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non fels szintje közt Kúpnál ; valószín a konkordancia a törtön és

szarmata közt (helyenkint a helvét és törtön közt is) a Mecsekben. A többi

egymásra-települések diszkordánsak.

A Dunántúl fiatal üledékekkel borított részének szerkezeti képét nem
annyira a felszíni geológiai, mint inkább a fiatal rétegek alatti képzdmé-
nyekre vonatkozó geofizikai megfigyelések alapján lehet megrajzolni.
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SZEGEDI ÉS SZEGEDKÖRNYÉKI ARTÉZI KÚTAK
KZETANYAGÁNAK PLEISZTOCÉN PUHATEST FAUNÁJA.

Irta : Dr. Rotarides Mihály.

A Nagy Magyar Alföld pleisztocén képzdményeinek puhalest fau-

náját ma még nagyon fogyatékosán ismerjük. Csupán a Maros alföldi sza-

kaszának vidékérl rendelkezünk több szerztl adatokkal, ú. m. (idrend-

ben) : Pap J., Lóczy L. (Hazay meghatározásai), Ha laváls J„

Treitz P. (Kormos meghatározásai), Horusitzky H., Schlesch
H. és jelen sorok írója. Noha a szegedi és szegedvidéki ártézi kutak k-
zetanyagának megvizsgálása ugyancsak az említett vidék pleisztocénjének

malakologiai megismerését öregbíti, mégis örömmel kell köszöntenünk D r.

Sümeghy József fgeológus, kedves barátomnak azt az ötletét, hogy

vizsgálnék meg ezeket a kzetanyagokat a puhatest fauna tekintetében

is, hátha ily módon több helyrl származó és vertikális irányban igen ki-

terjedt rétegsor alapján sikerülni fog a pleisztocén szintezésében is bizo-

nyos eredményeket elérni. Sümeghy összegyjtötte a régi szegedi f-
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rások kzetmintáit, a puhatest anyagot részben ki is válogatta és ezeket

további feldolgozás céljából nekem átadta, amiért t részemrl is hálás

köszönet illeti meg.

Hasonló kzetanyagot pleisztocén puhatest fauna tekintetében még
alig vizsgáltak meg. H a I a v á t s-ot kell felemlítenünk, mint aki egyik

szegedi ártézi kút (Tisza Lajos körút) kzetanyagából ismertet nem nagyon

népes faunát. Ez azonban még úgyszólván felszínen lev képzdménybl,
löszszer sárga agyagból származik. S c h m i d t E. R. a mezberényi
fúrások faunáját az én meghatározásaim alapján közölte s erre a faunára

jelen közleményemben is ki fogok térni. Ez utóbbi fúrások 30 m mélysé-

gig tárják fel a kzetet, ez azonban csak a magasabb szintekben tartal-

maz meghatározható puhatest anyagot. Ezzel szemben némelyik szeged-

vidéki ártézi kút anyaga kb. 250 m mélységig teszi lehetvé a puhatest

fauna megvizsgálását s közülök egyik, a királyhalmi (kzelpróbáit 179 m-ig

vizsgáltam át) némelyik, bár aránylag magas szintjében igen gazdagnak
nevezhet faunát tartalmaz.*

A felszíni képzdmények, löszök és löszszer üledékek faunája te-

kintetében a szerzk nagy része (Treitz, Horusilzky, Murányi,
V. Faragó. Petrbok és jelen sorok írója is) megegyezik abban, hogy

ezek a fauna alapján is egy fels és egy alsó szintre különíthetk el. A
fels szint túlnyomóan szárazföldi csigákat, az alsó pedig túlnyomóan

édesvízi csigákat és kagylókat tartalmaz, emellett az alsó szint faunája

többnyire gazdagabb és itt a példányok száma is nagyobb. Mivel a fúrás-

mintákból származó anyag egy része allochthon eredetet árul el (vízhordta

és szélhordta) elre kell bocsátanom, hogy a felszíni löszképzdményeké-
kéhez hasonló szintezés itt alig vihet keresztül. Mégis tudományos érté-

ket képvisel az ártézi kútak kzeteinek puhatest anyaga, hiszen a magyar
pleisztocén puhatest fajainak regionális, ill. horizontális elterjedését — te-

kintettel az adatok (gyjtések) ritkaságára — ma még nagyon fogyatéko-

sén ismerjük. Nagy területek pleisztocén fauna tekintetében ma még az

Alföldön is teljesen ismeretlenek. Másrészt a mélyebb szintek faunája bi-

zonyos facies-jelleget árulhat el. Végül pedig az ártézi kútak kzetanya-

gának puhatest faunája is bizonyítja, hogy noha a pleisztocénben nagy-

jában ugyanazok a fajok éltek, mint a jelenben, mégis az alföldi pleiszto-

cén fauna nemcsak összetételére, de az egyes fajok srségére nézve is

ersen különbözik a mai faunától. E megállapítások szempontjából telje-

sen közömbös, hogy a fauna helyi charakter, vagy pedig odahordott.

Különös értéket képvisel a pleisztocén fauna azért is, mert a fajok öko-

lógiai viszonyait a jelenben többnyire igen jól ismerjük s hogy ez a fauna

azonos területen közvetlen eldje a mai faunának. Nézetem szerint késbbi,

* Artézi kúljaink adatait Hálává ts ismertette, munkájában azonban az

általam feldolgozott kutakra vonatkozólag nem találtam adatot. E kútak tehát az

1896. utáni idbl származnak és még valószínleg a Zsigmondy cég fúrásai.

Lásd : Halaváts G y. : A magyarországi ártézi kútak története, terület szerinti

eloszlása, mélységök, vizök bségének és hfokának ismertetése. Az 1896. évi ez-

redéves kiállítás alkalmából. Budapest, 1896.
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rétegenkénti alapos és nagyobb területekre kiterjed gyjtések lehetvé fog-

ják majd tenni, hogy a pleisztocénben finom faciesbeli (ökológiai, környe-

zettani) különbségeket állapíthassunk meg.

Térjünk ezek után rá az egyes példák ismertetésére. A rétegsort

csak olyan mértékben ismertetjük, amennyire ez a tárgy szempontjából fon-

tossággal bírhat.

Szeged. I. sz. ártézi kút. 12 m mélységig sárga löszszer
agyag van, mely lefelé sötétedik, barnásabb lesz ; faunát nem tartalmaz.

Ezentúl 50 m-ig kék agyag és homok rétegek váltakoznak. 50 m-nél a ho-

mok a következ fajokat tartalmazza: Succinea oblonga D r a p., Clausi-

liida-töredékek, Fruticicola hispida L., Tropidiscus planorbis L., Lithogly-

phus naticoides P f r., Bithynia leachi S h e p p., Valvata piscinalis L., V.

pulchella S t u d., Sphaerium sp. töredék. Ezután újra kék agyag váltako-

zik kék és szürke homokkal. 150 m-nél az agyag sárga színvé válik

16440 m-nél a finom homok levantei csigák és Unió sp. töredékeit tartal-

mazza. 170 és 180 m között újra sárgás agyag és homok jelenik meg.

197— 253 m között kék és szürke, majd finomabb, majd durvább homok
van. mely 223, 224 és 243 m-nél csigahéjak meghatározhatatlan törmelé-

két tartalmazza.

Hasonló, de fauna szempontjából még szegényesebb a szegedi
IV. s z. (1 9 0 6) ártézi kút anyaga. 40 m mélységigaz üledék lösz-

szer, azontúl „szürke agyag és éles homok“ váltakoznak (az eredeti cé-

dulák szerint). A 128 m mélységbl származó anyag „zsíros agyag kövü-

letekkel" jelzés, azonban héjat nem találtam benne. A 150'50 m-rl szár-

mazó anyag „fadarabok csigával" megjelölést visel, azonban ebben sem
láttam meghatározható példányokat. A 151 m mélyen fekv rétegben le-

vantei héjtöredékek jelennek meg, valamint Lithoglyphus naticoides P f r.

és Sphaerium corneum L. 237—238 m-nél a szürke homok („csigahomok")

a Vioiparus ? hungaricus H a z a y és Lithoglyphus naticoides P f r. fa-

jokat tartalmazza, továbbá levantei fajok töredékeit.

A szegedi V. sz. ártézi kút üledékszelvénye az elbbihez

egészen hasonló. 158'35 m-nél a Vallonia tenuilabris A. Br„ Bithynia ten-

taculata L. és Lithoglyphus naticoides P f r. tajok mutatkoznak, 21 1 m-nél

levantei fajok töredékei. 271 m-nél a szürke homok (agyag) a Theodoxus

transversalis P f r. recens fajhoz nagyon hasonló példányt tartalmazott.

A szegedi VI. sz. ártézi kút anyagában csak nagyobb

mélységben találunk meghatározható faunát, melyet nagyrészt meghatározva

vettem át. 216 m-nél Viviparus sp., 223 m-nél Planorbis corneus L., Val-

vata piscinalis M ü 1 I., Microcolpia acicularis F é r., Amphistegina haueri

d’O r b„ Unió sp., 226 m-nél kvarchomok Lithoglyphus naticoides P f r.,

Bithynia leachi S h e p p., B. tentaculata L. és Valvata pulchella S t u d.

csigákkal. 229 m-nél Anisus septemgyratus B i e 1 z, 240 m-nél kicsiny Plan-

orbidá-k töredékei és Bithynia leachi S h e p. 243—246 m-nél Gyraulus

sp. és Valvata piscinalis M ü 1 I.

Szegedi VI 1. sz. ártézi kút. 198— 199 m : Melánia holandri

F é r., és Valvata cristata M ü I I. 223 m : Bithynia tentaculata L., és Val-
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vata ?pulchella S t u d. 228—230 m: Succinea oblonga D r a p., Theo-

doxus aff. transversalis P f r. és levantei fajok töredékei. 230 m : kisebb-

nagyobb fajok töredékei, Planarbidá- k, Lithoglyphus naticoides P f r., Val-

vatn pulchella S t u d., ?Sphaerium sp., levantei fajok töredékei. 232—235

m: Succinea oblonga D r a p., Planorbis corneus L., Tropidiscus planor-

bis L., Bithynia leachi S h e p p., Valvata pulchella S t u d., V. cristata

Mull.
Szeged, Othalom, Feltámadás utcai ártézi kút

rendelkezésre álló anyagából csak a 87 m-en alulról származó kék ho-

nokban találtam csigákat : Anisus spirorbis L., Lithoglyphus naticoides

Pfr., Valvata pulchella S t u d. (87— 135 m), Unió töredékek azonban 65

—

87 m között is elfordultak, valamint 135— 167 m-ig. (A minlák 222 m-ig

terjednek).

Szeged, Debrecen utcai ártézi kút. Az 1.80— 14.20 m-ig

terjed agyagos löszbl (mocsárlösz?) a következ fajok kerültek el : Stag-

nicola palustris Mik, Tropidiscus planorbis L., Anisus spirorbis L., A.

septemgyratus B i e 1 z, Hippeutis riparius W e s t e r 1., Bithynia leachi

S li e p p., és Valvata pulchella S t u d. 46 m-ig a kék homok (homokos

agyag) nem tartalmaz héjakat, a 46—54 m között települt szálkás tzeg-

bl azonban a következ fajok kerültek el : Eulota fruticum M ü 1 I. (csúcs)

Succinea oblonga D r a p„ Punctum pygmaeum D r a p„ Anisus spirorbis

L., Valvata pulchella S t u d., V. cristata M ü I 1. Pisidium obtusale P t r.

(Az Eulota fruticum meghatározását úgy végeztem, hogy más helyrl szár-

mazó ép példányt addig a nagyságig tördeltem le, amilyen a jelen anyag-

ban elfordult példány volt). Az 54—84 m-ig terjed tarka agyagtörmelék-

ben Jaminia tridens M ü 1 I. (szájadékrész). Limnaea stagnalis L., (csúcs)

és meghatározhatatlan héjtörmelék fordultak el. 84 m-tl 222 m-ig szürke

homok és agyagrétegek váltakoznak, melyekbl Tropidiscus planorbis L.,

Anisus spirorbis L., A. septemgyratus B i e 1 z és Unió sp. töredékek ke-

rültek el.

A szegedi nép kerti vigadó ártézi kútjának szelvé-

nyét is nagyobbára váltakozó szürke és tarka agyagrétegek és homokréte-

gek alkotják. A 70— 107 m-ig terjed tarka agyag szint a következ fajo-

kat tartalmazza : Succinea pfeifferi R m. Planorbis corneus L., Tropidiscus

planorbis L.. Lithoglyphus naticoides P f r., Theodoxus aff. transversalis

P f r., Sphaerium corneum L. ('/? héj), Sphaerium solidum N o r m. ('/» héj),

valamint levantei fajok töredékei. Ez a réteg általában sok törmeléket

tartalmazott.

A szegedi Gizella-téri és Csongrádi-sugárúti ár-

tézi kút anyagából csak kevés és meghatározhatatlan héjtörmelék ke-

rült el.

Makón a Kalvin-Csokonai-utcai ártézi kút anyaga

12 m-ig sárga agyag és homok, azontúl szürke (kék) agyag és homok vál-

takoznak. Az agyag 101— 117 m között a következ fajokat tartalmazta:

Succinea oblonga Drap., Tropidiscus planorbis L., Anisus spirorbis L.,

Bithynia leachi S h e p p., Valvata piscinalis Müll., V. pulchella S t u d..
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V. cristata M ü 1 I., Pisidium obtusale P f r., P. cinereum Aid. Kimondott

-édesvízi fauna.

A Református Kovácsházai ártézi kút anyagában a

sárga homok és agyag ugyanúgy uralkodik, mint az alább ismertetend

Szeged-Királyhalmi kútéban, azonban az utóbbival ellentétben csak kevés

és meghatározhatatlan héjtörmeléket tartalmaz.

Az eddigi példákból általánosságban megállapítható, hogy eltekintve

a legfels rétegektl, inkább a mélyebb szintekben található fauna, mely

teljes egészében, vagy legalább is túlnyomó többségben édesvízi fajokból

van összetéve. Mint érdekeseket kell megemlítenünk a Hippeutis riparius

W e s t e r 1. fajt, melyet eddig csak Horusitzky mutatott ki Szegedrl

(1911) és Kormos Balatonszabadiból (1911), továbbá a Sphaerium so-

lidum Norm. édesvízi kagylófajt, melyet Dajapusztáról Güll közölt 1904-

ben. Ez adat helyességében magam korábban (1931) kételkedtem, azonban

a népkerti vigadó anyagában talált lelet megersíti a Sphaerium solidum

elfordúlását a hazai pleisztocénben.

A Szeged-Királyhalmi ártézi kút rétegsora. Az e-

lbb ismertetett példákkal ellentétben csaknem minden réteg tartalmaz

csiga- és kagylóhéjakat. Ezért itt az egész rétegsort feltüntetjük s csillag-

gal jelöljük meg azokat a szinteket, amelyekben meghatározható példá-

nyok vannak. Az egyszerség és összehasonlíthatóság kedvéért külön táb-

lázatban (lásd az 1. táblázatot) állítottam össze az egyes szintek faunáját.

A rétegsor a következ :

0.00—0.90 m. Finom barna (kissé elhumuszosodott) homok.

0.90— 1.60 m. Finom összeálló (löszszer) világosbarna homok.

1.90—8 60 m. Finom sárga homok.

*8.60— 14.80 m. Az elbbinél kissé sötétebb és durvább homok, ke-

vés csigával és kagylóval.

*14.80—19.10 m. Csigákban és kagylókban rendkívül gazdag réteg,

mely az összes királyhalmi rétegek közül a legtöbb fajt tartalmazza. Mind

kicsiny, legfeljebb középnagyságú fajok, de az utóbbiakból csak kezd
kanyarulatok vannak jelen. (A fajok felsorolását lásd az 1. táblázatban.)

19.10—2480 m. Sárgásszürke homok, kevés anyagból aránylag sok

fajjal.
,

24.80—27.50 m. Sárga, homokos, löszszer, de durva agyag, igen ke-

vés, meghatározhatatlan héjtörmelékkel.

27.50—28.70 m. Mint elbbi.

*28.70—37.30. m. Finom összeálló, sárga löszszer homok.

*37.30—62.10 m. Durvább sárga homok.

*62.10—64.90 m. Világosbarna (tarka) agyagrögök és humusz. Kevés

anyagban aránylag sok csigafaj, fogyatékos megtartásban.

*64.90 66—60 m. Igen finom összeálló sárga homok.

*66.60—69.90 m. Barna és szürke agyag héjtöredékekkel ;
nagyobb

fajok meghatározhatatlan töredékei is.

*69.90—81.20 m. Sárga, löszszer homok és agyag héjtörmelékkel.

81.20—87.80 m. Kemény, különnem részekbl összetett sötétszürke

agyag.
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87.80

—

92.80 m. Sárgászöld szín durva agyag.

*92.80—93.70 m. Sárga homok és kavics, igen kevés fajjal

*93.70— 100.00 m. Sárgásszürke agyag, kavics.

*
1 00.00-— 1 03.90 m. Sárga agyag és homok, agyagdarabkák, kavicsok.,

sok héjtörmelék, sok Clciusiliida-töredék.

103.80

—

108.10 m. Finom löszszer sárga homok és agyag.

*108.10—116.20 m. Sárgásszürke homok. Nagyobb csigafajok töre-

dékei is.

*116.20— 116.80. Sárgásszürke homok növényi törmelékkel. Aránylag

sok, de rossz megtartású csiga (nagyrészt töredék) ; sok Clausiliida-iöredék.

*116.80— 128.00 m. Szürke homok és apró kavics. Ez a réteg már

levantei fajokat is tartalmaz.

*128.00— 128 70 m. Kavics, apró csigák. Tropidiscus és Unió töredé-

kek. E réteg faunája szegényes.

*128.70— 134.60 m. Szürke homok és határozhalatlan héjtörmelék.

*134.60— 138.70 m. Szürke homok, kavics, fadarabkák, kevés csiga-

héj, levantei csigák törmeléke is.

*138.70— 140.20 m. Kavics. Tropidiscus és levantei fajok törmeléke.

*140.20—144 40 m. Szürke homok agyagdarabkákkal, kavicsokkal,,

kevés csigával, levantei fajok töredékei, Vioiparus sp., operkulumok.

144.40— 152.30 m. Kemény sárga agyag.

152.30— 154.50 m. Sárgásszürke finom összeálló homok (agyag).

154.50—

161.90 m. Szürke homok.
*161.90— 162.40 m. Szürke homok és apró kavics. Nagyobb Limnaea-

féle töredékei, Unió sp. töredék.

*162.40— 163.50 m. Szürke homok és kavics. Levantei fauna, na-

gyobb fajok töredékei.

163.50

—

170.50 m. Durva sárgaszín, rögös homokos agyag.

170.50

—

173.20 m. Elbbihez hasonló, zöldesszürke összeálló homoki
173.20— 179.00 m. Keményebb, szürke, különnem részekbl össze-

tett agyag.

I. táblázatunk szerint a királyhalmi fúrásmintákból mintegy 45 faj

került el, közötte 2 kagyló. Legnagyobb fajszámmal szerepel a 14.80

—

19.10 m-es szint. A mélyebb szintekben jóval kevesebb a csigahéj és a

fajszám is alacsony, azonban 116.80— 128.00 m-nél, ahol levantei fajok is

megjelennek, ismét valamivel több fajjal találkozunk. Ezen alul nincs szá-

mottev fauna. A gazdag héjréteg fedje és fekvje finom sárga, ill. sár-

gásszürke homok. Lennebb a homok agyagrögöket tartalmaz és általában

agyaggal váltakozik, még lennebb pedig ismét a homokrétegek rejlenek

magukban valamivel számosabb fajból összetett faunát.

Az elbbi példákkal összehasonlítva feltnik, hogy a királyhalmi ár-

tézi kút kzete nagyrészt homok és homokos agyag és uralkodó színe a

sárga. Másik feltn tulajdonságuk a fúrásmintáknak az, hogy csaknem

kizárólag apró fajokat tartalmaznak. Az apró fajok nagyon gazdagon van-

nak képviselve. (Lásd a táblázatban a Vertigo, Pupilla, Vallonia, stb. nem-
zetségeket.) Ezzel szemben még középnagyságú fajok is (mint pl. az alföl-
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I. táblázat.

A királyhalmi ártézi kút közetpróbáinak csigái és kagylói.

Fajok :
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1. Succinea pfeifíeri Rvl 4- igen kevés

2. Succinea oblonga Drap + + + 4- + + + 4- + 4- 4- 4- 4- + igen sok

3. Cochlicopa lubrica MüLL + + 4- 4- 4- 4- sok

4. Abida irumentum Drap + 4- 4- igen kevés

5. Vertigo angustior JeFFR 4- + igen kevés

6. Vertigo antivertigo Drap + 4- igen kevés

7. Vertigo pygmaea DrAP 4-,+ + 4- + igen sok

8. Vertigo substriata Jf.FFR + igen kevés

9. Columella columella G. v. Mart. + + igen kevés

10. Pupilla muscorum L - + 4- + + 4- + 4 4- + 4- 4- + 4- + igen sok

11. Pupilla bigranata R\1 + igen kevés

12. Pupilla sterri v. VoiTH 4- igen kevés

13. Vallonia tenuilabris A. Br + 4- 4- kevés

14. Vallonia pulchella MüLL + 4- 4- 4- sok

15. Vallonia costata MOLL 4 + 4" 4- 4- 4- 4- + 4- 4- igen sok

16. Jaminia tridens elongata CLESS. .
4- + 4- 4- kevés

17. lphigena ?tumida R\1 4- 4- + + igen kevés

18. Laciniaria sp + 4- + igen kevés

19. Ruthenica sp + 4- igen kevés

20. Punctum pygmaeum Drap. . . . + + + kevés

21. Goniodiscus ruderatus STUD. . . . + kevés

22. Retinella radiatula Aldf.R + + 4- sok

?3. Vitrea crystallina MüLL + + sok

24. Euconulus trochiformis MONT. . . + + + + sok

25. Zonitoides nitidus MüLL + 4- 4- 4- kevés

26. Eulota íruticum MüLL + igen kevés

27. Fruticicola striolata PpR + 4- igen kevés

28. Fruticicola hispida L 4- 4- 4- + 4- sok

29. Carychium minimum MüLL. . . . + +:+ igen sok

30. Stagnicola palustris fusca Pfr. . + 4- kevés

31. Galba truncatula MüLL + -P + kevés

32. Aplexa hypnorum L + igen kevés

33. Tropidiscus planorbis L + 4- 4- 4- 4- 4-14- 4- 4- sok

34. Anisus septemgyratus BiELZ . . . +
1 kevés

35. Anisus spirorbis L 4- + 4- 4- 4- + + 4- 4- + + + igen sok

36. Gyraulus laevis AlDER + 4- 4- igen kevés

37. Bathyomphalus contortus L. . . . + kevés

38. Hippeutis riparius WESTF.RL. . . . + igen kevés

39. Segmentina nitida MüLL + 4 kevés

40. Bithynia tentaculata L + + + -
ig-n kevés

41. Bithynia leachi SHEPP H" + + + + 4 4- sok

42. Valvata pulchella StüD + kevés

43. Valvata cristata MüLL + + 4- 4- igen kevés

44. Pisidium obtusale Pfr - + kevés

45. Pisidium cinereum AlDER .... - + + 4- 4-, sok

Fajok száma az egyes szintekben : 7 37 ll 12 15 14 5 3 3 2 10 5
1

3 15 14 5 5 1 3 2

di pleisztocénben igen elterjedt Jaminia tridens elongata) csak töredékek-

ben vannak jelen, vagy pedig (mint a pleisztocén egyik legelterjedtebb

csigája a Fruticicola hispida) néhány kezd kanyarulatból álló héjak alak-
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jában. Ez a jelenség világosan arra utal, hogy valami kiválogató er vá-

logatta ki, illetleg rakta össze a faunát, amely tehát nem helyi jelleg,

hanem másodlagos. Ha ezt a tényt egybevetjük a szegedi hordalekelem-

zések (C z ó g I e r és R o t a r i d e s) eredményeivel, teljes határozottsággal

következtethetünk arra, hogy a királyhalmi pleisztocén fauna folyómeder-

bl származik. Itt azonban még tömegesebben lépnek fel apró fajok, mint

a recens hordalékban. A nagy fajok nem Iranszportképesek, mert a folyó-

vízben lesülyednek, a kicsinyek ellenben fenn úsznak és arra alkalmas

helyeken tömegesen rekednek meg vagy sodortatnak ki a partra. A recens

folyóhordalékban is gyakori jelenség, hogy nagyméret fajok csak kezd
kanyarulatokkal vannak jelen. A kicsiny és könny héjakat a szél a

folyómeder száraz részérl kifújja, szélárnyékban lerakja és ezzel a munká-

val tovább válogatja a faunái. Csak ez lehet a magyarázata a királyhal-

mi fauna feltn összetételének. A löszökben s más felszíni képzdmé-
nyekben ezzel szemben mindig megtaláljuk a nagyobb fajokat is (pl. Ol-

halom, lásd a II. táblázatot), még pedig kifejldött, teljes héjak alakjában

is. Mindamellett a királyhalmi fauna úgy összetételét, mint pedig az egyes

fajok példányszámát (srségéi) illetleg is igazi pleisztocén fauna ; egyes

a pleisztocénre igen jellemz fajok azonban, mint a Vallonia tenuilabr is

A. Br„ továbbá a Goniodiscus ruderatus S t u d., mélyebben fordulnak

el. Ezen az alapon tehát itt is meg volna állapítható egy mélyebb, más-

féle szint. A Columella edentula columella G. v. Mart. faj néhány pél-

dányban mái 14 80— 19.10 m között megjelenik, tehát a csigahéjban felt-

nen gazdag rétegben, azonban Nagykrösrl is ismeretes, úgy a fels,

mint az alsó szintbl (löszbl).

Megtekintve az 1. táblázatot, azt látjuk, hogy az egyes szintek között

igazán jellemz faunisztikai különbség nem áll fenn. A nagyobb mélysé-

gekben vízi fauna van túlsúlyban, ami megegyezik a többi ártézi kútaknál

telt tapasztalatokkal. Clausilia-íélék nagyobb mennyiségben 92.80— 128.70

m-ig lépnek fel, ez a jelenség azonban, tekintve, hogy a fúrás horizontális

irányban nem szolgáltathat fauna-képet, puszta véletlen is lehet. A pleisz-

tocén idszak közönséges fajai (Succinea oblonga Dra p, Cochlicopa lub-

rica M ü I I., Pupilla muscorum L., Vallonia costata M ü I I.) végigkísérik

csaknem az összes rétegeket. A pleisztocénre egyébként jellemz és gya-

kori Fi uticicola hispida nyilván a fauna hordalék jellegénél fogva került

aránylag kevés rétegbl el.

A királyhalmi rétegsornak emlílésreméltó palaeofaunisztikai eredménye

is van. Elkerült innen néhány példányban a Vertigo substriata J e f f r.,

faj, még pedig a csigahéjakban gazdag rétegbl. Ez a faj a magyar pleisz-

tocénbl nem volt eddig ismeretes. Említésre méltók még a Vertigo angus-

tior J e f f r., melyet eddig csak Kormos közölt Rontóról (Püspökfürd

melll), továbbá a Pupilla bigranata R m., mely csak kevés helyrl isme-

retes, a Pupilla sterri v. V o i t h (P. cupa J a n.) fajt pedig eddig csak

P e I r b o k közölte a magyar pleisztocénbl (Pélmonostorról). Kár, hogy a

faunában a C/uusi/ia-félék csak olyan töredékekben vannak jelen, melyek

a meghatározást csak bizonyos fokig teszik lehetvé.
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II. táblázat.

Pleisztocén csigák és kagylók.

Fajok és változatok

:

Királyhalom

öthalom
Nagykörös

>>
c
-v

'

0

N

I

Gyakorisága

a magyar

pleisztocénben

Succinea putris L + 4 4 gyakori

Succinea elegáns RiSSO ? ritka

Succinea Píeifíeri Rm 4 + gyakori

Succinea oblonga Drap 4 4- 4 4 igen gyakori

Succinea oblonga elongata A. Br 4 gyakori

Cochlicopa lubrica MOLL 4 4 4 gyakori

Abida frumentum Drap 4- ? ritka

Vertigo angustior JEFFR 4 igen ritka

Vertigo antivertigo Drap + 4 ritka

Vertigo pygmaea Drap 4 4 4 4 gyakori

Vertigo substriata JeFFR + 4, igen ritka

Columella edentula columella G. v. Mart. . . 4 4" ritka

Pupilla muscorum L + 4 4 igen gyakori

Pupilla bigranata R\1 4 ? igen ritka

Pupilla sterri v. VoiTH + igen ritka

Vallonia tenuilabris A. Br 4 + -|- ritka

Vallonia pulchella MüLL 4 4- 4 4 gyakori

Vallonia costata MOLL + 4- 4 4- igen gyakori

Jaminia tridens elongata CLESS -p 4 4 igen gyakori

Mastus reversalis alpestris BiELZ 4- gyakori

Clausilia dubia Drap. 4- gyakori

Iphigena ? tumida Rm + + igen ritka

Laciniaria ? cana Held + igen ritka

Laciniaria alí. turgida Rm -L ritka

Laciniaria sp F —
Ruthenica sp 4 —
Punctum pygmaeum Drap + 4- 4 4 gyakori

Goniodiscus ruderatus StUD 4- 4- gyakori

Retinella radiatula Áld 4 4 4 gyakori

Vitrea crystallina MULL 4- 4 igen gyakori

Euconulus trochiformis MONT. 4 a_ 4- gyakori

Zonitoides nitidus MOLL f + 4 ritka

Eulota fruticum MüLL. . , 4 + -|- gyakori

Helicella costulata PfR 4- 4 4 gyakori

Fruticicola striolata PfR 4 -|- 4- ritka

Fruticicola hispida L F 4 4 4 igen gyakori

Fruticicola hispida terrena ClESS 4- 4 gyakori

Fruticicola hispida nebulata Mke + ritka

Perloratella bidens CHEMN 4- gyakori

Arianta arbustorum L 4 gyakori

Carychium minimum MüLL 4 4 4- gyakori

Limnaea stagnalis L 4 ritka

Limnaea palustris MOLL 4 4 4 igen gyakori

Limnaea palustris diluviana AnDR 4 4 gyakori

Limnaea palustris Jusca PFR + 4 gyakori

Radix peregra MüLL + ritka

Radix ovata Drap 4 ritka

Galba truncatula MüLL 4 4 4 4- igen gyakori

Physa fontinalis L 4 ritka

Aplexa hypnorum L 4- 4 ritka

Planorbis corneus L 4 gyakori

Tropidiscus planorbis L 4 4 4 4 igen gyakori

Spiralina vortex L 4 ritka
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Fajok és változatok :

Kirélyhölom

ölhalom
Nagykrös

>*
C

z
_Q
•O
s
V

Gyakorisága

a magyar

pleisztocénben

Anisus septemgyratus BlELZ + + 4- gyakori

Anisus leucostomus M.LLF.T + + ritka

Anisus spirorbis L + + 4- 4- gyakori
Gyraulus albus MüLL 4- ritka

Gyraulus laevis AlD + 4- ? ritka

Bathyomphalus contortus L + 4- 4- + gyakori
Armiger crista L 4- + gyakori
Hippeutis riparius WeSTERL + igen ritka

Segmentina nitida MüLL . + 4- 4- gyakori
Lithoglyphus naticoides PfR 4- ritka

Bithynia tentaculata L + ritka

Bithynia leachi Shepp + 4- 4- igen gyakori
Valvata piscinalis MüLl 4- ritka

Valvata pulchella Stud + 4- 4- 4- gyakori
Valvata cristata MULL + 4- 4- + ritka

Pisidium obtusale Pfr + + 4- 4- ritka

Pisidium cinereum Áld 4- 4 4- 4- igen gyakori

Fajok és változatok száma összesen : 45 47 37 32

A hazai löszök faunájáról szóló összefoglaló tanulmányom megjele-

nése óta az Alföld több pontjáról jutottam hozzá pleisztocén puhatest

anyaghoz. Ez lehetvé teszi, hogy a királyhalmi faunái több más helyi

faunával összehasonlítsuk. Az ilyen összehasonlítás eddig az Alföldre vo-

natkozólag még alig volt lehetséges. Kiviláglik a II. táblázatból, hogy a

királyhalmi faunát Szeged-Öthalom több alkalommal és igen alaposan be-

gyjtött löszfaunája csak két fajjal, illetleg alakkal haladja meg. Ha pedig

az alakoktól eltekintünk (finom különbségek u. i. a királyhalmi fauna szám-

bajöhel fajainál töredékes voltuk miatt nem állapíthatók meg), úgy leszö-

gezhetjük, hogy a királyhalmi fauna még valamivel gazdagabb az ölhal-

minál, ami ismét allochthon jellegre utal. A nagykrösi löszfauna fajszáma

már jóval alatta marad a királyhalminak. Korábban megállapítottam (lásd

V. Faragó Mária cikkét), hogy elég lényegesen különbözik úgy a

szegedi, mint általában a marosmenti löszökétl, de a dunántúli típusos

löszökétl is. Az elbbiekénél relatíve szegényebb, az utóbbiakénál jóval

változatosabb. Az elbbiektl megkülönbözteti a Mastus reversalis B i e 1 z

hiánya, viszont a szegediekénél löszre jellemzbb fajokat tartalmaz: Colu-

mella edentula columella G. v. M a r t„ Vallonia tenuilabris A. B r., Heli-

cella costulata P f r., melyek Nagykörösön gyakoriaknak látszanak. Szege-

den azonban — legalább is a löszben — ritkák. Úgy az öthalmi, mint a

nagykrösi faunát megkülönbözteti a királyhalmitól az, hogy ott nagy fajok

is vannak és a középnagyságúak is ép példányokkal vannak képviselve,

amibl a királyhalmi faunával szemben autochthon voltukra következtethe-

tünk. Meg kell jegyeznem, hogy a II. táblázatban feltüntetett nagykrösi

fauna több fajból áll, mint amennyit a V. Faragó M á r i á -tói megha-

tározás végeit els alkalommal átadott anyag tartalmazott: V. Faragó
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Mária felsorolása is kevesebb fajt tüntet fel. A szerz azonban szíves

volt kérésemre pótlólag nagykrösi anyagot küldeni. Ebbl került ki a 11.

táblázatból kiolvasható többlet. Palaeofaunisztikai szempontból itt is a
legérdekesebb faj, akár a királyhalmi anyagban, a Vevtigo substriata

J e f f r., mely, mint már föntebb említettük, a hazai pleisztocénbl eddig
nem volt ismeretes. Végül feltüntetjük a S c h m i d t E. R. mezberényi
fúrásaiból származó anyagot. A fúrások mintegy 30 m-ig hatolnak le, a

héjak azonban inkább a felsbb szintekbl valók. A szegényes fauna

nagyrészt édesvízi fajokból áll és inkább állóvízi jelleg.

A II. táblázatban feltüntetett 4 fauna tehát merben különböz. Ez a

jelenség arra utal, hogy az Alföld faunisztikai tekintetben jóval változato-

sabb volt a pleisztocén idszakban, mint amilyen a jelenben ; de amint a

dunántúli löszök szegényes faunájából látjuk, faunája a Dunántúl pleisz-

tocén faunájánál is nagyrészt változatosabb. Az alföldi pleisztocén fauna

változatos, egyben pedig nedves milit tételez fel. Ez a változatosság pe-

dig azt jelenti, hogy érdemes volna az alföldi pleisztocén fauna egyes fa-

jainak regionális elterjedését tanulmányozni, illetleg az itt felsorolt pél-

dákhoz hasonlóan minél több helyi faunát összehasonlítani egymással.

IRODALOM — SCHR1FTTUM.

1. Czógler K. u. Rotarides M.: Analyse einer vöm Wasser ange-

schwemmten Molluskeníauna. Die Auswüríe dér Maros und dér Tisza bei Szeged.

A Maros és a Tisza vizhordta puhatest faunája és annak tanulságai. (M. Bioi. Ku-

tatóint. Munkái 10, 1938.) — 2. Halaváts G y.: A szegedi két artézi kút. Die

zwei artesischen Brunnen von Szeged. (Földt. Int. Évk. 9, 1891.) — 3. H o r u s i I z k y

H.: A szegedi diluviális faunáról. Über die diluviale Fauna von Szeged. (Földt. Közi.

41, 1911). — 4. Kormos T.: Vorláufiger Bericht über eine interessante pleistozáne

Molluskeníauna aus Südungarn. (Nachrichtsbl. d. D. Maiak. Gesellsch. 39, 1907.) —
5. Lóczy L.: Jelentés az 1885. év nyarán a Marosvölgyben és Temes megye északi

részében eszközölt földtani részletes fölvételrl. Bericht über die geologische Detail-

auínahme im Maros-Thale und im nördlichen Theile des Temeser Komitates im

Sommer des Jahres 1885. (Földt. Int. évi jelent. 1885.) — 6. Lóczy L.: Jelentés az

1886. év nyarán Arad, Csanád és Temes megyékben eszközölt földtani részletes fel-

vételekrl. Bericht über die geologische Detailaufnahmen im Arader. Temeser und

Csanáder Komitate im Sommer des Jahres 1886. (Földt. Int. évi jelent. 1896.) — 7.

Murányi J:: A váci löszképzdmények rétegtani viszonyai. Die slratigraphischen

Verháltnisse dér Lössbildungen von Vác. (Barlangkutatás, 1922— 1925.) — 8. Pap J.:

Szeged város birtokterületének földtani- és talajviszonyai. (Szegedi Városi Fgimn.

Ért. 1887— 1878.) — 9. Petrbok J.: Ein Beitrag zr Kenntnis dér pleistozanen Mol-

lusken aus dem Bánát. (Arch. Moll. kunde. 56, 1924.) — 10. Rotarides M.: A
lösz csigafaunája, összevetve a mai faunával, különös tekintettel a szegedvidéki lö-

szökre. (A Szegedi Alföldkutató Bizottság könyvtára. VI. A/ Állati. Köziem. 8. sz.

Szeged. 1931.) — 11. Rotarides M.: Ueber die pleistozáne Molluskeníauna von

Szeged und Umgebung. (Arch. Moll. kunde, 64, 1932.) — 12. Rotarides M.: Un-

tersuchungen über die Molluskeníauna dér ungarischen Lössablagerungen. (Festschr.

Strand, 11. 1936— 1937.) — 13. S c h 1 e s c h, H.: Vorláufige Mitteilung über ein inte-

ressantes Vorkommen von Lössmollusken in dér Umgebung von Szeged. (Arch. Moll.

kunde, 61, 1929.) — 14. Schmidt E. R.: Adatok Mezberény környékének földtani
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viszonyaihoz. Beitráge zu den geologischen Verháltnissen von Mezberény. (Mez-
berény 5266 3. sz. térképlap magyarázójából. Budapest, 1940.) — 15. V. Faragó
Mária: Nagykörös környékének felszíni képzdményei. Die oberíláchlichen Gebilde

•dér Umgebung von Nagykörös. (Földt. Közi. 68, 1938.)

(Részletes irodalmi tájékoztatást nyújt a 10. és 12. szám alatt felsorolt munka.)

ADATOK A MAGYARORSZÁGI FÖLDGÁZ ÉS FÖLDOLAJ
KUTATÁSOKHOZ
Irta : Dr. Papp Simon.

<JX—XVII táblával, 2— 16 térkép melléklettel és földtani-szelvénnyel,

5 fúrásszelvénnyel.)

Amióta a Magyar Amerikai Olajipari R. T. sikeres mélyfúrásainak

következtében Magyarország is komoly eredményeket ért el a nyersolaj-

termelés terén, azóta mind a magyar állam, mind egyes külföldi vállala-

tok fokozottabb érdekldési tanúsítanak földgázt és nyersolajat tartalmazó

területeink iránt. Ezt a körülményt tekintetbe véve úgy gondolom, hogy

hasznos szolgálatot tehetek Csonka-Magyarországhoz visszacsatolt és még
visszacsatolandó területeink újra való földtani térképezésével foglalkozó

szaklársaimnak és közvetve nemzetgazdaságunknak, ha a m. kir. pénzügy-

minisztérium megbízásából 1913. és 1918. évek közölt, valamint a késbbi
években más vállalatok és a m. kir. iparügyi minisztérium részére készí-

tett földtani jelentéseimet és elterjesztéseimet nyilvánosságra hozom.

Tartalom :

1. Reambulációm az Erdélyi Medencében 1913-ban.

2. Adatok a nyitravármegyei Egbell környékének tektonikai és geo-

lógiai viszonyaihoz. (Jelentés a földgáz- és pelróleumkutalás érdekében

1914. júliusától 1915. márciusáig végzett felvételemrl).

3. Jelentés a nagyilondai járásban lev állítólagos olaj-, kátrány- és

szénelfordulások megvizsgálásáról. 1916.

4. Jelentés Mezszengyel-, Nagyiklánd-, Mezbodon-, Marosbogát köz-

ségek környékén 1918. év március hó els felében végzett geológiai felvé-

teleimrl.

5. Elzetes jelentés a mezzáhi boltozat földtani viszonyairól. 1926.

6. Geológiai jelentés a báznai gázdómról és annak további feltárását

célzó munkálatokról. 1926.

7. Elterjesztés az Erdélyrészi Medencében ismét megkezdd föld -

gázkulatás ügyében. 1940.

8. Elterjesztés a vasasszentgotthárdi reménybeli földgázmez meg-

fúrására. 1940.




