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ÚJABB ADATOK SZEGZÁBD FELS-PONTUSI FAUNÁJÁ-

NAK ISMEBETÉHEZ.

Dr. Lörenthey Imré-íöI, Budapesten.

Tab. VIII.

1890-ben fedeztem föl Szegzárdon a Séd-patakban Magyarországnak

eddig ismert leggazdagabb felsö-pontusi lelhelyét, melyet «a szegzárdi,

nagy-mányoki és árpádi fels-pontusi lerakodások és faunájok» * czím
értekezésemben ismertettem is.

A gyjtéseket azóta is folytattam és igy több új anyag birtokába jutot-

tam, melyeket szükségesnek tartok megismertetni.

Mindenek eltt kijelentem azonban, liogy a szegzárdi faunával együtt

közölt nagy-mányoki fauna alakjainak meghatározására vonatkozólag, a

német kiadás két szerkeszti megjegyzésével szemben, a régi meghatározá-

saimat föntartom.

Mieltt újabb alakjaimat leírnám, egyetmást megjegyezni kívánok

még amaz alakokra vonatkozólag is, a melyeket már a nevezett munkám-
ban leírtam, mivel ez adatok a fauna képét némileg módosítják.

A Limnocardium Haueri M. Horn., Planorhis tenuis Fuchs., Micro-

melania coelata Brus., Micromelania costulata Fuchs és Micromelania

tricarinata Lörent. gyakoriabbak, mint ezt az eddigi gyjtések alapján hit-

tem, mivel újabban az agyagos homokból és a homokból is több példányban

gyjtöttem; ugyanez mondható a Limnocardium Rappensbergeri-il is,

a melyet viszont a fels agyagban találtam. Az újabban gyjtött példányok

arról gyztek meg, hogy Szegzárdról a III. tábla 9. ábrája alatt közölt Lim-

nocardium nov. form, tényleg a L. Bappensbergeri Lörent. fejlett alakja,

a mint már a faj leírásánál is gondoltam, mert a L. nov. form, leírásának

a végén azt mondom, hogy «nem lehetetlen, hogy az elz fajnak (t. i. a

Rappenshergeri-nok) fejlettebb példánya». Most a gazdagabb anyag alapján

ki is mondhatom, hogy a L. nov. form, a fejlett L. Rappensbergeri Lörent.,

mely a faj jellegeit magán hordja. A Boskovicia Hantkeni Lörent. fajnak

a múlt évben egy jóval megnyúltabb példányát találtam az agyagoshomok-

ban, mint mely a leírás alapjául szolgált és a nevezett munkám V. táblá-

* Magy. kir. Földtani Intézet Évkönyve. X. köt. 1893.
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ján all. ábrában rajzolt példány; melybl látható, hogy miként minden

faj, úgy ez is alakjára nézve ingadozó, a mennyiben majd zömök, majd

megnyúlt lehet. így egész határozottan kimondhatom, hogy azon okrugljaki

példány, melyet Zágrábban láttam, minden kétséget kizárólag azonos ezen

fajommal. Tehát Okrugljakon is ugyanezen két faja fordul el a Boskovi-

cia-nak, miként Szegzárdon t. i. a B. Josephi Brus, és B. Hantkeni Lörent.

Ezek után áttérek az alakok leírására.

Dreissensia rostriformis Desh.

Congeria rostriformis Desh., Lörenthey: A szegzárdi, nagy-mányoki és árpádi fels-

pontusi lerakodások és faunájok, (Lásd ugyanitt az elz irodalmat,)

Midn ezen fajt a fönt idézett dolgozatomban leírtam, csak két pél-

dánynyal rendelkeztem, és ezek közül is az, a mely határozottan a rostri-

formis-hoz tartozik, fogyatékos, amennyiben a legfontosabb része, a búb

hiányzik; ezért nem lehetett megállapítani, hogy Dreissensia-Yâl vagy

Congeria-wsX van-e dolgom ? így meghagytam a régi néven Congeria ros-

triformis-nak. Miután azonban újabb anyag birtokába jutottam, meggy-
zdtem, hogy úgy a szegzárdi, mint a radmanesti példányok nem Conge-

n'a-k, hanem Dreissensia-k.

Limnocardium Wurmbii Lörenthey.

Limnocardium Wurmbi Leenth. Ugyanott, 13a. lap. III. tábla. 7. ábra.

Ezen igen vékony héjú faj eddig kizárólag Árpádról volt ismeretes ; a

múlt év nyarán azonban egy fiatal példányt Szegzárdon is találtam az alsó

homokban. Ezen példányon igen szépen észlelhet — a mint már több

Limnocardiumnál tapasztaltam — hogy a hátsó bordák (melyek még a

lemetszett vagy tátongó rész eltt vannak) fiatal korban élesek és csak

késbb a fejldés folyamán lesznek laposakká, a mint ezt a VIII. tábla

11 és 12. ábrája is feltünteti.

Limnocardium edentulum Desh.

Limnocardium edentulum Jy^SB.., Lörenthey. Ugyanott, 134. lap. (Lásd ugyanitt az

elz irodalmat.)

Ezen alakot nem volna szabad a tátongó Limnocardiumok-ka\ egy
nembe sorozni, hanem inkább az oldalfogak hiánya alapján Adacna-nsk
kellene nevezni. De mivel ezen elegyesvízi sajátos Cardiumok fajai napról-
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napïa szaporodnak és éppen ezért még mindezideig nincsenek kritikailag

áttanulmányozva és a megfelel csoportba, illetleg nembe vagy alnembe
beosztva, kénytelen vagyok ezen általánosan elfogadott nemi elnevezéssel

illetni : Limnocardium.

A múlt nyáron foganatosított gyjtéseimnek egy párosteknj nagy,

de fogyatékos példány volt az eredménye az agyagoshomokból. Ezen pél-

dány teljesen egyezik az árpádi és okrugljaki példányokkal, a mennyiben
az éle jobban a héj közepére van tolva, mint a krimi példányoknál, és így

inkább trapezoid alakú.

Hydrobia szegzárdinensis Lörenthey.

(VIII. tábla, 6, 7, 8. ábra.)

Vivipara szegzárdiensis LÖREaíTHEY. Ugyanott, 104. lap. IV. tábla, 8. és 9. ábra.

Hydrobia monotropida Brusina, Faiina fossile tertiana di Márkusé vec in Croatia etc.

(Glasnika Hrvatskoga naravoslovnoga druztva. VII. godina. p. 40.)

Ezen érdekes alakot akkor, midn 1893 január havában megismer-

tettem és le is ábrázoltam, a viviparák-hoz osztottam be, mivel még hozzá

hasonló rokon alakot nem ismertem; alakjára nézve pedig a Vív. strictu-

rata Neum. és Viv. melanthopsis-sol (Brus.) egyezik. Mióta azonban a

Hydrobia atropida-i (Beus.) Tinnyén megtaláltam és így ezzel az érdekes

és sajátságos fajjal megismerkedtem, kénytelen vagyok az én alakomat

szintén Hydrobiá-nak venni, daczára annak, hogy sem az én alakom, sem

az atropida nem egyeznek teljesen a Hydrobiák-kal. Brusina a Hydrobia

atropidá-YÓl és a vele rokon fajokról a következket mondja, hogy igen

sajátságos alakúak és mivel alakra nézve kicsinyben az észak-amerikai

Melantho-Ysl egyeznek, melantiformis-nak lehetne mondani. Mivel Brusina

eleintén éllel díszített példányokat talált, a Pyrgulák-hoz akarta sorozni,

mivel azonban élnélküli példányokra is akadt, mint pl. maga az atropida,

a melyeket már nem sorolhatott a Pyrgulák-hoz, hanem csakis a Hydro-

biák-hoz, kénytelen volt az éllel biró alakokat is a Hydrobiák-hoz venni,

mert az éllel biró és élnélküli alakok között «a rokonság nyilvánvaló».

Maga Brusina sem tud teljes megállapodásra jutni arra nézve, hogy

hová oszsza be ezen alakokat, daczára annak, hogy több faj áll belle ren-

delkezésére, mint nekem. Azt mondja, jó volna ezen alakokat külön sectió

vagy alnem névvel illetni, hogy így meg lennénk azon zavartól mentve,

hogy olyan nembe sorozzuk be ket, a melybe nem illenek; de ezt szintén

nem tartja helyesnek, mivel nincsenek meg a kell jellegek arra nézve,

hogy az új sectió jellegeit kellen körvonalozni tudnánk, mivel az eltér

külalakon kívül egyéb jellegünk nincs; azért mondja végre Brusina, ho^
«hagyjuk meg tehát egyenlre a Hydrobia nemnél».
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Látjuk ebbl, hogy bár ismeretünk az újabb leletek alapján folyton

változik, végleges megállapodásra a nemet illetleg mégsem juthattunk.

Még a nemen kívül a fajra nézve is van néhány megjegyzésem. Mi-

dn a szegzárdi munkám már jórészt ki volt szedve, akkor jelent meg

Beüsina egyetemi tanár úrnak a markuseveci faunáról írott munkája, mely-

lyel a középs pontusi emelet faunájára nézve olyan nagybecs alapvet

munkával gazdagította a pontusi irodalmat, mint a milyen a fels-pontusi

emelet faunájára nézve a Zágráb környéki faunájának ismertetése. Brusina

tanár úr munkáját annak vétele után még utólag az irodalmi jegyzékbe és

egyes fajok irodalmi rovatába is bevehettem. Az új fajokat azonban nem

vehettem tekintetbe, mivel az én fajaim már ábrázolva voltak, Brusina

tanár úr pedig nem közlött rajzokat. így történt meg, hogy az én Hydrobia

szegzárdensis-em Brusina tanár úrnál Hydrobia monotropida néven fordul

el, szintén mint új faj.

Azt hiszem, nem sértem meg Brusina tanár urat és nem fog azon

kitüntet jóindulat csökkenni, melylyel irányomban mindig viseltetett, ha

ezen fajra nézve magamnak tartom föl a szerzi jogot, bár az leírása

elbb jelent meg, mint az enyém. Elnyöm, melyre a prioritás jogát álla-

pítom, hogy egyidejleg írtuk le — bár az övé elbb hagyta el a sajtót —
de fleg az, hogy én ábrával közöltem, a geológusok és palaeontologusok

pedig a bolognai congressus megállapodása értelmében csak azt fogadják

el új fajnak, a mely le is van rajzolva.

Ezen faj tehát a középs- és a fels-pontusi emeletben egyaránt el-

fordul.

Baglivia Brus.

Markusevecrl ismertet Brusina az említett munkájában egy olyan

sajátságos új csiganemet Baglivia néven, a mely a különvált kanyarulatok

alapján a Bajkál-tóban ma is él Liobajkalia Martens {=Leucosia Dy-

EowsKi) nemmel áll közeli rokonságban ; mivel azonban a Liobajkálidnál

az embrionális kanyarulat tengelye nem esik össze magának a csigaháznak

a tengelyével, hanem azzal kisebb-nagyobb szöget képez, mint a Micro-

beliscus (Melánia) inaspeda Fuchs és Microbeliscus (Melánia) turbinelloi-

des-né\, FucHS-nak ezen Tihanyról ismertetett és ábrázolt alakjainál, azért

nem lehet azonosítani a Baglivia nemmel, melynél az embrionális kanya-

rulat tengelye összeesik a csigaház tengelyével, miként a többi eddig ismert

valamennyi csigánál — a Pyramidellidoe-k kivételével.

Brusina ezen fklönbségen kívül, mely az embrionális kanyarulat

elhelyezési módjában áll, fölemlíti még «másodlagos jelleg» gyanánt, hogy

a Baglivia-nak valamennyi faja igen kicsiny, végül pedig azt, hogy a

Liobajkalia Közép-Ázsiának egy ma is él genusa (recens), holott a Bag-
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liviák harmadkori kövületek; tehát térre és idre nézve távol állanak

egymástól.

Én e másodlagos jellegeket nem tartom külömbségi jellegeknek.

Mert ha pl. a nagysági méreteket veszszük tekintetbe, a Liobajkalia {Leu-

cosia) Stiedae Dyb. magassága Dybowski munkájában ^ közölt mérési ada-

tok alapján 5—10 mm. között, a legnagyobb szélességi átmérje pedig

2—3 mm. között változik, addig az én Baglivia spinosa-mnak a legnagyobb

példánya 4 mm. magas és 1'3 mm. széles, tehát egy nagyságra nézve eléggé

változó fajjal szemben, 1 mm. különbség számba sem jöhet, különösen, ha

tekintetbe veszszük, hogy a Baglivia nembl még aránylag olyan kevés

példányt ismerünk, hogy nem állapítható meg azon növekedési határ (maxi-

mum), a melyet ezen nem elért.

A tér- és idbeli különbséget — a melyre Bkusina hivatkozik— szin-

tén nem lehet a két nem között számbavehet különbség gyanánt elfogadni
;

mert tekintetbe kell venni azon érdekes rokonságot, a mely éppen az ázsiai

tavak és folyók faunái, valamint a magyar- és horvátországi pontusi faunák

között van. Különösen szembeötl azon hasonlatosság, a mely a magyar

koronaországok pontusi faunája és a Kaspi és Arai tavak mai faunája között

van, mióta Dybowski a Kaspi-tóban is megtalálta a Micromelania Beus. és

Zagrabica Bkus. pontusi nemeket ;
^ viszont pedig a Kaspi-tóban ma is él

Caspia Dyb. nemet a magyar- és horvátországi pontusi képzdményekben

találtuk meg.^ (Brusina Markusevecen, én pedig Tinnyén). A gróf Széchenyi

Béla keletázsiai utazása alkalmával Lóczy Lajos egyetemi tanár úr is meg-

találta a chinai édesvizekben a Fossarulus és Prososthenia nemeket,*

melyeket Neumayr a dalmátországi miocén képzdményekbl ismertetett,

de a melyek közül a Prososthenia a magyar korona országainak pontusi

képzdményeiben is elfordul. Ezen nemeket Möllendorff is ismertette

Chinából 1888-ban.^ így tehát a Bajkál-tóban él Liobajkalia a mi pon-

tusi képzdményeinkben is elfordulhatna. És éppen mivel a két nem egy-

mástól igen távol es helyrl és különböz korból ismeretes, nem lehet a

nagysági méretek között lév csekély eltérést nemi külömbségnek venni.

St még azt sem tartom elegend külömbségnek a két nemnek mint olyan-

^ Die Gasteropoden-Fauna des Baikal-Sees. (Mémoire de l'Acad. Imp. de St

Pétersbourg. Bd. XXII. P. 38, Tab. III. Fig. 20—23. 1875.)

^ Die Gasteropoden-FauDa des Kaspischen Meeres. (Malakozoologische Blätter.

Neue Folge. Bd. X. 1888.)

^ Brusina Sp., Fauna fossile terziaria di Markusevec in Croazia (Societas histor.

natur. Croatica. Vn. 1892.)

* Édesvízi pubatestüek. Neümayr M. fordította Peth Gyula (Gróf Széchenyi

Béla keletázsiai utazásának tudományos eredménye. II. köt. 1893.)

^ Dk. O. F. V. Möllendorff. Materialien zur Fauna von China (Malacozoolo-

gische Blätter. N. F., Bd. X. 1888.)

Terniíszetrajzi Füzetek. XVIII. köt. 1*
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nak az elkülönítésére, hogy a Liobajkalia háza vékony, míg a Baglivia-é

elég vastag. Hanem az embrionális kanyarulatok kifejldését és elhelye-

zését illet külömbségek magukban véve elegendk arra, hogy a magyar

korona országainak pontusi képzdményeibl ismert Baglivia-kai a Bajkál-

tóban él Liobajkalia-tól elkülönítsük.

Beusina ezen nemnek több faját találta a markuseveci pontusi lel-

helyen Melanopsis Martiniana Fée., Melanopsis vindohonensis Fuchs,

Melanopsis Bonéi Fée., Congeria suhglohosa Paetsch. stb. társaságában,

tehát a középs pontusi emeletben. Én ugyanezen nemnek egy képviseljét

leltem Budapesten (Köhkiiykn) o^Baglivia bythinellaeformis nov. sp. szintén

Melanopsis Martiniana Fée., Melanopsis vindohonensis Fuchs, Melanopsis

impressa Keauss, Orygocerasok stb. társaságában, a mint ezt legközelebb

közölni fogom.

A legelegánsabb Baglivia fajt azonban itt Szegzárdon találtam, tehát

magasabb emeletben, mint a melybl az eddigi Baglivia-kât, úgymint a

Baglivia rugosula Beus., B. goniogyra Beus., B. srongylogyra Beus.,

B. strephogyra Beus. és B. ambigua Beus. fajokat ismerjük.

Azon érdekes új faj, a melyet Szegzárdon a fels-pontusi emeletben

a Congeria rhomboidea szintben gyjtöttem, sokkal díszesebb, mint a kö-

zéps-pontusi emelet fajai.

Mieltt még az új fajomat ismertetném, egy érdekes hasonlatosságra

akarom a szakkörök figyelmét felhívni. Feltn azon hasonlatosság, a mely

a Baglivia-n&m és azon alak között van, a melyet De. Hilgendoef Planor-

bis multiformis denudatus. Hilg. néven ismertetett a steinheimi édesvízi

mészkbl.* «über Planorbis multiformis im Steinheimer Süsswasser-

kalk» czím munkájában és a 19. ábrában le is rajzol. Hilgendoef nyo-

mán QuENSTBDT ís ismerteti ezen alakot «Petrefactenkunde Deutschlands»

czím nagy mvében a 140. lapon és 189. tábla, 49—53. ábrájában.

Hilgendoef leírása is reá illik a Bagliviára: «ümg. 3'5—4 sehr

langsam zunehmend, fast drehrund, nur eine kleine Abilachung an der

Innenseite bemerkbar. Nur der erste Umgang in der Ebene bleibend die

anderen frei, korkzieherartig gewunden ; ohne sichtbare Anwachsstreifen.

Schale walzenförmig, an der Mündung ein wenig dicker, 2 mm. hoch.»

Késbb az 502. lap alján ezt mondja: «Dass wir es hier mit keiner blossen

Monstrosität zu thun haben, zeigen die Häufigkeit der Form, die regel-

mässige Combination der beiden (Planorbis costatus) von einander, wie es

scheint, ganz unabhängigen Merkmale und die sichtlich auf dieses Ziel

gerichtete paläontologische Entwickelung. »

* Monatsberichte der königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin. P. 483. 1867.
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Baglivia spinata Lörent. nov. sp.

(Vni. tábla 1—5. ábra.)

A vastagfalú kis ház fehér hengerded alakú, a csúcsa kerekített.

A ház az ambrionalis kanyarulaton kívül G egyenletesen és lassan növe-

ked kanyarulatból áll, a melyek egymástól elkülönítve, képzelt tengely

körül jobbra kanyarodnak. A kanyarulatok oldalai elég laposak, és mivel

alul és felül éllel vannak ellátva, keresztmetszetben csaknem négyszögle-

tesek. A növekedési vonalak igen finomak. A kanyarulatok— az els kett

kivételével — a fels élen ül 5—6 tüskével vannak fedve. A szájnyílás —
a mennyire megítélhet — elípsis alakú. A legépebb példányom 4 mm.
magas és 1*3 mm. széles.

A két els kanyarulat sima, kerek és egjnnással érintkez. A többi

kanyarulat alul és felül éllel van díszítve ; de míg az alsó él gyenge, úgy,

hogy leginkább csak a két utolsó kanyarulaton látható, addig a kanyarula-

tok fels részén, ott, hol a kanyarulatok más csigánál egymással érintkezni

szoktak, ers él lép föl. Ezen fels él duzzadt és korona módjára tüskékkel

van díszítve, olyan módon, mint a 3. ábrában a kanyarulat nagyított

képén látható. A fels él duzzadt voltát szembeötlvé teszi az, hogy az

él alatt barázda fut le csigavonalban, az egyik példányomnál ezzel pár-

huzamosan haladó finom barázdák vehetk még észre, kell nagyítás mel-

lett. A tüskék háromszögüek és nagyított 3. ábrán feltüntetett módon

díszítik a kanyarulatokat. Minden egyes kanyarulaton 5—6 tüske van,

melyek olyan távolban vannak egymástól elhelyezve, mint a tüske leg-

nagyobb szélességi átmérjének kb. a kétszerese. A fiatalabb harmadkori

kövületek közül egyedül a Melanopsis Bartolinii Cap.* van hasonló tüs-

kékkel ellátva.

A többi eddig ismert — középs pontusi emeletbl származó —
Baglivia-nemtl els tekintetre megkülönböztethet tüskeszerü díszítése

alapján, melyre az elnevezés is vonatkozik. Mert míg a Baglivia strongy-

logyra Brus, és B. goniogyra Brus, csak finom csigavonalban haladó

vonalakkal, a B. rugulosa Brus. finom hosszbordákkal, a B. streptogyra

Brus, pedig csak hosszanti ránczokat alkotó növekedési vonalakkal van

díszítve : addig a B. spinata Lörent. a helyenként hosszanti ránczokat

alkotó növekedési vonalakon kívül, az említett és a 3. ábrán is feltün-

tetett tüskékkel van ellátva, azonkívül pedig az egyik példányomon a fels

duzzadt, tüskékkel díszített él alatt lév bemélyedéssel párhuzamosan

* Giov. CáPELLiNi. Gli strati a congerie o la formazione gessosa-solfifera nella

provincia di Pisa e nei dintorni di Livorno. (Eeal. Accad. d. lincei. Róma. 1880.

Tav. IX. Fig. 1—6. P. 47.)

18*



264

haladó finom vonalak is láthatók, mint a B. strogylogyra Brus, és B. go-

niogyra-nél Brus.

A szájnyílás még a legépebb példányomnál sem látható teljesen,

mivel homok tölti ki ; hanem abból, a mit rajta látni lehet, azt következ-

tetem, hogy elipsis alakú és nincs a fels élnek megfelelleg felül szög-

lettel ellátva.

Ezen faj, bár a háza elég ers, vastag, mindazonáltal igen törékeny,

mivel kanyarulatai nem érintkeznek egymással, és így a legkisebb nyomás-

nak engedve, széttörik. Legjobban megmaradhat a két fels, egymással

érintkez kanyarulat, a melyek ilyenkor a Valvaták-xa, emlékeztetnek, és

valószín, hogy a ki régebben ilyen Baglivia búb-töredékeket talált. Val-

vatá-n2Ík határozta meg.

Míg Brusina tanár úr az Baglivia fajait egy fogyatékos példány

vagy néhány töredék alapján írta le, addig az én új fajomból 1 egész és

10 kevéssé fogyatékos példányt gyjtöttem. Példányaim Szegzárd melll a

Séd-patakból, az általam ismertetett lelhelyrl valók. 8 példány az agya-

gos homokból, 3 pedig a homokból származik. A fels agyagból még eddig

ismeretlen ; a mi szintén azon régibb megfigyelésemnek ad igazat, hogy a

fels agyaggal szemben az alsó homok, az agyagos homokkal együtt külön

faciest képez.

így a Szegzárdról eddig ismert fajok száma ismét növekedett három-

mal, úgy, hogy most összesen 74 fajt ismerünk. Itt ugyan 3 olyan fajt

ismertetek, a mely még eddig innen ismeretlen volt, és így a már ismer-

tetett 72 fajjal együtt 75 volna a fajok száma; de mivel a Szegzárdról leírt

Limmocardium Rappensbergeri Lörent. és Limnocardium nov. form.

egy fajt képeznek, a fajok száma csak 74. Most tehát a faunám és az árpádi

fauna között nem 19, hanem 21 közös faj van.

Függelék.

Meg kell még említenem, hogy a VIII. tábla 9. és 10. ábrájában a Kurd-

ról leírt * Planorbis Brusinae-i (Lörent.)mutatom be egy fogyatékos példány

alapján, mivel a faj leírása alkalmával sem hely, sem id nem volt már
arra, hogy lerajzoltassam. Most közlöm a rajzát ama megjegyzéssel, hogy

Szegzárdon szintén találtam ehhez hasonló alakokat, melyeket hirtelenében

Planorbis Brusinae-nak néztem ; de mivel láttam, hogy alul nem lapos,

* Kurd tolnamegyei helység pontusi faunája, (Földtani Közlöny. XXTV. köt.

122. lap. 1894.) Ezen munkában a leírásnál tévesen Planorbis Brusinai szerepel

Brudnae helyett.
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egyenes, hanem elég ersen homorú és hogy továbbá a széle nem olyan

ersen fogaskerékszer és végre mert az utolsó kanyarulat alsó szélén

ersen látszik a letörött kanyarulatnak az érintkezési vonala : a Brusinae-

val nem azonosíthattam, hanem tüzetesebb vizsgálatok után kitnt, hogy

ez egy nagy Planorbis radmanesti-nék (Fuchs) a kezdkanyarulatait képez
töredéke, melyrl az utolsó kanyarulatok letörtek.

Mieltt jelen soraimat befejezném, fel kell hívnom a szakkörök figyel-

mét egy új megfigyelésemre : Ugyanis eddig ha valamely fúrólukból fiata-

labb harmadkori agyagot kaptunk nagyobb kövületek nélkül, melyrl így

nem lehetett tudni, hogy szarmata- vagy pontusi-korszakbeli-e ? akkor ren-

desen úgy döntöttük el a kérdést, hogy ha az iszapolási anyagban fora-

minifera fordultel, akkor a képzdményt szarmata-, míg ellenkez esetben

pontusi-korszakbelinek vettük.

A legújabb megfigyeléseim ennek ellentmondanak ; mivel Kurdon és

Budapesten több igen jó megtartású foraminifera fajt találtam, ott a fels,

itt pedig a középs-pontusi emeletben, melyekrl nem tételezhet fel, hogy

be lennének mosva. Ezt legközelebb közölni fogom. De már az állat-

életi megfigyelések mellett észokok alapján sem volna érthet, hogy az

elegyes vízi pontusi képzdményekben ne lennének foraminiferák ; holott

Walther János jénai egyet, tanár újabb megfigyelései alapján kimutatta,*

hogy pl. az angolországi folyamok sestuariumaiban és egyéb torkolatuk-

nál, az elegyes vízben gazdag foraminifera fauna él ; st ezen megfigyelé-

sekbl még azt is tudjuk, hogy édesvízben is megélhetnek.

ÁBRAMAGYAEÁZAT.

1. és 2. Baglivia spinata Lörent. nov. sp. A szegzárdi agyagoshomokból való leg-

épebb példány.

3. « « « « Az eló'z példánynak nagyított rész-

lete, mely a tüskék szerkezetét tünteti

föl.

4. és 5. « « « « A szegzárdi homokból való fogyatékos

példány.

6. és 7. Hydrobia szegzárdivensis Lörent. A szegzárdi homokból.

8. « « « Ugyanonnan zömökebb példány.

9. és 10. Planorbis Brusinae Lörent. Kurdról.

11. Limiiocardium Wumihii hBENT. B-éjiának keresztmetszete fiatal kor-

ban.

12, « « « Héjjának keresztmetszete fejlett kor-

ban.

* Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft. P. 208. Jena, 1893.


