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épp oly kristályodottaknak bizonyultak, mint a «jánosit». Az utóbbi 
előfordulás krystollographiai kiképződése ugyan kissé eltérő, a mennyi
ben a hatoldalu táblácskák {409} szerint kissé nyújtottak, a többi tulaj
donsága azonban teljesen a Copiapitéi. Más vasvitriol-incrustatióknál, 
mint pl. a bajorországi Banzból, vagy a krajnai Idr i ából  származók
nál, oly finom pikkelyes halmazokról van szó, a melyek az optikai vizs
gálatot igen megnehezítik — mind a mellett azonban legalább is nagy
mértékben valószínűvé tehető, hogy ez anyag a Copiapittol azonos — 
épp úgy, mint hasonló tömött képződményeknél, a melyeket dr. B öokh 

H ugó V as hegyen talált s a melyekben, még egy további új ásványt 
gyanít. Végül indíttatva érzem magam még annak kijelentésére, hogy 
az itt tárgyalt kérdés részemről el van intézve.

München, kőzettani seminarium, 1906 junius.

A BALATONMELLÉKI DILUVIÁLIS NERITINÁKRÓL.

K ormos T ivadar-íóI.

W eiss  A rthur a Balaton környékének pleistocénkoru puhatestii 
faunájáról irott munkájában1 Fokszabadi és Városhidvég diluviális üle
dékeiből említi a Neritina danubialis-1. Ennek a fajnak az előfordu
lása a Balaton mellékén már régebben ismeretes előttem, a mennyiben 
G yörffy J enő 1902-ben Balatonedericsen számos példányát gyűjtötte. 
Ezekről meg is emlékeztem egy nemrég napvilágot látott dolgozatom
ban ,2 a midőn azt is hozzá tettem, hogy «a Neritina danubialis, C. P f r . 

a Balatonban nem él» s hogy «a pleistocénból bemosott példányok a 
balatonedericsi parton olykor nagy számban találhatók». Hogy az utóbbi 
helyen 1902-ben gyűjtött Neritinák tényleg a diluviumból származnak-e, 
vagy pedig a Sphaerium rivicola, L each nevű kagylófajnak ugyan
akkor talált számos — és szintén fossilisnak látszó — példányával 
együtt csak naptól fehérített subfossilis példányok, arra ezidőszerint 
határozott választ még nem adhatunk. Annyi azonban mindenesetre 
kétségtelen, hogy ezek a példányok tényleg a Neritina danubialis-hoz 
sorozandók. Ezek után nem láttam benne semmi különöst, hogy W eiss  

más helyütt is megtalálta a lSeritina danubialis-1 a Balaton mellékén, 
és pedig minden kétséget kizárólag diluviális lerakodásokban. Időköz-

1 A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. köt. I. része, 
palaeont. függelék.

2 II. pótlék a Balaton-tóban és környékén élő puhatestűek felsorolásához. 
Ibid. II. köt. 1. rész.
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ben azonban alkalmam volt a WEiss-féle Neritinákat közelebbről meg
vizsgálni s ekkor azonnal láttam, hogy W e i s s  tévedett, a mennyiben 
itt nem a Neritina danubialis, hanem a Neritina prevostiana-val van 
dolgunk. W e i s s  megtévesztését minden bizonynyal az okozta, hogy a 
tőle ismertetett Neritinák nagy része zegzugvonalas díszítésű és nem 
egyszínű, fekete, mint azt a N. prevostiana eddigi leírói általában 
mondják. A tévedés lehetősége közelfekvő s mint azt más helyütt leg- 
közelébb előadom, hasonló eset velem is megtörtént.

Most már tudjuk, hogy a Neritina prevostiana, C. Pfr. színe
zése korántsem oly állandó, mint azt régebben gondolták, a mennyi
ben egyszínű, sötét példányok mellett zegzugvonalas, sőt a Neritina 
fluviatilis, L. hálós díszítésére emlékeztető rajzolatú példányok is elő
fordulnak. Az alap pedig lehet fehér, szürkés, zöldesszürke, rózsaszínű 
b a lilaszin minden árnyalata egészen a feketéig.

Ilyen körülmények közt csak megerősítést nyer az a legutóbb 
hangsúlyozott nézetem,3 hogy B r u s i n a  a püspökfürdői fossilis Neritinák 
szinbeli eltéréseit túlbecsülte, a midőn ezek alapján külön-külön válto
zatokról beszél.4 A legújabb megfigyelések alapján nyilvánvaló, hogy 
az eltérő színnek és rajzolatoknak ezen a fajon semmi elkülönítő értékük 
nincsen.

A Neritina prevostiana ez ujabb előfordulása annál érdekesebb, 
mert egyrészt ez a faj a magyarországi diluviumból még alig ismeretes, 
másrészt pedig a városhidvégi példányok oly közel állnak a typusos 
siciliai Neritina meridionalis hoz, hogy ettől csak gyakorlott szem tudja 
őket a rajtuk látható gyenge válltaraj révén különválasztani. Az egy
színű példányoktól eltekintve — a rajzolatok mind a két typusa: a zeg- 
zugvonalak és a hálós szerkezetű mind a kettőn előfordul.

Végeredményben nyilvánvaló az, a mire az éles látású C l e s s in  

már 1887-ben utalt,r> s a mit újabban B r u s in a  és mások is ismételten 
hangsúlyoztak, hogy t. i. a Neritina prevostiana még a harmadkorból 
származó relictum-faj s a Neritina meridionalis legközvetlenebb roko
nául tekintendő. Úgy látszik azonban, hogy ez az alak hazánkban a 
diluvium alatt sokkal általánosabban volt elterjedve s ma már kivesző
ben van. Erre vall az a körülmény is, hogy napjainkban oly távol eső 
helyeken él egymástól (Bélái mészalpok, Robogány, Podsused, Tapolcza), 
a miből joggal következtethetünk arra, hogy a közbeeső területeken 
még a pleistocénben is jóval több helyen élt.

:l A Püspökfürdő hévvizi faunájának eredete. Földt. Közl. XXXV. 8—9 füzet 
399. oldal.

4 Eine subtropische Oasis in Ungarn. Mittheil. d. Naturw. Ver. Steierm. 190:2.
5 Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz, p. 699.


