FELS-PANNÓNIAI SMARADVÁNYOK GALGAMÁCSÁRÓL
STRAÜSZ LÁSZLÓ*

Galgamácsánál új nagy vasúti bevágás vastag fels-pannóniai rétegsort tárt
gazdag Congeria balatonicás faunává!. A feltárást megvizsgálta és az smaradványokat a M. Nemzeti Múzeum részére begyjtötte Csepreghyné
fel,

Meznerics

I.

ésVértes

hálás köszönetemet fejezem

L.

Az

érdekes anyagot feldolgozásra átengedték, ezért

ki.

A

faunában uralkodnak Congeria bcilatonica, Viviparus scidleri és Lyrcaca
így e képzdmény kora és íác ese tekintetében is egyezik a Szentes
F. által (5) ezen környékrl ismertetett Congeria balatonicás rétegekkel.
A gyjtés a homokos és agyagos rétegekbl elkülönítve történt, a kétféle
kzet faunája azonban nem mutat lényegesebb eltérést. A meghatározott smaradványok a következk:
Unió atauus P a.: a búb aránylag ersen elretolódott, az elrész széles,
vala
tehát az U. halavátsi néven szerepl változathoz,
hátul keskenyedik,
min: i. hilberi Pen. és U. sabljari B. alakokhoz hasonlít.
Limnocardiiim apertum
A makrofauna egyik gyakoribb alakja; est
kély változatosságot mutat a bordák élessége tekintetében, ellenben termetére mindig jellemz, hogy els oldala viszonylag nem széles, a hátsó nem elkeskenyed
(a dunánátii példányoknál gyakran
az elrész
sokkal szélesebb, a hátsó oldal
megnyúlt és majdnem kihegyesed) Némelyik példány igen közel áll Brusina
„ Limnocardinrn zujovici F.“ ábrájához' t !. p. 47., 57. és 2. t. XX. íig. 1—2.).
Lim/iocardium penslii F. Egy igen nagy egész tekn és egy töredék; a bor-,
dák vékonyabbak, mint az ungula c^prae szintben található példányoknál.
Lirrmoca- ium decorurn F. Egy jó példányt találtam, az is aránylag kis
termet, valamint kevés apró példány töredékeit, ezen lelhelyen tehát ritka ez az
egyébként olyan közönséges faj.
Limnocardiiim banaticum F. Egy igen szép duplatekns példányunk van
ebbl az skálában ritka fajból; Brusina ábrájától eltér, mert oldalirányban
ersen megnyúlt.
Limnocardinrn auingeri F.
Limnocardium ex aff. ducid B. Jmenilis példány.
:

cíjlindricci.

—
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Dreissensia scrbica B. Ritka.

A nagyobb tér*:: t példányok viszonylag ritkák,
maradékban sok a: ró van, rmelyeket Dreissensia auricularis

Dreissensia auricularis F.
ellenben az iszapolási
var.

simplex F-.nek

is

Dreissenomya
»

E

szokás hívni.

sp. Töredék.
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Congeria balatonica P a. Az agyagban igen gyakori, a homokban valamivel
Hatahnas példányok is, minden változattal; vannak olyan hosszú ovális
alakok is, amelyek a Congeria sharpci B.-nek felelnek meg. Meg kell jegyeznem,
hogy a nagy termet, vastaghéj példányokat
fleg töredékes állapotban
felületes szemléletnél össze lehet téveszteni a Congeria ungula capraeva\.
ritkább.

—

—

Congeria triangularis P

Congeria
a

fenti

két fajjal

sp.

nem

a. Csupán 2 darabot találtam, homokban.
Pontosabban meg nem határozható töredék, amely azonban

egyezik.

•

Neritina sp. (millepunctata B. ?) Egyetlen kis töredék.
Valvata simplex F.

Valvata simplex

var.

bicincia

F.

Egyetlen jó

példány,

termete és a két

vékony élés bordával való díszítettsége elég jellemz, azonban a fels oldalon a
bordán belül egy alig látható gyenge vonalka is jelentkezik, amelyet egy kis túlzással harmadik bordának mondhatnánk. Ez talán arra utalhat, hogy a var. bicincia
és a L r e n t h ey-íé':e var. polycincta közt különböz átmenetek is lehetségesek.
Valvata balteata B. Egyetlen pé’dányunkon jól látszik a díszítés. E faj kapValvata sibinjensisse\ (6. p. 42.) nem tartom valószínnek, inkább azt
gondolom, hogy új nevet kellene adni a V. sibinjensis díszített (vonalkázott) változatának.
feltevése (3. p. 176.),
Valvata banatica B. Valószínleg helyes
hogy ez az alak azonos a Valvata minima-v al.
Valvata sp. Töredék; a kanyarulat oldalsó részén néhány ers borda van.
csolatát a

Lrenthey

Viviparus sadleri Pa. sensu lato. A homokos rétegben igen gyakori. Elég'
nagy változékonyságot mutat, vannak magas karcsú példányok, de akadnak a
V. cyrtomaphorus B. változatnak megfelel zömök termet, ersen lépcss oldal-

vonalú alakok is.
Hydrobia syrtnica N e u m. 'Gyakori, elég nagy példányok.
Amnicola margaritula F. Fleg magasabb termet példányokat találtam.
Micromelania laevis F.
Micromelania bielzi B. Kevésszámú példányunk díszítése a típusnak megfelel, de termete valamivel zömökebb.
Goniochilus croaticus B.

Pyrgula incisa F. Itt viszony" tg ritka, holott másutt ez a fels-pannóniai
mikroíaunának egyik legközönségeseS:. alakja.
Melanopsis decollata Sto!. Gyakxi, elég nagy termet.
Lyrcaea cylindrlca S t o 1. és
L. pet rövid B. átmenetek. A fauna leggyakoribb alakLyrcaea cylindrica
már említettem és ábrájai közé tartoznak. Átmeneteiket dunántúli lelhelyekrl
zoltam (4. p. 87., 86. és tab. VI. fig. 17 19., 22 25.). Anyagunkban a jellemz
L. cylindrica alak is mutat változékonyságot: az utolsó kanyarulat hol hengerszer,
hol kissé ovális. A spira alacsonyabb vagy' magasabb (a fels sor ábrái). A L.
petroeici felé való átmenet pedig úgy jelentkezik, hogy 1. az utolsó kanyarulat oldalvonala íveltebb lesz, nem a fels élnél legynagyobb a szélesség, hanem az utolsó
kanyarulat középmagasságában; 2. hasonló ovális termet mellett az él (spirális
gerinc: lefelé eltolódik; 3. ez az él szélesedik, tompul és az alatta lev vályú ( be-

—

—

•

fz ödés) sekélyebb lesz (az alsó- sor ábrái).
példányai a homokban gyakoribbak, addig a
alakok inkább az agyagból kerültek ki.
Radix sp. (?) K’:s csúcsrész-töredék.
Gyranlus redmanesii F.

—

—

L.

típusos
a L. cylindrica Sto
petrovici B. felé átmenetet képez

Míg
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sz.

Gyraulus parvulus Lr. Mikrofaunánk Leggyakoribb alakjai közé tartozik
az egyszer, díszítetlen, picike csiga, holott egyébként eddig igen kevés lel-

helyen találták.

Osíracoda. Elég sok.
Teleostei

csonttöredék.

A

közelben elforduló hasonló jelleg fels-pannóniai faunákban (N o s z k y,
és Szentes leírásaiban) csupán a következ fajok nevét nem találValvata simplex, V. balteata,
juk, amelyek a mi lelhelyünkön elfordulnak:
margaritula, Micromelania bielzi, Goniochilus croaticus,
V. banatica, Amnicola
Pyrgula incisa, Gyraulus radmariesti, Gyraulus parvulus
az egész 36 alakot
kitev faunából csak 9 faj.

Sümeghy

—

JI.

UJTpayc:
BepxHe-naHHoucKHe OKaMeHe.iocTH b oiípyjKnocTH c. TajirajuaMa
npu nocTpoilKe >Keae 3 HOAopo 5Knoro Tpacca DCKpbuutcb To.ibCTue Bepxtie — nau-

iioiiCKHe o 6 pa 30 Banii« b 6 .ih 3 ii Taara.MaMa. r.immcTbie u necwamicTbie naacTbi coaep>KaioT
oauuaKOByio 4>ayny, C rocnoACTBV’iomn.Mii BiiaaMU Congeria balatonica, Viviparus sadleri,.

Lyrcaea cylindrica.

Abtop on pejen un Bcero 35 bhjob. CnejOBaTenbiio Taara.Maq nonueTcn cenuac cawbi.M 6ooö Ha>Kemie.M BepxHe-naunoucKOíí (fayubi. HuTepectibiM BBnaeTca oabuiaa H3.\ie-

raTbi.M

imuBOCTb BUja Lyrcaea

cilindrica

c Miioni.MH nepexojHbi.Mii (fop.MaMU
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OBERPANNONFAUNA VON GALGAMÁCSA
LSTIAUSZ
lm neueri grossen Eisenbahneinschnitt bei Galgamácsa (zwischen Vác unit
Aszód) sandige und tonige Oberpannonschichten enthalten eine reiche Fauna in
dér Congeria balatonica, Viviparus sadleri und Lijrcaea cylindrica vorwiegen. Das
von I. Meznerics und L. V é r t e s gesammelte Matériái ist im Ung. Nat.

Museum

aufbewahrt.
Die Faüna besteht aus foigenden Formen:*
Unió atavus P a. Wirbel nach vorne gerückt, Vorderteil breit, hinten verso dér Formen U. halavátsi und. U. hilberi áhnlich.
schmálert,
Limnoccirdium apertum
ü. sehr háufig; eine auffallende Abweichung von
den westungarischen Exemplaren, dass dér Hinterteil dér Schalen nicht zugespitzt,

—

M

sondem breit rundlich ist.
Limnocardium penslii

dem ungula

selten,

F.

Rippen schmáler als bei Exemplaren

aus.

caprae-Horizont.

Limnocardium

decorum

F.

hier kiéin

und sehr

selten

(obwohl sonst

im

ungarlándischen Oberpannon eine dér gemeinsten Arten).
Limnocardium banaticum F. etwas seitlich verlángert.

Limnocardium auingeri F.
'Limnocardium ex. afl. ducid

B.

Dreissensia serbica B. selten.
Dreissensia auricularis F. grosswchsige (normale) Exemplare sind selten,
aber die kleinere D. auricularis var. simplex háufig,
Dreissensia sp.
Congeria balatonica P a. im Tone sehr háufig, im Sande seltener. Grosso
Exemplare mit allén möglichen Varietiten, auch dér Congeria sharpei B. nahe-

stehende lánglich-ovale Formen.

Congeria triangularis P
Congeria 6p.

a.

nur zve? Stücke.

(millepunctata B. ?) ein Bruchstüok.
Valvata simplex F.
Valvata simplex var. bicincta F. áusser den zwei normalen Rippen an dér
Oberseite noch eine sehr schwache Linie (ocej Rippchen); dieses kann vMleicht
darauf hinweisen, dass zwischen Valvata simplex bicincta F. und Valvata simplex
Neritina sp.

polyánda L

r.

Übergánge möglich sind.

Valvata balteata

B.

1

Ló'renthey’s Meinung, dass

diese Art mit Valvata

minima. identisch ist (3. p. 176.), seheint rfc&iSg zu sein.
Valvata sp.
Viviparus sadleri P a. in den sandrgen Schichten háufiger; auch die Varietát
V. cyrtomaphorus B. vorhanden.
Hydrobia syrmica N e u m.
Amnicola margaritula F. vorwiegení schlanke Formen.

Micromelania laevis F.
Micromelania bielzi B.
Goniochilus croaticus

etwas dicker

Pyrgula incisa F. selten.
Melanopsis decollata S t o 1.
Lyrcaea cylindrica Stol. und

Die

rletzte

Windung

dér.

L.

als

normál.

B.

L. petrsvici B. sind sehr

cylindrica

háufig und va~ibe’.

kann wirklich zyiindrisch

sein,

dér

wai*
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aufgeblaserae Spira hoch oder niedrig.

enstehen dadurch, dass

1.

dér letzte

sz.

L. cylindrica zu L. petroviá
ovaler wird, die grösste Breite nicht

Übergánge von

Umgang

in dér Mittelhöhe zu finden ist; 2. die Kanté nacli
die
darunter befindliche Furche breiter aber schwacher
und
untén rückt; 3. die Kanté
verden. (S. Fig. lm ungarichen Text.). Die typische L. cylindrica ist im Sande,
die Cbergünge zu L. petrovici aber im Tone haufiger.
Radix sp. (?) Kteines Bruchstüek von dér Spitze.
Gyraulus radmcmestí F.
Gyraulus parvulus L r. hier sehr haufig, anderswo sehr selten.

obon bei dér Kanté, sondern

Ostraccdc.
Teleostei.

vederen Umgebung wurden ahnliche Oberpannonfaunen'beschrieben
V. balieáta, V. banaiica, Amnicola mcirgaritula,
Micrornetanla biclzi, Goniochilus crocitiaas, Pyrgula incisa, Gyraulus rad.manesti
Gyraulus parvulus wurden aber bisher hier nicht geíunden. ,
In dér

rs.

5); die Arten Valvata simplex,

,

Liíeratur

s.

im ungarlschen Text.
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