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LETKÉS FELS-MEDITERRÁN FAUNÁJÁRÓL.

Franzenau ÁGosTON-tól Budapesten.

A börzsönyi trachyt hegység nyugati és délnyugati részét többnyire a

második mediterrán emelethez tartozó képzdmények szegélyzik, melyeknek

anyaga homok, agyag, márga, homokk és mész. E kéj)zdmények két helyen

gazdag kövülettartalmuk által már régen nevezetessé váltak, az egyik a szobi

homok lerakodás, a másik a kcmenczei lajta-mész. Ezekhez sorolható még

egy harmadik helyiség, névszerint Letkés is azon kövület küldemény alapján,

a melylyel Matcsek Robert letkési erdvéd a magyar nemzeti múzeum
ásvány-slénytani osztályát ujabban gazdagította.

Letkés ez ideig alig volt az irodalomban ismert, csakis Stäche és leg-

újabban Halaváts emlékeznek meg róla ; az elbbi * a Vácz környékén vég-

zett geológiai felvételek leírásánál említi, hogy «a rétegek Letkés (Letkés) -nél

legnagyobbrészt tuffszer homokkövek, melyek a trachyt-brecciákhoz közel

voltukat még a bennük elforduló amphibol és csillám által is elárulják. Ezen

homokk többnyire igen törékeny hejmaradékai között, következ fajok voltak

meghatározhatók :

Conus PascJii Might. Dentaliuni Badense Partsch.

« Dujardiid Desh. « mutabile Dop.

yatica millepunctata Lam. « entalis Linn.

« sp. Corbula (jibba Olivi.

Mitra PartscJii Hürn. « carinata Doj.

Triton pamÜKni Might. Cardiuin JiirsiUuni Beonn ?

Fiisiis bilineatns Partsgh. Arca Tnronica Duj. «

Halaváts ** táblázatokban közli Magyarhonról azon gasteropoda ala-

kokat, melyeket R. Hoernes és Auinger az «Abhandlungen der k. k. geol.

='= bïACHK. Die geologischen Verliältnisse der Umgebungen von Waitzen in Un-

garn. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt. XVI. B. p. 31i2.

** Halaváts. A magyarhoni mediterrán i'étegekben elforduló conusokról. Föld-

tani Közlöny XI. évf. 1. 1. — Tabellarische Uebersicht derjenigen in Ungarn vor-

kommenden Gasteropoden-Formen, welche von Herrn K. Hoernes und M. Auinger

in den drei ersten Heften des XII. Bandes der Abhandlangen beschrieben wurden.

Verhandl. der k. k. geol. Keichsanstalt. XVI. B. p. 15H.
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Reichsanrtalt. XH. kötetének bárom els« ffeetében leírtak « itt említi, hogy

Letkésen találtatütt :

Cunm iLeptocontis) Dujardini Desh.

. (Cheli/conus) Suessi R. Hörn, et Aug.

Anrillnrin (Am-iUa) ^iubcanalifera (VOrb.

. (llaiidiíonnis Lam.

(Anaulax) obsoleta Buocc.

Buccinwm mioceiiicum Might.

ü->-an V szerz az «Uj alakok Magyarország mediterran korú fauná-

jából« *"czimü dolgozatában még e helyiségrl a Costdla,'m intermittens

R. HöRN. & Aug. fajt is emliti.

í^lagam e vidéket közelebbrl nem ismerve, a geológiai viszonyokról

nem szólhatok, a képzdmény anyagának minsegérl is csak annyiban, a

mennyiben egyes héjakból sikerült keveset kimoshatni s ez alkalommal arról

gyzdtem meg, hogy a Stäche által emiitett amphibolon és csillámon kivul

meg vörös gránát is található.

A héjak legnagyobb része szép, st egyes példányok kitnen marad-

tak meg.

A kövületek, melyeket meghatároztam, a következk.

Conus Tarbellianus Gkat. A tekercs rész kanyarulatainak szélén a

dudorok nem igen szembeötlk. Az egyedüli példány magassága 16 m. m.

Conus Dujardini Desh. Az e fajhoz tartozó 7 példány közül négynek

utolsó kanyarulatát egész magasságában haránt irányú barázdák diszitik.

Co)ius Siuri K. HRN. & Aug. A Lapugyról származó köpczösebh ala-

kokkal eg}'ezik ; a tekercs hegye igen kiálló. 1 példány.

Conns Suessi K. Horn. & Aug. A tekercsbl és az utolsó kanyarulat

egy részébl álló töredék legjobban egyezik E. Hoernes által e faj Il-dik

varietásának leirt alaknak megfelel részével. Az azonositás helyességét még

megersíti az is, hogy e fajt már Halaváts ismertette e helyiségrl.

Conus Enzesfeldensis R. Horn. & Aug. Az egyedüli példány héjának

alja egy kissé sérült, a meglev részen haránt barázdák vannak.

Conus fuscociníjulatus Bronn. A letkési példány alakja és színezése

teljesen egyezik a Bujturról származókéval ; csak a szájnyílás valamivel kes-

kenyebb és a héj alja teljesen sima.

Ancillaria suhcaualifera d'ORB. Egy teljesen ép példány.

Ancillaria (jlandiforniis Lam. Négy ep példány és hatból töredékek,

mely utóbbiak közül az egyik tetemes nagyságra vall.

ÁncHlaria obsoleta Brocc. Tizenegy példányból hét csak töredékben

van meg.

Manjindla sp. Egy :*! mm. magas héj, melynek jobb szájszéle letört.

* Természetrajzi Füzetek. VIII. 177. 1.



Rinßicula hiiccinca Desh. Egy teljes példány.

Valuta ficidina Laimk. Ot töredék legaláhb három példányból.

Voluta taurinia Bon. Egy ép példány.

Mitra Hilheri li. Hörn. & Auo. Egy példány.

Mitra Bellardi K. Hörn. & Aug. Egy hiányos példány.

Mitra scrobimlata Brocc. Egy a jobb szájszóiig teljes példány és más

háromnak töredéke. Az alak és diszités legjobban egyezik a Lapugyról szár-

mazó példányokkal.

Mitra cnpressiiia Brocg, Egy példány.

Mitra Michelotti M. Hörn. Egy példány.

Colmnhdla suhulata Bell. Egy teljes példány. Megjegyzem, hogy ezen

faj fogalmát ugy értelmezem, mint azt R. Hörnes & Auinger teszik.

Terebra fiiscata Brocc. Két töredék, melyek mindegyike 70 m. m.

hosszú.

Terebra pertasa Basï. Két töredék, egyik hét, a másik három kanya-

rulattal. Egyezik a bécsi medenczében ismeretes alakokkal, a mennyiben

minden kanyarulaton két sor bütyök van.

Terebra bístriata Grat. Egy töredék két kanyarulattal. Hossz irányú

bordái épen oly nagyon hajlottak, mint azt a lapugyi példányokon látni.

Buccinum Hoernesi Semper. Egy teljes példány.

Buccinum Hoernesi Mayer. Három példány, ezek között az egyik

töredék.

Buccinum hadense Bartsch. Két példány.

Oniscia cithara Brocc. sp. Egy ép példány.

Cassis saburon Lam. Négy jól megmaradt példány; magasságuk ^28 és

33 m. m. közt változik.

Chenop'us alatus Eichw. Egy példány, melynek jobb szájszéle a szárny

fels njja kivételével letört.

Triton affine Desh. A felntt lapugyi példányokkal egyez elfordulás.

Egy példány.

Triton Apennínicum Sassi. Három teljes példány, melyek közül a leg-

nagyobbnak magassága :21 m. m. ; a két kisebbnek mindegyike 14 m. m.

hosszú.

Triton tortaosuni Bors. Egy töredék öt kanyarulattal.

Ranella maríjinata Martini, sp. Egy példány.

Murex spinicosta Bronn. Egy példány. A jobb oldali szájszel letört.

A héj magassága a jól megmaradt csatornával együtt ::25 m. m.

Murex Partschi Hörn. A csatorna az egyedüli meglev példánynál

letörött.

Murex subtorularius K. Horn & Aug. Egy csak a csatorna legvégén

sérült példány.

Fusiis semirugosus Bell. & Might. Hat példánynak töredéke.



F«.,,« Uli,,. „I,,. r.,BT«c„. E.e„ fejbl huszonhat többé kevésbbe jó

,n,..Ilu ,.W.iny van. A legnagyobb .agn..á«a .>. a leg^ebb. lo .. m.

ÍWioUin nrtiom,!,, Finms. Egy meglehets ep példány.

('«mv//«rm ,«n,.,«- Brocc. A teljesen jól megmaradt példány Ifl

111. 111. hosszú.

Canccllaria cancfUala Lam. Egy példány.

Cancellaria sp. Két, igen sérült példány.

/'/./^ro/owr, cataphrada Broco. Öt töl.bé kevesbbe .lol megmaradt pél-

dány, valamennyi a köpczös alakokhoz tartozik.

Plciirutoma interriipta Brocc. Egy példány.

Pleurotoma aspcrnla Lam. Három meglehets ép példány és ket tore-

.U.k van e fajból, az elbbiekbl az egyiket csak feltetelesen csatolom ide, a

mennyiben az egész héjat haránt irányú éles vonalak diszítik.

Pleurotoma semÁmarginata Lam. Egy töredék.

PknroUma tnrriaila Brocc. Egy példány.

PUuroioma irifasdaía Hörn. Egy példány.

Pleurotoma rotata Brocc. Tizenegy példány.

Pleurotoma coronata Münst. Egy példány.

Pleurotoma obeliscus Des Moul. Három példány.

l^leurotoma sp. Egy töredék. Közeh a P. Auinger-í HiLB.-hez, a nélkül

azonban hogy vele azonos volna.

Ceritkium minutum Serr. Egy töredék öt kanyarulattal.

Ceritlrium. erenatum Brocc. var. Egy példány.

Cerithiitm spina Bartsch. A két sima embrionális és az ezeket követ

öt további kanyarulatból való töredék; az összes hét kanyarulat magassága

valamivel több H m. m.-nél.

Gerithiiim sp. Egy töredék, mely talán a C. crenatum Brocc. var.

egyik varietásához tartozhat.

Turrítella bicarinata Eichw. Egy töredék a héj hegyével.

Turritdla suhangulata Brocc. Egy töredék hét kanyarulattal.

Turritdla sp. Egy töredék öt kanyarulattal. Az egyes kanyarulatok

domborúak és tiz harántirányu bordával ékitvék, melyek ketteje között min-

denkor még egy finomabb látható; az elbbiekbl a legvastagabb felül-

rl számítva a hatodik. Valamennyi bordát az S alakú növési vonalak ke-

resztezik.

Turbo earinatus Bors. Két teljes példány és három töredék.

Turbo sp. fedk. Két darab.

Trochus patulus Brocc. Egy példány.

Xatica millepunctala Lam. Nyolcz meglehets jól megmaradt példány.

Natica millepunctata Lam. Fed. Az elbbi példányok egyikébl
mostam ki.

Natica rcdempta Micht. Egy aránylag vastag héjjú töredék.



Natica helicina Brocc. A hat meglev példányból négynek tekercse

alacsony, ketté magas.

Dcntalium badeiise Partsch, Egy Ó c. m. hosszú darab.

Dentaliam Bonn Desh. Egy 2 c. m. hosszú darab.

Dentalium niutahili' Dod. Egy 3 c. m. hosszú példány.

Lucina leonina Bast. Két egy és ugyanazon példányhoz tartozó héj,

Cardita hippopea Bast. Egy 17 m. m. hosszú baloldali héj.

Pcctuncultfs pilosus Lin. Egy nagy héjnak töredéke.

Arca diluvü Lam. Egy 6 m. m. hosszú teljes példány, kilencz baloldali

és két jobboldali héj, melyeknek méretei azonban lényegesen nagyobbak,

mint a megnevezetté.

Lima sir i(jilata Brocc. Egy baloldali héj.

Pecten Besseri Andrz. E fajból két fels teljes héj és egy töredék van.

A héjak sajátságos központos díszítése, valamint a füleken mutatkozó suga-

rasan elrendezett léczek igen jól láthatók,

Pecten eristatus Bronn. Három töredék, kett fels héjakból.

Pecten Sauscdicus Hilb. Egy 13. m, m, hosszú és ugyanoly széles fels

héj, melynek els füle teljesen letörött, a hátsó csak töredékben van meg.

Az e fajra jellemz díszítés példányunknál igen szépen megmaradt.

Pecten sp. Egy igen domború 17 m. m, hosszú és széles fels héj,

Clypeaster acummatus Desor. Egy példány.

Clypeaster Peidii Wright. Példányunk Michelin e fajról közlött leírá-

sával és rajzával a legkisebb részletekig mindenben egyezik. Michelin eredeti

példánya, Málta sziget miocénjébl való.

Clypeaster sp. Egy a fels oldalon és szélen megrongált töredék.

Acanthocyathtis transsilvaniens Ess. Három többé kevésbé jól meg-

maradt példány.

Astraea erenulata Goldf. Egy gumó.

Poritcs incrustans Defr, Egy gumó.

Ha e faunát összehasonlítjuk a Stäche által közlöttel, látjuk, hogy a

kérdéses Cardium hirsutuni Bronn-ou kivül még a következ nálam hiányzó

fajokat találta :

Conus PiiscJd MicHT. Corhula yihha Olivi.

Mitra Partschi Hen. « carinata Duj.

Triton parvulum Mioht. Arca Turonica Duj.

Dentalium entoUs Linn.

Halaváts pedig a Buccinnni niioeenicum Micht. és a Gostellaria inter-

mittens B. Hörn. & Aug, fajokat sorolja fel, melyekre én nem akadtam.

Látjuk ebbl, hogy Letkés faunája elég tekintélyes, miután onnét mos-

tanáig 91 alak ismeretes, melyek között 8ii fajilag biztosan meghatározható



volt: t'Z utól)l)iakiit más ismert vidékek faunájával egybehasoulitva látható,

\un^- a lapufíyi áll Ifgktizelehh hozzá, mert Lapugyou a

Fiiscioliirifi recticauda Fuchs

rifurotomn rotatu Brocc.

l'ectcn Sausdlicii.s Hilb.

Clypcaster acuminatus Desor

« Rt'idii Wright

Astraea criindata Goldf. éa

Poriti's incrustfüis Defr. alakon ki^•ííl valamennyi más található.

Végül felemlitendönek vélem, hogy a Clypcaster Beidii Wright és a

( 'Ifipt'ostrr sp. töredék határozottan nem abból a rétegek})öl valók, a honnét

a többi kiivületeknek nagy része származik, mert a reájuk taj)adó anyag igen

kemény mész ; valószinü tehát, hogy egynehány kövület egy talán ugyanott

elforduló lajtamész lerakodás-iDÓl került.


