
A CALLIOSTOMA PODOLICUM DUB. FAJ VARIÁCIÓJA

BODA JEN*
(III. táblával)

A perbáli Szamárhegy szarmata mészk fejtjének kb. 20 cm vastagságú laza,

meszes homokrétegében nagy számmal található a Calliostoma podolicum Dub. faj,

st a makrofaunát a Spirorbis heliciformis kivételével kizárólag ez a faj alkotja. A gyjtés

alkalmával már feltnt, hogy a példányok alakja változó, köztük karcsúbb és szélesebb

típusok vannak. Ez a nagy változóság alkalmasnak Ígérkezett a gyjtött anyag vari-

ációs statisztikai módszerrel történ feldolgozására, a változóság mértékének megálla

pítása és esetleg a faji elhatárolás céljából.

Az irodalom minden adata meggyzen hangsúlyozza a Calliostoma podolicum

nagymérték alaki változóságát. J ekelius szerint a típushoz számtalan átmenet

van, és ezért nem lehet határozott faji, vagy változat jellegeket megállapítani. A szám-

talan átmenetnek megfelelen az irodalomban sokféle szinonim megjelölés található :

Trochus podolicus
;
poppelacki' sulcatopodolicus

;
podolicoformis. Ezért célszernek ígér-

kezett az anyag variációs statisztikus feldolgozása, a gyjtött példányok variációs

sorának pontosabb rögzítése céljából.

A begyjtött 574 példányból 500 darab hosszúságát és spiramagasságát mértem
le. A 3 adatból négy görbét szerkesztettem; a magasság, szélesség, magasság/szélesség-

arány és a szélesség/spira arány görbéit. A vízszintes tengelyre a magasság értékeit,,

továbbá az arányok hányadosait raktam fel. Az ordináta azt mutatja, hogy a vízszintes

tengely egy értékét hány példány képviseli.

A nyert diagrammok elég szabályosnak mondhatók, és a négyféle értéket ábrá-

zoló görbék jól egybevágók. A szóródás szabályos, amennyiben a maximum közelében

a példányoknak több, mint 2/3-a htlyezkedik el (1. ábra).

A példányok közt szemmelláthatólag két szélsség van a felépítésben is. Az
egyik típus ersen lépcss, egyenes oldalvonalú. A lépcss felépítések a széles típust

képviselik (III. tábla, 1., 2., 5. kép), ahol a fiatalabb kanyarulat jobban felntt az id-
sebbre, így az alaknál a magasság gyengén növekedik. Az egyenes oldalvonalú típusok

a karcsú példányok, ahol a fiatalabb kanyarulat kevésbbé ntt fel (III. tábla, 3., 4.,.

6., 8., 9. kép), st egyes példányoknál lehúzódott, majdnem kicsavarodott az orsó irá-

nyában (III. tábla, 7. kép).

Harmadik variáció a díszítés módja : a spirális élek erssége, száma az éleken

harántirányoKban megjelen csomósorok erssége, stb. (III. tábla, 1., 8., 9. kép).

Ez a három jelleg variáiódik és kombinálódik, így jön létre a sokféle változat,,

a folyamatos variációs sor (III. tábla, 1— 7 kép).

* Eladta a M. Földtani Társulat slénytani Szakosztályának 1953. okt. 28-i ülésén.
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J e k e 1 i u s-nak tehát igaza van, hogy ezek mind variáeióiOiaK foghatók fel

ugyan, de varietasKént nem tekinthet egyik sem a folyamatos átmenetek miatt.
A már annyi szerz által is elismert nagy variálóképesség oka nemcsak a csök-

kent sótartalom, hanem egyebekben is a víz fizikai- és kémiai viszonyainak állandót-
lansága lehetett. Az ers változásoknak kitett élettér faunájának a legnagyobbfokú
alkalmazkodóképessége, így- feltehetleg variálóképessége is van.
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7 . ábra

Kolesznyikov ezt a fajt több fajra különítette el, de ezeket a faji határokat

maga is átlépi késbbi munkáiban, újra átcsoportosít, új elnevezéseket használ. Érthet
is, mert amint a görbék mutatják, a variációs sor folyamatos, éles határt nem lehet

megállapítani a fajoknál. Ezáltal egy-egy faj meghatározása, illetve azonosítása jófor-

mán a szerzk szubjektivitásán alapszik. Ez az oka annak, hogy a faj ábrázolásai közt

egyforma alig akad.

Véleményem J ekei ius felfogásához csatlakozik. Jobb, ha ezeket a változa-

tokat nem illetjük sem faj, sem varietas névvel (hiszen a határmegállapítás az utóbbi-
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aknái is éppen úgy kérdéses, mint a fajoknál). Ábrázolás esetén vágj- azt a típust mutatjuk

be, amelyet a legtöbb példány képvisel, vagy (még jobb) egy -két uralkodó változatot

is ábrázolunk.
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Variation dér Spezies Calliostoma podolicum D u b.

E. BODA

Aus den kalkigen Sandsehieliten /des Steinbruches Szamárhegy in Perbal kameh
viele, dér Sarmatischen-Stufe angehörigen Calliostoma podolicum Dub. zum Vorschein.
Die Form betreffend konnten bei diesen Exemplaren Unterschiede festgestellt werden,
so alsó schien es zweckmássig sowohl die Variationsgrösse, wie auch die Zugehörigkeit Ter-
seiben mit dér variationsstatistisclien Methode festzustellen. Genannte Spezies ist

stark variierend und in dér betreffenden Literatur sind diesbezüglicli Meinungsunter-
schiede vorzufinden, ja sogar wurden einige Spezies ausgeschieden. Áus den von genann-
tem Fundort gesammelten Exemplaren konnten auch melirere Spezies festgestellt

werden, aber die mit dér variationsstatistischen Methode imtemommene Bearbeitrmg
stellte fest, dass zwischen den Formen progressiver Übergang ist mid die Variations-
kurven regelmássig und übereinstimmend sind.




