak és aprók a Cerithiu-
mok; kissé zömökek, oldalvonaluk egyenes, ritkán kevéssé konvex. Vál-
tozékonyságuk: I. 6; II. 2; III. 8; IV. 26; V. 26; VI. 18; VII. 8; VIII. 6%>.

A csomószám: 9 cs. 12%, 10 cs. 37, 15 cs. 39, 12 cs. 12%, tehát 10% átlag-

nak felel meg; ennek az abnormis kis számnak természetesen a túl apró
termet az oka.
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Akad néhány hibás (beteg) példány, ahol egy-egy sérült kanyarulat-
rész „lemarad" egy darabon a. felette lev kanyarulat alsó részérl. Ilyen
helyeken nemcsak a harmadik él látszik ki, hanem a fels kanyarulat
alja mintegy visszaszögellik. A beteg részlet után az alsó kanyarulat ismét
feljebb húzódik és a két kanyarulat közti árok, st esetleg a fels kanya-
rulat alsó (harmadik) bordája is eltnik.

d) A Fazekasbodai hegység délnyugati részén fekv Püspökiak köz-
ség délkeleti szélérl (17) sokszáz kitn megtartású példány származik.
A legnagyobbak 3 cm nagyságot is meghaladnak; ezek ersen lépcssek s

rendesen kopottak. A közepes nagyságúak és kicsik szép fényesek, hal-
vány-sárgásbarna pontozással. Termetük karcsú vagy igen karcsú, oldal-
vonaluk egyenes. A második spirális vonal rendesen csak éles borda, nem
pedig csomósor. A harmadik él is igen gyakran látszik. A fiatalabb ka-
nyarulatokon az uralkodó fels csomósor alatt néha kettnél több spirális,

vonal is megjelénik, ezek azonban igen gyengék, nem egyenrangúak a
szokott második és harmadik spirális vonallal. Változékonysága: I. 7;

II. 6; III. 23; ÍV. 26; V. 7; VI. 10; VII. 5; VIII. 16%. Az utolsó kanyarulat
csomóinak száma a nagy példányoknál: 11 cs. 20, 12 cs. 33, 13 cs. 28, 14 cs.

7, 15 cs. 6, 16 cs. 6%, tehát átlagosan 12 2
/3 csomó; a közepes (16—20 mm)

nagyságúaknái: 9 cs. 1, 10 cs. 21. 11 cs. 31, 12 cs. 23, 13 cs. 18, 14 cs. 6;

tehát átlag 11% csomó. A kis példányoknál: 8 cs. 1, 9 cs. 7, 10 cs. 24, 11 cs.

39, 12 cs. 18, 13 cs. 7, 14 cs. 3%; tehát 11 csomó átlag.

e) Herenden a Böckh J. és Lóczy L. (10) által leírt híres mediterrán
lelhelyen, az egykori bányagödörben gyjtöttem több száz kitn meg-
tartású példányt. Rendkívül nagyok is vannak köztük (3 cm-en felüliek

is), legtöbbször igen jól látható, világosbarna pontozással. A búbrész
majdnem mindig igen vékony, hegyes; itt az oldalvonal rendesen enyhén
konkáv. Lejjebb a termet rendesen közepes, de van karcsú és zömök is.

Az oldalvonal lehet konkáv vagy konvex, de legtöbbször egyenes. Válto-
zékonysága: I. 10; II. 11; III. 24; IV. 18; V. 11; VI. 11; VII. 8; VIII. 7%.
A nagy példányok csomóinak száma az utolsó kanyarulaton: 9 cs. 3, 10 cs.

21, 11 cs. 29, 12 cs. 31, 13 cs. 10, 14 cs. 4, 15 cs. 2%; átlag 11% csomó; a

közepes nagyságú (15—20 mm) példányokon: 8 cs. 1, 9 cs.13, 10 cs. 22, 11

cs. .30, 12 cs. 17, 13 cs. 13, 14 cs. 4%;. ez 11-en felüli átlagnak felel meg.
A kisebb példányokon pedig 7 cs. 5, 8 cs. 12, 9 cs. 35, 10 cs 17, 11 cs. 17,

12 cs. 14%, vagyis 9
2
/3 csomó átlag.

f) Herenden a bányától nyugatra, a vasúti állomástól északnyugatra
a kocsiút szélén szürkés agyagból kb. 200 példányt gyjtöttem', ezek is

kifogástalan megtartásúak, van köztük zömök és igen karcsú is, oldal-

vonaluk is változatos, konkáv, konvex és (a túlkarcsú búbrész miatt)

S-alakú is. A változékonyság: I. 6, II. 12; III. 23; IV. 6; V. 6; VI. 9j VII.

30; VIII. 8%. A VII. típusnak megfelel példányokon gyakran a legfels
„középkanyarulatokon" (5, 6, esetleg 7. kanyarulat) még inkább csak az

alsó és középs borda hiányát láthatjuk s csak lejjebb (a 7. vagy 8. ka-

nyarulaton) válik jól feltnvé a 3. bordának megfelel elreszögelés a

kanyarulat alján. — A csomók száma az utolsó kanyarulat fels spirális

bordájában: 9 cs. 5%, 10. cs. 20, 11 cs. 34, 12 cs. 22, 13 cs. 14, 14 cs. 5%,

átlag 1

1

1
/ 3 csomó.

Érdekes, hogy a szomszédos Várpalota gazdag, a herendivel való-

színleg egykorú felsmediterrán faunájában egyáltalán nincsen meg a

C. picturn, ill. az ezzel azonos C. Jlorianum Hilb. vagy C. mitrale Eichw.

Ezek tehát törlendk a várpalotai fauna-listából (19).
1

* Ez lehet fácieskülönbség, de lehet szintkülönbség is. (Szerk.)

I
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A mediterrán anyagon a legfels és középkanyarulatok közti díszí-

tésváltozás (1. 8. ábra) általában a 4. és 5. kanyarulat körül jelentkezik.

Számszer adatokba ezt bajos lett volna foglalni azért, mert a példányok
többségének búbrésze sérült, ritkán látszik jól ez az átmenet a díszítésben

s fleg, ha letört a legfels 2 vagy 3 kanyarulat, akkor alig lehet pontosan

eldönteni, hogy hányadik kanyarulatról' van szó.

D) SZARMATA LELHELYEK.

a) A budapestkörnyéki szarmatikumból Unyon gyjtöttem sokszáz jó

megtartású Cerithium pictum-ot. Legnagyobb részük nagytermet.
Jellemz, hogy a búbrész igen vékony, megnyúlt. Az alsó kanyarulatokon
a második csomósor rendesen ers, ezzel szemben a harmadik gyengébb,

st sokszor csak vonalszer. Az egyes kanyarulatok lépcsssége rendesen

igen kisfokú. A középs kanyarulatok változékonysága: I. 2, II. 16, III. 11,

IV. 22, V. 19, VI. 14, VII. 12, VIII. 4%. Elég gyakori az az eset, hogy két

fels spirális bordát alkotó csomók pontosan egymás fölé esnek s szinte

(hosszanti) csomópárrá alakulnak; kb. a példányok 5%-án figyeltem meg
ezt a C. pictum-nál ritka jelenséget. Az utolsó kanyarulat csomóinak
száma a nagy példányokon: 9 cs. 5, 10 cs. 15, 11 cs. 38, 12 cs. 27, 13 cs. 10,

14 cs. 4, 15 cs. 1 %, vagyis ll 1
/
3 átlag; a közepeseken (16—20 mm): 8 cs.

3, 9 cs. 16, 10 cs. 35, 11 cs. 26, 12 cs. 14, 13 cs. 4, 14 cs. 2%, ami lO'/r cso-

mónyi átlagnak felel meg^ a kicsik csomószáma: 7 cs. 2, 8 cs. 4, 9 cs. 18,

10 cs. 46, 11 cs. 20, 12 cs. 8, 13 cs. 2%; ez tizes átlagot ad.

b) Tinnyén a jól ismert gazdag szarmata lelhelyen is sokszáz pél-

dányt gyjtöttem. Ezek az elbbieknél valamivel zömökebb termetek és

az egyes kanyarulatok lépcsssége is szembetnbb. A búbrész szintén

vékonyan megnyúlt, de nem olyan nagy mértékben, mint Unyon. A má-
sodik csomósor nerp. túlers, sokszor csak élszer, a harmadik spirális

borda viszont ersebb, mint az unyi példányoknál. Néha a harmadik borda
még a felette lev (második) bordánál is ersebb. Változékonysága: I. 1,

II. 2, III. 2, iV. 1, V. 46, VI. 21, VII. 27, VIII. 1%. Itt is gyakori, mint a

herendi bányától nyugatra lev lelhelyen, hogy az els középkanyarula-
tokon (6—8. kanyar) még inkább a VIII. típusnak megfelel a díszítés,

lejjebb azonban elreszögellik a kanyarulat alsó széle (VII. típus).

A VII. változatnak megfelel példányoknál néha fels és alsó spirális

borda között 2—3 vékonyka vonal jelenik meg, melyek azonban nem
egyenrangúak a három f spirális bordával; ezt mutatja az is, hogy ilyen

gyenge vonalak néha végig futnak az els csomósor egyes csomóin is.

A felsorolt változékonysági adatok természetesen csak a középs kanya-
rulatokra vonatkoznak. Az alsó kanyarulatokon majdnem mindig elég

ers bütyöksorrá válik a 2. és 3. spirális vonal is. Itt is gyakran megfigyel-

het az a jelenség, hogy az egymásutáni kanyarulatok más és más jelle-

gek, pl. fent két gyenge, majd két ers, azután három ers spirális vonal
adja a díszítést. — A csomók száma: 8 cs. 4%, 9 cs. 26, 10 cs. 44, 11 cs. 21,

12 cs. 5%, vagyis átlag 10 csomó az utolsó kanyarulat fels csomósorában.
A Vend-vidék szarmata rétegeinek több lelhelyérl is vizsgáltam

Cerithium pictum-okát. Ezen lelhelyek leírását és a kísér faunák is-

mertetését nemrég közöltem (18).

c) Vízlendvától Ny-ra a 282-es domb Ny-i oldalán (18, 3. sz. lelhely)
homokos és meszes üledékbl 200 nem nagyon jó megtartású példányom
van; közepes és kissé zömök termetek, .középnagyok. Elég ersen lépcs-
sek, a fels csomósor igen ers, kevés bütyök alkotja (mint a Vend-vidék
szarmatakori Cerithium pictum-ainkl ez általános). A második csomósor
igen különböz kifejldés, a harmadik sosem ers (a VII. típusnál sem).

5
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Változékonysága: I. 8, II. 1, III. 2, IV. 2, V. 4, VI. 9, VII. 53, VIII. 21%;
csomók száma 7 cs. 4, 8 cs. 31, 9 cs. 39, 10 cs. 19, 11 cs. 5, 12 cs. 2%, vagyis
átlagosan 9/4 csomó.

d) Vízlendvától DNy-ra a 264-es szentképnél hasonló üledékbl (18,

5. sz. lelhely) is fleg közepes és kicsi példányok kerültek el, kevés a
karcsú, több a közepesen zömök, gyengén és közepesen lépcss oldalú.
A második csomósor közepes vagy gyenge, a harmadik gyenge s csak
ritkán látható; leggyakoribb a VII. és VIII. típus közti alak, amelynél
kissé elreugrik a kanyarulatok alsó része, de kimondott bordát vagy
csomósort nem képez. A statisztikában ezeket (a többi lelhellyel való
öszehasonlíthatóság miatt) nem soroltam önálló típusba, hanem megosz-
tottam a VII. és VIII. típus közt. Változékonysága: I. 9, II. 3, III. 11, IV. 3,

V. 3, VI. 19, VII. 30, VIII. 22%. A csomók száma 7 cs. 3, 8. cs. 17, 9 cs. 42,

10 cs. 35, 11 cs. 3%, vagyis 9
1

/
4 átlag.

e) Vasvecséstl ÉNy-ra, a 264-es szentképtl DNy-ra lév útbevágás
középs homokrétegében is (18, 7. sz. lelhely) az elzhöz meglehetsen
hasonló anyagot találtam. A másoik borda itt is aránylag kevéssé fejlett,

átlag jóval gyengébb, mint a tinnyei vagy a mediterrán alakoknál. Számos
példány olyan kopott és gyenge díszítés, mint a ,,Cerithium nymv>ha“ típus

(jól látszik, hogy ez nem önálló alak, hanem csak megtartásbeli különb-
ség). Változékonysága; I. 9, II. 2, III. 2, IV. 2, V. 4, VI. 5, VII. 42, VIII. 34%.
A csomók száma: 7 cs. 6, 8 cs. 22, 9 cs. 41, 10 cs. 28, 11 cs. 3%, vagyis átlag

9 csomó.

f) Vasvecséstl Ny-ra a régi mészéget felett meszes homok és homo-
kos agyagból (18, 10. sz. lelhely) 150 drb. közepes nagyságú és közepes
zömökség példányt gyjtöttem. Lépcssségük elég ers, mert a fels
csomósor igen fejlett, a második gyenge, a harmadik, túlnyomóan nem
látszik, vagy csak a kanyarulat alsó részének csekély fokú elrehúzódá-
sában jelentkezik (VII. típus). A búbrészek általában sérültek, de a né-
hány jó példányon megállapítható, hogy a búbrész néni olyan megnyúlt,
mint Ünyon és Tinnyén. Változékonysága: I. 22; II. 3; III. 4; IV; 2; V. 3;

VI. 5; VII. 41; VIII, 20%. Az utolsó kanyarulat csomóinak száma: 7 cs.

3, 8 cs. 12, 9 cs. 33, 10 cs. 39. 11. cs. 13®/o, tehát 9% csomó átlag.

g) Perestó templomától % km-re ÉNy-ra lev útbevágásból (18, 11.

sz. lelhely) is :az elzkhöz hasonló, de szegényebb anyag származik;

változékonysága kb. egyezik a vasvecsési (f) alatt) leírt faunáéval. A cso-

mók száma: 7 cs. 7, 8 cs. 29, 9 cs. 50, J.0 cs. 14%, vagyis 8% átlag; ennek
az alacsony értékeknek az oka a többieknél valamivel kisebb termet.

h

)

A stájerországi Stradenrl (Gleichenberg mellett) szarmataréte-
gekbl (leírásukat 1. Winkler, 21) néhány tucatnyi Cerithium pictum-ot

gyjtöttem. Feltnek ebben a kis anyagban egyes rendkívül ers máso-
dik csomósort visel példányok; az utolsóeltti kanyarulaton majdnem
mindig szabadon marad az alsó (harmadik) csomósor is. Vannak karcsú
és zömök termetek is, többségük csak kevéssé lépcss. Változékonyság:
I. 4, II. 10, III. 22, IV. 20, V. 4, VI. 10, VII. 26, VIII. 4%. A csomók száma:
8 cs. 7, 9 cs. 21, 10 cs. 31, 11 cs, 31, 12 cs. 10%, átlagosan 10 csomó.

A szarmata anyagon a legfels kanyarulatok kiugró alsó (harmadik)

éle helyett általában a 6. és 7., kivételesen a 8. kanyarulaton jelenik meg
az uralkodó fels (els) csomósor — tehát átlag két kanyarulattal lejjebb,

mint a mediterránkori példányoknál.

A változékonyság fenti statisztikus adatait grafikonokba foglalhat-

juk. Az utolsó kanyarulat különböz csomószámú példányainak gyakori-

ságát mutatja a 9. ábra; a folytonos vonal a hat mediterrán lelhely anya-

gának összesítésébl nyert középértéket, a szaggatott vonal pedig a nyolc

szarmata fauna anyagának összesített eredményét tünteti fel (százaié-
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kokban). Látható, hogy az uralkodó csomószám kb. lÁ'-lel eltolódott,

csökkent a szarmatában (11 14-rl 10-re).

A középs kanyarulatok természetének és díszítésének nyolc f típusa
'

is más átlagos gyakoriságot mutat a mediterrán anyagban, mint a szarma-
tában. A következ grafikonon (10. ábra) a nyolc f típust jelentik az

I—VIII. számok (a megfelel típusokat a 8. ábrán láthatjuk). A folytonos

vonalak a mediterránra, a szaggatott vonalak a szarmatára vonatkoznak;
a függélyes vonalak a különböz lelhelyeken elforduló százalékos érté-

kek teljes ingadozását (a széls értékek közt) mutatják az alattuk római
számmal jelzett egyes típusokra vonatkozóan; a görbék pedig az egész

mediterrán és egész szarmata anyag középértékét tüntetik fel. Látható a

grafikonon, hogy a mediterránban gyakoribbak az ersebben átfogó ka-
nyarulatok (I—IV.), a szarmatában pedig gyakoribb a kevéssé bordás
(VIII.) és a második bordát nélkülöz, alul bordás vagy legalább is elre-
ugró (VH-es) típus. De csak a középértékek térnek el, az ingadozások
minden típusnál olyanok, hogy a gyakorisági széls értéket jelent vona-
laknak egy része mindig egymás mellé esik.

E) SZINONIMÁK.

A Cerithium pictum Defr. alakkörbl több alakot (fajt vagy válto-

zatot) írtak le eddig a paleontológusok. Az egyes források azonban hiá-
nyosan, sokszor teljesen hibásan adják meg a Cerithium pictum- (vala-

mint a C. mitrale, C. florianum stb.) alakoknak más fajoktól (ill. a C. pic-

tum alakkörének egyes szerzk álta) elválasztott alakjait egymás között)

megkülönböztet jellegeit. Jórészt ezért nem tisztázódott annyi idn át

ennek a fontos és elterjedt alaknak a kérdése. Vegyük sorra azokat a for-

mákat, ill. neveket, melyeket az elzkben részletezett vizsgálatok alap-
ján egybefoglalandóknak tartok.

1. E faj kereteinek bizonytalansága már els leírásakor jelentkezett

s azóta csak fokozódott Basterot 1825-ben (1, p. 57) a C. pictum Defr.

rövid, hiányos definíciójában kanyarulatonkint két csomósort említ, s

zömök, ersen lépcss, ersen csomózású példányt ábrázol. Hozzáteszi
azonban, hogy lehetetlen pontdsan leírni ennek a Bordeaux környékén
igen gyakori, kisméret Cerithiumnak igen változékony alakjait. Lel-
helyéül elsnek Bécs környékét nevezi meg, s csak utána Mérignacot és
Saucats-t, bár valószín, hogy Defrance gyjteményében szerepl pél-

dány (melyre a nevet vonatkoztatja) Bordeaux környékérl és nem Bécs-
bl való. így tehát már kezdettl fogva vitássá lehet tenni, hogy mire is

vonatkozik elssorban a név. Ez az utóbbi kérdés és minden nomenkla-
túrái nehézség megsznik az általam bizonyított összevonások elfoga-
dásával.
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2. A kevéssel utóbb, 1830-ban Eichvald által leírt C. mitrale (3, 4)

abban térne el á C. pictum-tói, hogy nem két, hanem három spirális cso-
mósor díszíti. Amint az elzkben láttuk, ugyanazon példány egymásutáni
kanyarulatain elfordul, hogy az egyes (alsó) kanyarulatok különböz
átfogó volta miatt (felettük lev kanyarulatokon) elször két, ma.id két és
fél, azután három borda látható (pl. 5. ábra) s egy-egy lelhely faunájá-
ban is az átmenetek teljessége mutatja, a két (csak elméletileg elválasztott
típus) összefüggését. A spirális bordák, ill. csomósorok száma tehát nem
jogos alapja 'a C. pictum Defr. és C. mitrale Eichw. elválasztásának. Lé-
nyeges eltérésként sorolják fel még a C. mitrale karcsúbb termetét, a
kanyarulatok kevésbbé lépcss voltát is (2, p. 275—276.). Amint a változé-
konyság elemzésénél láttuk, ezek a termetbeli különbségek se állnak meg:
ingadozásuk teljes folytonosságot és átmenetet mutat, éppen úgy, mint a
csomósorok száma és a csomósság erssége. A fiatal (a búbtól számított
4 vagy 6) kanyarulatoknak a többitl (alsóktól) való eltérése, a harmadik
él kiszögellése az els (csomósor) helyett, az irodalomban tudtommal csak
a szarmatakori típusos C. mitraíe-nak tartott alakokra vonatkozóan szere-
pel (pl. 8, 13) Sieber egy mediterrán alaknál (C. yielanopsijorme

, 12 p.

486) csak három gyenge sávot említ a legfels kanyarulatokon, de közü-
lök az alsónak ersebben kiszögell voltáról nem szól; magam azonban
megfigyeltem s az elzkben részleteztem ugyanazt a jelenséget a medi-
terránkori C. picíum-oknál is. Ez sem lehet tehát a C. mitrale elkülönítésé-
nek alapja.

3. A Cerithium bicostatum Eichw. abban térne el a C. mitrale-tói

(tehát a C. pictum-tói), hogy a második és harmadik spirális bordája csak
éles gerinc, nem pedig psomósor (4, 5, 12). Amint a változékonyság leírá-

sában láttuk, a második és harmadik csomósor vagy él természete és

erssége nem faji jelleg, ugyanazon példány egymásfeletti kanyarulatain
is egészen eltér lehet. Sieber nem fajnak, csak varietásnak tekinti ezt az

alakot (12, p. 486), megkülönböztet bélyegei közt említi azt is, hogy a fels
kanyarulatok csak gyengén vonalozottak vagy símák. Ez az utóbbi sem
lehet elválasztó jelleg, mert a kis kezdkanvarulatok igen gyakran simára
kopnak, s az egyébként ,,C. mitrale“-nek nevezhet szarmatakori példá-
nyokon is gyengébb magatartás mellett csak a spirális élek gyenge vonal-
szer nyomát látjuk, vagy egész simára koptak, legtöbbször persze letör-

tek. Ezek szerint a C. bicostatum Eichw. nevét is felesleges szinonimának
kell tekintenünk.

4. A Cerithium unicostatum Friedb. alakot Friedberg (5, p. 278) azon
alapon különíti el az elbbi C. bicostatum Eichw. fajtól (varietasként),

hogy az alsó, harmadik- él néha eltnik, s így a szk értelemben vett

(2 csomósoros) C. pictum típustól abban térne el, hogy a második spirális

vonal nem csomósor, hanem éles borda. Természetesen ez se alap az el-

választásra, amirit a variabilitás elemzésénél láttuk, mert a bordák és

csomósorok ugyanazon példányon is átmennek egymásba, helyettesítik

egymást (6. ábra). Tehát a C. unicostatum Friedb. is felesleges név.

5. A C. nympha Eichw% faj vagy (Sieber szerint, 12. p. 486) változat

jellege gyenge díszítése, majdnem sima felülete lenne. Ez az alak azonban
sosem lép fel egyedül, hanem mindig csak a C. pictum példányok közt

akad egy-kett, amelyiken a díszítés többé-kevésbbé csökken; a felszín

mindig kimondottan kopottnak látszik. > Lehetségesnek tartom, hogy a

C. nympha néven kétféle, éspedig vagy csekély díszítés, vagy utólag kop-
tatott példányokat foglaltak össze. Mivel minden lelhelyen kevés az

ilyen alak és az átmenet a rendes díszítés C. pictum-ba fokozatos (ezt

láttam egy erdélyi lelhely anyagában is, melyet Bartkó L. volt szíves

nekem megmutatni), nem tartom elkülöníthetnek ezt a fajt vagy váltó-
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zatot sem (18, p. 41). Friedberg említi, hogy az általa C. bicostatum-nak
nevezett típus is átmegy a C. nymphá-ba (5, p. 279).

6. A C. melanopsiforme Auing., amint Sieber igen jó ábrái mutatják

(12, p. 486, tab. 24, fig. D. 1, 2) teljesen tipikus, zömök, ill. kissé konkáv
oldalvonalú, két elég ers csomósorú C. pictum. (Sieber varietasnak te-

kinti.)

7. Hilber az általa leírt Cerithium florianum eltéréseit a C. mitrale-

tól hat pontba foglalja (8); ezek között öt azonban csupán olyan jelenték-

telen ingadozása a termetnek és díszítésnek, amilyet legtöbbször egy-egy
fauna példányai közt is megfigyelhetünk, nemcsak egymástól távol es
lelhelyekrl származó példányok közt. Cáupán a C. florianum kezd-
kanyarulatainak alul nem kiszögel volta lenne lényeges eltérés. Nagyon
valószín azonban, hogy itt is csak jelentéktelen fokozati (vagy akárcsak
megtartásbeli) különbségrl van szó; Hilber ábrája legalább is ezt mu-
tatja. így valószínleg ez a név is felesleges szinonima. Szalai (19, p. 345.

346) és mások is jogosulatlannak tartják Hilber faját.

8. A C. thiara név feleslegesnek tekinthet (4, 8, p. 3); nálunk nem is

használták.
Megjegyzendnek tartom még, hogy Hilber által (7) elször C. bicinc-

tum Eichw. névvel felsorolt, azután (8) C. (Potamides vagy Pirenella)

Peneckei Hilb.-re • keresztelt alak két . ábrája közül a tab. I, fig, 19 (7)

valószínleg szintén C. pictum. A másik: tab. 1, fig. 10 (7), valamint az

utóbb adott ábra (8. fig. 6) már nem tartozik ide, bár a fels két spirális

borda egymás feletti csomóinak határozott csomópárrá alakulása kivéte-

lesen elfordul a C. pictum-on is, amint ezt az únyi lelhelyrl említettem.

A Cerithium Eichwaldi H. et Au. számos jellegében mutat hasonló-

ságot a C. pictum-hoz, de lényeges különbség az, hogy a C. Eichwaldi-nál
a csomósorok közt gyengébb közbüls vonal húzódik (2, p. 275—276).

Sokban emlékeztet a C. pictum-ra a C. Schaueri Hilb. és a C. moravicum
Horn. faj is (9, 12); mindezeknél azonban hiányzik a legfels kanyarula-
toknak (a C. pictum-ra jellemz) három spirális vonal, melyek közül a

legalsó a legkiállóbb.

F) FEJLDÉSTANI VONATKOZÁSOK.

E vizsgálatok célja elssorban az volt, hogy ugyanegy alakkör-
höz tartozó mediterrán és szarmatakori anyagot összehasonlítva az esetle-

ges fejldés tényét és elemeit megállapíthassuk. Az elemzett mediterrán
és szarmata anyag változékonyságának átlagos (közép) értékeit feltüntet
grafikonokból kitnik, hogy a teljes összefüggés, a fokozatos átmenet
megvan a két korbeli alakok minden sajátsága között. Van azonban a
változékonysági középértékeik közt három feltn különbség, egymástól
teljesen független három morfológiai jellegben: 1. A mediterrán anyag-
ban a kanyarulatok átfcgósága nagyobb, vagyis a harmadik (alsó) spirális

vonal kevésbbé -látszik; ezzel szemben a szarmata anyagban sokkal gya-
koribb a középs kanyarulatok igen csekély fokú vonalozottsága (VIII.

típus) és a kanyarulatok oldalvonalának konkáv jellege, ai középs borda
elmaradásával kapcsolatosan (VII. típus). 2. A szarmata-példányok búb-
része gyakran megnyúlt, elvékonyodott; a mediterránban ez a jelleg rit-

kább. Ezzel kapcsolatos jelenség az is, hogy a mediterrán C. pictum-oknál
a díszítés változása (a legfels kanyarulatok alsó, harmadik élének elre-
ugrása helyett az ers els, fels csomósor fellépése) rendesen a negyedik,
ötödik kanyarulatnál jelentkezik, míg a szarmata anyagon túlnyomóan á
hatodik és hetedik kanyarulaton. 3. Ha az utolsó kanyarulat fels csomó-
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sorát képez csomók számát hasonlítjuk össze, akkor azt is látjuk, hogy
van eltérés a két anyag átlaga között: a mediterránkori példányok csomó-
száma átlagosan másfél csomóval, nagyobb a szarmatáénál. (Ezenkívül
a lépcssség átlaga is valamivel nagyobb a mediterránban, de ebben nincs
olyan szöges eltérés, mint az említett többi jellegben.)

Ezek alapján csakis azt a megállapítást tehetjük, hogy ugyanazon
C. pictum Defr. faj élt a mediterrán korban és a szarmatában, is, változé-

konysága, azonban több elemében is, valamelyest módosult. Ez tehát a

fajoknak a geológiai idk folyamán való fokozatos átalakulására vonat-
kozó kisfokú, de kétségtelen és ellentmondhatatlan példa. Az átalakulás
idbeli volt, néhány százezer év idtartamra vonatkozhat; mértéke is ki-

tesz annyit, amennyi az általános szokás szerint két faj elválasztásához
elég lenne, hiszen legalább három, egymástól teljesen független morfoló-
giai bélyegben ingatható ki számszeren határozott eltolódás. Csupán a

folytonosság és a változékonyság határainak egymásba szövdése teszi

gyakorlatilag megoldhatatlanná a két alaknak fajokkénti elkülönítését.

Ezért ezek az adatok bizonyos jelentséggel bírhatnak a fajkeletkezési, ill.

átalakulási elméletek szempontjából is. -Legtöbbször ugyanis az átalaku-
lásokat csak feltételezni szokás diszkontinuus sor egymásutáni tagjai kö-
zött, vagy csak kezdetét vélik látni kontinuus sor egyidejleg élt tagjai

között.

Az egyes változékonysági elemek élettani értékelését kihalt alakok-
nál még ilyen gazdag és részletesen tanulmányozott anyag esetében is

vakmernek, ill. vélekedésszernek tartom. Megkockáztathatnék azt a

feltevést, hogy azok a tulajdonságok, amelyek a mediterrántól a szarma-
tikumig változást mutattak, ia környezet hatására módosultak (pl. a

szarmata tenger sótartalma kisebb volt, mint a mediterráné). Ilyenek len-

nének a kanyarulatok csökken átfogósága, a csomószám csökkenése, a leg-

fels kanyarulatok alsó éle kiszögelésének négy helyett hat kanyarulatra

kiterjedése. Ellenben azok a változékonysági elemek, amelyek egyformán
jelentkeztek a mediterránban és szarmatában is, bels (nem reakciós)

eredetek lehetnének, pl. a második és harmadik spirális bordának
viszonylagos erssége, ill. él- vagy csomósor-jellege, esetleg a termet

karcsú vagy zömök volta is. Bizonyítani azonban ezt a kétféle

eredetet igazán csak tenyésztési kísérletekkel lehetne, márpedig a

Cerithium pictum kihalt. Az egyes lelhelyek kzetanyaga és a bellük
származó Cerithium pictum-példányok jellege, változékonysága között

nem találtunk összefüggést, tehát a tengerfenék alkata nem hathat er-
sebben az ott élt példányokra. A tenger vizének vegyi sajátságai pedig

úgysem tükrözdnek vissza ellenrizheten a belle lerakodott kzet-
anyagokban. «

Sieber többször idézett munkájában (12, p. 546, 16—21. sor) a követ-

kezket írja: „Az alsóausztriai miocén Cerithiumai ezek szerint (éppúgy,

amint a Cancelláriái) felhívják a figyelmet arra (a már más helyen közölt)

felismerésre, hogy nemcsak a környezet befolyására, hanem a jellegek és

jellegcsoportok lényegéhez tartozó (

= wesenseigen) kifejldésére írandó

a szerves alakképzdés (változékonyság) jelents része'
1

.

Ezen mindenesetre abszolút közismert, nem Sieber által felfedezett

tény határozott megfogalmazásából arra következtethetnénk, hogy Sieber

bizonyította vagy legalább megkísérelte bizonyítani a változékonyság

egyes elemeinek az okát, eredetét. Ezt azonban az idézett munkában hiába

keressük; ha csekélyebb fokú alakbeli eltérések egyikérl azt mondja,

hogy az „faji jelleg" vagy „varietásjelljég", másikról pedig azt, hogy az

beletartozik az illet alak változékonysági körébe,
(

ezeket a megállapítá-

sokat mindig vélekedesszeren (vagy mondjuk: tékintélyi alapon) teszi.
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A C pictum-nál megemlíti, hogy az alakbeli változékonyság részben

bels okokra, részben a sótartalom változásaira vezethet vissza: azonban
a legkisebb utalást sem teszi arra, hogy ténylegesen melyik a formaválto-

zások ilyen két különböz természet eleme,- s hogyan választhatók szét

ezek, ill. hogyan igazolható a változékonyság okának kettssége.* Kárba-
veszett s komoly eredményt nem is adhat az olyan találgatás a változé-

konyság okairól, amely pontos számadatok, nagy anyagot felölel méré-
sekre alapított variációs statisztika nélkül próbál e kérdéshez nyúlni.

Igaz, hogy az egyes üledékeket lerakó vizek egykori fizikai viszonyait

igen kevéssé tudjuk megállapítani s így a kövületek volt életkörülmé-
nyeirl igen keveset tudunk, s ez is nehezíti a következtetéseket, de ha
bármilyen sokat is tudnánk errl és pontosan meg is adhatnók pl. a fels-
mediterrán és szarmatatenger egy-egy pontján a sótartalom, hfok, víz-

mélység, lebegtetett iszap stb. adatait, vagyis az ott élt Cerithiumok élet-

körülményeit, akkor se lehetne a formayáltozások természetét és jelen-

tségét máskép megítélni, mint mérések és számadatok segítségével.

Magam azonban, mint föntebb említettem, a legrészletesebben elemzett
anyag tanúságainak alapján sem mertem teljesen bizonyítottnak tekin-
teni, hogy a változékonyság melyik eleme a környezet hatása s melyik
attól független.

Az I. táblán ábrázolt Cerithium pictum Defr. példányok közül a fels
tíz mediteránkori, az alsó tíz szarmatakori. Könnyen megállapítható, hogy
nem ersebb a csomósság, lépcssség és nem zömökebb a termet a

mediterránban, ezek tehát nyilván nem (az „idsebb") C. pictum Defr.
jellegei a („fiatalabb") C. mitrále Eichw. alakkal szemben. A 16. ábra ers
lépcszés szarmatakori példány.

A 8. és 16. ábra konvex oldalvonalú, a 19. ábra kissé konkáv oldal-
vonalú példányt tüntet fel. A 6., 9., 15. és 18. ábra zömök példányokat,
a 7., 10., 14. és 19. ábra (az elbbiekkel sorban egyez lelhelyekrl) kar-
csú termeteket mutat. A 4. és 5. ábrán elször átfogóbb jellegek a kö-
zéps kanyarulatok, azután kevésbbé átfogóak; ezért S felé hajló alakú
az oldalvonal. A 12. ábra és a 15. utolsóeltti kanyarulata jó példa a VII.
termettípusra, az I. típusnak leginkább a 9. ábra felel meg.
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CERITHIEN-STUDIEN.
Von L STRAUSZ.

Hierzu die Tafel I. und Textfiguren 1—10.

Verschiedene Arten und Varietáten aus dem Formenkreis des Ceri-

thium pictum Defr. (Potamides, Pirenella) wurden auf Grund dér Unter-

schiede dér Knotenreihen und dér Schlankheit etc. dér Gestalt getrennt.

Ich sammelte einige Tausend Exemplare aus dem Obermediterran und
dem Sarmat Transdanubiens (Mediterrán: vier Lokalitáten bei Pécsvárad

und Püspöklak im Mecsekgebirge, zwei bei Herend im Bakonygebirge;

Sarmat: Uny und Tinnye bei Budapest, fünf Lokalitáten im Windischen

Gebiet) (10, 14, 17, 18). Bei dér Untérsuchung dér Variabilitát ergab sich

folgendes. Die oberen 4—6 Windungen tragen- drei Spirallinien ohne

Knoten; die dritte (untere) Linie ist die hervorspringende; erst auf dér

5—7 Windung erscheint die strake obere Knotenreiche (Abb. 8). (Dies

wurde bischer nur bei C. mitrale betont); dies scheint ein konstanter

Artcharakter zu sein. Dagegen ist die Rolle dér 2. und 3. Spiralreifen sehr

unbestándig (Abb. 1), sie können sich auch auf demselben Exampler mehr-

fach ándern (Abb. 6); dasselbe gilt vöm Übergreifen dér Windungen auf

den Unterteil dér náchstoberen Windung (Abb. 2—4, 5); die dritte Kno-

tenreihe kann gánzlich oder zr Hálfte verhüllt sein. Aus diesen zwei

Komponenten dér Veránderlichkeit ergeben sich die verschiedenen Typen

dér Windungen (Abb. 7), die allé sowohl im Mediterrán als auch im
Sarmat vorkommen, aber ihre relative Háufigkeit ándert sich merklich

von Mediterrán bis zum Sarmat (Abb. 10); (gestrichelt: Sarmat; volle

Linien: Mediterrán; senkrechíe Linien: Schwankung dér Prozentwerte

zwischen den verschiedenen Lokalitáten; die Kurven bedeuten die Mittel-

werte dér Háufigkeit dér gleichaltrigen Fundstellen). Die Typen I—VIII.
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beziehen sich auf die Mittelwindungen (6—8) nicht auf die letzte Wind-
ung, um. die Grössenunterschiede dér Exemplare auszuschalten. Alsó die

Formen mit 2 und 2^Knotenreihen (auf den Mittelwindungen) sind im
Mediterrán, die Typen VII und VIII im Sarmat háufiger. Die Z3hl dér
Knoten dér oberen Knotenreihe des letzten Umganges schwankt im Medi-
terrán von 9 bis 15, im Sarmat 7—14 (Abb. 9). Die Umstellung dér Ver-
zierung (Abb. 8) erscheint im Mediterrán meistens auf den 4., 5., im
Sarmat auf den 6., 7. Windungen. Mán sieht alsó eine Veránderung von
drei Merkmalen, aber nur in den Háufigkeitsmittelwerten; eine Jcontinui-

erliche Entwicklung bezw. Umgestaltung einer Art ist vorhanden, eben
deshalb können. sichere Unterschiede dér Mediterrán- und Sarmatformen
(gute ,,Artcharaktere“) nicht gegeben werden. Cerithium mitrale Eichw.,

C. melanopsiforme H. et Au.,C. bicostatum Eichw., C. unicostatum Friedb.,

C. nympha Eichw., C. florianum Hilb. zeigen nur die oben beschriebenen
Schwankungen dér Charaktere, sollen aber vöm C. pictum Defr. nicht

áls selbstándige Arten getrennt werden. Wenn mán diese als Varietáten
auffassen will (z. B. 12) (was ich für überflüssig halté), bedeuten’ auch
dann die vollkommenen Übergánge Schwierigkeiten und die „Varietáten"

würden keinen stratigraphischen Wert besitzen.

Mann könnte sich wohl jene Veránderungen, die sich zwischen dem
Mediterrán- und dem Sarmatmaterial zeigen, als „Reaktionsfor-
men" (infoige dér Temperatur- und Salzgehaltunterschiede vorstellen,

jene aber, die in beiden Materialien vorkommen (Schwankungen dér
Schlankheit und Stárke dér Knoten) als ,,wesenseigene“ Veránderlichkeit
betrachten; dies wáre aber auch mit Hilfe dér variationstatischen Be-
handlung des Materials unsicher — ohne derselben aber (12, p. 546) ge-
wiss unmöglich.

(Taf. I: Cerithium pictum Defr. Fig. 1—10: Mediterrán; Fig. 11—20:

Sarmat).

A RÉZHEGYSÉG FIATALHARMADKORI FED-
KÉPZDMÉNYEI.

írták: Ifj. Noszky Jen és Telegdi Róth Károly.

1—2. térképpél.

A bihar-szilágymegyei Rézhegység földtani felvételét elször Matyasovszky
Jakab végezte el 1883—84 években (6.) és e régi felvételeket Telegdi Róth
Károly reambulálta 1911—14. években (14.). Telegdi Róth K. gyjtésébl szár-

mazó slénytani anyag egy részét Rotarides Mihály (8.), más részét Bethlen
Gábor (1.) dolgozta föl, ennek a fiatalharmadkori fedképzdmény érdekes ki-

fejldésével jellemzett hegységnek földtani térképe azonban a mai napig sem
jelent meg. Az els világháború után a még szükséges kiegészítések helyszíni

elvégzésére nem volt mód. Erdély egy részének 1940-ben történt átmeneti
visszacsatoltatása idején a Rézhegység északnyugati szélén fekv derna—tata-

rosi ásványolajhomok-telepek mvelését a magyar kincstár vette kezébe és
ezzel kapcsolatban ifj. Noszky Jen e területrl igen részletes bánya-földtani
térképet készített. Bár Teiegdi Róth évtizedekkel elbb készült külszíni mun-
kájának bizonyosfokú szükséges revíziójára most sem kerülhetett sor, a Réz-
hegység már így is teljes földtani térképének vázlatos formában való közlése
esetleges késbbi részletmunkák megkönnyítése miatt is indokolt.

A középs Duna fiatalharmadkori medencéiben újabban fleg az ásvány-
olajkutatással kapcsolatban lemélyített mélyfúrások eredményei, valamint a
régi ismeretanyag kritikai átdolgozása az e medencékben foglalt fiatalharmad-
kori képzdmények rétegtanára, elterjedésére és sföldrajzi viszonyaira vonat-


