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KÜLD TOLNA MEGYEI HELYSÉG PONTÜSI FAUNÁJA.
Dr. LŐRENTHEY IlIRE-tŐl.*

(Ehhez az I. és Il-ik tábla.)

1892. év nyarán fölkerestem Kurdot azon czélból, hogy ott Telegdi 
Eoth L.uos-nak a «Természetrajzi Füzetek» II. kötetében közölt értekezése ** 
alapján híressé lett pontusi képződményből bő anyagot gyűjtsék, a fauna 
részletesebb tanulmányozása czéljából.

A képződmény kifejlődéséről fölöslegesnek tartom bővebben szólani, 
mivel én is ugyanazon a helyen gyűjtöttem, a hol Eoth a Limnocardium 
cristagalli Eoth-í gyűjtötte, t. i. a falu keleti részén, a Kapos folyó bal 
partján húzódó szőlőhegyek lábánál. Itt a képződmény 7— 8 m vastagság
ban van föltárva, a patak bal partján 8— 10 m magasan épült házsor 
alatt. Anyaga pedig kékes, meszes, homokos agyag, mely csillámos quarz- 
homokkal váltakozik. Ezen házsor déli végén lévő árokban homokkő által 
van képviselve. Eoth értekezése elején a csillámos quarzhomokból a 
Canlium cristagalli Bom-on kívül még a Cardium Schmidti M. HöRN-t, 
Congeria triangularis PARTscH-t és a Congeria rhomboidea M. Hörn-í 
említi. Említi itt még, hogy «az agyagot fökép Anodonta és az Unió atavus 
Partsch jellegeivel biró uniók, mellékesen Cardium, apertum Míínst. is 
jellemzik, mig a Cardium semisulcatum Bouss., valamint Vivipara, a Vív. 
Sadleri jellegével, mindkétféle anyagban honosak». En az Anodonta és 
Unió atavus PARTSCH-ra is azt mondhatom, hogy mind a homokban, mind 
az agyagban honosak, csakhogy az Anodonta az agyagban gyakoribb, mert 
itt nagy tömegben lép föl, mig a homokban csak elvétve. Jellemzőbb ezeknél 
a Helix Chaixi Mich, és a Planorbis Margói nov. form., melyeket 
eddig csak a homokból ismerek.

Ezen értekezésem tárgyát nemcsak azon anyag képezi, melyet én gyűj
töttem, hanem az is, a melyet Telegdi Eoth Lajos állami főgeologus úr 
gyűjtött s nekem volt szives átengedni földolgozásra; a miért fogadja ezen 
helyen is köszönetemet.

A képződmény faunáját a következőkben állítottam össze.

* Előadta az 1893 május 3-án tartott szakülésen.
** Egy új Cardium-faj az úgynevezett «Congeria-rétegekből». Budapest, 1878.
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KUKD PONTUSI FAUNÁJA. 3

I. Congeria Partsch.

1. Congeria rhornboidea M. Hoernes.

1893. Congeria rhomboitla M. H oebn. L őrenthey Lmrf. : A szegzárdi, nagy-mányoki és
árpádi felsőpontusi lerakodások és faimáj ok. M. 
kir. földtani int. Évkönyve X. kötet, 74. lap.- 
Lásd ugyanitt az előző irodalmat.

A földtani intézet gyűjteményében két fogyatékos példány van csak a 
homokból, nekem egyet sem sikerült találni, tehát a legritkább fajok 
egyike.

2. Congeria triangularis Partsch.

1892. Congeria triangularis P artsch. Brusina S .: Ueber die Gruppe der Congeria
triangularis (Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ge- 
sellsck. Bd. XLIV. p. 496).

1893. Congeria triangularis Partsch. L őrenthey I.: Szegzárd, Nagy-Mányok és Árpád.
74. lap. Lásd ugyanitt az előző irodalmat.

A leggyakoribb fajok egyike. Teljesen típusos példányai fordulnak elő, 
melyek a radmanesti példányokkal egyeznek.

3. Congeria spinicrista nov. form.
(II. tábla 17., 18. és 19. ábra.)

A kis héj eléggé domború, hátul lekerekített háromszög alakú; az él 
lekerekített s a héjnak egyharmadára előre van tolva; az él a héj közepén 
kezd élesebb, taréjszerűen kiemelkedő lenni, a mely taréj 2—4 tüskére 
oszlik. Ezen taréjnak a héj belsejében gyenge csatorna felel meg, a mely 
az utolsó tüskének megfelelőleg erős csatornává lesz. Az éllel párhuzamosan 
egy másik gyengébb él is halad a héj széléig. A búb kevéssé becsavarodott es 
kissé előre tolt. Az izombenyomatok igen erősek.

Ez az első kövült Congeria, mely tüskés taréjjal van diszítve. Badma- 
nestről láttam már Congeria triangularis-1, a melynél az élen gyenge tüskék 
voltak. Ez azonban a triangularis-n&l csak fejlődésbeli tökélytelenség, a meny
nyiben a tüskéket a túlságos erős növekedési vonalak idézik elő. Ezen uj 
fajomnál a tüskék egy kiemelkedő taréjon vannak elhelyezve és a gyenge 
növekedési vonalaktól függetlenek. Az egyik példányomon még a színezés is 
látszik, ez barnás-szürke zegzugba menő vonalakkal van diszítve. Fiatal kor
ban tojásdadabb és két csaknem egyenlően erős éllel van fedve, a taréjnak 
és tüskéknek még ekkor semmi nyoma. Nyolcz példányt találtam. A faj jel
legeit a három ábra elég jól tünteti föl.
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4 LORKNTHEY IM R E :

4. Congeria clavaeformis (.von K rauss) Fuchs.

1877. Congeria clavaeformis Krauss. Th . Fuchs : Studien über die jüngeren Tertiär
bildungen Griechenlands. (Denkschriften der 
math.-naturwiss. d ass  d. k. Akad. Bd. XXXVII. 
p. 20. Tat. III. Fig. 44, 45.)

1893. Congeria clavaeformis Krauss. Dörenthey I . : Adatok Szilágymegye és az erdélyi
részek alsó-pontusi lerakodásainak ismeretéhez 
(Az erdélyi muzeum egylet. Orv. Termtud. É rte
sítő. 207. lap).

Egy töredékes példányt találtam, a mely teljesen egyezik a F uchs 
görögországi példányával és az ón szilágy-somlyói példányommal, melyek 
az alsó-pontusi képződményekből valók.

5. Congeria arcuata Fuchs.

1870. Congeria arcuata F uchs. Th . F uchs: Die Congerienschicliten von Badmanest
im Banate (Jahrb. d. k. k. geol. B. A. Bd. XX. p. 
362. Tat. XVI. Fig. 12. és 13.).

Ezen fajnak, mely eddig csak Radmanestről ismeretes, 13 részben egész 
részben töredékes példányát találtam. Példányaim bár teljesen típuso
sak, kisebbek mint a radmanesti példányok. Radmanesten ezen faj jóval 
ritkább.

Miután példányaimat is a többi congeriától eltérőleg az öböllel ellá
tott köpenybenyomat jellemzi, miként a Radmenestről származó példányokat 
is, czékzerünek tartanám ezen fajt, mivel minden rokon nemtől és fajtól 
különbözik, Siaucongeria néven új nemnek venni, annál is inkább mivel 
az izombenyomata is eltér a congeriák izombenyomatától. amennyiben a 
záró- és byssus-izom hátsó benyomatai egygvé olvadtak, a héj külseje pedig 
rendkívül emlékeztet a mytilusokra. Ezen faj a köpenyöböl alapján a 
dreissenomyákhoz hajlik.

6. Congeria s p .

Egy kis Congeriát találtam a homokban, mely legjobban egyezik a 
B rusina  által Markusevecről ismertetett C. Mytilopsis Bitus.-sai,* azonban 
azzal sem azonosítható teljesen, mivel annál kisebb és azonkívül még torzult 
is ; azonban bővebb anyag alapján azt hiszem egyesíthető lesz azzal.

* Fauna fossile tertiaria die Markusevec in Croazia. Glasnika Hrvatskoga na- 
ravoslovnoga draztva (Societas historico-naturalis Croatica) God. VII. pag. 70. Za
greb, 1S92.

( 4 1



KÜRD PONTUSI FAUNÁJA. 5

II. Dreissensia van beneden.

7. Dreissensia serbica Brusina.

(I. tábla 5. és 6. ábra. II. tábla 15. és 16. ábra.)

1893. Dreissensia serbica B rus. Andrusow: Észrevételek a Dreissensidse-k családi áróL
182. lap. (Orosz nyelven.) Odessa 1893.

1893. Congeria spathulata Partsch. L őrenthey I . : Szegzárdi, nagymányoki és á ip i li
pontusi fauna. 76. lap. III. tábla. 4. ábra.

Szegzárdon az alsó homokban sok Congeria triangularis Partsch 
társaságában ezen fajnak egy példányát találtam, melyet nem tudtam hová 
beosztani. Egyetlen példányom alapján nem mertem új fajnak venni, mivel 
fejletlen példánynak tartottam, hanem nagy csőre alapján fejletlen (fiatal 
spathulata PARTscH-nak vettem, mivel azonban a spathulata fiatal alakjaival 
sem egyezett teljesen, azt Írtam róla a nevezett helyen «alakom . . . csak egy 
helyi változata a spathulata-nak». Most azonban, hogy Oppenheim Pál* 
élesen elkülöníti a congeriát a dreissensiától szükségessé vált ezen egyetlen 
példányomat is jobban kitisztítani. Ekkor kitűnt, hogy ez egy dreissensia 
mely egyezik a kurdiakkal, bár az egész alak, különösen pedig a csőre, vala
mivel nagyobb mint a kurdi példányoké.

Kurdon sok száz példányban gyűjtöttem, úgy hogy ezek alapján oly 
állandó fajnak bizonyult, mely az általam ismert alakok egyikével sem 
egyezett, mivel Brusina ezen új alakjának a leírását még akkor nem 
ismertem. Később, midőn ezen fajnak létezéséről tudomást vettem, néhány 
példányt Brusina zágrábi egyetemi tanár úrnak küldöttem el. 0  szives volt 
ezeket Kostolac-ról való D. serbica-va.1 összehasonlítani és azt találta, hogy 
ezektől az én alakomat nem lehet elkülöníteni. Később, midőn Zágrábban 
személyesen összehasonlítottam a nevezett alakokat, magam is ugyanarra az 
eredményre jutottam. Ezen faj eddig Szerbián kívül egyedül Kurdról és 
Szegzárdról ismeretes ezen értekezésem alapján.

8. Dreissensia minima Brusina.**

Zágrábban létem alkalmával összehasonlítottam a három példányomat 
a markuseveci D. minima-val és ennek alapján példányaim teljesen típuso
saknak bizonyultak.

* Die Gattungen Dreissensia van Beneden und Congeria Partseh, ihre gegen
seitigen Beziehungen und ihre Vertheilung in Zeit und Baum. (Zeitschr. d. Deutsch, 
geolog. Gesellschaft.) 1891.

** Még nincs leírva.
(S)
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III. Dreissenoxnya F uchs.

9. Dreissenomya Schröckingeri F uchs.

1893. Dreissenomya Schröckingeri F uchs. L őrenthey I . : Szegzárd, Nagy-Mányok és
Árpád. 78. lap. (Lásd ugyanitt az előző iro
dalmat.)

Ez a leggyakoribb fajok egyike, bár a körülmények itt nem ked
veztek neki annyira, mint Eadmanesten, mert példányaim kisebbek és kar
csúbbak mint a radmanestiek. A köpenybenyomat öble feltűnően nagy és 
keskeny. A búbtól a héj hátsó és alsó részéhez vonuló két ráncz gyenge. 
Yan néhány fiatal példányom is, melyeknek hossza 1 cm körül van és már 
ezeken is látszanak a faji jellegek. Az agyag és homokban egyaránt elő
fordul, de mig az agyagban ritka, addig a homokban igen gyakori.

IY. Unió Philippson.

10. Unió atavus Partsch.?

1893. Unió atavus Partsch. Lőrevthey I . : Szilágymegye és az erdélyi részek pontusi
faunája. 200. lap. Lásd ugyanitt az előző irodalmat.

A legg}rakoribb fajok egyike. Az agyagra nem jellemzők ezen «Unió 
atavus Partsch jellegeivel bíró alakok», mikent ezt Roth mondja, mert ezek 
a homokban csaknem olyan gyakoriak. A példányoknál a búb többnyire 
kopott és így nem lehet megállapítani, hogy milyen, mert a legtöbb 
alaknál hullámos növekedési vonallal díszített, a mi az Unió tumidus 
PHiLipPsoN-ra vall.

11. Unió acutus C obalcescu.

1883. Unió acutus Cobalcescu. G. Cobakcescu : Studii geologice si paleontologie asupra
unor teramuri tertiäre din unile parti ale Romaniei 
(Memoriile geologice ale scolei militare din Jasi. P. 109. 
Tab. V. Fig. 3.) Bucuresci 1883.

Ezen fajnak egy teljesen típusos kettős héjú példányát találtam, a mely 
eddig csakis a romániai levantei korú képződményekből volt ismeretes.

19. Unió s p .

Az eddigieken kívül előfordul még két fajnak a töredéke, a melyek 
azonban pontosabb meghatározást nem engednek és addig, mig épebb pél
dányok nem jutnak a birtokunkba, csak mint Unió sp. közölhetők.

(6 )
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V. Anodonta Citvier.

13. Anodonta Rothi nov. form.

(I. tábla. 1., 2. és 3. ábra.)

Igen gyakori különösen az agyagban, bár a homokban is több példány
nak a töredékét találtam. Egész példányokat azonban csak R o t h  fogeologus 
úr gyűjtött az agyagból nagy mennyiségben és éppen azért róla mint a ma
gyar pliocén korú képletek egyik legalaposabb ismerőjéről legyen szal ad 
ezen fajt elneveznem, kiváló tiszteletem jeléül.

Bold. Hazay Gy. conchiologus vizsgálta meg ezen kurdi anodontákat 
először és ő a vizsgálatai alapján azon megállapodásra jutott, hogy ezen 
fajnak a búbja és a hátsó része az A. piscinalü Nms.-ra emlékeztet, az 
egész külalak az A. cygnea L.-ra, a lapos vékony héj pedig az A. com- 
planata ZiEGLER-ra emlékeztet és így szerinte ezen faj az A. cygnea L. és 
A. complanata ZiEGLER-ből egyesít magában jellegeket; alakom a kettő
nek mintegy combinatiója.

Én a nemzeti múzeum állattárában lösszehasonlítottam a kurdi pél
dányokat a ÜAZAV-féle gyűjteményben lévő magyarországi A. mutabilis 
var. cygnea L. és az A. complenata Ziegl. recens példányaival. Ezen 
összehasonlításból kitűnt, hogy az új alakom azoktól sokban eltér. Ugyanis 
a complanata-nál a búb nincs annyira előre tolva, mint a Rothi-nkl, a comp
lanata héjának a melső része aránylag sokkal keskenyebb és azáltal a hátsó 
része aránylag szélesebb, mint a Rothi-é. Az A. cygnea L. feltűnően dom- 
borúbb és a búb sincs annyira mellfelé tolva, mint a Rothi-nsl A héj hátsó 
része hasonlít a fiatal cygnea-éhoz vagy a fejlett piscinalis Nils.-óhoz, csak 
hogy a felső párkány hátsó sarka (Schild) a Rothi-nál szárnyszerüleg kiszö- 
kőbb és így a héj hátsó része, azaz a csőr (Schnabel) és ezen szárnyszerü 
kiszökés, azaz a hátsó sarok (Schild) közé eső részének a széle többé-kevésbbé 
erős öblöt képez, a mint ezt az 1. és 2. ábrán látni. A felső szárnyszerüleg 
kiszökő rész csaknem annyira hátra nyúlik, mint az alsó hátsó része (Schna
bel) a héjnak (1. ábra). A búb a Rothi-nál sokkal gyengébb kifejlődésü, mint 
az élő fajok bármelyikénél. A búbtól két ráncz húzódik a Rothi-nál a héj 
hátsó részéhez, am i különben a most élő fajoknál is megvan. Valamennyi 
élő fajtól különbözik azonban azáltal, hogy elől a héj sarka szárnyszerüen 
kiszélesbül és csak a kis szárnyszerüen kiszélesedett rész után kezd lekanya
rodni (2. ábra).

Ezen szárnyszerüen kiszélesbült résznek gyenge nyoma az élő pisci
nalis Nms.-nál is megvan az erős mellső sarok (Schildchen) alakjában. 
A fogyatékos példányok alapján a faj jellegeit a következőkben adom:

A vékony héj kevéssé domború, tojásdad, alul eléggé hasas, a héj fino-
(7 )
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mabb és erősebb növekedési vonalakkal van fedve. Az alig kiemelkedő s 
mellfelé hajló búb a héjnak a melső részére van tolva és hullámos körkörös 
vonalakkal díszítve. A héj melső sarkán (Schildchen) szárnyszerűen kiszé- 
lesbül és csak azután kerekedik ki. A melső párkány, daczára a szárnyszeríí 
kiszélesbülésnek, rövid. A hátsó sarok (Schild) és a héj tulajdonképeni hátsó 
csúcsa (Schnabel) között levő széle öböLzerüen kimetszett, a fiatalabbaknál 
ezen öböl gyengébb (2. ábra), míg a fejlett példányoknál erős (1. ábra). Mint 
a héj tulajdonképeni hátsó része (Schnabel), mint a hátsó sarka lekerekített. 
Az A. Rothi a törzsalak, a melyből a most élő alakok fejlődtek. Hazánk 
álló és lassan folyó vizeiben az A. mutabüis Cles. és az A. complanata 
Ziegl. élnek több változatban, melyek mind az A. Rothi-ból származnak,, 
a mely a most élő két faj jellegét magában foglalja.

A hosszas leirás helyett álljon itt a táblában!-adott alakokon kívül a 
következő, két alakból reconstruált típus rajza eredeti nagyságban.

14. Anodonta pontica nov. fokm .

(I. tábla. 4. ábra.)

Az előbbinél kisebb, laposabb faj, melynél a búb még jobban mellfelé 
van tolva, a héj elől kerek, a mellső sarok nem alakul át számyszerű kiszé- 
lesbüléssé, valamint a hátsó sem. Hátul nem olyan széles az alak, mint a 
Rothi, hanem olyan keskeny, mint elől, alul igen kévéssé hasas. A búbtól, 
melyet hullámos növekedési vonalak vesznek körül, két ráncz húzódik a héj 
hátsó részéhez, a csőrhöz.

(8 )
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Hazay szerint ezen faj az A. cygnea L. és az .4. balatonica Hazat 
között áll.

A pliocén korú képződmények! öl ez a negyedik anodonta-í&j melyet 
eddig ismerünk. Az itt ismertetett két fajon kívül még egy Eomániából és egy 
a radmanesti pontusi képződményekből ismeretes.

VI. Limnocardium Stoliczka.

15. Limnocardium Schmidti M. Hoernes.

1893. Limnocardium Schmidti M. H oern. L őeenthey I .:  Szegzárd, Nagy-Mányok. Ár
pád. 78. lap. III. tábla. 5. ábra. Lásd ugyanitt 
az előző irodalmat.

A nagy, fejlett típusos példányai gyakoriak, azonban a fönti ábrában 
föltüntetett fiatal példányok sem hiányoznak.

16. Limnocardium cristagalli Roth.

1878. Cardium cristagalli Roth. Telegdi Roth Lajos: Egy tíj Cardiumfaj az úgyne
vezett «Congeria-rétegekből» [Természetrajzi Füzetek. 
II. kötet 53. lap. IV. tábla. 1. (de nem 2.) ábra.]

Roth ezen fajt innen írja le mint gyakori kövületet és ábrázolja is az
1. ábrában. Ugyanitt a 2. ábrában feltüntetett bükkösdi példány már úgy a 
héj, mint a hordák taréjainak az alakjára nézve eltér a kurdi példánytól és 
hajlik a L. Semseyi Hal.-'Uioz, mivel a bordataréj felül nem éles, hanem 
lapos, illetve gyengén kiszélesbülő. Ezek alapján vagy a Semseyi mint új faj 
nem állhat meg, vagy pedig a bükkösdi példány nem azonosítható a 
kurdival.

Ez volt az a kérdés, a melyért én Kurdot leginkább fölkerestem és a 
földtani intézet gyűjteményében lévő anyagot is áttanulmányoztam, hogy 
megállapíthassam, vájjon a kurdi cristagalli alakja mennyire változó.

A rendelkezésemre álló bő anyag alapján arról győződtem meg, hogy 
a cristagalli egy alig változó éles bordataréjú faj és így az eddigiek alapján 
a bükkösdi * ** és nagy-mányoki példányoktól, mivel az átmenet közöttük ki 
nem mutatható, elkülönítendő.

A nagy-mányoki példányokról a szegzárdi, nagymányoki és árpádi 
felső pontusi faunát tárgyaló munkámban a 121. lapon ezt írom: «A bordák

* H alaváts Gy. : A királykegyei pontusi korú fauna. Földtani Intézet Évkönyve 
X. kötet. 26. lap. I. tábla 1—5. ábra. 1892.

** A «bükkösdi» alatt mindig csak Roth értekezésében a 2. ábrában lerajzolt 
példányt értem.

(9)
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felül többé-kevésbbé meg vannak vastagodva s így az alakom a Semseyi 
HAL.-hoz hajlik. Minél nagyobb a borda, annál nagyobb ezen megvastago-
dás is............Ezen megvastagodás minden példányomnál megvan, sőt «
tormási és bükkösdi példányoknál is nyoma van a vastagodásnak, míg a 
kurdi példányoknál élesebb a borda, igaz, hogy a kurdi példányok fejletle
nek és hibásak és valószínűleg később, a fejlődés folyamán ezeknél is meg
vastagszik a taréj.»

Ebből is látni, hogy a tormási, bükkösdi és nagy-mányoki példányo
kat már régebben sem találtam a kurdiak-kal egyezőnek és csak azért nem 
választottam el ezektől, mert a kurdi példányokat még nem ismertem kellő
leg és azért a tormási, bükkösdi és nagy-mányokiakhoz viszonyítva, ezeket 
«fejletlenek»-nek tekintettem és valószínűnek tartottam, hogy tovább is 
szoktak fejlődni, mikor szintén közelednek a Semseyi-hez. Ma azonban 
látom, hogy a kurdi példányok mindig magukon viselik azokat a jellegeket, 
melyek a többi cristagalli-nak tartott, de tényleg a Semseyi-hez tartozó 
alakoktól elkülönítik.

Ezen jellegek a következők: A kurdi cristagalli vékony héjú, erősen 
tojásdad, míg a bükkösdi nagyobb, erősebb teknőjü (egészben solidabb) és 
sokkal kerekdedebb; a kurdi példányok elől a melső léczalakú oldali fog fe
lett nem szélesbülnek annyira szárnyszerüen ki, mint a bükkösdi; a kurdi 
te kilője hátra felé folyton domborúbb lesz, úgy hogy a tátongó részen a leg- 
domborúbb, míg a bükkösdi a héj közepén, és ennek következtében a tátongó 
rész és maga a nyílás is nagyobb a kurdi példányoknál. A bordák száma a 
kurdinál 6—7, mely után a tátongó részen lévő alig látható fonalszerű bor
dák következnek, melyek közül az első borda elég erős, de a többi 5 csak a 
búbnál látható, míg a teknő alsó széle felé elmosódik; a bükkösdinéi és így a 
Semseyi-nél általában 8 borda van és a tátongó részen 3—4, mely jóval erő
sebb, mint a kurdi fonalszerü bordái ; a Semseyi-nél még legtöbbnyire a tá
tongó rész első bordája is gyengén taréjos. A taréjok a kurdinál aránylag 
magasabbak, hirtelenebbül növekedők és felül élesek, míg a bükkösdi bor
dái lassabban növekednek és a mi fő, felül kezdenek megvastagodni. A bor
dáknak megfelelő belső barázdák a kurdi példányoknál aránylag mélyebbek, 
mint a bükkösdi példányon, a mi különösen a teknő szélén lesz feltűnővé. 
A záró párkány a kurdinál erősen ívelt, míg a bükkösdinéi jóval egye
nesebb.

Az eddigiekből látni, hogy a kurdi és bükkösdi példányok több jelleg
ben eltérnek egymástól, de mivel azon eltérő sajátságok, melyek a bükkös
din észlelhetők, a Semseyi fajnak a sajátságait képviselik, a két faj közötti 
határt a kurdi és bükkösdi példányok közé kell vonni és így a tormási, 
bükkösdi, nagy-mányoki és valószínűleg a hidasdi példányokat is a király- 
kegyeikkel együtt a Semseyi fajhoz kell számítanunk. A valódi cristagalli 
eddig csakis Kurdról és Horvátországból ismeretes, de hiszem, hogy a Dunán-
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KURD PONTUSI FAUNÁJA. 11

túl több pontján kimutatható lesz, sőt valószínűleg Tormáson és Bükkösdön 
is előfordul.

17. Limnocarclium Szabói Lőbenthet.

1893. Limnocarclium Szabói L őrent. Lőrenthey I . : Ugyanott. 82. lap. III. tábla, 2. és
8. ábra és IV. tábla, 4. ábra. 123. lap. ÜL ábra 
és 132. lap.

Ezen fajból sok töredékes példányom van, melyek azonban a kerek 
melső részről és a borda közöktől élesen elkülönített, felül lekerekített 
háromszögű bordáikról könynyen fölismerhetők.

18. Limnocardium Rothi Halaváts.

1892. üardium (Adacna) Rothi H al. H alaváts Gy. : A királykegyei pontusi kor
fauna. (M. kir. földt. int. Évkönyve. X. kötet. 
28. lap.) Lásd ugyanitt az előző irodalmat.

1893. Limnocardium Rothi Hal. L őrenthey I . : Szegzárd, Nagy-Mányok és Árpád.
123. lap.

Nagy számban fordulnak elő a különböző fejlettségi fokon lévő típusos 
példányai. Különösen az agyagban nagyobb mennyiségben lép föl. Both 
ezen fajt Cardium apertum néven említi, mint az agyagra jellemző kövü
letet. Halaváts a fönti művében adott táblázatban O-Kurdról már idézi 
a Rothi-1.

19. Limnocardium Pelzelni Brusina.

1893. Limnocardium Pelzelni Brus. L őeenthey I . : Szegzárd, Nagy Hányok és Árpád
86. lap. IV. tábla, 1. és 2. ábra. Lásd ugyanitt 
az előző irodalmat.

Ezen fajt itt gyűjtötte először Both főgeologus, a homokból. Az elég 
gyakori alakok közé tartozik. Nagyságra és alakra nézve egyeznek az 
okrugljaki példányokkal.

‘20. Limnocardium semisulcatum Bousseau.

(II. tábla. 11. ábra.)

1893. Limnocardium semisulcatum Bouss. Lőrenthey I . : Szegzárd, Nagy-Mányok é-
Arpád. 88. lap. Lásd ugyanitt az előző iro
dalmat.

A limnocardiumok közül ez a leggyakoribb alak. A homokban és agyag
ban egyaránt gyakori. Gazdag anyagom alapján fokról-fokra kimutathatom 
e faj fejlődését az 1,5—2 mm hosszú embrionális példányoktól a legfejlet
tebb kb. 2 cm átmérőjű példányokig, a mint a szegzárdi anyagom alapján
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12 LŐRENTHEY IM RE:

sikerült kimutatnom a L. arpadense M. Hoebn. és L. Schmidti M. Hoern. 
fejlődését. A faj fiatal példányát a II. tábla 11. ábrája tünteti fel, melynél a 
zárópárkány elől tüskékkel van fedve, sőt gyakran a párkány hátsó része is. 
Ezen tüskék csak a legfiatalabb példányoknál vannak meg, később eltűnnek. 
A bordák ezen fiatal korban hátrafelé folyton erősbülnek, az utolsók gyak
ran felül élesek és mindannyian széles bordaközökkel vannak egymástól 
elkülönítve,; később a bordák folyton szélesbülnek a bordaközök rovására. 
A héj hátsó részén fiatal korban 3—4 finom fonalszerü borda van, melyek 
később eltűnnek.

21. Limnocardium ochetophorum Brusina.

1893. Limnocardium ochetophorum Brüs. Lőrenteey I . : Szegzárd, Nagy-Mányok és Ár
pád. 91. lap és 125. lap. Lásd ugyanitt az 
előző irodalmat.

Ezen fajt, mely eddig csakis Okrugljok-, Szegzárd- és Nagy-Mányokról 
volt ismeretes, most itt is megtaláltam. A homokban elég nagy számban for
dulnak elő a típusos példányai.

22. Limnocardium Simplex Fuchs.

1893. Limnocardium simpler Fuchs. Lörenthey I . : Ugyanott. 92. lap. Lásd ugyanitt
az előző irodalmat.

Elég nagy számban fordul elő a típusos, hátul gyenge éllel biró pél
dány. Van azonban néhány a típusnál nagyobb, 15 mm hosszú példányom, 
melynél a hátsó él csak a búbon látható, mig a héj többi részén visszafej
lődött. Ezek külsőre nézve teljesen egyeznek az Andrcssow által a tschaudai 
rétegekből ismertetett Cardium Cazecae Andr.* fiatal példányaival, csak
hogy annál jóval kisebbek, a mi arra mutat, hogy ezen két faj között nem 
lehet éles határt vonni.

23. Limnocardium Auingeri F uchs.

1870. Cardium Auingeri F uchs. Th . F uchs : Die Fauna der Congerienschichten von
Badmanest im Banate. Jahrb. d. k. k. geol. K. A. 
Bd. XX. pag. 358. Taf. XV. Fig. 1—3.

Egy típusos példányt talált B oth  a homokban, a mely a radmanesti 
példányokkal mindenben egyezik.

* Die Schichten von Cap Tschauda. Annalen d. k. k. Naturhistorischen Hof
museum. Bd. V. pag. 69. Taf. H. Fig. 6. Wien, 1890.
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24. Limnocardium s p .

Az eddigiektől eltérő vastaghéjú fajnak egy töredéket találtam, melyet 
azonban közelebbről meghatározni nem lehet.

25. Limnocardium s p .

Egy igen vékonyhéjú fajnak találtam a töredékét, a mely valószínűleg 
az árpádi L. Wurmbi Lőrent. töredéke.

VII. Pisidium P f e if f e r .

26. Pisidium s p . in d .

Néhány apró pisidiumot gyűjtöttem.

VIII. Micromelania. B rd sina .

27. Miromelania Lóczyi nov . form .

(II. tábla. 6., 7., 8. és 10. ábra.)

Ezen elég gyakran előforduló új alakom az embrionális kanyarulaton 
kívül hét kanyarulatból áll. Az első kanyarulat sima, a többinek a középén 
egy gyenge él lép föl, a mely egy gyöngysor módjára csomókkal van fedve. 
Az egész ház haránt irányban haladó vonalakkal van sűrűn díszítve.

Van néhány példány, mely,a M. radmanesti Fucus-hoz képez átme
netet (8. ábra), ezeknél már a második ól is föllép, az alsó azonban csomók
kal nincs díszítve, mint a típusos radmanesti-né\. A finom harántvonalzás úgy 
a típusos mint az átmeneti alakoknál erősen ki van fejlődve, a csomók 
azonban sem a típusos, sem az átmeneti alakoknál nem alakulnak át hossz 
irányban haladó gyenge bordákká, mint a radmanesti-nél szokott.

A 10. ábrában feltüntetett alakot szintén a Lóczyi-hoz veszem. Ennél 
a csomók még csak a felső kanyarulaton vannak kifejlődve, a többi kanya
rulaton pedig csak a csomókat viselő élnek a nyoma van meg. A radma
nesti hasonló átalakuláson megy keresztül; azonban ott az ilyen fejlettségi 
fokon lévő példányoknál is látni már a két ól nyomát.

Ezen új alakomat L. Lóczy Lajos egyetemi tanár úrnak, mint volt 
tanáromnak ajánlom, kiváló tiszteletem jeléül.

28. Micromelania radmanesti Fuchs.
1893. Micromelania radmanesti Puchs. Lőrenthey I.: Szegzárdi, nagymánvoki és Ár

pádi pontusi fauna. 98. és 125. lap.

Öt fejlett példányt találtam a homokban.
(13)
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IX. Hydrobia Hartmann.

‘39. Hydrobia sepulcralis Partsch.

1848. Paludina sepulcralis Partsch. Czjzek : Erläuterungen zur geologischen Karte
von Wien. P. 23.

1875. Hydrobia « « Neumayr u. Paul: Die Congerien- und Paludi-
nenschichten Slavoniens und deren Faunen. Ab- 
handl. d. k. k. geol. E. A. Bd. VII. P. 76. Tab. 
IX. Fig. 14.

1884. Hydrobia « « Penecke K. A .: Beiträge zur Kenntniss der Fauna
der slavonischen Paludinenscliicliten (II. Theil). 
Beiträge zur Palaeont. Oester.-Ung. und des 
Orients, p. 34.

Három példányt találtam, a mely összehasonlítva az «Erdélyi múzeum
egylet» ásvány-földtani osztályának gyűjteményében lévő ribarici példányok
kal, teljesen típusosnak bizonyult. Slavoniában csakis az alsó-paludina-réte- 
gekben fordul elő.

30. Hydrobia syrmica Neumayr.

1875. Hydrobia syrmica Neem. Neum. u. Paul: Cong.u. Palud.-Schichten Slavoniens.
p. 76. Tab. IX. Fig. 11.

1884. Hydrobia « « Penecke : Fauna der slav. Paludinenschichten (II. Theil)
pag. 35.

1893. Hydrobia « « Lőrenthey I. : Szegzárdi, nagymányoki és árpádi pon-
tusi fauna. 100. lap.

Az «Erdélyi múzeum-egylet» ásvány-földtani osztályának kolozsvári 
gyűjteményében lévő eerevici példányokkal történt összehasonlítás után 
kitűnt, hogy az én fényes héjú példányaim teljesen típusosak.

Ez itt a leggyakoribb faj, úgy hogy én több ezerjómegtartású állapotban 
lévő példányt gyűjtöttem részint az agyagból, részint a homokból. Slavoniá
ban csakis az alsó-paludina-rétegekben fordul elő.

X. Pyrgula De Christoforis et Jan.

31. Pyrgula hungarica nov. form.
(II. tábla 9. ábra.)

1893. Hydrobia sp. cfr. Seemani Frfld. L őrenthey I . : Adatok Szilágy megye és az
erdélyi részek alsó pontusi lerakodásainak 
ismeretéhez. Orv. term. tud. Értesítő II. 
Term. tud. szak. XVHI. kötet 204. lap. 
Kolozsvár 1893.

A kis ház 5,5 kanyarulatból áll. Az egymástól erősen elkülönülő kanya
rulatok lassan növekednek, melyeken a két első lekerekített oldalú kanyarula
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tot kivéve, gyenge él (Kante) lép föl a kanyarulat felső kétharmadán; az egesz 
házat az éllel párhuzamosan haladó finom haránt vonalak fedik. A kanya
rulatokat mély varratvonalak különítik el egymástól. A szájnyílás tojásdad, 
felül lekerekített szögletet képez, az ajkak összefüggök, elesek, a külső ajak- 
gyengén előre van húzva, a belső ajak éppen nem, vagy csak felül kévéssé 
érinti az utolsó kanyarulatot.

Fiatal korban az él hiányzik, sőt a haránt vonalzás is alig vehető észre 
és ekkor alakom igen közel áll a Mexikóban ma is élő Hyclrobia S--n < 
v. FitFLD.*-hez, hanem az egyes kanyarulatok már ekkor is legszélesebbek a 
magasságuknak a kétharmadán, tehát ott a hol a későbbi fejlődés folyamán 
a gyenge él lép föl. A fejlett példány, a minőt az ábra tüntet föl, a most is d  
Hydrobm Reevei v. FRLFD.**-hez áll igen közel, csakhogy a Reevei 6 kanya
rulatból áll, aharánt vonalzás pedig hiányzik nála és nem annyira karcsú, 
mint az én alakom. A homokban gyűjtött hét alakom közül a lerajzolt a 
legfejlettebb, mely a legjobban tünteti föl a pyrgulák jellegét, míg a fejlet
lenebb példányok hydrobiák-nak tekinthetők. így azon egyetlen példány, 
melyet a fönti művemben a Szilágy megyei Perecsen helység pontusi kép
ződményéből ismertettem, mint H. sp. cfr. Seemani Ff.fld-í , szintén nem 
más, mint ezen faj fejletlen alakja. Ezen új fajomat, miután először itt Ma
gyarországon találtam, és mivel azon nevek, melyek a jellegét némileg ki
fejeznék, már le vannak foglalva, hungarica-nak nevezem.

32. Pyrgula Töröki nov. fo rm .

(II. tábla. 1—1. ábra.)

Ezen új alakom nagy mennyiségben fordul elő, különböző fejlettségi 
állapotban. A tornyosán ár alakú ház 9—10 lapos oldalú kanyarulatból áll, 
a kanyarulatok lassan növekednek és igen gyenge varratvonal által különül
nek el egymástól. A kanyarulatok alján, közvetlenül a varratvonal fölött, él 
lép föl, az egy vagy két első domború oldalú kanyarulat kivételével. Az él a 
fejlődés folyamán folyton erősbül, a mint ezt az 1—4. ábra föl is tünteti. 
A szájnyílás tojásdad, a mely felül lekerekített szögletet képez; az ajkak 
összefüggők, a belső ajak körülbelül fele részében érintkezik az utolsó ka
nyarulattal s kissé visszahajlik.

A legerősebb éllel ellátott példányoknál az utolsó kanyarulaton, az erős 
él alatt, még egy gyenge is lép föl, a mi a 4. ábrán nincs kellően feltüntetve. 
Vannak példányaim, melyeken nincs él, a varratvonal pedig alig látszik es 
így teljesen az egyenes árra emlékeztetnek.

;; Zoologische Miscellen V. Verhancll. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft m 
Wien. Bd. XIII. p. 1025. Bd. XV. p. 525. Taf. VIII.

** Ugyanott. Bd. XIII. p. 1024. Bd. XV. p. 526. Taf. VIII.
(15)
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Ezen alakomhoz a legközelebb áll a F uchs által MEGARÁ-ból ismer
tetett Hyclrobia Heldreichii Fuchs,* csakhogy a Töröki oldalai még lapo
sabbak, a varratvonal pedig nem annyira szembeötlő, m inta Heldreichii-nél, 
mivel az él még közelebb lép föl a varratvoualhoz és így azt mintegy elfödi. 
A haránt vonalzás az alakomnál mindig hiányzik, az él pedig általában erősebb.

Ezen új fajomat dr. Tökök Aukél egyetemi tanár úrnak, volt taná
romnak ajánlom, hálás tiszteletem jeléül.

33. Pyrgula bicincta nov. form.
(II. tábla. 5. ábra.)

Ezen kis csavar alakú új fajom az embrionális kanyarulaton kívül 
7 elég erős varrat által elkülönített kanyarulatból áll, melyek gyengén 
és egyenletesen nőnek ; a kanyarulatok közepén, az elsőnek kivételével egy 
magas, kiemelkedő él lép föl és ez alatt közvetlenül a varrat (sutura) felett 
egy másik gyengébb; erre vonatkozik a név is. A szájnyílás szerkezetére 
nézve egyezik az előző fajjal.

Mindössze B példányt találtam a homokban.
Alakom közel áll a P. pagoda Neum.- és P. incisa F uchs-Iioz. A P. pa

goda- hoz legközelebb áll az élek szerkezetét illetőleg, eltér tőle azonban 
azáltal, hogy a pagoda csak 5 kanyarulatból áll, a melyek hirtelenebbül 
nőnek, úgy hogy az utolsó kanyarulat csaknem az egész ház magasságának 
a felét foglalja el, míg a bicincta-nál annak csak egyharmadát. A P. incisa 
FucHS-tól eltér azáltal, hogy az 10— 11 kanyarulatból áll és hogy a felső 
élek jóval gyengébb kifej lődésűek, mint ezen új alakomnál.

XI. Bythinia Gray.

34. Bythinia cfr. tentaculata Linné.

1874. Bythinia tentaculata L. Sp. B rusina: F oss. Binn. Moll. aus Dalmatien, Kroa
tien und Slavonien. p. 69. Lásd ugyanitt az előző 
irodalmat.

1874. Bythinia « « Sandberger : Land- u. Stisswasser-Conch. d. Vorwelt.
p. 709. Taf. X X Vm . Fig. 3.

1875. Bythinia  « « N eumayr u. Paul : Cong.- u. Paludinenscbicliten Sla-
voniens. p. 73.

1884. Bythinia « « K. A. P enecke: Beitr. z. Kenntniss der Fauna der
slav. Paludinenseliiebten. p. 33.

1893. Bythinia c fr. tentaculata L. L őrenthey I.: Szegzárd, Nagy-Mányok és Árpád 105. lap. 

Ezen elég gyakori faj a szegzárdiakkal egyezik.

* Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. Deneksch. d. k. 
Akad. der Wiss. Bd. XXXVII. p. 14. Taf. II. Fig. 45—47. 1877.

(16)



KURD PONTUSI FAUNÁJA. 17

35. Bythinia margaritula F uchs.

1870. Bythinia margaritula F uchs. Th . F uchs : Die Cong.-Sckiehten v. Radmanest.
p. 348. Taf. XIV. Fig. 34., 55. és p. 534. és 543.

Ezen apró fajnak néhány teljesen típusos példányát találtam.

XlI.Vivipara L amaeck.

36. Vivipara bálatonica N eumayr.

1875. Vivipara balatonica N eum. Neumayr u . P aul: Cong.- u. Paluclinensekiehten
Slavoniens. p. 53. Taf. IV. Fig. fi.

1893. Vivipara « « L őrenthey I . : Szegzár cl, Nagy-Mányok és Árpád.
102. 1. V. tábla. 2. ábra.

Néhány példányom van, melyet kénytelen vagyok ide sorolni, daczára 
annak, hogy nem egyeznek teljesen a N eumayr 6 . ábrájában adott típussal, 
hanem a balatonica és Suessi N eu m . között állanak, de mégis közelebb a 
balatonica-hoz mint a S'uessi-hoz. A típusnál kisebbek, az utolsó kanyarulat 
pedig laposabb oldalú és e tekintetben is a Suessi-hez hajlanak. Az alap is 
laposabb mint a típusnál, mert az utolsó kanyarulat alján haladó lekerekí
tett él (mert annak vehető) itt is és a szegzárdi példányokon is erősebb, mint 
az a típusnál látható. N eumayr Tabról (Somogy m.) hasonló korú rétegek
ből (szerinte alsó-paludina-réteg) írja le.

37. Vivipara gracilis nov . form . 

(I. tábla. 7. ábra.)

A gyenge hasadékszerű köldökkel biró kúpalakú, karcsú, síma ház 6 
gyengén és egyenletesen növekedő kanyarulatból áll, melyeket aránylag 
gyenge varratvonalak különítenek el egymástól. Az embrionális csúcs elég 
hegyes. Az első kanyarulatok kerek oldalúak, míg a 3 utolsó lapos oldalú. 
A növekedési vonalak erősen hátrafelé futnak. A szájnyílás felül kihegyesedő 
tojásdad alakú.

Az ábra elég hűen tünteti föl az alakot természetes nagyságban. Ezen 
alakom eltér minden általam ismert fajtól, a lapos oldalú kanyarulatai által. 
A kanyarulatok a gyengén kifejlődött varrat következtében egy kúpfelü
letet képeznek.

Némely példányomnak az utolsó, sőt némelyiknek az utolsó előtti 
kanyarulatán is, csak nagyítóval látható finom harántvonalak vannak, melyek 
a kanyarulat alján és felső részén a varratvonalhoz közel lépnek föl. Elég 
gyakori faj. (Folytatás következik.)
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