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slénytani adatok a Kisalföld D-i részébl

Strausz László

Az Állami Földtani Intézet igazgatósága feldolgozásra átengedte Hegeds
Gy. és Tregele K. 1950. évi földtani felvételei során a Pápától DNy-ra, Sümeg-
tl É-ra es területen gyjtött smaradvány-anyagot.

Ezt a területet a dunántúli olajkutatással kapcsolatban Kretzoi M. térké-

pezte s több slénymaradvány-lelhelyet is talált, melyek a felspannónikum
alsó és fels részeibe tartoznak. A szomszédos területekrl számos pannóniai

kori lelhely ismeretes. A délnyugatra fekvket Sümeghy J. írta le (4), a K-re

levket magam (2) ; az egész vidéket ismerteti Szádeczky K. E. monográ-

fiája (5).

Az új lelhelyek közül az ungula caprae-szintnek felel meg Szentimrefalva,

jóllehet a Congeria ungula caprae-faj nem került ki. Két tüskevári lelhelyen és

Zalagalsán az általam leírt faunát Hegeds gyjtései gazdagították. A követ-

kez faunalistába a tüskevári és zalagalsai lelhelyekrl csak azokat a fajokat

vettem be, amelyek odavonatkozóan újak. A tárgyalandó lelhelyeket a mellé-

kelt térképvázlat tünteti fel.

0 10 iO km

1. ábra

Az ungula-caprae-szintbe tartozó lelhelyek faunáját a következ táblázat

foglalja össze : 12 3 4

Unió sp. -f
Unio avatus Pa. ..

-f- +
Limnocardium apertum M. +
Limnocardium hantkeni F. +
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1 2 3 4

Limnocardium cfr. schréteri Str. +
Limnocardium banaticum F. +
Pisidium krambergeri B. ?

Dreissensia sp. +
Congeria sp. +
Congeria neumayri Andr. + + +
Congeria sümeghyi Str. +
Neritina sp. +
Melanopsis impressa Kr. +
Melanopsis pygmaea F. + +
Melanopsis bouéi Fér. + +
Melanopsis kupensis F. +
Planorbis cfr. cornu Brong. +
Helicigona gaáli Soós. +
Cepaea neumayri B. +
Lelhelyek száma a táblázatban és a térképvázlaton :

1. Tüskevár, temettl ÉK-re.
2. Tüskevár, temettl ÉNy-ra.
3. Zalagalsai temetnél.
4. Szentimrefalvától D-re nagy homokbánya.

A felspannonikum Congeria balatonica-szintjébe tartozik a lelhelyek több-

. összesített faunájukat a következ táblázat adja

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Unió atavus Pa. + + + + + +
Limnocardium vicinum F. +

* +
Pisidium aff. amnicum Müll.
Pisidium krambergeri B. +

+

Dreissensia sp. +
Congeria sp. + + + +
Congeria neumayri Andr.
Congeria balatonica Pa.

+

Neritina radmanesti F. -k +
Valvata helicoides Stol. + + +
Valvata kupensis F.

Viviparus semseyi-lóczyi átm.
+

+ +
Melanopsis entzi B. + + ? ? + + +
Melanopsis sturi F. + + +
Melanopsis cfr. vitaiisi Str.

Limnaea sp.

Planorbis cfr. cornu L. ?

+
+

Planorbis grandis Halav. + + ?

Helix sp. + + + + +
Tacheocampytaea doderleini B. + + + + 4- +
Cepaea neumayri B. ? +

Lelhelyek száma a fenti táblázatban és a térképvázlaton :

5. Kiscssztl K-re 1 km-re.

6. Nemesszalók É-i széle.

7. Bánhalmapuszta és Adorjánháza közt, a 145.5 m-es magassági ponttól

250 m K-re,
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8. Egeralja.

9. Alsóságtól DK-re.
10. Duka, templomtól 200 m DK-re.
11. Nemeskeresztur, templomtól és temettl D-re.

12. Csonkáshegy, Ötvös és Dabronc közt.

13. Türjétl É-ra.

Ezek szerint a Tüskevár környéki ungula caprae-rétegek É és Ny felé, esetleg

D felé is a fiatalabb balatonica-szintbe tartozó rétegek alatt tnnek el.

Megjegyzések egyes fajokról

Unió sp. Tüskevárról került el egy az U. atavusnál lényegesen zömökebb
példány.

Limnocardium cfr. schréteri Str. A búb kövérebb, a széls bordák gömbölyí-

tettebbek, mint a faj típusánál
; az utóbbi a közeli Somlójenn hasonlóan az

Ungula caprae szintben fordul el (2).

Limnocardium vicinum F: A bordaközök aránylag egyenletesek, a bordák
közül sem emelkednek ki nagyon a középsk.

Limnocardium hantkeni F: Körvonala meglehetsen ingadozó : az eredeti

FucHS-féle leírás szerint oválisabb, az általam megfigyelt példányokon a búb
néha ebbl az enyhén ívelt vonalból kissé fölfelé kiszögelik.

Dreissensia auricularis F: Elég nagy az ingadozás a szélesség és hosszúság

arányában ; a búb is néha karcsú, néha igen tompa. Van olyan karcsú alak is,

mely talán átmenetnek tekinthet a D. serbica felé.

Congeria sümeghyi Str.: Üj példányunk igen kevéssel domborúbb, mint az

eredetileg leírt alak, de minden lényeges tulajdonságban egyeznek. Els el-
fordulási helye, Nyárád, a közelben van, de ott balatonica-szintben található,

itt pedig az ungula caprae-szintben.

Congeria neumayri Andr: A változékonyság a gerinc görbiiltségében és a

búbszög nagyságában is jelentkezik. Elválasztása a Congeria batuti B. fajtól

néha bizonytalan.

Valvata helicoides Stol: Néha szinte egysíkban felcsavarodott, gyakrabban
azonban kissé kiemelkedik a spira.

Valvata (Aphanotylus) kupensis F: Az eredetileg Fuchs által a közeli Kúp-
lelhelyrl leírt példányok aránylag laposabbak ; itt elfordul magasabb spirájú

példány is.

Viviparus lóczyi Lr. — V. semseyi Halav. átmenetek.

A középs-dunántúli pannóniai kori Viviparusok változékonyságáról szóló

értekezésemben (3) a tág értelemben vett V. sadleri fajhoz tartozó változatok

vagy alfajok egyikének tekintettem a V. lóczyi-1 ; társai a V. cyrtomaphorus B.

és V. pseudogracilis Str. A nyárádi felspannón lelhelyen, amely a most tárgyalt

terület közelébe esik, találtam ugyan néhány olyan példányt, melyek a V. semseyi

és V. lóczyi közti átmeneteknek tekinthetk (3., p. 19—20), de ezen kevés adat
alapján nem foglaltam arra vonatkozóan állást, hogy a V. semseyi alak is a tágabb
értelemben vett V. sadleri alakkörbe tartozik-e. Most a dukai lelhelyen száz

körüli példányon figyelhettem meg a V. semseyi és V. lóczyi közti átmeneteket.

Négy ftípus különböztethet- meg ezen anyagban. Egyik a V. semseyinek elég

jól megfelel : alcsony spira, kevéssé duzzadt kanyarulatok. Másik a V. lóczyi:

elég magas spira, domború oldalú kanyarulatokkal ; az itt talált példányok
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azonban nem érik el azt a karcsúságot, mint a balatoni lelhelyek formái. Har-

madik típus az, amelynél a spira magas, de a kanyarulatok nem duzzadtak, az

oldalvonal aránylag sima
; negyedik az, ahol a spira alacsony, de a kanyarulatok

domborúak, az oldalvonal nem sima.

Ezen négy típus közt minden irányban átmenetek vannak. Ezeknek az

átmeneteknek, valamint a négy ftipusnak gyakoriságát százalékokban feltün-

teti a következ rajz

:

Az átmeneti jelleg példányok tehát jóval számosabbak, mint a szélssé-

gek ;
sokkal gyakoribbak a középalakok, mint a valóban V. lóczyi-nak tekint-

het (jobb alsó) és a V. semseyivel elég jól azonosítható (bal fels) típusnál. Ez
a példa is igazolja tehát azt a véleményemet, hogy a tág értelemben vett Vivi-

parus sadleri-nak több változatát mindenütt átmenetek kötik össze. Ezek a vál-

tozatok sem idbeli fejldési soroknak nem felelnek meg, nem »leszármaznak«

egymásból, sem pedig hibrideknek nem tekinthetk. Nagy változékonyságú

Viviparus sadleri tenyészetekben kikereshetünk ugyan szélsséges alakokat

s azoknak nevet adva, túlhangsúlyozhatjuk fontosságukat, — de azért a statisz-

tikai adatok mindenütt azt bizonyítják, hogy az átmenetek folytonosak és gyako-
ribbak a szélsségeknél. A dákai elfordulás tanulságai alapján véleményem
szerint a V. semseyi alakot is belevonhatjuk a V. sadleri fajba s helyes neve így

tulajdonképpen »Viviparus sadleri var. semseyia lenne. A V. sadleri s. I. közép-

dunántúli elterjedési területének ÉNy-i részén találtam a V. lóczyi változat el-
fordulásait (3. p. 43.) ; nincs ellentétben ezzel a jelen lelhely sem.

Melanopsis impressa Kr. A tüskevári lelhelyen fordul el olyan példány,

melyet spirájának alacsonyabb, tompább volta miatt a M. martiniana felé átmenet-

nek tekinthetünk
;

jellemz M. martiniana-1 azonban ezen a területen nem
találtunk.

Melanopsis kupensis F: Aránylag kicsi az elterjedési területe ennek az érde-

kes, feltn és jól meghatározható fajnak. Eltéren legtöbb Melanopsistól ez

nem képez átmeneteket vagy keverék-alakokat más fajokkal. Kisebb változé-

konyságot mutat az utolsó kanyarulat bordáinak erssége.

Melanopsis cfr. vitálisi Str. A kiscsszi lelhelyrl származó egyetlen példány

azonosítását bizonytalanná az teszi, hogy spirája valamivel alacsonyabb és kissé

lekoptatott. E fajnak egyetlen eddig ismert elfordulási helye a közeli Nyárádon

(2) van, szintén a balatonica-szintben.

Melanopsis pygmaea-bouéi átmenetek. B irodalmuk van. Az itteni lel-

helyeken is megvannak a tiszta típusok mellett a középalakok is.
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Melanopsis sturi F: Ezt a fajt Soós a M. entzi fajjal hozta kapcsolatba

(4), magam a M. bouéival tartottam rokonnak vagy azonosnak. Kétségtelen,

hogy a balatonica szintbe tartozó lelhelyeinken számos példányt jogosan tekint-

hetjük M. sturi és M. entzi közti középalaknak, ha ez utóbbi fajt úgy jellemezzük,

hogy kevéssé tüskés, illetve alsó kanyarulatai simák. A termet zömök vagy karcsú

volta mindkét fajnál igen nagy változékonyságot mutat.

Melanopsis decollata Stol. (?) Anyagunkban számos olyan töredékes Mela-
nopsis-példányt találtunk, mely esetleg e fajhoz volna sorolható ; Sümeghy
közeli területrl származó faunalistáiban is szerepel (4).

Helicigona gaáli Soós. A spira magassága, az egyes kanyarulatok szélessége

fels nézetben, valamint a fels-oldal-szöglet éles vagy tompa volta is változé-

kony. Éppen ezért a Soós által leírt (1) többi öcsi Helicigona fajtól (H. pelissae,

H. gracilenta) és a HALAVÁTS-féle Helix ponticus-tói alig különböztethet meg.

IRODALOM

1. Soós L.: Az öcsi fels-pontusi molluska-fauna. The upper pontié molluscan
fauna of öcs. (Állattani Közi. 31., 1934.) — 2. Strausz L.: Das Pannon des Mitt-
leren Westungarns. (Ann. Mus. Hist. Nat. Hungar. 35, 1942.) — 3. Strausz L.:

Viviparusok a Dunántúl középs részének pannóniai kori rétegeibl. Viviparen
aus dem Pannon Mittel-Transdanubiens. (M. Földt. Int. Évkönyve. 36, 1942.)— 4. Sümeghy J.: Földtani megfigyelések a Zala—Rába közé es területrl. Geloo-
gische Beobachtungen über das Gebiet zwischen dér Rába (Raab) und Zala. (Föld.
Közi. 53, 1923.) — 5. Szádeczky K. E.: Geologie dér Rumpfungarlandischen Kleinen
Tiefebene. 1938.

IlaneoHToaorHHecKiie namabie na fowHott lacra MeaKott BeHrepcuoö HnauenHocTB

JI. III t p a y c

Abtop oöpaöoTaJi naJieoHTOJiornnecKnii MaTepnan To . reojioraaecKoro Hhcth-
TyTa, coöHpaHHbiíí npn cbeMKe 1950 róna b paiiOHe Memny nana h IIIioMer. ropn30HT
congeria ungula caprae BCTpeaaeTcn b cjienyK>mnx oHajKemiflx :

TioiuKeBap, 3ajiarajima, CeHTHMpe<j)ajibBa. Abtop omicaeT 21 bhhbi sthx oÖHa-
memiii. Bnnbi othochtch k CJienyroinuM ponaM : Uniós, Limnocardium, Pisidium,
Dreissensia, Congeria, Noritina, Melanposis, Planorbis, helicigone.

OHajKeHHH BepxHero naHHOHa [ropii30HT (Congeria balatonice)] Kiimnec, HeMern-
cajioK, 3repaJin, Ajimomar, JXyna, HeMemnepecTyp, UoHKamxenb. Hayna nx coctoht
Tanme H3 21 bhuob. KpoMe y*e ynoMHHyTbix ponoB BCTpeaaioTCH 3necb h ponH
Valvata n Viviparus. Ponu Viviparus h Malanopsis oÖHapymnBaiOT xapaKTepHyio
HSMeHUHBOCTb.

Palaeontoiogisehe Daten aus dem Südbucht dér Kleinen Ungarisehen

Tiefebene

L. Strausz

Wáhrend dér geologischen Kartierung im Jahre 1950. habén Gy. Hegeds
und K. Tregele schöne Pannonversteinerungen im Gebiete zwischen Sümeg
und Pápa, am Südrand dér KI. Ung. Tiefebene, NW vöm Bakony-Gebirge gesam-
melt und mir zr Bestimmung übergeben. Pannonfaunen dér benachbarten
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Gebieten habén zuletzt Sümeghy (4), Szádeczky (5) und Verfasser (2) beschrieben.

Unter den 12 neuen Lokalitáten gehört eine in den Congeria ungula caprae-

Horizont. Ausser diesen liaben Gy. Hegedüs’s Sammlungen drei bereits bekann-

ten Fundstátten von Tüskevár und Zalagalsa (2. p. 16, 17) etwas bereichert. Von
diesen drei Lokalitáten werden in dér nachfolgenden Tabelle nur die neu gefundene

Arten aufgezáhlt. Fundstátten sind in Fig. 1. und in den Faunenlisten mit selben

Nummern bezeichnet. (Fig. 1. siche im ungarischen Text.)

Fauna des Ungula caprae-Horizontes : 12 3 4

Unió sp.

Unió atavus Pa.

Limnocardium apertum Mü.
Limnocardium hantkeni F.

Limnocardium cfr. schréteri Str.

Limnocardium banaticum F.

Pisidium krambergeri B.

Dreissensia sp.

Congeria sp.

Congeria neumayri Andr.
Congeria sümeghyi Str.

Neritina sp.

Melanopsis impressa Kr.
Melanopsis pygmaea F.

Melanopsis bouéi Fér.

Melanopsis kupensis F.

Planorbis cfr. cornu Brong
Helicigona gaáli Soós
Cepaea neumayri B.

+

+

+

p

+
+
+

?

•p

+
+
+

+
+
+
+
+

+ +

+

+

+
+
p

Fundstátten:
1. NO vöm Tüskevárer Friedhof.

2. NW vöm Tüskevárer Friedhof.

3. Neben dem Friedhof von Zalagalsa.

4. Grosse Sandgrube S von Szentimrefalva.

Die Mehrzahl dér Fundstátten gehörten in den Congeria balatonica-Horizont.

Vielleicht das Altér dér Lokalitáten 11. und 12. kann als fraglich bezeichnet

werden.

Fauna des B a 1 a t o n i c a - H o r i z o n t e s :

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Unió atavus Pa. + + -P + + +
Limnocardium vicinum F. + +
Pisidium aff. amnicum Müll. +
Pisidium krambergeri B. +
Dreissensia sp. +
Congeria sp. + + + +
Congeria neumayri Andr. +
Congeria balatonica Pa. *P

Neritina radmanesti F. + +
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5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valvata helicoides Stol. + 4- +
Valvata kupensis F. +
Viviparus semseyi-lóczy Übg. 4- +
Melanopsis entzi B. + + ? ? 4- + +
Melanopsis sturi F. 4- + 4-

Melanopsis cfr. vitálisi Str.

Limnaea sp. 4-

Planorbis cfr. cornu L. ? +
Planorbis grandis Halav. + + +
Helix sp. + + + 4* 4-

Tacheocamplylaea doderleini B. 4- + 4- 4- +
Cepaea neumayri B. ? +

Fundstátten:
5. 1 km 0 von Kiscssz.

6. Nordende des Dorfes Nemesszalók.

7. Zwischen Bánhalmapsz. und Adorjánháza, 250 m. 0 von Höhepunkt
145.5.

8. Egeralja.

9. SO von Alsóság.

10. Duka, 200 m SO von dér Kirche.

11. Nemeskeresztur, S von dér Kirche und vöm Friedhof.

12. Csonkás-Berg, zwischen Ötvös und Dabronc.

13. N von Trje.

Bemerkungen über einige Arten.

Limnocardium c/r. schréteri Str. : Wirbel dicker, vordere und hintere Rippen
mehr abgerundet, als beim Typus ;

letzterer wurde zuerst in dér Náhe (Somló-

jen) und gleichfalls in Ungula caprae-Schichten gefunden.

Limnocardium hantkeni F. : Umriss veránderlich, nicht immer óval, Wirbel

mehr oder weniger hervorspringend.

Dreissensia auricularis F : Gestalt veranderlich ; ein sehr schlankes Exem-
plar kann vielleicht als Zwischenform D. auricularis—D. serbica betrachtet

werden.

Congeria sümeghyi Str. : Mehr aufgeblasen, als die typische Form, die aus

einer nahen Fundstelle, Nyárád, stammt. Das dortige Vorkommen gehört in

den Balatonica-Horizont, das hiesige (Tüskevár) aber in den Ungula caprae-

Horizont.

Congeria neumayri Andr. : Gestalt veranderlich, oft von C. batuti schwer

zu unterscheiden.

Valvata helicoides Stol. : ganz flach oder mit sehr niedrigem Gewinde.

Valvata kupensis F. : Höhe dér Gewinde sehr verschieden.

Viviparus lóczyi Lr. — V. semseyi Halav. Übergánge.

In meinem Aufsatz über die Variabilitát dér Viviparen betrachtete ich

die Form Viviparus lóczyi als eine Varietát oder Unterart des Viviparus sadleri

sensu lato. In dér Oberpannonfundstátte Nyárád, die nicht weit von dem jetzt

behandeltem Gebiet liegt, fand ich einige Examplare, die ich für Übergánge
zwischen V. lóczyi und V. semseyi hielt (3. p. 19—20), doch wagte ich nicht auf

Grunddes zu kleinen Materials- eine Stellung nehmen in Bezug auf die Zugehörig-

keit des V. semseyi zum Formenkreis des V. sadleri. Jetzt zeigt das reiche Matériái

dér Fundstátte Duka (über 100 Exemplare) allé möglichen Übergánge zwischen
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V. semseyi und V. lóczyi. Vier Haupttypen sind hier zu unterscheiden : 1. Ge-

winde niedrig, Umgánge flachseitig : V. semseyi

;

2. Gewinde hoch, Umgánge
aufgeschwollen : V. lóczyi ; 3. Gewinde niedrig, Umgánge aufgeschwollen

; 4.

Gewinde hoch, Umgánge flachseitig. Übergange zwischen all diesen Formen
sind vorhanden, uqdzw. zahlreicher, als die vier Extrémén. Die Háufigkeit dér

vier Typen und dér Übergánge in samtlicher Richtung in Prozenten zeigt Fig. 2.

(s. im ungarischem Text).

So soll auch V. semseyi ins Formenkreis oder in die Grosse Art »Viviparus

sadlerU eingereicht werden, als eine dér 5 Unterarten oder Varietáten (V. sadleri

s. str.y V. cyrtomaphorus, V. pseudogracilis, V. lóczyi, V. semseyi). Diese sind

in allén ihren Vorkommnissen,durch Übergánge verbunden, wo die Mittelformen

immer haufiger sind, als die »reinen« Typen ; so handelt es nicht um Abstammungs-
reihen oder sogar um Hybriden, — nur um grosse Veránderlichkeit. Es kann
noch bemerkt werden, dass so V. lóczyi, wie V. semseyi, im NW-Teil des Ver-

breitungsgebietes des V. sadleri s. 1. verkommen.

Melanopsis sturi F : Soós erwáhnt (4) die Voraussetzung, dass diese Art
mit M. entzi B. identisch sein könnte

;
Verf. hielt sie für verwandt oder iden-

tisch mit M. boáéi. Es ist wohl möglich, dass die wenig verzierte Form (M. entzi

)

und die stark gestachelte (M. sturi

)

zwei Extrémé derselben Art des Balatonica-

Horizontes bilden ; sie könnte wohl von M. bouéi (Unterpannon und Ungula
caprae-Horizont) abgestammt sein.

Melanopsis decollata Stol. (?) Unser Matériái enthált viele Bruchstücke
oder beschádigte Examplare, die wohl zu dieser Art gehören könnten. Sümeghy

' beschrieb sie aus vielen Lokalitáten SW von diesem Gegend.

Helicigona gaáli Soós : Die Höhe dér Gewinde, die Breite dér Umgánge,
sowie die Stumpfheit oder Eckigkeit dér Seiten-Oben-Kante variieren stark

;

darum sind die von Soós beschriebenen Helicigona-Arten von Öcs (H. pelissae,

H. gracilenta, H. gaáli

)

und Helix ponticus Halav. voneinander kaum unter-

schieden werden.

(Literatur s. im ungarischen Text.)

13Földtani Közlöny LXXXI. 4—6.


