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kívül eltolódást szenvednek. Hogy ez a körülmény kormeghatározásra

is használható-e, azt majd a késbbi vizsgálatok fogják eldönteni.

*

Kötelességemnek teszek eleget, amidn e helyen is köszönetemet

fejezem ki dr. Kadic Ottokár egyetemi m.-tanár, fgeológus úrnak,

hogy a M. Kir. Földtani Intézet barlangi medveanyagát vizsgálataim

céljául rendelkezésemre bocsátotta.

IRODALOM: Kormos Tivadar: A barlangi medve fölösszámú elzápfogairól.

Barlangkutatás, 1914. — W. Reichenau: Beitr. z. n. Kenni. d. Carn. a. d. Sanden

v. Mauer u. Mosbach. Abh. d. Grossh. Hess. Geol. Landesanst. z. Darmstadt. Bd. IV.

1908. — M. Schlosser: Die Bárén oder Tischoferhöhle im Kalsertal b. Kufstein. Abh. d.

math.-phis. Klasse d. Bay. A. d. Wiss. München. Bd. XXIV. 1910. — M. Schlosser:

Parailurus anglicus és Ursus Böckhi stb. Földtani Intézet Évk. XIII. k. 1899.

KÖZÉP-MIOCÉNKORÚ SZÁRAZFÖLDI CSIGAFAUNA
KÖRNYE ÉS BODAJK KÖRNYÉKÉRL.

Irta: Sümeghy József dr.*

A Vértes-hegység nyugati szegélyéhez hozzásímuló dombsorok

lejtin idsebb és fiatalabb harmadkorú lerakódások is bukkannak el.

Ezek közül elssorban azok a szárazföldi képzdmények kelthetik föl

az érdekldést, amelyek a Tatabányától 7 kilométernyire nyugatra

fekv Környe községnél, az Altalér völgyében vannak föltárva.

Környe és távolabbi vidékének földtani fölépítésérl tudjuk azt,

hogy altalajában az infraoligocén denudáció nyomait magán visel

eocén rétegsorozat s az ezt elborító fels-oligocén transzgresszió fels

édesvízi és operculinás agyagmárgarétegei vesznek részt. A Cyrena

semistriata-s elegyesviz mélyebb és a Pectuncnlus oboratas-os maga-

sabb fekvés lerakódásokra azután kisebb területeken miocén kavics,

pannoniai homok és agyagos üledékek borulnak.
1

A környei középs-miocén korúnak bizonyult szárazföldi faunával

kapcsolatosan bennünket azonban azok az agyag-, homokos agyag- és

kavicsos homoklerakódások érdekelnek, amelyeknek egy részét, az

eddigi fölvételek alapján, pannoniai korúaknak írtak le. Ezek Környe

északnyugati bejáratánál, 10 m magas falban vannak a legszebben föl-

tárva s itt alsó részükben plasztikus, kékeszöld agyagból állanak s

fölfelé homokos, majd kavicsos-murvás üledékbe mennek át. Horusitzky

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926 március 3-i szakülésén.
1 Liffa A.: Jelentés az 1906. évi részletes agrogeológiai felvételrl. (A m. kir.

Földtani Intézet Évi jelentése 1906-ról. Budapest, 1907, 168—172. old.)



48 SÜMEGHY JÓZSEF DR.

ismertette Környe fiatalabb üledékeit;
2 a 10 m magas falú föltárás

alsó agyagos rétegeibl néhány smaradványt is fölemlített s Kormos
határozta meg azokat, pannoniai korúaknak.

3

Az alább fölsorolandó fauna a föltárás alsó harmadában föltárt

két, 40—50 cm vastag, plasztikus agyagrétegbl került el, meg-

lehetsen gyenge megtartásban.

A móri árok, illetve annak a közepetáján fekv bodajki lelhely

földtani fölépítése nagyjában megegyezik a körnveivel. A móri árok

földtani viszonyait fleg T. Roth K. fölvételi jelentéseibl ismerjük.*

Mór és Bodajk között, a Csóka-kegy lábánál, közvetlenül a Vértes

liasz mészköve alatt, nagyobb vastagságban és elterjedésben, száraz-

földi üledékek vannak kifejldve. Zöldesszürke, levelesen elváló, lielyen-

kint homokos agyag, agyag és csillámos, durvaszem, vörösesszürke

homokok egymással váltakozó rétegei ezek s T. Roth Károly szóbeli

közlése szerint, az alaphegység tövében meredeken megvonható törés-1

vonal mentén úgy csúsztak, suvadtak lefelé, hogy inkább az agyagos

részek maradtak felül, de ezek is levelesen összezúzódtak.

A Csóka-hegy alatti egyik mély, vízmosásos árok több méter magas

falában vannak a legjobban föltárva. Itt legalul néhány méter vastag,

zöldesszürke agyagrétegre 2—3 méter vastag, durva vörös homok, erre

pedig 5—6 méter vastag zöldesszürke agyagréteg települt s legfelül

lösz helyezkedett el.

A föltárás fels agyagrétege elég bven tartalmaz rossz meg-

tartású csigamaradványokat s szakasztott mása a környei faunának;

legtöbb fajuk közös, csak a bodajki szegényebb fajokban is, egyedek-

ben is.
*

A környei fauna — az eddigi gyjtések alapján — a következ

fajokból áll:

Cyclostoma (Ericia) cf. Schrammeni Andr.; Cyclostoma (Ericia)

sp. ind.; Oleacina (Boltenia) sp. ind.; Zonites (Hyalinia) cf. apneus

Bourg.; Hyalinia (Polita) cf. miocaenica Andr.; Hyalinia sp. ind.;

Helix (Macularia) cf. turonensis Desh.; Helix (Procampylaea) mio-

caenica n. sp.; Helix (Mesodon) Ludovici Noulet; Helix (Coryda) cf.

bohemica Bttg.; Helix (Parachloraea) coquandiana Math.; Helicodonta

cf. involuta Thomae; Triptychia cf. Larteti Dup.; Triptychia cf.

2 Horusitzky H. A komárommegyei Kömld környékének agrogeológiai viszo-

nyai. (A ni. kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1915-röl. Budapest, 1916, 417— 18. old.)

3 Horusitzky H. : i. m. 417. old.

4 Telegdi Roth K.: A tokod-dorogi és a tatabányai barnaszén-medencék között

elterül vidék és a móri árok környéke. A M. Kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1920

—

1923-ról. Budapest, 1925. 74— 81. old.
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maxima Grat.; Clausilia sp. ind.; Buliminus (Petreas) complanatus

Sandb.; Carychium cf. minimum Müll. foss.; Vivipara an n. sp.; Suc-

cinea peregrina Sandb.; Eumelania Escheri Brongn.; Planorbis sp. ind.;

Unió sp. ind.

A bodajki fauna a következ:

Hyalinia (Polita) cf. miocaenica Andr., Hyalinia sp. ind.; Olea-

cina sp. ind.; Helix (Macularia) cf. turonensis Desh.; Helix sub-

pulchella Sandb.; Pupa (Leucochila) cf. Larteti Dup.; Triptychia cf.

Larteti Dup.; Buliminus (Petreas) complanatus Reuss; Carychium cf.

minimum Müll. foss.; Viripara an n. sp.; Succinea (amphibina) minima

Klein; Melanopsis cf. varicosa Handm.; Planorbis (Gyraulus ) albus

Müll.; Eumelania Escheri Brongn.; Unió sp. ind.

A két lelhelyrl összesen 27 több-kevesebb pontossággal meg-

határozható fa] került el. Mind a két fauna túlnyomóan szárazföldi

fajokból áll, néhány folyóvizi, illetve édesvízi fa] leszámításával*

A terresztris fajok közül a Helix (Macularia) turonensis ÜESU.-t,

a Helix (Mcsodon) Ludovici NouletA kell kiemelnünk. Típusos kö-

zéps-miocén fa] mind a kett, amelyeknek a szarmatában, vagy a

pliocénban nagy alakgazdagsággal föllép Helix^ek sorában közvetlen

leszármazottjuk— még eddig ismereteink szerint— nincsen. Igen fontos

miocén alak még a: Helix (Coryda) bohemica Btta.; Iielicodonta in-

voluta Thomae; Triptychia Larteti Dup.; Triptychia maxima Grat.

Ezekhez több, a szarmatában is elforduló, de miocén jelleg faj járul:

Zonites (Hyalinia) cf. apneus Bourg.; Hyalinia (Polita) cf. miocaenica

Andr.; Carychium cf. minimum Müll. foss.; Oleacina (Boltenia) sp.;

Pupa (Leucochila) cf. Larteti Dup.

A két lelhely faunája szárazföldi jelleg. Kétségtelenül jelzi az

akkori térszíni viszonyokat. A Clausilia-k, Buliminus-ok mészköves,

dolomitos talajra utalnak. A lelhelyek fölött elhelyezked Vértes

mészk- és dolomitszirtjei a miocén közepén sem lehettek kopárak,

mert a Hyalinia, Pupa, Carychium fajok nagy egyedszámmal éltek ott

akkor. Tagjai nedves, árnyas helyet kedveltek s erdk mohái, korhadó

falevelei alatt tanyázhattak. De napsütéses tisztásokat, pusztaságokat

is föl kell tételeznünk a környei meg a bodajki harmadkori öblök part-

jain a középs-miocénban, bizonyítják ezt a Procampylaea s több Helix

nem fajai is. A két lelhely faunájában elforduló fajok legnagyobb

része trópusi klímára utal, amit legfeltnbben a Cyclostoma (Ericia)

fajok tételeznek föl. Az Eumelania, Vivipara, Unió folyóvízhordta

üledékeket is elárulhat a lelhelyek rétegsorában, az édesvízi fajok

pedig mocsárvíz lakói voltak.

Ha a föntebb elmondott viszonyok által jellemzett biológiai cso-

Földtani Közlöny. LVI. köt. 1926. 4
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portnak, illetve megfelel lelhelynek a mását keressük, akkor azt a

fels tengeri molasz fels üledékcsoportja kontinentális szakaszait

jelz üledékek faunájában találjuk meg.

Bár a bécsi medence és a vele nyugatról szomszédos részek hasonló

kifejldés üledékei a mienkhez talán több rokonvonást eláruló fauná-

kat tartalmaznak, a kormegállapításnál egyelre a francia molasz és

falunok faunáiból kell kiindulnunk.

A nyugateurópai szárazföldi miocén lelhelyek rétegtani helyzete

sokáig bizonytalan volt. Még nem is olyan régen, hosszas viták indul-

tak meg pl. a sansani, simorrei, tuchorici, reuni, steinheimi, oppelni

faunák koráról s a bizonytalanságot fleg azzal magyarázgatták, hogy

a harmadkorú szárazföld állatvilágának átalakulása olyan lassan és

fokozatosan ment végbe, hogy azok alapján nem lehet olyan szinteket

kijelölni, amit a régebbi és az újabb fauna között élesebb határul

választhatnánk. Az utóbbi években azonban Franciaországban, a

Rhóne-, Visane-, Garonne-, Loíre-medencékben, valamint a Cucuzone- i

platón oly nagy számban gyjtöttek be molasz- és falun-faunákat,

hogy segítségükkel ma már nagyon pontos rétegtani megkülönbözteté-

seket. végezhetünk.

A rhóne-i, a visane-i medencében a miocén bázisán fekv Helix

Ramondi-s szárazföldi és édesvízi üledéksorra tengeri üledékek követ-

keznek s a középs-, valamint a fels-miocén szárazföldi üledékcsoport

közé egy édesvízi fácies rétegsor iktatódik. A tengeri, majd az édes-

vízi üledékek közé zárt szárazföldi lerakódások faunái oly nagy mér-

tékben rizték meg az alsó-, illetve a középs-miocénban elért jellegei-

ket, hogy a velük, mint ideális törzsökfajokkal való párhuzamosítása

pl. a Loire-medence alsó-, valamint a sansani, l’armagnaci stb. középs-

miocén korú molasz és falunok faunáival már könnyen keresztül-

vihet volt.

A környei és a bodajki fauna szárazföldi fajainak tekintélyes

részét egyenesen a rarmagnaci Helix Larteti-s, Helvétien molasz-

faunával lehet azonosítani .

5 De több faja a fontannaisi, a grive saint-

albani, vagy a d’aostai Tortonien faunával áll közeli rokonságban.

A bregenzi Helix d)eflexa- s, Eumelania Escheri-s molaszlerakódások,

az opalingi Helvétien, az oeningeni Tortonien fauna, vagy a hirschbergi

szintén sok közös vonást árul el a környei meg a bodajki faunával.

Az undorfi kontinentális molasz-fauna típusos középs-miocén elemek-

bl áll s öt faja közös a környeivel. A bécsi medencében a grundi, a

gaudendorfi, gannersdorfi. nexingi, hofleini Helix Larteti-s, közóps-

5 G. F. Dollfus: Etdé sur la molasse de l’Armagnac. Extr. du Bulit, de la

Soc. géol. de Francé. 4. sér. + XV., p. 335—402. 1916.
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miocén korú fauna szintén szoros vonatkozásban áll a környei, illetve

a bodajki faunával.

Ezeknek a kontinentális, helyi jelleg lerakódások faunáinak a

párhuzamosítása igen sokáig nem volt keresztülvihet, önállósult

öblök, külön földrajzi egységek faunái ezek, amelyeknél nemcsak az új

életföltételek, de már a kis változások is önálló típusokat teremtettek

meg. A harmadkorban nagyfokban megindult kiválogatódás ezeknél a

faunáknál olyan élénk tempóban indult meg
t
hogy pl. a Carinifex multi-

formis csigaházait sokáig iskolapéldának tartották a fajok átformálá-

sának a bizonyítására. De nemcsak errl, de általában a nyugateurópai

molasz kontinentális faunáiról azután kiderült, hogy a fajok gyors

változását, ami egész alaksoroknak új fajokká való leírására vezetett,

csupán a földrajzi izoláció, vagy különös helyi körülmények okozták.

Ezeken a földrajzilag önállósult területeken igen sok néven új

fajok és változatok szerepeltek sokáig, de többen, így Dollfus is ki-

mutatta, hogy tulajdonképen kevés törzsökfajból állanak s párvonalas

gyökérhajtásaikat, szerencsés kézzel, meglehetsen egynem csomóvá

zsugorították össze.
6

így például a bécsi medence középs-miocén

kontinentális faunájában legközönségesebb: Helix turonensis = Helix

Larteti-ve 1, Planorbis pseudo-ammonius = P. sansaniensis-e1, Planor-

bis Reussi — P. Ludovici-ve\ ,
Melánia Escheri = Eumelania aquita-

nica-val.

A kontinentális molasz-faunákban a leggyakrabban fogták föl az

álrokonságot vérrokonságnak, amikor a konvergencia törvénye küls,

vagy alaki rokonságot teremtett. Ez a körülmény is hozzájárult ahhoz

a nagy bizonytalansághoz, ami e faunák párhuzamba való állításánál

tapasztalható volt. Ilyenformán támadhattak még a legkiválóbb búvá-

roknál is annak idején olyanféle fölfogások, mint Sandbergeré is, aki

azt állította a bécsi medence fels-mediterrán szárazföldi faunájáról,

hogy az teljesen különbözik az egykorú nyugateurópaitól, annak elle-

nére, hogy a tengeri fajok, st a szárazföldi emlsök is azonosak.

Bármilyen nagymérv nyugati vonatkozások is tapasztalhatók

azonban a környei meg a bodajki faunában, egy tekintetben különleges

jelleg, ami minden eddigi hasonló faunától megkülönbözteti. Ez pedig

keleti vonatkozásában gyökeredzik. A Procampylaea, Cyclostoma stb.

nemek keleti jelleg, óvilági rokonság mellett bizonyítanak. Ez a meg-

állapítás a magyarországi szárazföldi csigafaunáknál ma már nem is

feltn, mert a rákosdi szarmata fauna minden vonatkozásában, 7 az

6 G. F. Dollfus: i. m. 384—401. old.

7 Gaál I.: A hunyadmegyei Rákösd szarmatakorú csigafauimja. (A M. Kir. Föld-

tani Intézet Évkönyve. XVIII. k., 1. f. Budapest, 1910.)

A
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általam újabban leírt fiatalabb szarmata8
és a régóta ismert pannoniai

szárazföldi csigafaunáink9 pedig nagymértékben bizonyítják a keleti

jelleget.

Kár, hogy arról a szárazföldi, illetve édesvizi faunáról, mely a

piliscsabai hágó tájékán
,

10 valamint a Lipina-hegyen lebocsátott mély-

fúrásokkal a legutóbb került el, csak említés van téve, holott T. Roth
Károly közlése szerint, a fels-oligocén szénképzdményt helyettesít,

hárshegyi homokk agyagos fácies képzdményébl való s így a mi

faunáinkkal kapcsolatosan, rétegtani és leszármazási tekintetben épp

olyan súllyal esne a latba, mint a vértessomlyói Antracotherium

magnutn-ot tartalmazó homokos szintbl, TAEGER-tl fölemlített édes-

vizi és szárazföldi molluszkumok .

11

A Féríes-hegység nyugati szegélyén, a fels-oligocén transz-

gressziós felszínen nagy kiterjedésben elhelyezked szárazföldi üledé-

kek képzdését (konglomerátum, kavics, torra rossza, laterit) a leg-

több szerz az alsó-, Taeger a középs-miocénba helyezi. A környei

meg a bodajki faunát magukba záró rétegek, a faunából következtetve,

a középs-miocén végén lerakodott, olyan folyóvizi — mocsári, — de

fleg típusos szárazföldi agyagos és homokos üledékek, amelyeknek

lerakodási ideje a szarmatába is átnyúlhatott. A környei lelhely

rétegsorozatának még a fels, homokos szintjei sem tekinthetk pan-

noniai korúnknak, mert ebbl a szintbl is került el — bár gyéreb-

ben — miocén fauna. Legföljebb csak a legfels laza, sárga homokot

sorozhatjuk a pannoniai képzdmények közé.

Ügy az itt vázlatosan ismertetett kett, mint szórványosan több

helyrl fölemlített, hasonló korúnak látszó szárazföldi faunanyomok

azt mutatják, hogy a Vértes-hegység nyugati peremén helvenkint föl-

lép szárazföldi üledékek fáciesbeli kifejldése változatosabb, mint

eddig gondoltuk s hogy a pannoniai üledékeknek vett rétegcsoport egy

része, némely helyen, középs-miocén korú.

8 SüMEGHY J. : a) Felstárkány környékének harmadkori faunája. (Földtani Köz-

löny. Lili. k., 1—12. f. Budapest, 1924, 97—99. old.)

SüMEGHY J.: b) Szarmatákon! csigafaunák a Mátra, meg a Bükk aljából. (Föld-

tani Közlöny. LIV. k., 1—12. f. Budapest, 1925, 59— 64. old.)

” Lrenthey 1.: Adatok a balatonmelléki pannoniai korú rétegek faunájához.

(Paleont. függ. IV. k., III. közi.)

10 T. Roth K.: Paleogén képzdmények elterjedése a dunántúli Középhegység

északi részében. (Földtani Közlöny, Lili. k., Budapest, 1923, 13. old.)

11 Taeger H.: A Vértes-hegység földtani viszonyai. (A m. kir. Földtani Intézet

Évkönyve, XVII. k.)


