
B E V E Z E T É S

A  Bányakincsfár és az „Eurogasco“ szénhidrogén kutatásaival kapcsolatos feltárások, a magyar 

neogén medencerendszer faunisztikai és rétegtani megismeréséhez igen becses anyagot szolgáltattak. Az 

egyes üledéktipusokban, szemben a többnyire gyér makrofaunával, a kagylósrákok (Ostracodae) rendkí

vüli gyakorisága, egyes rétegcsoportokban pedig kizárólagos előfordulása tűnt fel. A  neogén üledékeknek 

részletesebb rétegtani tagolása, a gazdagabb ostracoda-faunák beható vizsgálatától volt várható. D r. Lócz 

Lóczy Lajos egyetemi nyilv. r. tanár, a m. kir. Földtani Intézet igazgatójának felkérésére, a szénhidrogén 

kutatásokból eredő osíracoda*anyagnak meghatározását és rétegtani kiértékelését vállaltam. Szükségesnek 

mutatkozott később, a regionális összefüggések megállapiíhatása érdekében, a medence-rendszer egy-egy 

fontosabb medence területének peremi és profundális-neritikus zónájából eredő cstracoda=faunák beható 

vizsgálata. À  rendelkezésre állott anyagról előzetes tájékozást szerezve, arról győződtem meg, hogy az 
önállóan kifejlődött, egységes neogén medence-rendszer üledék komplexusának részletesebb rétegtani 

tagolását, csak az egymást felváltó faunaképek alakulásainak és élettéri változásokkal kapcsolatos össze* 

függéseinek tisztázásával kísérelhetjük meg. A  szénhidrogén kutatások során ugyanis, a neogénnek 

eddig teljesen ismeretlen profundális*neritikus üledék komplexusa vált ismeretessé. Előre várható volt 

nemcsak az új fajok nagy száma, hanem oly jellemző fanuakép alakulások is, amelyek döntő útmutatást 

adhatnak a részletesebb rétegtani megállapításokhoz. A  fanua elemeknek beható alak*rendszeriani meg* 

határozásán kívül, ezért oly vizsgálati módszer kezdeményezésére törekedtem, amellyel a fajtársulások és 

azok éleítéri kölcsönhatásaiban rejlő összefüggések felismerhetők. A  rétegtani és őséletföldrajzi néző* 

pontból, épen azoknak a synökológiai és bioszociológiai összefüggéseknek van nagy fontosságuk, amelyek 

az üledékben és kövület készletében még felismerhetők. Ez irányú vizsgálataimról „Biosociológiai 

összefüggések a nagyalföldi neogén medencében“, a részletesebb rétegtani tagolás irányáról pedig, a 

„Neogén osíracodafaunák rétegtani értékelése bioszociológiai összefüggéseik alapján“ c. dolgozatomban 

előzetes tájékoztatót adtam.

A  faunisztikai vizsgálatokkal kapcsolatosan, különös gondot fordítottam a teknő alaktani jellem* 

zőinek minél részletesebb megismerésére.

A  poláros fényben végzett vizsgálataim során kitűnt, hogy a fosszilis teknő szerkezetére, a 

finomabb díszítő elemek alakulásaira nézve, ezúton fontos útbaigazítást kaphatunk. Optikai magatarlá*
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sukat tekintve, bizonyos iipusok különböztethetők meg, amelyeknek kévéstbé rendszertani, mini inkább 
életmódtani vonatkozásaik lesznek fontosak. Áz alaktani jellemzők közül részletesebben a peremajkkal 

és a teknőlamellák egybeolvadási módozataival foglalkoztam. A.z újabb megállapításaim egyúttal az 

1929-ben megjelent „Morphosysfemaiische Studien über fossile Muschelkrebse“ c. munkám általános 

alaktani részének szerves kiegészítője.
À  tervezet szerinti „Magyarországi neogén oslracodák“ c. munkámnak, a háborús viszonyok 

miatt csak az első részét :
a „Tisztabereki neogen ostracoda fanuák leírása és rétegtani kiértékelésé"=t 

rendezhettem sajtó alá.
Dr. löczi Loczy Lajos egyetemi ny. r. tanár, a m. kir. Földtani Intézet igazgatójának e helyen 

is köszönetemet fejezem ki, hogy munkám megjelenését lehetővé tette.

Budapest, 1943. február 15.



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.

1. A  teknő szerkezete poláros fényben.

A  kövesült kagylósrákok (Ostracodae) alaktani vizsgálatának élet-fejlődéstani iránya, a teknő 
szerkezetét hatásként fogva fel, nemcsak a ható okokat kutatja, hanem annak megállapítására is töreki- 
szik, hogy a szerkezet és életműködése között milyen összefüggések vannak. À  változatos életfeladatom 
kát végző teknőkön, mint bonyolult szervrendszeren, a belsőszervezet bizonyos anatómiai eltéréseinek, 
azonos körülmények között megismétlődő eltérések felelnek meg. Hason'óan a környezet ökológiai hálám 
saira, az alkalmazkodások során jellemző változások alakulhatnak ki. À  teknő szerkezetében tehát, úgy 
a belső hatásokra, mint a környezeti alkalmazkodásokra kialakult anatómiai — fejlődéstani változások 
közötti összefüggések megismerésére kell törekednünk, .amelyeknek döntő jelentősége az alaki jellemzők 
kiértékelésénél nyilvánvaló. A  fosszilis fajok élet — fejlődéstani irányú részletes alaktani vizsgálatával, 
C laus C .1), S ars G. O .2), M uller G. W .3) és Daday J . 4)mnek recens fajokra vonatkozó vizsgálam 
taira támaszkodva, az alakelemek szerkezeti összefüggéseit kielégítően magyarázhatjuk. M uller G. W .6) 
és Fassbinder К .6) anatómiai és fejlődéstani kutatásai, az összefüggéseknek részletekbe menő értelmem 
zését tették lehetővé. À  S ieber G .7)mtől a palaeontologiában kezdeményezett, s nevezzük „genetikáim 
morfológiai irányinak a tovább fejlesztésére törekedtem.8) Megkíséreltem a teknő szerkezetében fontom 
sabb szerepet játszó és a fosszilis fajoknál is felismerhető alakelemeket lehetőleg életmfejlődéslani összem 
függéseikben értékelni és egyúttal a részletes leírásukhoz, összehasonlításukhoz megfelelő terminológiát 
alkalmazni. Az alábbiakban rövid összefoglalását adom azoknak a héjszerkezeíi összefüggéseknek, ame
lyeket az újabb vizsgálataim során megfigyelhettem. Ezekkel kapcsolatosan, a fosszilis teknőn polarizációs 
mikroszkóppal végzett, de még folyamatban levő vizsgálataimról is előzetes ismertetést közlök.

A  teknő felépítésében — az eddigi vizsgálatok szerint, — a főszerepet a szénsavasmész (C aC 0 3) 
játsza, mig a szénsavas magnézium és a kalciumfoszfát csak alárendelt jellegű. A  mészréíeg alkotóm *)

*) C laus C. : Neue Beob. Über Cypridinen. — Zeitschr. Zool. V. 23, 1873.
2) Sars G . O. : Nye Bidrag Kundsk. Mid. Inv. IV . Ostrac. — Arch. M. N. Christ. 188Г. V . 12.
3) M üller G . W . : Neue Cyprid. Zool. J .  A . Sysf. 1890.

Daday J .  : A  Cyprois dispar (Chyz.) anat. viszonyai, — Term. Fűz. 1895.
6) M üller C. W . : Ostrac. Golf. Neapel. 1894.
6) F assbinder К . ; Beitr. Kennt, d. Süsswasserostr. — Zool. Jahrb. Anat. Bd. 32, 1912.
7) S ieber G. : Foss. Süssw. Ostrac. Wurtemberg. — J .  V. Nat. Würtemb. 1905.
8) Z alányi B. : Morphosyst. Stud. — Geol. Hung. Ser. Pal. Vol. 5. 1929.
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elemei szabálytalan — vagy kristályos alakúak. A  szénsavasmész kristályos módosulatai közül a kakit 
általánosan elterjedt, mig a vaíerit lényegesen ritkább. A  teknő megmeszesedése Fassbinder К . szerint 
a szabad szegélyzónában indul meg és csak azután terjed át a laterális részekre, majd a hátoldali sze* 
gélyre. A  vedlés után közvetlenül a teknőlamellák belső és külső chifinréfegei még érintkeznek egymás* 
sál, vagy közöttük csak igen keskeny hézag marad meg. Itt meszesedési központok alakulnak ki és kö* 
zelükben sűrűbbenfelhelyezkedő csilbgalakű, nyúlványos sejtek választják ki, vagy legalább is közvetítik

a mészanyagoí ; szoros összeköfte* 
,s -A\ 1  W ""“ dc<: fésben állva a hypodermisen át a

héjmirigyekkel. A  mészlerakodás 
üteméhez képest, a két chitinréteg 
egymástól eltávolodik. A  belső chi- 
lingréícg befelé tolódik, miközben 
a felületi*, vagy a peremi scrtékkel 
összeköttetésben maradt részeken 
likacs* (pórus) csatornák alakulnak, 

t. ábra. KI. =  külső fcknőlemez, Bl. =  belső leknőlemez, C i =  belső chilin* A  Szabad peremövön, főleg annak 
réteg, C 2 =  külső ch tinréleg, M =  mészréteg, H  =  hypodermis, fs == felületi elülső* és hátsó szakaszán, rend* 

sörte, les =  likacscsafo.-na szerint hosszabb likacscsatornák kép*
ződnek, mint a laterális részeken. 
A  likacscsatornák hosszát az előbbi 
esetben a teknőlamellák egybe* 
olvadásának a ter jedelme,  az 

utóbbiban azt a mészréteg vastagsága szabja meg. A  teknők díszítése (skulpíura) is rendszerint a mész* 
réteg lerakodásának a módjával kapcsolatos. Valószínűnek látszik, hogy a csillagalakú sejtek nyúlványai* 
ból alakulnak ki azok a finomabb hálózatok, amelyek a külső teknőlamella mészrétegében figyelhetők 
meg. A  mészréfegben jelentkező hálózatnak, vagy más alakú díszítő elemnek tekintett alakulások erede* 
téré, jelentőségére, valamint a teknők kristályos kifejlődésére csak a polarizációs mikroszkópi vizsgálatok 
adhatnak felvilágosítást.

Különböző, korú és ökológiai jellegű életterekből eredő fajok ’összehasonlító vizsgálata során, a 
fontosabb alakelemeknek összefüggését és a díszítésben az egyéni fejlődés menetében is jelentkező élté* 
rések jelentőségét kutatva, a mészréteg optikai magatartását polarizált fényben (keresztezett nikolok között) 
is megfigyeltem. Kitűnt, hogy a fosszilis fajok teknőiben, miként a ma élőkénél, a kristályos alkotóelemek 
mozaikszerűen rendeződnek. A teknő összefüggő mozaik páncélját a mozaikok vagy teljesen hézagmen* 
fesen, vagy valamilyen közti anyag berakodásával alkotják. Részletes vizsgálatok azonban még hiány* 
zanak arra, hogy az alkotó elemek hogyan jelennek meg, mi szabja meg a szénsavasmész kristályalakját, 
azok hogyan viselkednek polárosfényben és a mozaikok mindig valóban kristálynak felelnek meg. Arra 
sincsen általános érvényű megállapításunk, hogy a mészréfegben а СаСОз kiválását amorf vagy kris* 
tályos módozatban mi határozza meg.

Ább. 1. Struktur der Schalenwand.
Kl. =  Äussere Schalenlamelle, Bl. =  Innere Schalcnlamclle, C i innere Chitin* 
schichte, Ca == äussere Chitinschichie, M  =  Kalkschichte, H  =  Hypodermis, 

fs =  Oberflächenborste, les =  Porcnkanal.
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A  ieknő mészrétegének optikai magatartására S chmidt W . J . 1) és D udich E .2)*nek recens fa
jokra vonatkozó becses vizsgálatai, míg a mészanyag kiválási körülményeire P renant3) kutatásai tájé
koztatnak.

Az általam vizsgált fosszilis fajok teknői konvergens polarizált fényben (keresztezett nikolok kö
zött) háromféle optikai magatarlásúnak bizonyultak. Egyes fajok feknőin az egész oldalfalazatra kiterjedően 
egy negativ sphaeritkeresztci és az oldalkörvonallal párhuzamos lefutású interferencia-gyűrűket figyelhet 
tünk meg. Azoknál a fajoknál, amelyeknek falazata közönséges átesőfényben, parányi gödröcskék és 
azokat határoló gátakból alakult díszítésűnek látszik, polarizált fényben minden egyes gödröcskében egy* 
egy negativ keresztet, azokon kívül az egész teknőre kiterjedő' egy negativ sphaeritkeresztet láthatunk. A  
vastagabb falazalúak, de különösen az egyenlőtlenül, durványosan szemcsézetfek, polarizált fényben kö* 
zömbösen viselkedtek:

Az egész teknőre kiterjedő, negativ sphaerii* 
keresztet mutató fajoknál (2. ábra), úgy orthoszkóp* 
ban, mint kotioszkópban a kereszt élesen csak akkor 
jelentkezett, ha a teknő boltozatának a legmaga* 
sabb részét állítottuk be. A  sphaeritkcrcszt közép* 
pontja igy egybeesve a boltozat legmagasabb részével, 
bármily fokú elforgatásnál sötét marad. Orthoszkóp* 
ban, a teknői legmagasabb boltozati részére beállítva 
egy negativ sphaeritkeresztet és a laterális részek álfa* 
lános megvilágosodását figyelhetjük meg. Ha a teknő* 
boltozat középpontja egybeesik a sphaeriíkereszt közép* 
pontjával, akkor a kereszt mellett színes interferen* 
cia gyűrűk jelennek meg, amelyek a teknő oldalkor* 
vonalával párhuzamosak. S chmidt ezt a jelenséget a 
BERTRAND*féle keresztképpel azonosítja. Konoszkópban egy negativ egytengelyű interferenciaképet ka* 
punk, ami arra mutat, hogy a mészréteg minden építőelemének optikai tengelye merőleges a teknő feléi* 
letére, vagyis a görbületi középpontra sugarasan rendeződik. A  negatív egytengelyű interferenciakép meg* 
jelenése azonban nem. minden esetben egyforma, amiből S chmidt a krisfályele.nek nagyság és elrendező* 
désbeni különbségeire következtet. D udich szerint a vázolt optikai magatartású fajok egy megmeszese* 
dési típust képviselnek, amit a ,sphaeritkereszt*képel pompásan mutató Iliodromus olivaceus után, Ilio* 
dromus*typus*nak nevez.

A  megmeszesedésnek másik módozatát azoknál a fajoknál figyelhetjük meg, amelyeknek optikai 
magatartása .sajátos hálózatos díszítéssel áll összefüggésben. A teknő falazata többnyire szabályosan el* 
rendeződő parányi gödröcskék és azok között összefüggő lécekből alakult hálózattal dísziíeítnek látszik 
közönséges átesőfényben. Konoszkópban erősebb nagyítás melleit, minden egyes gödröcskében, amelyek

1) S chmidt W . J .  : Die Bausteine des Tierkörpers in polarisiertem Lichte. — Bonn. 1924. P . 260—264.
2) D udich E. : System, u. biolog. Untersuch. Kalkabi. Crustaceenpanz. in polar Lichte, — Zoologica. 30. Bd. 80

H. 1931. Stuttgart.
3) P renant; Les form, miner, du calcaire chez les êtres vivants, . . . Biological Rev. B. Proc. Cambr. Ph. Soc.

Vol._2. 192Г. ■

(Phot. Dr. Szelényi T.) 
2. ábra. Candona compressa K och. Bal teknő konvergens 

poláros fényben. (Sárrét-pleisztocén.) Nagyítás 1 : 165. 
A bb. 2. Linke Schale in konvergentem polarisierten Licht. 

(Aus dem Pleistozän des Sárrét.) Vergr. 1 : 165.
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sphaerokrisfályoknak felelnek meg, egy-egy negatív sötét sphaerifkereszt jelentkezik, többnyire elmosódott 
jnterferericia-gyűrűkkel (3. ábra). À  teknőfalazafa tehát parányi sphaerokrisfályok finom mozaik rendsze
rét mutatja. Az egyes sphaerokristályok hézagmentesen csatlakoznak egymáshoz, s ha köztianyaggal 
kapcsolódnak, az rendszerint polarizált fényre közömbös. A  sphaeritkereszfes mozaik elrendeződésű íek* 
nőknél, konoszkópikusan még egy az egész feknőre átterjedő negativ sphaeritkeresztet figyelhetünk meg, am1

tÖbbé-kevésbbé elmosódott, s ez arra mutat, hogy bizonyos kris- 
íálykomponensek optikai tengelye merőleges a felületre. Az ide 
sorolható fajok megmeszesedési formái Dudich szerint 
a Candona*typuc*ba tartoznak.

Az Iliodromas* és Candona=iypusra jellemző optikai 
magatartás, a vizsgált fosszilis fajok valamennyi egyénénél, megf
elelően azonos értelemben jelentkezett. A  recens alakoknál, mint 
azt D udich a Heterocypris incongruens esetében kimutatta, a 
kifejlett amfigon és parfhenogeneíikus alakok között, bizonyos 
fokú különbségek meghatározása lehetséges. Poláros fényben 
tehát, az ivari jellegek szerint elkülönítés sikerülhet. D udich 
szerint a különbségek annak tulajdoníthatók, hogy a parthenoge«- 
netikus alakok teknője jóval vastagabb és a kristályos elemek 
elrendeződése kevésbbé egységes, mint az amfigonoknál. Az eddig 
vizsgált kövesült fajoknál, a különböző ivari jellegű alakokat, 
a vázolt eltérések szerint elkülöníteni nem sikerült.'

A  Xesfoleberis-tipus az előzőktől D udich szerint abban különbözik, hogy a mészréíeg nem 
kryptokristályos, hanem mikrokristályos. Ide tartozik Xestoleberis sp., Paradoxostoma sp., Darwinella 
sp., amelyek sphaeritkeresztet többnyire csak elmosódottan mutatnak.

A  polarizációs vizsgálatok módszerével, a fosszilis fajoknál elsősorban a teknő mészrétegében széf 
replő díszítő elemeknek az összefüggéséit tisztázhatjuk. Kedvező esetekben a mészréteg kialakulására, az 
amorf vagy kristályos mész megjelenésére, uralkodó vagy részleges előfordulására következtethetünk. Száf 
mos kérdésben még beható vizsgálatokra van szükség, de már az eddigiekből is megállapítható, hogy 
azokra a szokásos topográfiai, vagy kémiai vizsgálatok helyett, a poláros fényben végzettekkel lényege
sen megnyugtatóbb választ adhatunk. A  recensek poláros vizsgálatából továbbá az a fontos körülmény 
is kitűnt, hogy a mészlerakodás egyes típusainak keretébe, különböző genusok fajai, sőt ugyanazon genus fajai 
is más és más típusba sorolhatók. Dudich szerint a magasabbrendű rákoknál az ilyen esetek csak igen 
ritkán fordulnak elő. Ugyanazon genus fajainak a páncélja, a típusnak megfelelően, mindig azonosan alakul ki.

A  polarizációs vizsgálatoktól a kövesült ostracodákra vonatkozólag, aligha várhatjuk a kisebb 
rendszertani egységek clkülöníthefését. Azok keretét a legtöbb esetben nem a íeknőszervezet genetikai 
összefüggéseinek és az élettéri alkalmazkodások nyomán kialakult bélyegeinek a figyelembevételével, ha
nem csak egyes szervek alaki jellemzőinek a segítségével szabták meg. A  polarizációs típusok elhatá
rolására a mészlerakodás módozatainak általános jellegén kívül, a mészanyag módosulatainak ásványtani 
minősége, a kristályelemek alakja, szerkezete, képződése, valamint optikai magatartásában megnyilvánuló

(Phof. Dr. Szelényi T.) 
3. ábra. Cypris sp. (Sárréti-pleisztocén.) 

Jobb teknő centrális boltozati része konvergens 
poláros fényben. Nagyítás 1 : 240. 

A bb.3. Cypris sp. (Aus dem Pleistozän des Sár* 
rct.i Teil aus der zentralen Wölbung der rechten 
Schale in konvergentem polarisierten Licht. 

Vergr: 1 : 240.
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jellegek szolgálhatnak. A  mészlerakodás polarizációs típusainak kerete tehát, nem eshetik egybe a több
nyire önkényesen megszabott rendszertani kategóriák terjedelmével, hanem azokba, bizonyára csak az 
azonos élettani és ökológiai jellegeket mutató fajok foglalhatók össze. Kétségtelen, hogy a teknő szerkéz 
zetéí, a mészréfeg díszítését, a mészlerakodás típusát nem véletlen alakulások hozták létre, hanem szo
rosan csatlakozva a szervezettség fokához, az a törzsfejlődés folyamán alakultak ki. A  mészviszonyok be
ható vizsgálatától várhatjuk annak tisztázását, hogy a mészlerakodás a teknő különböző rendeltetésű tá* 
jain milyen változásokat okoz, s azoknak milyen hatása volt a teknő élettani és életmódbeli magatartás 
sara. Igen érdekes P renant véleménye a szénsavasmésznek amorf vagy kristályos kiválásáról. Azt 
szerinte a kutikulában a karbonát és a foszfát aránya dönti el. Ha ugyanis az arány a kritikus értéke 
nél nagyobb, a mész amorfan válik ki, vagy csak igen kevéssé alakul át ; viszont, ha az arány kisebb, 
a mész kalcittá alakul át. Az ökológiai összefüggések nézőpontjából igen fontos PRENÁNT*nak az a megs 
állapítása is, hogy híg oldatból alacsony pH*értékek mellett kalcit keletkezik. Ismeretlenek azonban még 
azok a tényezők is, amelyek megszabják a mészlerakodás folyamatában a szemcsék, kristályok, sphaeri* 
tek vagy a sphaerokristályok kialakulását. Hasonlóan beható vizsgálatokra vár a teknő topográfiáját 
megszabó alakelemek eredete és összefüggéseinek genetikai értékelhetése. A  kövesült osíracoda fajok 
ieknőinek szerkezetében megnyilvánuló alaktani bélyegek részletes élettani, fejlődéstani vizsgálatával 
juthatunk csak el, azok életmódtani, íörzsfejlődéstani és társulásfani összefüggéseiknek megismeréséhez.

2. A  peremajak.

A  teknőszegély alkotó elemeinek élet- és fejlődéstani összefüggéseiben kereshetjük, mint azt már 
kifejtettem,x) azokat az egyedül biztos alapokat, amelyeken alak-rendszertani kiértékeléseink nyugodhatnak. 
A  pusztán topográfiai-alaktani vizsgálatokkal sem a fajok biztosabb elhatárolását, sem azokat az össze* 
függéseket, amelyek a környezet ökológiai hatásaira alakultak ki, megnyugtatóan nem tisztázhatjuk. Az 
újabb vizsgálati anyagomon is határozottan bebizonyult, hogy a Cyíherellidae Cypridae és Cyíheridae- 
nél a szabad peremöv és a zárosperem kialakulásában döntő' szerepet a peremajak elhelyezkedése és a 
teknőlamellák egybeolvadásának a módozatai játszanak. A  peremajaknak eredetére, kialakulására, szerke* 
zeíére és a teknők záródásával kapcsolatban oly fontos elhelyezkedésére M üller G .W .2) és F assbinder 
К .3) lényegesen eltérő felfogást nyilvánítottak. A  teknőszegély M uller szerint állandó jellegű elsődleges 
képződmény, amihez képest a peremajak másodlagosan jön létre. FASSBiNöER*nek sikerült kimutatnia, 
hogy az embrionális állapotban a teknőszegélyí egyedül a peremajak alkotja, tehát elsődleges és a több* 
szőrös vedlésen át, az ivarérett állapotban eredeti helyéről jelentékenyen befelé tolódhaíik, miközben a 
teknőszegély többi alkotó elemeihez képest lényegesen háttérbe szorulhat. FASSBiNDER*nek anatómiai* 
fejlődéstani kutatásain nyugvó felfogását fogadva el, megkísérlem a peremajaknak a fajok szerint is 
igen változatos elhelyezkedéséről és az egybeolvadó zónával kapcsolatos összefüggéseiről áttekintő képet 
adni. (4. ábra).

1) Z alányi B.: Morphosyst. Studien, über fossile Muschelkrebse. — Geol. Hung. s. Pal. F. V. 1929.
2) M üller G .W .: Die Osfracoden des Golfes von Neapel 1894. •*
3) F assbinder K.: Beiträge zur Kenntnis der Süsswasserostracoden. — Zool. Jahrb. B. 32. 1912. p. 3.



12 ZALÁNYI

A  peremajak a fejlődés kezdetén, mint ékalakú léc az egybeolvadó zóna közvetlen folytatását 
alkotja. À  fejlődés további folyamán az eredeti helyzetéből, a külső szegélyléc gyarapodása és a teknő* 
szegély felépítésében elfoglalt szerepéhez képest, többnyire az egybeolvadó zóna proximális részére tolódik. 
À  kifejlett állapotban a pcremajakon 3 határvonalat : a külső ajakvonal*, az ajakélvonal* és a belső 
ajakvonal*af különböztethetünk meg. A  peremajak elhelyezkedésében az eredeti viszonyokhoz legközelebb

álló helyzetet a ventrális szegély őrzi meg. A  peremajak ií* 
az esetek túlnyomó részében, közvetlenül a szegély élén 
helyezkedik el. Igen ritkán a belső ajakvonal közelébe 
tolódva is megfigyelhető (pl. Cythereis annae Zal. 56. ábr. 
Cythereis bipunctata Z al. 58. ábr. a, Cythereis tenuistriata 
M éh. 64. ábr. a). A  mellső* és a hátsó peremövön a perem* 
ajak úgy terjedelmében, mint elhelyezkedésében igen váltó* 
zatos alakulásokat mutat. Az eredeti viszonyokhoz áll közel a 
peremajaknak közvetlen a feknőszegély élén való elhelyez* 
kedése, amikor is a külső peremvonalat fulajdonképen az 
ajakéi alkotja. A  külső ajakvonal disztálisan annak közvetlen 
közelében fut le s azt a peremi likacscsatornák torkolata jelzi. 
A  belső ajakvonal az egybeolvadó zónára tolódik és ott 
mint többé*kcvésbbé kiálló redő élét alkotja (pl. Pontocypris 
dorsoarcuata Z a l ., Lineocypris trapezoidea Z al . 4. ábr. 
a). A  peremajak hasonló helyzetét a belső ajakvonalnak 
további proximális eltolódásával, többnyire csak a keskeny 
egybeolvadó zónával kapcsolatosan figyelhettem meg. (pl. 
Herpetocypris reticulata Z a l ., Stenocypris venusta Z al., 4. 
ábr. b). A  peremajak egészének kezdődő befelé tolódása ész* 
lelhető abban az esetben, amikor a feknőszegély külső perem* 
vonala és a külső ajakvonal egybeesik, de az ajakéi az egybe* 

olvadó zóna elülső részére tolódott és közelében elkülönülten, párhuzamosan fut le a belső ajakvonal (pl 
Pontocypris balcanica Z al., Pontocypris oligocaenica Zal., Paracypris alta Z al., 4. ábr. c). 
A  Cythereis merita ZAL.*nál a peremajak erősebb befelé tolódására következtethetünk a belső ajak* 
vonal és a benövésivonal közti redőnek (septum) parallel lefutásából (4. ábr. d.). A  peremajaknak még 
fokozottabb eltolódását jelenti az, ha egész terjedelmében az egybeolvadó zónára került. E  módozatnak 
kezdő fokát abban az alakulásban látjuk, ahol az ajakéi ugyan még a külső peremvonal közelében fut 
le, élesen elkülönülve, de a külső ajakvonal nem esik egybe a külső peremvonallal. Olykor a külső 
ajakvonal nem jelentkezik összefüggő vonal alakjában, helyét azonban az egybeolvadó zóna külső határán 
a peremlikacscsatornák torkolata mutatja. A  belső ajakvonal az ajakéltől jelentékenyen eltávolodhatik, de 
azzal mindig párhuzamosan, az egybeolvadó zónán finom redő alakjában figyelhető meg (pl. Paracypria 
acumipata Z al ., 5. ábr. a.). Lényegében hasonló alakulást látunk abban az esetben, amikor a külső 
ajakvonal határozottan kialakul, de a peremajak élrésze eltakarja. A  belső ajakvonal a peremajak belső

4. ábra. A  primer elhelyezkedésű peremajak. 
(Vázlatosan. )

Abb. 4. Die primär angeordnefe Saum schematisch. 
(Buchstabenerkläru ng siehe Abb. T.)
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felületének a diszfális mezőbe simulása folytán hiányozhafik (pl. Cyclocypris antiqua Zal., Àmplocypris 
marginata sp. nov. 5. ábra b.). A  peremajak élrészének kialakulásától és átlátszóságától függően, a 
külső ajakvonal közvetlen az ajkéi alatt látható. Az ajakéit és a belső ajakvonalat homorú lejtő köti 
össze, rajta semmiféle redő nem alakult ki, tehát az ajakéi-alatti vonal csakis a peremajak külső határát 
formáló finom redő határozott élvonala, vagyis a külső ajakvonal tűnik át (pl. Cytheridea bükkensis 
Z al . 5. ábr. c). A  külső peremvonaltól 
az egybeolvadó zónára való teljes áttoló« 
dásnál is, a peremajaknak mind a három 
határvonala egymáshoz képest különböző 
elfolódású lehet. Az egyik esetben az 
ajakéi a külső ajakéi közvetlen közelében 
vonul el, mig a belső ajakvonal az egy« 
beolvadó zóna középső részére tolódott 
(pl. Cythere oblonga sp. nov., Cuneocyt= 
here praesulcata Lkls., Paracypris labiata 
Zal., Paracypria labiata Z al., 5. ábr. 
d.). Más esetben az ajakéi jelentékenyen 
eltolódott a külső ajak'vonalfól”, viszont' a 
belső ajakvonal közelében fut le (pl. Xes« 
toleberis hungarica Z al. 5 ábr. a). Az 
ajakéi eltolódása még fokozódhatik, ugyan« 
akkor a belső ajakvonal közvetlen közelében 
helyezkedik el (pl. Cytheridea dacica H éj.,
Cytheridea bükkensis Zal., (juv.), Cyt
hereis Josephinae Zal., 5. ábr. f).

A  peremajak alakulásaiban, le« 
futásában nemcsak a fajok, hanem 

ugyanannál az egyénnél is a szabad peremöv egyes szakaszain, bizonyos fokú eltolódások mindig je« 
lenfkeznek.^ Ennek oka abban a szerepben rejlik, amit a peremajak a teknők tökéletes becsukódásánál 
játszik. A  peremajkak változatos eltolódásai, egymásra tapadása, valamint a teknőszegélyeknek egymást 
átkaroló helyzete, a teknők tökéletes elzáródását teszik lehetővé. A  Cythere oblonga sp. nov. szabad 
peremövének egyes szakaszain, a peremajak határvonalainak egymáshoz viszonyított eltolódásaiból is követkéz« 
tetheíünk az elzáródásbani szerepére. A  jobb teknő elülső peremövén a külső ajakvonal és az ajakéi egymás köze« 

lében vonul, míg a belső ajakvonal már jelentékeny proximális eltolódást mutat. A  balteknő elülső peremövén a 

külső ajakvonal és az ajakéi még közelebb esik egymáshoz, a belső ajakvonal az előbbihez képest jobban 

betolódotf. A  jobb hátsó peremövön a külső ajakvonal és az ajakéi erősen megközelíti egymást, a belső 

ajakvonal pedig feltűnően fejlett redőn jelentkezik, de már kevésbbé eltávolódottan az ajakéltől. A  bal 

hátsó peremövön az ajakéi a legnagyobb fokú eltolódást mutatja a külső ajakvonalhoz viszonyítva, míg

5. ábra. A  secunder peremajak eltolódások. (Vázlatosan.) 
Abb. 5. Verschiebungen des secundären Saumes. (Sematisch.) 

(Birchstabenerklärung siehe Abb. T.)
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a belső ajakvonal a peremajak belső síkjának a diszfálismezőbe való teljes elsimulása következtében nem 
alakult ki (6. ábr. a.—d).

A  peremajaknak az előzőkben vázolt helyzeti eltolódásai, elsősorban a Cyíherellidae és 
Cyiheridae kétlemezes (bilamellaris) típusú peremövére jellemzők. A  Cypridae többnyire egylemezes

(monolamellaris) szerkezetű peremövén oly nagymérvű 
eltolódások jelentkeznek, hogy azoknak eredetét nem 
.ehet pusztán a teknőlamellák egybeolvadásának módo
zatával összefüggésbe hozni. A  peremajaknak ugyanis 
a peremlemezre való jelentékeny belolódását és gyakran 
azzal kapcsolatosan finom párhuzamos redők megjele
nését inkább másodlagos alakulásnak tarthatjuk. Az 
Eucypris clavata (W . Baird)*n (pl. a jobb elülső- és 
hátsó peremövön a peremajak a benövésivonaliól proxi* 
málisan a peremlemezre tolódott. A  bal elülső és hátsó 
peremövön e helyeken az eléggé fejlett belsőszegély* 
léc fut le és a peremajak támaszául szolgál. A  bal* 
teknő szabadpcremövén a peremajak a teknőszegély 
élrészére tolódott.1) A  peremajak elhelyezkedésében tehát 
a jobb és a bal peremövszakaszokon jelentkező lénye* 
ges eltérések, a peremajak elsődleges és másodlagos 
alakulásával állhatnak összefüggésben.

A z eddig vizsgált fosszilis Cyíherellidae, 
Cypridae és Cytheridae-né\, a peremajak elhelyezke* 
dési formái 3 típusra vezethetők vissza. (7. ábra.)

Az első típus keretébe sorolhatók mindazok 
a fajok, amelyeknek a peremajka a feknőszegélyélén 
fekszik. A  teknőszegély külső*belső felülete tulajdon* 
képen a peremajak külső*belső síkjával olvad egybe, 
vagyis a peremajak a feknőszegélynek közvetlen foly* 
tatása. A  peremajak belső síkja többnyire homorú lejtőt 

formál és belső határát az egybeolvadó zónára tolódott finom redő éle, a belső peremvonal jelöli. 
Az első típusba tartozó fajok peremajka elsődleges helyzetű. (7. ábr. A.).-

A  második típusba azok a főleg Cyiheridae fajok sorolhatók, amelyeknél a peremajak az elülső 
és hátsó peremövön, a külső peremvonaltól mindig az egybeolvadt zónára tolódott. Eszerint a második 
típusba csak olyan fajok sorolhatók, amelyeknek a peremajka az elülső és hátsó peremövön másodlagos 
helyzetű. (7. ábr. B.)

A  harmadik típusba túlnyomóan Cypridae fajok tartoznak, amelyeknek többnyire egylemezes

kav l̂ pv

6. ábra. A  peremajak lefutása a Cythere oblonga sp. nov 
szabad peremó'vén.

a =  jobbteknő elülső*, b =  balteknő elülső», c =  jobb* 
teknő hátsó-, d =  balteknő hátsó peremővének közép* 

szakasza. (Vázlatosan.)
Abb. 6. Verlauf des Saumes an der freien Randzone 

von Cythere oblonga sp. nov. 
a — mittlerer Abschnitt der vorderen Randzone der 
rechten Schale, b =  linken Schale, c =  mittlerer Ab* 
schnitt der hinteren Randzone der rechten Schale, d =  
mitlerer Abschnitt der hinteren Randzone der linken Schale. 

(Buchstabenerklärung siehe Abb. 7.)

Z alányi В.: Morphosyst. Stud. — Geol. Hung. S. Pal. Vol. v. p. 16. fig. 3.
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(monolamelláris) peremövén a pe* 
remajak az egybeolvadó zónáról 
a peremlemezre íolódofí. Az eddigi 
megfigyeléseim szerint ez az elto
lódás csak részleges, mert csak 
gyes peremöv szakaszokon fordul 
elő. (7. ábr. c).

A  peremajak eredetében, el
helyezkedésében, a teknőlamellák 
egybeolvadása módozatával való 
összefüggésében, továbbá a íeknők 
elzáródásában megadott szerepé* 
ben megnyilvánuló alaktani bélye* 
gek a fajok szerint eltérők, de 
ugyanannak a fajnak különböző 
fejlettségű egyéneinél állandó 

megjelenésűek. Л peremajak ala* 
kulásaiban, szerepében megnyil* 
vánuló fontos alaktani bélyegek, 
a fajok rendszertani .elhatárolásé* 
nál nem nélkülözhetők.

7. ábra. A  peremajak szabad peremővi helyzetének tipusai. (Vázlatosan.)
KI =  külső feknőlemez, B1 =  belső feknőlemez, kpv =  külső percmvonal, bpv =  
belső p.eremvonal, kav — külső ajakvonal, ae == ajakéi, bav =  belső ajakvonal, 
bv =  benövésivonal. plcs =  peremi likacscsatornák, fcss*vakon végződő felületi 

likacscsatornák, fcs3-f'elüleíi likacscsatornák.

Abb. 7. Anordnungstypen der Randlippe am freien Randzone (schematisch'.
Kl .=  äussere Schalenlamelle, Bl =  innere Schalenlamelle, kpv =  Aussenrand, 
bpv =  Innenrand, kav =  äussere Saumlinie, ae =  Saumkante, bav =  innere 
Saumlinie, bv =  Verwachsungslinie, plcs =  Randporenkanäle, fcsa =  blinden* 

dende Oberflächen porenkanäle, fcs3 =  Oberflächen porenkanäle.

3. A  szabadperemöv és a zárosperem.

A  szabad peremövön az eddigi vizsgálataim szerint,. a teknőlamellák egybeolvadásának egy* 
lemezes (monolamelláris*) és kéilemezes (bilamelláris) típusát állapíthattam meg. A  fejlődés kezdetén, 
F assbinder szerint a íeknőszegély alkotásában csak a peremajak egyedül vesz részt, a vedlések alatt a 
külső* és a belső teknőlamella fokozatosan mind nagyobb szerephez jut. A  teknőlamellák szegélyrészükön 
vagy csak a vastagságuknak megfelelő terjedelemben, vagy pedig a teknőür rovására olvadnak egybe, 
minek belső határát a legjobb esetben a benövésivonal határozottan mutatja. Ha a benövésivonal 
nem alakult ki, akkor az egybeolvadás belső határát a peremi likacscsatornák sejtetik. Az Eucypris 
clavata (W . Baird) esetében sikerült kimutatnom, hogy ugyanannak az egyénnek teknőin, eltérő egybe* 
olvadási módozatok érvényesültek. Az egyik szabad peremövszakaszon egylemezes, a másikon kéilemezes 
alakulást állapíthatunk meg, vagyis a szabad peremöv az egész kagylóra vonatkoztatva heterolamellárisnak 
bizonyult. Az egybeolvadásnak e módozatain kívül, egy Cytheridea sp. ind. töredékén edd'g ismeret* 
len módozatot figyelhettem meg (8. ábr.). Az elülső peremövön erősen fejlett peremlemez tűnik fel, 
amely egybeolvadó zóna nélkül csatlakozik a külsőlamellának boltozatosán befelé hajló . részéhez. A  
kétféle peremi likacscsatorna többé*kevésbbé kiszélesedetten ered, s összefüggő alapi részen határozott 
„összenövési*vonalat“ alkot. A  teknőlamellák tehát ebben az esetben, nem a teknőür rovására
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olvadlak egybe, hanem a peremajak befelé tolódásával egyidejűleg, a külső íeknőlamella jelentékeny 
boltozódással hajolt át. A  peremlemez megmeszesedése csak ezután mehetett végbe, illetőleg csatlakom 
zott a peremi likacscsatornák alapi részéhez. A  feknőlamellák között tehát a feknőür meghagyásával, egy 
vonalmenti összenövés ment végbe, illetőleg a likacscsafornás-öv kialakulása után meszesedéit még a 
peremlemez. Az összenövés helyét mutató összefüggő vonalat összenövésivonabnak nevezem, megkülön
böztetésül a íeknőlamclláknak a leknőür rovására végbemenő egybeolvadása belső határát mutató „be- 
növésivonaltól“.

A  kéílemezes (bilamelláris) típusú egybeolvadás esetében, — úgylátszik — a íeknőlamcllák 
mészréfcge között, az egybeolvadt zónában a chitinréteg nemcsak a peremi likacscsatornákban, hanem

azokon kívül, valószínűleg utólagos megmeszesedés követ
keztében megmaradhat. Ez a normálistól lényegesen eltérő 
egybeolvadás, mint az egy Cytheridea sp. ind. töredék 
elülső peremővén jól látható, a peremi likacscsatornák 
helyén jelentékeny vastagságban alakult ki. A  Cythe= 
ridea fajok nagyrészére igen jellemző, hogy a szabad perem- 
övön peremlemez nem képződik. A  feknőszegély meg
erősítésére, valószínűleg egy folytatólagos mészfelhalmozó- 
dás ment végbe, ami itt a chitinrétegek megmaradását re elő
segítette. Erre következtethetünk abból a körülményből is, 
hogy a peremi likacscsatornák eredési helyén a teknő 
lamellák közti térséget a likacscsatornás-őv többi részé
nél jóval gyengébb fényiörő anyag tölti ki. A  Chytheridea

a) Vordere Spitzenrandzone der linken Schal«?. (30X) sp. ind. töredék elülső peremővén (9. ábra), a peremi likacs
tól linken SchaleV. innen,mitvordereinRandzone.(75X) , ,, * ,, , .. „ ,, , ,csatornák egymástól elkülönülten kulonbozo síkokban
erednek és pedig valamennyi peremőv élesen kifejezett belső 
határvonalán belül. A  peremlikacscsatornák eredési helyét benö- 
vésivonal nem köti össze, tehát belső percmvonal és benövési- 
vonal egybeeséséről sem szólhatunk. Itt valószínűleg a teknő- 
szegély megerősítésére szolgáló mészfelhalmozódás ment végbe, 
ami másodlagos megmeszesedésre vezethető vissza. Hasonló jelen
ségről fesz említést F assbinder К. x) a Cypris pubera-n vég
zett megfigyelései alapján. A  fiatalabb stádiumokban a benö- 
vésivonalfól proximálisan, a leknőszegélyen egy periferikus mész* 
feltöltődést ismert fel, s azt secunder egybeolvadási zónádnak 
nevezi. E  másodlagos mészfelhalmozódásnak nem volt éles belső 
határa, tehát ezért másodlagos benövésivonal sem alakult ki. F assbinder szerint a secunder egybeolva- 
dási-zóna a vedlés után hiányzik. Néhány esetben, főleg Cytheridea és Cytheris fajoknál az elülső* 9

9  F assbinder К .: Beiträge zur Ivenntniss der Süssw*sserostr.— Zool. Jahrb. .В. 32. 1912. р. 26.

9. ábra. Cytheridea sp.
Jobb elülső peremőve. (Г5Х)

Abb. 9. Rechte vordere Rondzone. (Г5Х)

8. ábra. Cytheridea sp. ind.
a) Balleknő elülső csúcsszegély részlete (30X)
b) Balteknő belülről az elülső peremőv vei. (75 X )

Abb. 8.
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Л:Agy. a hátsó, szegélyre kiterjedő, majd a hátoldalt szegélynek többnyibe az elülső dorzálisszöglctén, olyan 
mészfelhalmozódásí figyelhetünk meg, minek eredetét nem lehet a fcknŐlamcllák primer, hanem csakis 
secunder egybeolvadásira visszavezetni. A  ícknőszegély erőteljesebb záródására, vagy a szegély 
lokális megerősítésére, talán a felesleges szénsav lekötésére egyes Cytheridemnál, valószínűleg az édesvízi 
Cypridae-nel kimutatott másodlagos mészfelhalmozódáshoz hasonlóan, a teknő egész belső felületére, 
vagy a szegélynek egyes szakaszaira kiterjedő másodlagos mészlcrakodás ment végbe, úgyhogv ivar- 
ércfi állapotban is megmaradt. (10. ábra.) További vizsgálatok* 
tó! várható annak eldöntése, hogy vájjon a másodlagos mész* 
felkaimozódási zónában a feknőlamellák chitinréfcgci is részt 
vesznek egybeolvadva, vagy megmaradnak a mészanyagtól clta* 
karva. A  Cythere oblonga sp. nov.*nál az elülső dorzális szög* 
létén, a scrobicula alatt terjedelmes, párhuzamosan redőzött mész* 
felhalmozódás alakult ki, amely — úgyláfszik egybefolyik a belső 
záróléccel, majd az alulsó peremővnek a peremlcmczéig terjed 
(27. ábr. a). A  Cythereis bipunctata sp. uov. elülső dorzális* 
szögletén, a scrobicula alatt szabálytalanul redőzött mészfelhál* 
n.ozódás látható, amely a belső zárólécet is keskeny csíkban ki* 
séri, majd a percmlemez alatt elsimul (58. ábra a). A  Cytheridella 
mediterranea Z.\r.. elülső dorzálisszöglctén a zároszlopból kiin* 
dúló és a teknő belső felületén elsimuló oldalnyulvány, való* 
szinüleg megerősítésre szolgáló, • másodlagos mészfelhalmozódás* 
sai kapcsolatos.1)

A  1 -cövesülf Cytheridea, Cythereis és Cytheridella fa* 
jóknál, az elülső és a hátsó, valamint a hátoldali teknősze* 
gélyen, egyes képletek megerősítésére, a feknőür rov ására mész* 
felhalmozódások mentek végbe. A  szabad peremövi másodlagos felhalmozódások, az egybeolvadó zóna köz* 
vétlen folytatásaként jelentkeznek és valószínűleg a íeknőlamellák belső chitinréfegének c szakaszra eső 
beolvasztásával alakulnak ki. A  peremi likacscsatornák a másodlagos egybeolvadás esetén, mindig a 
belső peremvonalon belül különböző síkokban, tehát benővésivonal nélkül erednek. A  hátoldali teknő* 
szegélynek többnyire az elülső dorzálisszöglctén, ahol a teknők záródása alkalmával a záróképletek erősen 
igénybevéfefnek, a 'mészfelhalmozódás külön" megerősítésül szolgál (9.— 10. ábra). A  teljes vagy rész* 
leges mészfclhalmozódásban, amely a fajra — minthogy valamennyi egyénén kimutatható — jellemző 
alaki bélyeg lehet, mégis azokban inkább élettani, esetleg ökológiai hatások megnyilvánulásait kereshet* 
jük, amelyek az élctféri változásokkal állhatták összefüggésben.

A  teknőlamcllák megmeszesedése folyamán kialakuló felületi- és peremi likacscsatornák, ere* 
désük, alakjuk, elhelyezkedésük és bizonyára életfeladatuk szerint is, a szabad peremöv igen változatos 
alakelcmeit szolgáltatják. A  szabad peremöv szerkezetének és abban megnyilvánuló alaki jellemzőknek 
rendszertani kiértékelésénél, a likacscsatornáknak nemcsak az alaktani értékét, hanem szerepüket is az

Abb. 10. M i primäre, Mi*sccimdärc Kal* 
kablagcrimg des Schalcnrandes (schematisch)

’) Zalányi В. : Miocän oslracodák. — l'öldt. Int. Évk. X X I. К., VII. T. 2. ábr. 1913.
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egybeolvadó zónával és a péremajak eltolódásaival vonatkozásba kell hoznunk. A  likacscsatornáknak 
éleFfejlődéstani összefüggéseiben bizonyára olyan általános érvényű alaki jellemzőket ismerhetünk majd 
fel, amelyek a fajok és a nagyobb rendszertani fokozatok elhatárolásánál döntő fontosságúak lesznek. 
Szélesebb körű és a recensekkel kapcsolatosan végzett beható kutatások eredményeire van szükségünk, 
hogy az itt felmerülő számos kérdésre, főleg genetikai vonatkozásban válaszolhassunk. Csak néhány 
érdekesebb alakulás ismertetésére szorítkozva, óhajtok a következőkben rámutatni a szabad peremöv szer
kezet minél behatóbb megfigyelésének jelentőségére, elsősorban az alakelemek élet-fejlődéstani összes 
függéseiben.

À felületi likacscsatornák F assbinder megfigyelései szerint'), sörtéikkel a megmeszesedés előtt 
jóval sűrűbben jelentkeznek, mint azután. A  megmeszesedés befejeződésével a sörték egy része lehull, s 
az alapi részüket jelző likacscsaiornák, az ivarérett állapotban csak vakon végződő csátornák alakjában 
maradnak meg (7. ábr. a~c .). E  vakon végződő likacscsatornák nemcsak a laterális részeken, hanem 
a szabad peremöv valamennyi szakaszán jelentkezhetnek.

A  felületi likacscsatornák érdekes változatát alkotják a szitaszerű likacscsaiornák. Egy a 
Loxoconcha-hoi közel álló töredéken, kísebb-nagyobb szabálytalanul elhelyezkedő kerekded térségek fi
gyelhetők meg, amelyek felülnézetben világos udvarral körülvett ' enyhe bemélyedéseknek látszanak. A  
mélyedésekben fekete pontok tűnnek fel erősebb nagyításra, amelyek valószínűleg egy-egy vakon végt 
ződő likacscsaiorriának felelnek meg. E  sajátos likacscsatorna féleség, szerkezetileg a MüLLER-féle szitát 
szerü likacscsaíornával azonosnak vehető. Az elülső szabad peremövön főleg a külső felületén szabályfa* 
lan kúpalakú képletek láthatók, amelyek az elülső dorzálisszögletbe való átmeneti helyen, a belső felület
ien is láthatók. A  peremajakon belül a valódi peremi likacscsaiornák határozottan kivehetők (11. ábr. a—c). 
Különösen az À mplocypris-ekre jellemző, hogy a vakon végződő likacscsafornák a venírális peremövön 
jelennek meg sűrűbben és feltűnő fejlettségben. A  percmlemeztől kísért venírális peremöv középső sza* 
kaszán találjuk a többnyire széles alappal eredő magányos likacscsafornákaf, amelyek rövidebb-hosszabb 
lefutás után, feltűnően nagy, kerekded térségben, rendszerint a peremajak élétől proximálisan vakon 
végződnek (12. ábr. a—c). Az Amplocypris marginata sp. nov. (2. ábr., 4. ábr., 5. ábr.), Amplocyp- 
ris sp. ind. (9. ábr., 10. ábr., t i .  ábr. 12. ábr.), Loxoconcha Dudichi sp. nov. 31. ábr., 32. ábr. 
2—b), Loxoconcha chnstaia sp. nov. (22. ábr. 2 —b), Cythere oblonga sp. now (27. ábr. a, 28. ábr. 
a, 29. ábr. a —b, 30. ábr. a —b.), Cythere subcava ta sp. nov. (27. ábr. a), Eucypris clavata (W. 
B aird)2) és Xestoleberis hungarica Zal.3)--ii különböző számú és terjedelmű, az elülsőt vagy a hátsó 
peremövön, de egyes fajoknál mind a kettőn, a vakon végződő peremi likacscsatornák többnyire gyenge 
fénytörő képességgel kimutathatók.

A  szabad peremöv szerkezetének rendszertani nézőpontból is értékelhető alaktani jellemzőit, eF 
sősorban a peremajak, a teknőlamellák egybeolvadása, illetőleg összenövése, a benővésivonal és az őszt 
szenövésivonal, valamint a pcremlemcz szerepében megnyilvánuló éleit és fejlődéstani összefüggésekben 
kell keresnünk.

5) F assbinder: Beiträge г. Kennt. Süsswasseroslr. — Zool Jahrb. ,B. 32, 1912,
*) Z alányi В. .- Morphosysf, Stud. Geol. Hung. S. Pal. Vol. V. p. 16, 3. А  —В ábr.

a) Z alányi В .: Morphosysf. Stud. — Geol Hung. S. Pal. Vol, V. p. 101, 43. ábr.

iá
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À  teknőleniezek egybeolvadásának két főíipusáí és azok közötti átmeneti módozatokat1), az újabb 
Vizsgálataim során egy Cytherídea sp.»en észlelt, eddig ismeretlen típussal egészíthettem ki (8, ábra.) 
À  peremajaknak a teknőlamellák egybeolvadásával kapcsolatosan kialakuló helyzete, változatos szerepe, 
kétségtelenül a feknők bezáródásánál teljesítendő feladatával függ össze. Mint elsődleges peremövi kép

i t .  ábra. Loxoconcha (?) sp. ind.
a) Balfeknó töredéke oldalt kívülről. (45X).
b) Balfeknö töredékének peremőve és záros» 

pereme. (4:'X '.
c) A  laterális felület díszítése (T5X ).
a) Bruchstück der linken Schale von aus» 

sen, Seitenansicht. (45X h
b) Randzone und Schlos/rand eines lin» 
ken Schalenbruchstückcs. (45X).
c) Verzierung an tateralen Oberfläche. (Г5Х)'

12. ábra. Àmplocyprïs sp. índ.»ek szabadperemőv szerkezete.
a. Jobb ventrális peremőv részlet. (Г5Х).
b. Bal elülső- és ventrális peremőv közötti átmeneti szakasz. (45X).
c. Bal elülső» és"ventrá!is peremőv közöiiijáimenefi szakasz. (45X).

Abb. 12. Struktur des freien Randzore von Amplocypris sp. ind.
a) rechte "ventrale Randzonenparíie. (Г5Х).
b) Ubergangszone zwischen linkenvorderen und ventraler Randzone. (45X)-
c) „ „ „ „ ,, (45 X).

ződménynek, fejlődéstani fontossága is nyilvánvaló. Л  kétlemezes (bila- 
mellaris) peremövön a peremajak befelé, a benővésivonalon túl 
nem tolódik. Az egylcmezes (monolankllaris») peremövön olykor a 
percmlcmezre tolódik és az elzáródásnál támaszául a belső szegélyléc 
szolgál. A  peremajak a legtöbb esetben, a peremi likacscsaíornák 
elhelyezkedésével szoros összefüggésben van ; sÖrtéik elterjedésének a 

belső ajakvonal proximálisan határt szab. A  valódi peremi likacscsatornáknak gyakran sötét pontokban 
jelentkező végződései, megfelelően a likacscsatornák kialakulásának, a külső ajakvonalra esnek. А  ре» 
renia jak helyzete és a peremi likacscsatornák végződése közti összefüggések adhatnak biztos íámaszpon» 
tót annak a megállapításához, hogy a szabad peremövön a külső teknőlamella közvetlenül részt vesz, 
vagyis a peremöv kétlemezes (bilamellaris) szerkezetű. A  belső pcremlemezt vagy röviden nevezve a 
peremlemezt ugyanis a benövésivonal,1) vagy az összenÖ\ésivo-nal látszólag két térségre: a külső (disz» 
talis») és a belső (proximális») mezc»re tagolja. A  külső mező mindig a teknőlamellák egybeolvadt vagy 
összenőtt zónájával esik össze, ahol a valódi percinlikacscsatornákaf látjuk. A  belső mező a henövési»

b ZalAnyi B. : Morphosysi. Stud. — Qeol. Hung. S. Pal, Vol. V. 1929. p. 21 — 23, 4 —5. ábr. 6. ábr., a— r.).



к al лх vi

vagy összCnÖvesivonal és a belső perem vonal közé esik, vagyis a teknoiir felett kiterjedő peremieméi 
felső lapjának felel meg. Az egylemezcs (monolamel'aris) peremöv szerkezetére jellemző az, hogy a külső 
teknőlamella abban közvetlenül, elkülönülten nem vesz reszt. A  íeknőlamellák ugyanis csak a vastag
ságúknak megfelelő terjedelemben olvadnak egvbe. A  pcrcmajak lefutása és a valódi peremükacscsa- 
tornák elhelyezkedése, szerint, az cgylcmezes peremöv szerkezete igen változatos, gyakran bonyolult. Az 
ál-pcrcmlikacscsatornáknak a külső peremvonal közelében forkolása, az egylemezcs peremövef látszólag 
kétlem ezesnek tünteti fel. Ebben az esetben ábkétlemezes (pseudo bilarneilaris) percmö\--ről szólhatunk. 
Az egylemezcs peremövön a teknőlamellák kisebb terjedelmű benővese is előfordulhat, de az mindig a 
belső ajakvonalon kívül megy végbe. Az egylemezcs peremövef ilyen esetben, ha összefüggő benővési- 
vonal jelentkezik, látszólag proximális és disztális mezőre tagolja. A  szabad peremöv lehet l.ctevola- 
mellaris, ha az egyik szakaszán kétlemezes, a másikon egylemezcs szerkezetű.1)

A  teknők szabad peremöve és a zárospereme, bár alaktani és élettani né/c-pcinról egymástól 
eltérnek, kifejlődésüket tekintve mégis azonos képződményeknek vehetők. A  zárosperem felépítésében is 
a külső-belső teknőlamella és a peremajak vesz részt. Jellemző a zárosperemre a tcknőlameiláknak 
benővcsivonal nélküli egybeolvadása, A  zárosperenr részletes vizsgálatából kitűnt, hogy a rendszertani* 
lag kiértékelhető alaktani jellemzőit, az alkotó elemeknek elhelyezkedésében, terjedelmében; gyakran igen 
bonyolult differenciálódásában, valamint azoknak élet-fejlődéstani összefüggéseiben kell keresnünk. Ezek 
szemejőff tartásával igyekeztem a zárosperemre vonatkozó eddigi megállapításaimat 2— n), az újabb vizs* 
gálaíaim során megfigyelíekkel kiegészíteni.

A--zárókészülék egyszerűbb alakulásaiban, mindkét zárosperemen a külső zá.óléc, a pcrcmajak 
és a belső záróléc megszakítás és differenciálódás nélkül vonul végig. A  zárólécek és az egymásra ta
padó peremajkak, a teknők nyífódását és záródását szolgáló ízületet formálnak. Az egyik fcKnőn a külső 
záróléc folytatását alkotó peremajak a belső záróléccel homorú felületet létesít, amibe, a másik teknő bebő 
zárólécén levő pcrcmajak benyomul, mig a fejlettebb külső záróléc, az előbbi peremajkának támaszául 
szolgál. Az ékalakü peremajkak tapadó felülete az egyik ícknőn konvex, a másikon konkáv. Erőtelje
sebben fejlettek és a dorzális szögletek táján többnyire befelé hajlottak, ahol a teknők nyítódásái ál a 
a teknők jelentékeny elválását segítik elő. A  külső zárólécck rcdőzöfísége pedig az egyik, többnyire a 
balfeknő átkarolását feszi lehetővé. A  fejlettebb alakulású zárókészülékek alkotó elemeinek kisebb-r.agyobb 
fokú differenciálódása, kétségtelenül azzal a szereppel áll szoros összefüggésben, amit a teknők nyiíódása 
és záródása alkalmával a hátoldali teknőszegélyek betöltenek. A  zárosperem alkotó elemeinek folytonos
ságában, kisebb-nagyobb fokú tagolódásában, vagy a zárfogak, zároszlopok, fogsorok és azoknak meg
felelő bemélyedések, továbbá a zárólécek különleges alakulásaiban megnyilvánuló differenciálódások sze
rint zárókésziilck lípusok-af (dizodont-, kripíodont*, desmodont*, taxodoní- és h.eíerodonf) 
különböztettem meg.'1) Az újabb vizsgálati anyagomon észleltek csak megerősíthetik azt a korábbi felte
vésemet, hogy a magasabb fejlettségű zárókészülékek alkotó elemei—között, a főszerepet a pcrcmajak

Ь Z alányi B. : Morphosysi. Stud. — Gieol. H un % S. Pal. Vol. p. 22, 5. ábr.
-) Zalányi B. : Magyarorsz. miocén ostr. — Föld!. Jut. Évk. 1913., p. 80—84.
;!) Z alányi B. : Morphosystcm. Stud. — Gitol. Hung. -S» PaL V ol. V. 1929. p. 2 4 —33, p. 143- 14Г.
J) Zalányi B. : u. oit. p. 32 — 33, p. 146 —14Г.
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jáfsza. À  gyakran igen bonyolultnak látszó zárókészülékekben is, elsősorban a peremajakból, annak sa* 
játos differenciálódása alapján jönnek létre a zárospcreni mehanizmusában résztvevő képletek (a zárfogak, fog* 
sorok, záioszlopok és azoknak megfelelő bemélyedések)..

A  szabad peremöv vés a záróspercm szerkezetéről vázoltakra visszatekintve, megállapíthatjuk 
hogy az alakclcmeknek élet-fejlődéstani összefüggéseire kell elsősorban tekintettel lennünk, azoknak az 
alaktani bélyegeknek kiválasztásánál, amelyekkel a fajok, vagy a magasabb rendszertani fokozatok elha* 
tárolását keresztül vinni óhajtjuk. Mindaz, amit az előzőkben és a korábbi fejtegetéseim során a
szabad peremöv és a záróspercm szerkezetéről közöltem, az élettani-fejlődéstani összefüggéseiken
alapszik. A  minél szélesebb alapokon nyugvó összehasonlító genetikai*morfológiai vizsgálatoktól 
várhatjuk egyúttal a teknő szerkezetében megnyilvánuló olyan jellegeknek a tisztázását is, amelyek az 
cletíéri változások hatásaiként foghatók fel. Az ökológiai fényezó'k fajformáló hatásának mérlegelése nemcsak 
rendszertani, hanem a fajoknak asszociációs alakulásaival kapcsolatban, réíegtani nézőpontból is rendkívül fontos. 
Az alakelemeknek azonban pusztán topografikus meglátásával, homályos leírásával, bizonytalan ábrázó* 
lásával, aligha szerezhetjük meg azt a részleíekbemenő összehasonlító anyagot, amelynek segítségével le* 
hetségcs csak a kagylósrákok (Ostracodae) genetikai-ökológiai morfológiáját kritikailag felépíteni.

** *

Jegyzet !A A  kövesült ostracodák alaktani vizsgálata, a S ieber*íő1 megkezdett úton annyira előhaladt, hogy alapvető 
feladatát az alakelemeknek nemcsak topográfiái, hanem é'eUfejlődéstani összefüggéseinek értelmezésében is keresheti. A z ősélefi, 
de különösen a réíegtani nézőpontok azonban az üledék fosszilia készletének synökológiai szemléleten nyugvó biocoenotikus és 
asszociációs feldolgozását is kívánják. Ennek érdekében azonban olyan részletekbe hatoló alaktani vizsgálatokra van szükség, 
amelyek segítséget nyújtanak a fajok, vagy azok társulása ökológiai magatartásának felderítéséhez. Nem helyeselhetjük lehat 
egyes kutatóknak azt az eljárását, hogy a teknő szerkezetében mutatkozó alaktani jellemzőknek, beható szerviánt értelmezését' 
fejlődéstani összefüggéseit c :aknem (diesen figyelmen kivül hagyjak. Bizonytalan leírá okkal, elégtelen ábrázolásaikkal csak 
fokozzák azokat a nehézségeket, amelyek a részleíekbemenő összehasonlításoknál, kritikai étékeléseknél sok esetben felmerülnek. 
Ez alkalommal csak azokra a téves alaktani megállapításokra mutatok rá, amelyek M éhes Gv.*nak a Budapest környéki eocén 
és oligocén osiracodák leírásában J) —3) feltűnnek.

Mindenekelőtt reá kell mutatnom arra, hogy teljesen céltalan és csak zavart keltő a „kagylószegély“ (reete teknő* 
szcgély)*nek öle tág értelmű használata, mint azt M éhes alkalmazza. Ugyanazt a szót téves vonatkozásban, kél különböző 
fogalomra használja. A  teknő általános alakúnak visszaadására, teljesen elegendő az oldalkörvonal és az élkörvonal íveinek 
lefutását rögzíteni. Szükségtelen, mert csak félreértésre ad alkalmat a „kagylószegély“*nek a szabad peremövvel való azonosítása. 
A  teknőszegély (és nem kagylószegély!) mint a teknő periferikus része, szerkezetében a laterális részektől lényegesen eltér, de 
mindenkor külső* és belső részre különíthető el. A  teknőszegély belső részét percmöv*nck nevezzük, mely szerkezete és 
funkciója szerint, mindenkor szabad peremövre vagy röviden szabadperem*re és záróspzrem*rc tagolható. Bizonytalan, gyakran 
teljesen téves MÉHES*nek a szabad percmövről adott leírása. Ez szükségszerű következménye annak, hogy a icknőlamellák 
egybeolvadásának vagy összenövésének módozatait M éhes teljesen figyelmen kivül hagyja, ami különben a benövésivonal és az 
összenövésivonal szerepének téves megítéléséből is kitűnik. A  kövesedéit Cyíheridae, részben a Cypridae és Cytherellidae 
szabad peremövének eddig megismert sokféle alakulását, épen a teknölamellák egybeolvadása, összenövése és a peremajak 
összefüggései alapján sikerült bizonyos típusokra visszavezetni. E viszonyoknak ismeretében M éhes nem nyilvánította volna az1, 
hogy „a csúcsszegclyen belsőszerkezet nincsen“, „a két csúcsszegélyen szélcsövii kutikula perem _(.'? ) vonul végig“, vagy „a>

) M éhes: Budapest vidékének eocén oslracodái. Geol. Hung. s. Pal. F. 13. 1936.
á) M éhes.- Budapest környékének fdsöoligoecn ostracodái. U . ott. F, 16, 1941.
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összenövés! vonal határa ingadozó“ stb. À Cyfherídae és Cyprideis-eknél valóban gyakori jelenség a peremlemcznck a hiánya, 
de az aligha igazolja M éhes állítását : „a mellső csúcs szegélynek ez a szerkezete is folytonos tökéletesedés“ következménye, mert 
„a kagyló pontos zárására elegendő a mellső és a hátulsó csúcsszegélyen levő keskenyebb peremlemez“. Valószínűleg a változott 
élettéri külső hatásokhoz való alkalmazkodás az, aminek azonban törzsfejlődéstani vonatkozásai még ismeretlenek. A szabad 
peremöv szerkezetére jellemző alakelemek élet» és fejlődéstani összefüggéseinek mellőzése eredményezte MÉHES-nck a „perem* 
lemez“*rc és annak az egész szabad peremövre vonatkoztatott téves megállapításait. Zavartkeltő MÉHES.-nck az 
az eljárása, hogy a belső ieknőlamellának a benövési* vagy az összcnövésivonal és a bclsőperemvonal közé eső, megmeszesedett 
és a teknőür felett valóban lemezként kiálló részét, többnyire az egész szabad peremövvel, egyes esetekben pedig csak a likacs* 
csatornás--övvel azonosítja. A Cyfheridea perforata R ömer*c1 kapcsolatos véleménye „a kagyló pontos zárására elegendő 
a mellső és a hátulsó csúcsszegélyen levő keskenyebb pcrcmlemcz, amely körülbelül egyenlő értékű a hasoldali kagvlószeg'ély 
hasonló erőteljesen fejlődő részével“ — valóságos szervtani rejtély ! ! Л peremlemez téves értelmezését M éhes csak fokozza, 
amikor arra bizonytalan jelentéssel, vagy anélkül még a következő nevezékeket: „elülső peremlcmez“, „mellső peremlemez“, 
„hátsó pe-emlemcz“, „hátulsó peremlcmez“ „belső pc-emlcmez“, „külső peremlemez“, „szabad peremlcmez" és „kutikula 
percmlemez“*! hasznába. Bizonvára a fogalmak tisztázását, szabatos megjelölését- óhajtotta M éhes elősegíteni azzal, hogy lénye* 
gében egy és ugyanazon szervrészre, a megnevezések kétes sorát használja, de egyetlen fajleírásban vagy.más helyen sem ad 
magyarázatot arról, hogy mit ért főleg a „belsö*peremlemez“, „külső peremlemcz“ , „szabad peremlemez“ , a „kutikula perem* 
lemez“ és a „kutikula öv “ mint az irodalomba általa bevezetett új nevezékeken. A szabad peremövnek MÉHES*féle téves 
értelmezésére világosságot vethetnek még a következő megállapításait „az összcnövésivonal egybeesik a belső széllel (!), ,,a 
likacscsatornák a belső szélről erednek“ ( ! ), ,,a belső szél közel van a kagylószegélyhez“ ( ! ! ) és ,,a kagyló c úcsain szerke* 
zetet alig lehet felismerni“ . E  megállapításokban bizonyára meglepő alaktani jellemzők rejlenek, de azokról M éhes közelebbi 
tájékoztatót nem ad.

A  zárókészüiék kezdetleges alakulásai M éhes szerint „többnyire a kagylószegély által keletkezett egyszerű léc, sövény* 
bői“ erednek. Olyan fajokat is leír, amelyeknél „a kagyló zá-ására külön zárószerkezet nincs", vagv a „zárószerkezet látható ..  
jól fejlett fog alakjában“ vagy ,,a zárószerkezei nem mutat kiforrott alakot“ vagy ,,a zárószerkezet teljes értékű fogsoros“ cs ,,a 
csúcsszegéh éknek fejlettsége természetesen magával vonja a zárószedrezet alakulását is“ . Ilyen és hasonló megállapításai elárulják 
MÉHES*nek a zárósperemről alkotott bizonytalan felfogását. M üller G. W ., de különösen F assbinder K.*nak beható anatómiai 
és fejlődéstani vizsgálatai alapján, a záróiperem alkotó elemeit, azok helyzetét, szerepét és fejlődéstani össze* 
függéseit, a kövesül! alakoknál is ' tisztázhat'uk. A  zá'ósperem (a hátoldali teknőszegély belső részel a
belső és a külső zárólécből és a peremajakból alakul ki. A  zárósperem e főalkotóinak szakadatlan lefutása, vagy 
különböző fokú differendáódása szabja meg a fajokra oly jellemző alaktani bélyegeket. Azokban az egyszerű esetekben is 
(Cypridac), amikor a zárólécek és a peremajak is megszakítás nélkül vonulnak végig a zárosperemem és a teknők rögzítésénél 
egymásnak támaszul szolgáltak, gyakran bonyolult ízületet alkotva, igen érdekes zárókészülék alakulásokat figyelhetünk meg. 
Mindenképen téves tehát MÉHES*nek az a véleménye, hogy külön zárószerkezet nélküli fajok is előfordulnak. A  feknőknek 
hátoldali rögzítésében, nyuódásában és csukódásában szereplő záróperemi szervek akkor is alkotnak „zárószerkezel“*et, ha az 
alkotó elemek nem tagolódnak, vagy rajtuk fogképletek és azoknak megfelelő bemélyedések, egyéb segédszervek nem alakulnak 
ki. A  zárósperemre M éhes használta megnevezések, mint: alsó zármező, felső zármező, fogmező, a zármező mellső foka és 
hátulsó foka stb., valóban „nem teljesértékü“ zárószerkezeti elemek és nem mutatnak „kiforrott alakot“ . Újszerű megállapítása 
MÉHES*nek az is, hogy „a zárószerkezet megegyezik a nemével“ , helyesebben a zarószerkezetre jellemző bélyegek a ríemre 
is jellemzők lehetnek. A z pedig egyenesen rejtélyes, hogy M éhes szerint „csak a zárómezők közt levő rész szolgál záró* 
szerkezetül, de hogy az interanguláris mezó'n — mert nyilván csak erről lehet szó, — milyen tagolódás formálja a „zárószerke* 
zefef“ , úgy erről, mint arról, hogy a zárómezők miért nem tartoznak a „zárószerkezethez“, tájékoztatót nem ad.

A  zárókészülékre vonatkozólag M éhes kísérletet tett „valami összefüggést és sorrendet megállapítani a családokon 

belül az egyes nemek és fajok között“. A különféle alakulású zárókészülékek alaktani csoportosításával, amely bizonyos genetikai 

összefüggéseket is szem előtt tartott, az irodalomban már találkoztunk.1,) A zárósperemre vonatkozó behatóbb anatómiai és 

fejlődéstani* ismereteink hézagossága miatt, csak „típusokat" (dizodont*, kripíodont*, dezmodonl*, taxodont* és heterodont záró*

l) Z alányi: Morphosyst. Stud. — Geol. Hung. S. Pat. F. v. 1929,
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készülék típust) sikerült megállapítanom, amelyek az alkotóelemek helyzete, szerepe és fejlődéstani összefüggéseik nézőpontjából a 
rendszertani kategó iák jellemzésére, részben elhatárolására alkalmasak.. A  zárókészülék tipusok morfológiailag is jól elhatárolt 
kerctűck, de minél részletesebb vizsgálatuktól várhatjuk további rendszertani értékclhetésükct. Bizonyos az, hogy a zárókészülék típusok 
nem esnek majd egvbe mindeneseiben a ki-ebb rendszertani fokozatok kc'etévcl, sőt a nagyobb kategóriáknál sem, mint azt a 
Cypridae, Nesideidac és Cytherellidae családok mutatják. A  zárókészülék a szabad pcrcmövnél állandóbb jellegű zlakulá* 
sainak rendszertani értékclhetésé1, elsősorban az alkotó elemek élet*fejlődéstani Összefüggéseinek minél részletesebb tisztázása 
biztosíthatja. A  vázolt nézőpontoknak figyelmen kivül hagyásával, valamint a zárókészüléknek gyakran tévesen értelmezett, puszta 
topográfiai mérlegelésével, MÉHES»nck sem alaktani, sem rendszertani nézőpontból, elfogadható összefüggést találni a családokon 
belül, az egyes nemek és fajai között nem sikerülhetett.

A z élet» és fejlődéstani összefüggéseiben tisztázott, alaktani jellemzőknek ismeretében, bizonyára a fajok és a maga* 
sabb rendszertani egységek elhatárolása is, megnyugtatóan keresztül vihető. Nem kerülne sor bizonytalan és téves meghatóra*
zásokra, mint azt MÉHES»nél több esetben tapasztaluk. Csak néhánv kirívóbb ecetére hívom fel a figyelmet, amelyek igazolhatják, 
hogy beható alaktani vizsgálatok nélkül, a rendszertani értékelések teljesen bizonytalanok maradnak.

H a M éhes*nck a felső oligocénből Cythereis perforata Zal. néven leírt1) alakjait a típussal összehasonlítjuk, nemcsak 
alakban, feiü'eti díszítésben, hanem a szabad oeremöv és a zárósperem szerkezetében len-'cges különbségeket állapíthatunk meg. 
A  peremi likacscsakrnák alakja, elhelyezkedése, továbbá a peramaiak lefutása, továbbá a zármerak alakulásai oly nagy fokú 
eltéréseket mutatnak, hogy az azonosítást teljesen tévesnek kell ítélnünk. A  Cythereis, dentata G, W . MüLL.*el kapcsolatosan 
elhamarkodott és indokolatlan MéHES»nek az a véleménye "), hogy az oldalkörvonalban hasonló, de a szabad peremöv és a 
7árospercm szerkezetére nézve teljesen eltérő Cythereis VadásziZal.*! azonosítani lehetne. A  ,,‘üzetes vizsgálat“, amely nemcsak 
az alak, hanem a perenovi jellegek és összefügréseik tisztázására is törekszik, a faj keretének elhatárolásánál mír oly nagyfokú 
eltéréseket találhat, hogy a pusztán az oldalkörvonalban mutatkozó hasonlóság alapján való azonosítást kizárja. Az alaki jellegek* 
nek bizonytalan mérlegelése és a fa;ke'et túlzottan tág értelmezése nyilvánul meg MÉHES»nek abban a véleményéber.8 , hogy a 
C vtherein convexi B írd  var. furgidi Z al. ..varietasnak nincs jogosultsága“ ; indokolva a'zal, hogv a fai , .formák létrehozó* 
sára nagvon hailamo;“ és a ,,va ietas nem tüntet fel lényeges különbségeket, amelyek a típustól elü'nek". M éhes mindeneseire 
elfogadható munkát végzett volna, ha akár a törzsalakhoz, akár a saját alakjaihoz viszonyítva, azokra a nem lényegesebb 
különbségekre meggyőzően rámutat. De ezt azért sem tehette, me t az eddig általa Cythereis convexa (Влтп>)»а1 azonosíiott 
alakjai, ha oldalkörvonalban mutatnak is bizonyos ha-'onlóságot, de a döntően latba cső szabad peremövi és zárósperemi jellegek 
lényeges eltérései miatt is, egymásból lényegesen eltérnek.

Tévesnek bizonyult MÉHES»nek a budapcst környéki felsőoligocénből Cytherediea pannonién M éhes néven leírt 
alakoknak a tipussal azonosítá=a6). Már az oldal* és élkörvonali összehasonításból is feltűnő eltérések állapíthatok meg. 
Közelebbről érdekelt az alsó pannonikum magasabb szintjére jellemző faunák e gyakori alakjának újabb réiegfani szerepe, 
azért M éhes felső oligocén alakjait részletes vizsgálat alá vettem. Kitűnt, hogy azok a tipussal egválta'án nem, hanem a 
Cytheridea hungarica ZAL.»vat azonosíthatók. A  valamivel nagyobb f. oligocén alakok, az alsó szármatikumra oly jellemző 
Cytheridea hungarica Zal »tói csak annyiban térnek el, hogy a mellső peremöv középszakaszán a förzsös peremi likacscsatornák 
villásan és nem ecsefszerűen ágaznak el, azon kivül néhány példány hálózatos díszítésin, egyebekben teljesen megegyeznek. 
A  Cytheridea pannonica MÉHes típusa szintén mutat hálózatos díszítést, de egyebekben teliesen eltér az oügocén alakoktól, 
úgyhogy azonosításuk indokolatlan. __

A  vá oltak is csak megerősíthetik azoknak a törekvéseknek a jogosultságát, melyek a kagylósrákok teknőjének kül* 
alakjában és peremövi szerkezetében mígnyilvánuló alaktani jellegeknek, minél behatóbb élet* és fejlődéstani vizsgálatára törek* 
szenek, hogy a mzgiyugtatóbb sszehnsonlító rendszertani kiértékeléseket elősegíthessék és lehetővé tegyék az ökológiai, 
bio szociológiai és a származásiam összefüggések tisztázását.

*) M éhes: Budapest Körny. f. oligocén ostrac. — Geol. Hang. S. Pal. XVI. 1941. p. 40.
s) M éhes: u. ott, p. 5Г.
•j M éhes: Budapest eocén osír. — Geol. Hung. S. Pal. X II. 1936. p. 40.
*/ M éhes: Bpest f. oligocén ostroc. — Geol. Hung. S. Pal. X V I. 1941. p. 71.



II. l e ír ó  r é s z .

Subordo. PO D O C O P A .

1. Fám. CYPRIDAE.

A) Subfam. P O N T O C Y P R IS .
\

l. tien . P O N T O C Y P R IS  ti .  O. Sars. 1866.

1. P O N T O C Y P R IS  R E D U N C A  sp. nov.
(13. ábra.)

Hossza; 1 ' 15 mm., átmérője: 0 'ö3—ОТО mm., magassága: 0 '22—0 4 5  mm.

A  feknők oldalkörvonalban magas veseformáf mulalnak. A  jobb íeknő kissé hegyesen kerekített 
elülső íve, jelentékeny beöblösödésscl megy át a hátoldali, enyhébben domborodó ívbe. A  háisószegély 
íve a szomszédos szegélyek oldalkörvonal ívébe észrevétlen megy át. A  hátoldali ívvel fokozatos lejtőt 
alkot, míg a csaknem egyenes lefutású hasoldali ívbe észrevétlen megy át (13. ábr. a). A  jóval maga
sabb balteknő oldalkörvonalban a jobbal csaknem azonos alakot mutat. Eltérés csak a hátiív lefutásában 
jelentkezik, amennyiben az a jobboldalinál lényegesen domborúbb és a szomszédos szegélyekbe egyen
letes lejtővel, észrevétlen megy át (13. ábr. b). Ügy a jobb, mint a baloldali íeknőre jellemző továbbá 
az, hogy a ventrális szegély íve közel egyenes lefutású, de mindkettő az elülső harmadában igen enyhén 
bcméfyedt. A  feknők élkörvonalban megnyúlt ellipszis alakot mutatnak. A  ventrális élkörvonal elülső- 
csúcsán valamivel hegyesebb, mint a hátsón; az oldalívek egyenletesen domború lefutásúak (13. ábr. c). 
A  dorzális élkörvonal mindkét csúcsa kihegyesedő, az oldalívek egyenletesen domború lefutásúnk 
(13. ábr. d). A  feknők érintkezési-vonala ventrális nézetben hullámos lefutású, középen erősen domborúan 
ívelt, dorzális nézetben pedig egyenes lefutású (13. ábr. c, d).

Az aránylag jó megtartású feknők felülete egyszerű díszítésű, egyenletesen érdesnek látszik. 
Kissé erősebb nagyítás mellett jól kivehető, hogy az oldalfclület sűrűn, igen apró, kerekded mélye
désekkel hintett. A  sugárirányban rendezett felületi likacscsatornák a környezettől élesen elkülönülten 
jelentkeznek. A  centrális izombenyomaíok közül határozottan csak a két, elliptikus mandibularis izom- 
benyomat látszik. A  záróizombenyomatok közül csak kettő volt észlelhető (13. ábr. a, b).

A  teknőszegély finomabb szerkezeti viszonyai; a kitöltő iszapnak a tclmőkhöz való erős cemente- 
Ződése miatt, pontosan nem volt megfigyelhető, Az elülső- és a hátsó peremövön a bcnövésivonal és a
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13. ábra. Poiilocypris redunca sp. nov.

a) Jobb tekne oldali kívülijei. Í50X)
b) Bal teknő oldalt kivülről. (50X)
c) A  feknők ventralis élkörvonalban. (50X)
d) A  teknők dorzális élkörvonalban. (50X)

Abb. 13.
a) rechte Schale von aussen, Seiten ansicht, (50X)
b) linke ,, „ ,, ,, (50X)
c) ventraler Kantenumriss den Schalen, (50X)
d) dorsaler ,, „ ,, „ (30X1

belsőperemyonal lefutása voll csak megálla* 
píthaíó. A  szabad peremöv úgy az elülső-, 
mint a hátsó csúcsszegélyen kéflcmezcs. A  
proximális-mező jóval fejlettebb, mint a disztális, 
de a kettő közötti benövésivonaloneredő perem* 
likacscsatornák nem voltak észlelhetők. Való
színűleg igen vékonyak, egyenes lefutásúnk és 
gyéren helyezkednek cl. A  peremajak lefutása 
sem volt pontosan megfigyelhető, de valószínű
nek tartom, hogy az a szabadperemovnek 
egyes szakaszain, a külső peremvonalon, illető* 
leg annak közelében helyezkedik cl (13. ábr. 
a, b). A  zárósperem eléggé széles övét alkot. 
Jellemző úgy a bal, mint a jobboldali inter* 
auguláris mezőre, hogy az kifelé erősen dóm* 
ború. Valószínűnek látszik, hogy a zárókészülék 
dysodont típusú, vagyis zárófog, vagy fogsor 
képletek rajta nem alakultak ki.

A  tisztabereki nepgénből az Î558'20—- 1060'10 
m közti márgás agyagból kikerült faj oldalkör* 
'vonalban igen közel áll a Pontocypris dorso- 
arcuata Zal. a szerbiai felsőpannonikumból 
leírt fajhoz1), melynek csúcsszegélyei azonban 
jóval hegyesebbek és a ventrális felé hajlottak. 
Az oldalkörvonal ventrális íve középen homo* 
rúan bemélyedt. A  ventrális élkörvonalban 
aztán teljesen eltérnek egymástól. A  ponto
cypris dorsoarcuata Z a l . finom, hálózatos te* 
lülcti díszítést mutat, ami az itt leírt fajnál 
hiányzik. A, centrális izombenyomalok elhelyez* 
kedése is teljesen eltérő, •

') Z alányi B ,: Morpho*system. Studien über fçs.silr. Mupçhclkrcbsç, (Creel Hungaiica. Ser i Viteont hase. 5., 1929. 
Budapest, p. 38—39.)
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В) Subfam. C Y P R IN  A E.

1, Gen ÀMPLOCYPRIS gen. nov.

Álfalában jellemző e genus keretébe sorolt fajokra a feltűnően nagy termet és a dorzális szög* 
letek fejletlensége. A . feknők magassága mindig kisebb, mint a hosszúság fele; szélessége is jóval ki» 
sebb a hossznál. Az oldalkörvonal lefutására jellemző az egyes íveknek egymásba való egyenletes át» 
menete. Az elülső ív mindig lekerekített, míg a hátsón bizonyos fokú kicsúcsosodás mutatkozik. A  dor» 
zális ív domború.

A  szabadperemóv kéllemezes (bilamelláris) .típusú. A  peremlemez a mellső» és a hátsó perem» 
övön fejlett, sőt olykor a venfrális peremövön is jelentkezik. A  peremajak a külső perem-vonal közelében 
fut le, csak a venfrális peremövön esik egybe a belső peremvonallal. A  peremlikacscsafornák általában 
rövidek, fonalasak és inkább gyéren helyezkednek cl.

E  genus fajainak alakjában és részben a szabad peremövének szerkezetében bizonyos Macro» 
cypris, Cypris és Herpetocypris vonások nyilvánulnak meg. L ienenklaus a mainzi medence alsó»me- 
diferráni és fclső»oligocén képződményeiből Cypris agglutinans és Cypris acuta néven termetre, részben 
díszítésre hasonló alakokat írt le1). A  szabad peremöv és a zárosperem szerkezetéről megfigyeléseket 
nem közöl, s igy további összehasonlításuk nem lehetséges. L ieneníoaüS alakjait a Cypris incongruens
R. \MDOR»ral való hasonlóságuk alapján sorolja a Cypris nembe, amit nem tartunk indokoltnak.

A  tisztabereki szármáfikum felsőszintűében előforduló és az életféri változásokhoz alkalmazkodó, 
igen jellemző fajtársulásokat alkotó fajokat, a vázolt szervezeti megegyezéseik alapján, új genus keretébe 
sorolom, szemben a korábbi felfogásommal, mely szerint a Macrocypris G. S. Brady genusba tartó» 
zóknak véltem'2)3). Egyes Àmplocypris 'fajok kissé hasonlítanak oldalkörvonalban a Cylherdla lata G.
S. /ÜRADY*ra4). •

1. A M P L O C Y P R IS  S IN U O SA  sp. nov. 3, * .

(I. Tábla 1—4 ábra, I. Tábla 9 —12.ábra).

3  Hossza: Г9 5 —Г97, szélessége: Г 04—Г05, magajsága : 0 '82—0'8Г mm.

Q Hossza: 2' 19 — 2'20, szélessége: l ' t ó  — 1 " 17, magassága: 0'88‘—0‘92 mm.

A  hím (3) feknők nyúlt veseformát mutatnak. A  jobb teknő oldalkörvonalának elülső domború íve 
a hátoldaliba egyenletes lejtővel, míg a venfrálisba észrevétlen megy át. Az elülső» és a hátsó dorzáüsszöglet 
jelentékenyen domború halmot alkot és köztük a hátoldali ív homorú. A  venírális szegély íve elülső

4  L ienenklaus E. : Die Ostrakoden des Mainzer Tertiärbeckens — Bericht. Senckenb. N . G . 1905. T. I. f. 8, 
a —b, T . II, 9. a —b).

8) Z alányi В. : Bioszociológia összefüggések a Nagyalföldi neogén medencében. Földt. Int. tvi. Jel. 1935.
al Z alányi B. : Neogen Ostracoda faunák réteglani értékelése bioszocio'.ógiai összefüggéseik alapján. Földt. Int. „Be» 

számoló“ 1942.
*) B hadï G. S. : Challenger, XLIV. Pl. í. 5 a és 5 c.
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harmadában homorú, majd egyenletesen lejtösődve megy át, a ventrális felé kissé kihegyezett hátsó csúcs* 
szegélybe, mely a hátsó dorzálisszöglethez lankás lejtővel csatlakozik (I. Tábla, 1. ábr.). A  bal teknő 
oldalkörvonalban a jobbnál jóval zömökebbnek látszik. Elülső tompábban domború íve, valamivel me* 
redekebb lejtővel megy át a hátoldali ívbe. Az elülső dorzálisszöglef alig kiemelkedő dombja, csak alig 
észrevehető homorú mélyedéssel megy át a.hátoldali, fokozatosan lejtösödő ívbe. Észrevétlen csatlako* 
zík a hátsó derzális ívhez, amely meredekebb lejtőt formálva megy át a ventrális felé kihegyesedő hátsó 
csúcsszegély ívébe (I. Tábla 4. ábra). A  ventrális élkörvonal elliptikus, a dorzális élkörvonal inkább 
ovális. A  ventralis élkörvonal elülső íve jóval hegyesebb, mint a hátsó. Az oldalívek egyenletes lapos 
ívet formálva futnak le. Az érintkezésivonal ebben a nézetben csak kissé hullámos (I. Tábla 2. ábra). 
A  dorzális élkörvonalra jellemző, hogy midkét oldalíve az elülső harmadban enyhén bemélyedt. Ebben 
a nézetben az érintkezésivonal közepén egyenletesen domború (I. Tábla 4 ábra).

A  feknők falazata aránylag vastag és jómegfarfású, de az erős pirites átifafodoftsága nratt a 
díszítés, az izombenyomaíok és a íeknőszegély finomabb szerkezeti viszonyainak megfigyelése lehetetlen 
volt. Erősebb nagyítással ráesőfényben a feknők felülete finoman, sűrűén szemecskézeífnek látszik; sza* 
bályíalanul elszórva felü'cti likacscsafornákkal. Egész példányokat is vizsgálhattam, de felbontásuk az 
erős összcementeződés miatt még előzetes kezeléssel sem sikerült.

A  nőstény ($ ) lényegében megegyezik alakra oldalkörvonalban a hímmel, de annál mindig 
zorr.ökebb. A jobb teknő kissé hegyesebben kerekített elülső íve fokozatosan lejfősődve megy át a hátsó 
dorzálisszögletbe. A  háíoldali szegély íve innen egyenes lejtővel észrevétlen megy át a hátsó dorzális* 
szögletbe. A  ventrális ív közepe fáján csak igen enyhén homorú, majd kissé lejtősödve, de észrevétlen 
csatlakozik a ventrális felé kissé kihegyesedő csúcsszegéK hez. A  hátsó dorzális szögletből kiindulva, a 
hátsó csúcsszegély íve enyhén domború (I. Tábla 9. ábra). A  bal teknő oldalkörvonalban már jóval 
közelebb áll a híméhez. A  ventrális ív itt erőteljesebben bemélyedt. A  hátsó csúcsszegély a ventrális 
felé alig kihegyesedő, íve lekerekített. Az enyhény domború hátoldali ív az elülső csúcsszegélybe észre* 
vétlen megy át, mi g a hátsó csúcsszegélybe a hátsó dorzálisszögleífől kezdve kissé meredek lejtővel csat* 
lakozik (I. Tábla 10. ábra). É  Ikervonalban a feknők nyúlt ellipszis alakúak. A  balfeknő benyomoffsága 
miatt az oldal ív egyenes lefutásúnak látszik. Ventrális nézetben az elváiaszlóvonal közepén domborúan 
ívelt. A  szabad peremöv benővésivonalának lefutása halványan látható, a csúcsszegélyek felé erősen 
megközelítve a külsőperemvonalaf. Ebből következik, hogy a szabadperemőv diszfálismezője igen kés* 
kény lehet. A  jobb teknő közepe táján csak két záróizombenyomaf volt látható (I. Tábla 9. ábra).

A  feknők ventrális élkörvonalban nyúlt ellipszist alkotnak (I. Tábla 11. ábr.); az oldalívek 
egyenletesen domború lefutásúak. A  dorzális nézetben az oldalívek szintén egyenletesen domború lefu*. 
tásúak, de valamivel tompábban kerekített elülső és háfsócsúcsof formálnak (I. Tábla 12. ábra).

A  tiszabereki szármáfikum felsősziníjének 1266’“ú— 1290'90 m közötti márgás agyagjában e faj 
meglehetősen gyakori és jellemző.



2. A M  P L O C Y P R IS  S IN C E R A  sp. nov. 

(I. Tábla 5 —8. ábra.)

Hossza: Г 59 mm., szélessége : 0T5 mm., magassága : 0'35 mm. (ОТО mm.').

À  jobb teknő kissé hegyesen kerekített elülső íve észrevétlen megy át a hátoldali ívbe, mely 
elülső harmadában igen enyhe halmot alkot. Innen a hátoldali ív enyhén lejtősödve megy át az aránylag 
jól elkülönült dorzális szögletbe. Az oldalkörvonal hátsó íve a centrális felé hajlóan krhcgycscdő, míg a 
vcntrálisba észrevétlen megy át. A  ventrális ív elülső harmadában bemélyedt, majd a hátsó teknő» 
szegélyhez domború ív.vel csatlakozik (I. Tábla 5. ábra).

A  bal teknő a jobbnál ugyan valamivel zömökebb, de az oldalkörvonal egyes íveinek lefutásában 
lényegileg megegyeznek. Az előlső ív valamivel tompábban kerekített, s míg a vcntrálisba észrevétlen, 
addig a hátoldaliba, közvetlen a mellső dorzálisszöglcí előtt, enyhe bemélyedéssel megy át A  hátoldali 
ív enyhén domború lefutású (I. tábla 6. ábra).

A  teknők élkörvonalban nyúlt ellipszist formálnak, Dorzális nézetben, az oldalívek egyenletes 
lefutásúak. A z elválasztóvonal csak kissé hullámos. Az oldalívek úgy az elülső, mint a hátsó szaka» 
szón egyenletesen kerekített csúcsban csatlakoznak egymáshoz (I. Tábla 6. ábra). Ventrális élkörvonal» 
ban a teknők csaknem szabályos ellipszis alakot mutatnak. Az egyenletes lefutású oldalívek úgy az 
elülső, mint a hátsó szakaszon kisé hegyesebben kerekített csúcsban találkoznak. Az érintkezésivonal 
középső szakaszán kidomborodik, s így lényegében a bal íeknőnek a jobbra való erősebb rátolódásáf 
mutatja (I. Tábla 8. ábra).

A  teknők falazata vékony és áttetsző. Oldalfelületükön csaknem teljesen simáknak tűnnek fel, 
szabálytalanul és gyéren felületi likacscsatornákkal, amelyek főleg a csúcsszegélyek felé gyakoribbak: 
A  jobb teknőn négy elliptikus záróizombenyomat és ezek felett a két mandibularis izombenyomat volt 
látható (I. Tábla 5. ábra). A  teknők szétbontása az erős összecementcződés következtében, még előzetes 
kezelésre sem sikerült. így a peremőv és zárósperem finomabb szerkezeti viszonyai pontosan meg» 
állapíthatók nem voltak. Erős átvilágítás mellett azonban, mindkét oldali teknőn megfigyelhető, hogy 
a szabad peremőv feltűnően széles. A  benövésivonal párhuzamosan fut le a külső pcremvonajlal. 
A  benövésivonalról eredő peremlikacscsafornák alakját, elhelyezkedését és egymáshoz való viszonyukat 
egy jobb teknőn, centrális élkörvonalban figyelhettem meg. E  nézetben a belső peremvonal és 
a benövésivonal a ventrális peremővön egymást erősen megközelíti, de nem esik össze. A  perem» 
likacscsatornák alapi részükön kisebb»nagyobb torkolatot mutatnak ; általában- egyenes lefutásúak, el nem 
ágazók cs rövidebb, vagy hosszabb lefutás ufán kihegyeződnek, s valószínűleg itt a külső peremvonal 
közelében lefutó peremajak élvonalán belül végződnek. A  peremajak lefutása, csak részben volt megálla» 
pithafó. A  bal teknőn az elválasztóvonalat adó külső pcrcmvonal közelében fut és ezt az elhelyezkedést 
a csúcsszegélyeken is megtartja (1. Tábl. 8. ábra).

Feltűnő és a fajra rendkívül jellemző a pcrcmlerneznek, vagyis a belső fcknőlamelláknak meg» . 
meszesedéit és a szabadperemov mind három, de különösen ,az elülső» és hátsó szakaszán észlelhető 
rendkívüli fejlettsége. Ezzel szemben a zárosperem, mint keskem őv vonul végig a hátoldali szegélyen.



Valószínűleg fogdudor, illetőleg fogsor nélküli, tehát dysodonf típusú.' A  szabad perciiiőv liaiáfőzottan 
kétlèmezes és lényegében azonos felépítésű mindkét oldali teknőn (I. Tábla 5, 6, T cs 8. ábra).

Àz Àmplocypris sincera sp. no\ . a tisztabcrcki szármátikuni felső szintjenek 1266'-°— 1290'00 
m. közé települt márgás agyag faunájának leggyakoribb faja.

3. A M P L O C Y P R IS  V IL L O SA  sp. nov.
(H. Tábla 1 — 4. ábra.)

Hossza: 1’98 mm., szélessége: 0'92 mm., magassága; 0T 8 ( 1 *56) mm:

A jobb teknő oldalkörvonalára jellemző, hogy az elülső íve keskenyebb és egyenletesen kere
kített, míg a hátsó íve kissé kihegyezett. Az elülső csúcsszegély domborúan kerekített íve a hátoldaliba 
lejtősödre, míg a hasoldaliba egyenletesen meredekké váló ívvel észrevétlen megy át. A  ventralis ív- 
középső szakaszán jelentékenyen bemélyedt, majd észrevétlen megy át a hátsó ívbe, A  hátoldali ív 
laposan domború és a dorzálisszöglcítől kiindulva, szinten domború ívvel csatlakozik a hátsó szegély 
mellfelé kissé kihegycsedő ívéhez (II. Tábla 1. ábra). A  bal teknő elülső íve szélesebb és enyhébben 
domború ; a szomszédos szegélyek ívébe észrevétlen megy át. A  ventralis ív középen bemélyedt cs 
észrevétlen halad át a hátsó csúcsszegély erősebben kihegyezett ívébe. A  háíoldali szegély enyhén 
domború íve egyenletes lefutású (II. Tábla 4. ábra).

A  teknők élkörvonalban nyúlt ellipszist formálnak. Venírális élkörvonalban oldalívek egyenletes 
lefuíásúak; az elülső csúcs tompábban kerekített, mint a hátsó. Az elválaszfóvonal középső szakaszán 
domború (II. Tábla 2. ábra). A  dorzális élkörvonal oldalívei egyenletes lefuíásúak és e nézetben az 
elülső csúcs íve hegyesebben kerekített. Az elválasztóvonal egyenes vonalban köti össze a csúcsíveket 
(II. Tábla 3. ábra).

A  teknők falazata meglehetősen vastag, gyengén áttetsző, de az erős pirites bevonata miatt, a 
felszíni díszítés pontosan nem volt megfigyelhető. Szibálytalanul és gyéren elszórva kerekded bemélye
dések láthatók, melyeknek lumene erősebb áfcsőfényben a falazat környező részénél jóval áttetszőbb. 
Ventralis élnézetben az  elválasztóvonal középső szakaszán, vagyis a teknőszegély kidomborodó részén, 
az ajakvonalon bellii, egy sorban négyszögletes bemélyedések láthatók (II. Tábla 2. ábra). A  centrális 
izombenyoinafok kissé a ventrális felé tolodoííak. A  záróizombenyomatok száma 5 és ezek felett a 
szabálytalan elliptikus körvonalú, jóval kisebb 2 mandibuláris izombenyomat látható. A  csúcsszegélyek 
táján gyéren és szabálytalan elhelyezkedésben felületi likacscsatornák mutatkoznak (II. Tábla 1. ábra).

A  tisztabcrcki szármátikuni felső szintjének 1089'!0— 1105''° m. között települt márgás agyag
jában az Amplocypris villosa sp. uov. csak gyéren fordult elő.

4. A M P L O C Y P R IS  SIM PL E X  sp. nov.
(II. Tábl. 5 . - 8 .  ábra).

Hossza: 1'65 mm., szélessége: ÚTI mm., magassága; 0'32 (0'65) mm.

Л КОС KX OSTliÁCODAR Í9

A bal teknő oldalkörvonalának elülső íve egyenletesen kerekített, s a szomszédos szegélyek 
ívéhez észrevétlen csatlakozik. A  ventrális ív a középső szakaszán, kissé bemélyedt, majd enyhén dóm*
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ború ívvel megy át a mellfelé kissé kihegvesedő hátsó csúcsszegély ívébe. A z oldalkörvonal hátoldal! 
íve csaknem egyenes lefutású, s közepe táján alig észrevehetően bemélyedf; a szomszédos s z e g é ly e k  

ívébe észrevétlen megy át (II. Tábl. 6. ábra).
A  jobb teknő • oldalkörvonalának elülső íve már valamivel hegyesebben kerekített, s míg a 

ventrális ívbe észrevétlen, addig a hátoldali ívbe meredek lejtővel megy át. A  kissé domború elülső 
dorzális szögletből kiindulva, a hátoldali ív csaknem ' egyenes lefutású,, majd észrevétlen megy át, a 
mellfelé kissé kihegyesedő hátsó csúcsszegély ívébe. A  ventrális szegély ívének középső szakasza már 
jóval bem-lyedfebb, mint a bal ieknőn (II. Tábl. Г. ábra).

A  íeknők élkörvonalban megnyúlt ellipszist formálnak. A  laterális részek benyomoffsága és a 
jobb teknő hátoldali részének hiányossága miatt, az oldalívek pontos lefutása nem állapítható meg. A  
dorzális nézetben az oldalívek valószínűleg egyenletesen domború lefutásúak és csak kissé hegyesen 
kerekített csúcsívben egyesülnek (II. Tábla 5. ábra). A  ventrális. nézetben az oldalíveknek már jelen
tékenyebb lapííoítsága állapítható meg. Az elülső csúcs hegyesebben kerekített, míg a hátsó valamivel 
tompábban (II. Tábl. 8. ábra).

A  íeknők falazata aránylag vékony és egyes helyeken áttetsző. A  felület simának látszik és 
főleg a csúcsszegélyek táján, elszórtan felületi likacscsatornák láthatók. A  centrális izombe.nyomatok nem 
voltak megfigyelhetők.

A  szabad peremöv finomabb szerkezeti viszonyaira nézve, a feknők külső felülete felől, a 
következők voltak megállapíthatók. A  szabad peremövre elsősorban a feltűnően fejlett peremiemet 
jellemző. Kiterjedése és a belsőperemvonal pontos lefutása azonban nem volt megállapítható, mert a 
peremlemez elülső- és hátsó feknőszegély szakaszon proximálisan töredezett. A  ventrális szegélyen 
maradt meg épségben. Itt főleg élnézetben jól látható, hogy -a benövésivonal és a belsőperemvonal 
egybeolvadt. Az egyenes lefutású és el nem ágazó .peremlikacscsaíornák a benövési von álon többé* 
kevésbbé kiszélesedett alappal erednek. Ugyláíszik, a legtöbb - peremi:k’acscsatorna a per'emájak élvonala 
és a belső ajakvonal között végződik ; néhánynak a végződését az egykori sorié к bazális része jelzi, 
apró sötét pontocskák alakjában (II. Tábla 8. ábra).- Az claj;ő- és hátsó peremövön a benövésivonal 
a külső peremvonal közelében és azzal párhuzamosan fut le (II. Tábla 6. 7. ábra). A  peremajak 
valószínűleg a .külső peremyonaloa, vagy annak közelében helyezkedik el ; legalább erre mutatnak a 
ventrális peremövön megfigyelhető viszonyok. Az elülső* és hátsó • peremövön a peremlikasscsatornák 
valószínűleg egyenes lefutásúak és gyérebben helyezkednek el, mint a ventrális peremövön. A  szabad 
peremöv a vázoltak szerint kétlemezes típusú, rendkívül fejlett proximalis mezővel, vagyis peremkmezzel. 
Hasonló viszonyok figyelhetők meg a Amploçypris sincera sp. novainál is (I. Tábla, 5 . - 6 .  ábra). 
A  zárosperem finomabb szerkezete nem volt megállapítható. Valószínűnek tartom, hogy az dysodo.nt 
típusú, s felépítésében lényeges szerepet a külső záróléc és a peremajak játszik.

Az Àmplocypris simplex sp. nov. a fiszfabereki szármátikum felső szintjének 1291 '05—131440 
m. közötti margás agyag faunájának leggyakoribb faja.

âô
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5. A M P L O C Y P R IS  M U N IT A  sp. nev.

(Tábla 9—12. ábra.)

Hossza: HO mm., szélessége: 0'80 mm., magassága: 04 0  (0*80) mm.

À  teknők oldalkörvonalban megnyúlt- veseformát mutatnak. A  jobb teknő eliTsô íve szélesebb, 
mint a hátsó és egyenletesen kerekített. À  háfoldali ívbe fokozatosan lejtősödve, míg a venfrálisba ész
revétlen megy át. A  háfoldali ív középső szakaszán csaknem egyenes lefutású, majd fokozatosan lejtő» 
södve megy át a tompán kerített hátsóívbe. A  ventrális ív középső szakaszán enyhén bemélyedt, aszom» 
szédos ívekbe pedig észrevétlen megy át. A  bal teknő elülső íve jóval szélesebb a hátsónál. A  hát» 
oldali ívbe fokozatosan lejtősödve, míg a venfrálisba észrevétlen megy át. A  ventrális ív egyenes lefutású. 
A  háfoldali ív csak igen enyhén domború, csaknem párhuzamos lefutású a ventrális ívvel, legalább 
is a középső szakaszán. A  hátsó dorzálisszögleíből fokozatosan lejtősödve, majd észrevétlen megy át a 
hátsó tompán kerekített-ívbe (II. Tábla 9 —12. ábra).

A  teknők élkörvonalban ellipszist formálnak. Dorzális élkörvonalban az oldalívek egyenletes és 
domború lefutásúak; mindkét csúcsív kissé tompán kerekített (II. Tábl. 10. ábra). Ventrális élnézefben 
is egyenletes, de valamivel domborúbb lefutásúak az oldatívek. A  külső csúcsív jóval hegyesebben kere» 
kitett, mint a hátsó. Az elválaszfóvonal középső szakaszán kidomborodó (II. Tábla 11. ábra).

A  kagylók falazata aránylag vastag, alig áttetsző. A  felszín egyenletesen szcmcsézettnek lát» 
szik. A  csúcsszegélyek táján elszórtan néhány felületi likacscsatorna látható; a laterális részeken is gyéren 
és szabálytalanul helyezkednek el. A  jobb teknőn 4 nyúlt ellipszis alakú záróizombenyomai volt, s ezek 
fölöít egymástól elfávolodoítan 2 mandibularis izombenyomat látható (II. Tábla 9 és 12. ábra).

A  teknők előzetes kezelésre sem voltak szétválaszthatok. Erős áteső fényben csak azt állapít» 
haffam meg, hogy a szabad peremőv kéflemezes típusú. Az elülső peremővön a diszfális» és proximá» 
lis mező közel egyforma széles és a benövésivonal közel párhuzamosan fut le a külső peremvonallal. 
A  hátsó peremővön úgylátszik a disztális»mező szélesebb a. proximalis mezőnél. A  belső peremvonal 
lefutásában a két oldali teknő egymástól lényegesen eltérőnek látszik, mégpedig a ventrális szegélyen. 
Ugyanis a bal-teknőn határozottan kivehető, hogy az elülső dorzálisszöglef fájáról kiindulva, a belső» 
peremvonal domború íve, meredeken lejtősödve megy át a ventrális peremőv befelé domború ívébe. 
Megállapítható nem volt, de feltehető, hogy a ventrális peremővnek e középső szakaszán a belsőperem» 
vonal es a benövésivonal egybeesik (II. Tábla 12. ábra). A  jobb teknőn ezzel szemben a ventrális 
szegély jóval keskenyebb ővű, A  belsőperemvonal mintha a külsőperemvonal közelében futna le. A  
zárosperem a jobb teknőn jóval szélesebb övben fut le, mint a bal teknőn. A  zárosperem szerkc» 
zefe nem volt megfigyelhető. Valószínűnek tartom, hogy a zárosperem mint az Am phcypns-eknél álfa» 
Iában, dysodont típusú, lénvegében a külső záróléc és a peremajak építi fel.

Az Amplocypris munita sp. nov. a fisztabereki szármáfikum felső szintjének 1 266'^^—-1290'<?0 
m közé települt márgás agyag fanuájának igen ritka faja.
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t>. ÄMPLOCYPPjS .ANGOLÁT.* sp. twv.

(Hl. T ibia 1—4. ábra.)

I fossza ! Г65 mm. szélessége: OTf mm, magassága: Ö'4Ö (0'80) mm.

Ä  teknők .oldalkörvonalban szögletes alakot mutatnak, főleg a jobb feknők, míg a bal ícknők 
inkább nyúlt ellipszist alakúnak.. A  jobb teknő magas domború íve a ventrálisba észrevétlen, a háfol- 
daliba fokozatosan lejtősödvc megy át. A  hátoldali szegély íve a fejlett dorzálisszögletből kiindulva eny
hén bemélyed, majd a hátsó dorzáiisszögleí után erősen lejtősödvc, de észrevétlen csatlakozik a hátsó 
ívbe. A, ventrális ív középső szakaszán fokozatosan bemélyed, majd . domború ívvel csatlakozik a hátsó 
csúcsszegély ívéhez, melynek kissé inelifelé álló hegye egyenletesen kerekített (III. Tábla. 1. ábra). A  
bal teknő magas domború íve észrevétlen megy át a szomszédos szegélyek ívébe. A  hátoldali szegély íve 
egyenes lefutású általában, csak a középső szakaszán alig észrevehetően bemélyedt. A z erősebben fej
lett hátsó dorzálisszögleiből fokozatosan lejtősödvc, észrevétlen megy át a hátsó, csúcsszegély mellfclé 
hegyesebb ívébe. A  ventrális ív középső szakaszán enyhén bemélyedt (III. Tábla 4. ábra).

Kikörvonalban csaknem szabályos ellipszist mutatnak a záródott teknők mindkét nézetben. A  
ventrális élkörvonal oldalívei egyenletesen domború lefutásúaki Az elülső csúcsív valamivel hegye
sebben kerekített, mint a hátsó (Ifi. Tábla 2. ábra). A  dorzális élkörvonal oldalívei szinten egyenlete
sen domború lefutásúak. Ebben a nézetben is a hátsó csúcsív jóval szélesebben kerekített (III. Tábla 3. 
ábra). Mindkét nézeiben az elválasztóvonal hullámos lefutású, A  ventrális nézetben jelentékenyen ki
domborodik a középső szakaszon, míg a dorzális nézetben a hátsó csúcs felé mutat enyhe domborla- 
to t’(III. Tábla 2 — 3. ábra).

A  teknők falazata aránylag vastag és gyengén áttetsző. A  felület egyenletesen szeircsézeit- 
nek látszik. A  csúcsszegélyek szakaszán elszórtan, néhány felületi likacscsatorna figyelhető meg. A  fi
nomabb héjszerkezeti viszonyok, valamint a centrális izombenyomatok nem voltak megállapíthatók.

A  szabad peremőv szerkezetére nézve a bal teknőn megállapítható, hogy a külső peremvonal köze
lében és azzal párhuzamosan fut le a benővésivonal, még pedig a csúcsszegélyek szakaszán. A  belső 
percmvonal jelentékenyen távolabb, s a külső pcremvonallal közel párhuzamosan fut le (III. Tábla 4. 
ábra). Ventrális élnézeíben jól kivehető, hogy a belső peremvonal és a benővésivonal egybeesik ; a 
peremajak élvonala pedig a külső peremvonal szomszédságában fut le. A  peremlikacscsatornák egyenes 
lefutásúak és többé-kevésbbé öblös alappal erednek. Végződésük a peremajakon belül ismerhető tel, 
azokból a sötét pontokból, amelyek az egykori soríék bazális helyét mutatják. Amennyire így áteső fény
ben, de a külső felületről megállapítható, kétféle peremlikacscsaloma figyelhető meg. A  vékony és ki- 
hegyesedő, hosszabb likacscsatornák között rövidebbek és valamivel szélesebbek erednek. Ezek sötét, ke- 
rekded pontokban végződnek cs többnyire széles, öblös alappal erednek, valószínűleg az egybeolvadó
zóna mélyebb szintjében (III. Tábla 2. ábra). A  csúcsszegélyek szabad peremővén a pcremlikacscsa- 
tornák bizonyára egyenes lefutásúak és gyéren helyezkednek cl. A  szabad peremőv ezek szerint kétlc- 
mezes, melyre elsősorban a széles, erősen fejlett proximáils mező (peremlemez') jellemző. A zárosperem



isSkUÍ.liN OSTÜACüDAÜ 3 á

Szerkezete nem voit megy figyelhető. Keskeny ővét bizonyára a külső záróléc és a peremajak formálja, 
anélkül, hogy fog- vagy fogsorképletek alakultak volna ki. A  zárosperem tehát dysodont íipusú.

Az Amplocypris angulata sp. nov. a tisztabereki szármátikum felső szintjének 1266-20—129090 
m. közötti inárgás agyag faunájának elég gyakori faja.

' .  A M P L O C Y P R IS  M IN U T A  sp. nov.
(III. Tábla 5 . - 8 .  ábra.)

Hossza: 1 '30 mm., szélessége: 0T8 mm., magassága: 0'35 (CT1) mm.

A  teknők oldalkörvonalban rövid veseformát mutatnak. A  jobb teknő kissé mellfelé hajló, 
egyenletesen kerekített, domború elülső íve az elülső dorzálisszögletbe lejtősödve, a ventrális ívbe észre
vétlen megy át. A  hátoldali ív a két dorzálisszoglet közti szakaszán igen enyhén bemélyedt, majd 
meredek lejtővel észrevétlen megy át a hátsó ív tompán kerekített csúcsába. A  hátsó dorzálisszögletből 
csaknem egyenes lejtővel megy át a hátsó ívbe (ПГ. Tábla 6. ábra).

A  bal teknő elülső íve a kissé tompán kerekített és mellfelé forduló csúcsából a ventrális ívbe 
észrevétlen, a hátoldali ívbe enyhén domború lejtővel megy át. A  háfoldali íve egyenes lefutásúnak 
látszik, de a valóságban igen enyhén domború. A  ventrális ív középső szakaszán alig észrevehetően 
bemélyedt és észrevétlen megy át a hátsó ív tompán kerekített csúcsába, A  hátsó ív a dorzálisszögletbe 
szintén közel egyenes lejtővel megy át (III, Tábla T. ábra).

Elkörvonalban a teknők ovális formát mutatnak. Dorzális élkörvonalban az oldalívek egyen* 
leíesen domború lefutásúak. Az elülső csúcsív jóval hegyesebb, mint a hátsó (III. Tábla 5. ábra). 
Ventrális élkörvonalban az oldalívek egyenletesen domború lefutásúak. Az elülső csúcs hegyesen ke re* 
kitett, a hátsó csúcs tompább ívben fut le (III. Tábla 8. ábra). A  dorzális nézetben az elválasztóvonal 
egyenes lefutású. Ventrális nézetben az elválasztóvonal hullámos. Középső szakaszán erősen kifelé 
domborodó, mutatva a jobb teknőnek a balra való jelentékeny reátolódását.

A  teknők falazata meglehetősen vastag, s csak helyenként gyengén áttetsző. A  felület csaknem 
teljesen simának látszik, áteső fényben pedig egyenletesen szemcsézettnek. A  jobb teknőn 4 ovális 
záróizombenyomat, ezek előtt a ventrális felé rendeződve, jóval kisebb 2 elliptikus mandibuláris izom* 
benyomat látható. A  falazat finomabb szerkezeti viszonyai, valamint a teknőszegély belső peremének 
szerkezete egyáltalában nem volt megfigyelhető. Erős áteső fényben, ventrális élnézetben a benÖvésivo* 
nal cgy*egy részlete volt csak megállapítható. Az Âmplocypris minuta sp. nov. a tisztabereki szármáik* 
kum felső szintjének 10Г9'40^-1105T0 m. között települt márgás agyag faunájában igen ritka faj.

8 . A M P L O C Y P R IS  SU B A C U T A  sp. nov.

(III. Tábla 9 —1 2 . ábra.)

Hossza : 2'45 min, szelessége Г05 mm, magassága: 0'38 (O'fb) mm.

Az itt leírt Amplocypris-eк között a leghosszabb faj, amelynek oldalkörvonalára jellemző a hátsó 
ív feltűnő kihegyezellsége.

A jobb teknő erősen megnyúlt veseformát mutat. A  magasan domború elülső ive kissé a ventrális



felé hajlott, s míg a hátoldali ívbe meredek lejtővel, addig -a venirálísba észrevétlen megy át. À hátoldalt 
ív az elülső dorzális szögletből kiindulva fokozatosan domborodó és legmagasabb fokát a hátsó dorzális 
szöglet táján éri el. A  teknő egyúttal ebben az irányban a legszélesebb. A  ventrális ív az elülső har* 
madában jelentékenyen bemélyedí, majd innen fokozatosan domborodó ívben észrevétlen megy át a hátsó 
ívbe, mély a ventrális oldal felé, mielőtt a lefelé néző, erősen kihegyezett csúcsba átmenne,jgen enyhe 
beöblösődést mutat. A  hátsó dorzális szögletből kiindulva, rövid szakaszon még enyhén domború, majd 
fokozatosan, de enyhén homorú ívvel megy át az oldalkörvonal a hátsó ív csúcsára (III. Tábla 9. ábra).

A  bal teknő a jobbnál szélesebb, zömökebb. Az oldalkörvonal elülső szélesebb és szintén a 
ventrális felé hajló, magas és egyenletesen kerekített domború íve a legnagyobb magasságát a hátsó dor- 
zálisszöglei táján éri el, majd onnan valamivel meredekebb, de egyenletes lefutású ívvel megy át a hátsó 
ívbe. A  ventrális ív az elülső harmadában már enyhébben bemélyedt és csak alig domború ívvel megy 
át a hátsó ív csúcsába. A  bal teknő hátsó ívének csúcsa a szomszédos ívszakaszok felé nem mutat oly 
fokú homorodást, mint a jobb feknőé (III. Tábla 12. .’ábra).

Az élkörvonal a két féle nézetben egymástól lényegesen eltérő idomot mutat. Ugyanis dorzális 
élkörvonalban a teknők erősen megnyúlt ellipszist, ventrális élkörvonalban pedig megnyúlt ovális alakot 
formálnak. Dorzális élkörvonalban az oldalívek egyenletes és laposan domború vonalban futnak le. Az. 
elülső csúcsív hegyesen kerekített,, addig a hátsó az oldalívek jelentékeny beöblösődésc után, határozottan 
elkülönült hegyet alkot (III. Tábla 10. ábra). A  ventrális élkörvonalban az oldalívek egyenletes és fo
kozatosan domborodó lefutásúak. Az oldalívek legynagyobb magasságukat a hátsó . harmadban érik el. 
Innen fokozatosan lejtösődve, majd csak enyhén beöblősödve mennek át, a rövid és kissé tompán kere
kített hegyébe a hátsó csúcsívnek. Az elülső csúcsív hegyesen kerekített (III. Tábla 11. ábra). A  ventrá
lis érintkezésivonal hullámos lefutású, középső szakaszánjddomborodó, mutatva a bal teknő ventrális 
szegélyzónájának a jobbra való rátolódását (III. Tábla 11. ábra). A  dorzális érintkezésivonal egyenes 
lefutású (III. Tábla 10. ábra).

A  teknők falazata aránylag vastag és helyenként csak gyengén áttetsző. A  külső felület csak
nem teljésen sima ; erős áteső fényben egyenletesen szemcsézetfnek látszik. Mindkét ' oldali teknő kö-- 
zepc táján 3 záróizombenyomaí s ezeken, ferde vonalon 2 mandibuláris izombenyomat látható, A  tek
nők pirités bényomafa és összecementeződése^miatf a szabadperemőv cs a_záróperem finomabb szerke
zeti viszonyai nem voltak megfigyelhetők.

Az Àmplocypris subacuta sp. nov. a tisztabereki szármáíikum felsőszintjének 1089'40— 1 105 *’° 
m. közé települt márgás agyag faunájának igen jellemző, de ritka faja.

9. A M P L O C Y P R IS  M A R G IN A T A  sp. nov.

(IV. Tábla 1—4 ábra; 14—1Г. szöv. ábra).

Hossza: 2 ‘ac mm., széjessége: T1® mm., magassága: 0 -42 (0 mm.

A  teknők oldalkörvonalban magas veseformát"mutatnak. A  jobb teknő oldalkörvonalának elülső 
íve szélesen és magasan domború, kissé ventrális felé hajlott. Az elülső ív a venírálisba észrevétlen, 
addig a hátoldaliba enyhe bemélyedéssel megy át. A z  elülső dorzálisszögleíe fejlett halmot alkot, s innen
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kezdve a hátoldali ív középső szakasza homorú lefutású. A . gyengébben fejlett hátsó dorzálisszögletből 
fokozatosan lejtősödve megy át a ventrális felé álló, tompán kerített hátsó csúcsívbe. Az oldalkörvonaí 
ventrális íve középső szakaszán jelentékenyen beöblösödött és a szomszédos ívekbe észrevétlen megy át 
(IV, Tábla 1. ábra). À  bal teknő szélesen kerített domború íve a venfrálisba észrevétlen, mig a hát* 
oldali szegély elülső dorzálisszögleíébc beöblösödötfen megy át. A  bal teknő elülső dorzálisszögleíe erőseb* 
ben fejlett, mint a jobb teknőn, viszont a középső szakaszán jóval enyhébben homorú. A  hátsó dorzális* 
szöglet laposan domború íve, alig észrevehető homorulattal megy át a hátsó ívbe, melynek hegye jobban 
a ventrális felé hajló és hegyesebben kerekített. A  ventrális ív középső szakaszán jelentékenyen beöblösö* 
dött, s a szomszédos ívekbe észrevétlen megy át (IV. Tábla 4. ábra).

A  feknők élkörvonalban csónakformát mutatnak. A  dorzális élnézetben az oldalívek egyenletesen 
domború lefutásúak, legnagyobb magasságukat a középtájon érik el. Ügy az elülső, mint a hátsó csúcsív 
kihegyesedő, de az oldalívek itt elválnak egymástól, miért is a csúcson elég jelentékeny bevágódás jelent*' 
kezik (IV. Tábla 2. ábra). Valószínűleg a külsőszegélyléc erőteljes kifejlődés háti nézetben 
szakadatlan lefutású. A  ventrális élnézetben az oldalívek a középső szakaszon domborúbb le* 
futásúak és míg az elülső csúcsba enyhén, addig a hátsó csúcsba mélyebben beöblösödve mennek át. 
Ügy az elülső, mint a hátsó csúcsív e nézetben bevágódott. A  jobb teknő külső szegélyléce sűrűén 
álló apró fogacskákra tagozódott. A  külső szegélylécnek ez a diffcrénciálódása a bal teknő szegélylécén 
nem volt ennyire határozottan felismerhető (IV. Tábla 3. ábra). Mindkét nézetben az elválaszfóvonal 
kissé hullámos lefutású. Ventrális nézetben jól látható a bal teknőnek, a középszakaszon a jobb teknőre 
való. kisebb fokú rátolódása.

A  teknők falazata aránylag vékony és áttetsző. A  külső felület egyenletesen szemcsézettnek 
látszik. Heiyenkint sűrűn, apró kerekded és világos terecskékkel díszített. Valószínűleg e kerek terecskék 
az egész laterális felületen, legalább is a benövésivonalig elterjedtek. Ventrális élnézetben, erős áteső 
fényben az apróbb terecskék között, szabálytalanul elszórva nagyobb, szintén kerek bemélyedések láthatók. 
A csúcsszegélyek szakaszán gyéren elhelyezkedő felületi likacscsatornák is észlelhetők. Jellemző e faj 
díszítésére, hogy a teknők hátsó harmadában 3—6 enyhén ívelt, párhuzamos vonal fut le, amelyek 
mentén az apró kerekded terecskék jóval sűrűbben rendeződtek. E  vonalak vájjon a falazat külső, finom 
redőzölfségéfől, vagy pedig, a belső felületen valamely szerv benyomafától erednek, megállapítható 
nem volt. A  nagyobb terecskéknek bizonyos irányú rendeződöttségét gyaníthatjuk azokból a poligonális 
terecskék bői,, amelyek ventrális élnézetben a belsőperemvonal tájékán, egy vonalban sorakoznak fel. 
A  bal teknő középszakaszán 4 záróizombenyomat volt megfigyelhető. Az elülső szegélyeken apró 
peremfogacskák láthatók, amelyek a hátsón teljesen hiányoznak.

A  teknők áttetszősége lehetővé tette a szabad peremöv lényeges szerkezeti elemeinek a meg* 
figyelését. A  fajra igen jellemző, hogy az elülső peremövön a diszfális mező szélesebb, mint a 
proximális mező, vagyis a belső peremlemez. A  hátsó peremövön a proximális mező csak valamivel 
szélesebb a disztális mezőnél. -A benövésivonalhoz a belsőperemvonal tehát aránylag közel esik, a 
ventrálison valószínűleg egybeesik. A  benövésivonalról három féle peremlikacscsaíorna ered. A  legtöbb 
peremlikacscsatorna egyenes, vagy csak kissé hajlott és el nem ágazó; fokozatosan elvékonyodó és a 
peremajak táján végződik el. Különösen a ventrális felé, néhány villásan elágazó peremlikacscsatorna
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jelentkezik. A  leírt peremlikacscsatornák között gyéren elhelyezkedő, rövidehb és szélesebb likacscsatornák 
láthatók, végükön sötét pontok, az egykori sörték bazális részét jelzik. Különösen a bal teknőn jól 
kivehető, hogy a peremajak a külső peremvonal közelében, azzal párhuzamosan fut le, úgy az elülső, 
mint a hátsó szabad peremövön (IV. Tábla 1. és 4. ábra). A  zárosperem szerkezete nem volt fel
tárható. Valószínűnek tartom, hogy azt lényegében a differenciálatlan külső záróléc és a peremajak 
alkotja, tehát dysodoní típusú.

Az elülső- és a hátsó szabadpercm egy töredékes bal teknő belső oldalán volt megfigyelhető. 
Közlését célszerűnek találtam azért is, hogy a kétféle nézetben elemezhető peremviszonyok összeha* 
sonlithatók, illetőleg kiegészífhctők legyenek (14. ábra a —b).

A  szélesen kerekített elülső peremővre jellemző a külsőperemvonalon jelentkező pcremfogacskák 
sora és a fejletlen peremlemez. A  - hátoldali szegélyből kiindulva a peremajak élvonala a külső 
peremvonal közelében és azzal párhuzamosan fut le. Az elülső peremőv középső szakasza után, vagyis 
a ventrálisba átmenő részén, a peremajak és a külső peremvonal egybeesik, s valószínűleg igy vonulnak 
végig a venfrális peremővön is. A  benövésivonal a peremükrcscsatornák eredési idomának megfelelően,

csak kissé hullámos lefutású ; általában a peremajak* 
kai párhuzamosan helyezkedik el. A  likacscsatornás' 
őv a disztális*mezőnek a peremajak élvonaláig kifér* 
jedő részén helyezkedik el. Lényegesen nagyobb szám* 
ban fordulnak elő a közel egyenes lefutású, fonalas, el 
nem ágazó peremlikacscsatornák, még pedig a háloldali 
szegély felé ritkábban, a ventrális felé sűrűbben sora* 
kozva fel. Egyes likacscsafornák végződését kereke
ded sötét pontok mutatják, a többiek fokozatosan ki* 
hegjeződve elenyésznek, de mindkét esetben, még a 
peremajak élvonalától befelé. A  villásan elágazó likacs* 
csatornák jóval szélesebb öböllel erednek, s kiszé* 
lesedet! törzsükből (hirtelen válik ki a két finom fo* 
nalág. Az egyik széles törzsű likaccsaíorna három* 
ágúnak látszik, de igen valószínű, hogy a közbülső, 
az egybeolvadó zóna mélyebb síkjában ered és a 
söíétebb törzsön át a lefutása pem látható, s így a 
külső fonálrésze harmadik ágnak tűnik fel. A  pe* 

A m p lo c y p r is  marginata sp. nov. peremőv középső szakaszán néhány rövidebb és kissé
a. Jobb teknő elülső percmovc. (95X) szélesebb likacscsatorna figyelhető meg, amelyek
b. Jobb teknő hátsó peremőve. (95X)
a. vordere Randzone der rechten Schale (9 ,X l k c rek d ed  söíét Pontokban végződnek. A  belső pe*
b. hintere „ „ „ „ (95X ' remvonal pontos lefutása nem volt megállapítható.

A-peremlemez, illetőleg a proximális*mező kiterjedésre nézve a diszfális*mezőí lényegesen nem múlja felül 
(14. ábra a). '

Az ugyancsak szélesen kerekített hátsó peremőv szerkezeti viszonyai, az elülső pcremővével li*
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nyegében teljesen megegyeznek (14. ábra 6). A  hátsó peremővön a peremlemez már szélesebb ővet 
alkot, mint az egybeolvadó zónára eső disztális*mező. A  peremajak itt is a külső percmvonal közelében, 
azzal párhuzamosan fut le, de a hátoldali szegélyre való átmeneti szakaszon már egyl eesik. A  benő-' 
vési vonal kissé hullámos lefutású, egyébként párhuzamos a peremajak élvonalával, legalább is a peremőv 
középső szakaszán. A  likacscsatornás övön kétfelé likacscsatorna látható, de valamennyi egyenes lefu* 
tású, el nem ágazó és a peremajak élvonalán belül végződik. Nagyobb számban a fonalas, fokozata* 
san elvékonyodva elenyészik, míg gyérebben a rövidebb, kerekded sötét pontokban végződő 
pere nlikacscsafornák jelentkeznek. A  külső peremvonalról eredő négy peremfog, a hátoldali szegély felé 
átmenő részen jól kivehető (14 ábra b).

A  íiszlabereki szármátikum felsőszintjének 1291 05— 1314*40 m. között települt márgís agyagiá* 
ból, néhány oly töredék került elő, amelyeken megfigyelhető alaki, díszítő és peremővi szerkezeti elemek, 
határozottan az Amplocypris marginata sp. nov. keretébe való tartozásuk mellett döntenek. Leírásukat 
és ábrázolásukat, már fe,lődéstani-vonatkozásuk miatt is szükségesnek tartottam.

Egy jobb teknő töredékén (15. ábra), melynek hossza cca 2'25 
mm, a ventralis leknőszegély és a szomszédos csúcsszegélyeknek jó 
része, részletesebb vizsgálatra alkalmas állapotban maradt meg. A  
szélesen kerekített, s aránylag magasan domború íve az oldalkörvonal* 
nak, kissé a venirális felé hajlik. Fokozatosan lejíősödve észrevétlen 
megy át a venirális ívbe, melynek középső szakasza erősen beöblö* 
sődő, mig a hátsó szakaszán fokozatosan domborodó ívvel, szintén 
észrevétlen megy át a hátsó ív, kissé mellfelé domborodó ívébe.

A  töredékes teknő falazata aránylag vékony és áttetsző.
A  csúcsszegélyek szakaszán, a jól áttetsző benővésivonalig elszór* 
fan, néhány felül .ti likacscsatorna figyelhető meg. A  teknő külső felülete 
áfesőfényben egyenletesen szemcsézefinek látszik. A  középtájon 5 
záróizombenyomai látható, amelyek közül 4 megnyúlt ellipszis, 1 pedig 
kerekded körvonalú. A  záróizombenyomafok előtt, ferde vonalon, 
egymáshoz közel helyezkedik el a keskeny, megnyúlt ellipszis körvo* 
nalú 2 mandibularis izombenyomaf.

A  szabad perem likacscsatornásőve és a proximális*mezője 
oldalt kívülről is jól átfünik. A  szabadperemre általában jellemző, 
hogy a likacscsafornásőv közel egyforma szélességben vonul 
végig, mind a három peremőv szakaszon és a proximális*mcző azt
összefüggő lemezként kíséri. A  típushoz viszonyítva (IV. Tábla 1. 15,

Ámplccypris marginata sp. nov.
4.) e tekintetben tehát lényeges eltérést mutat, minek további értéke* töredékes jobb teknő old. kisülről. (40X) 

lésétől, a rendelkezésre állott összehasonlító anyag elégtelensége miatt rehtes Schalen Bruchstück von A m sen 
le kellett mondanunk. Seitenansicht. (40X)

A  szabadperemöv kéflemezes típusú és úgy az elülső, mint a hátsó szakaszán a peremi:mcz, 
illetőleg a proximá!is*mező szélesebb a likacscsatornás övét magába foglaló disztális*mezőnél. A  perem*
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ajak a venirális peremöv betüremkedett szakasza élén helyezkedik el, majd az átmenti helyen a külső* 
peremvcnalldl egybeesik (16. ábra). Az elülső peremövön a külső peremvonaltól kissé befelé ' tolódott, 
de azzal párhuzamosan fut le. A  benövésivonal a peremlikacscsatornák eredési idomának megfelelően 
kissé hullámos, lényegében pedig a peremajak élvonalával párhuzamos lefutású. Négyféle peremlikacs*

csatorna ered a benövésivonalról, többé*kevésbbé széles öböllel és rö* 
videbb*hosszabb szálként, a peremajak élvonalától proximálisan vég* 
ződik. A  legtöbb peremlikacscsatorna öblös eredési helye hirtelen 
magányos és fokozatosan clvékonyodó, fonálalakú csatornába megy át, 
amely többnyire a peremajak élvonala közelében végződik el. A  
gyéren jelentkező villásan elágazó likacscsatornáknak csak igen kés* 
kény törzsük van, amely hirtelen megy át a két finoman fonalas 
ágba. Az említett likacscsatornák között, kissé szélesebb öböllel eredő 
rövid lefutású, el nem ágazó likacscsatornák láthatók, amelyek 
kerekded, sötét pontokban végződnek. Végül néhány ampullaszerűen 
kitágult likacscsaiorna is je'entkezik, főleg az elülső peremövön. Alia* 
Iában a peremlikacscsatornák az elülső peremövön, főleg annak átmeneti 
szakaszán jóval sűrűbben rendeződnek, mint a venirális peremövön 
(16. ábra).

A  ventrális peremöv is kéíjemezes 
típusú, tehát a benövésivonal és a belső* 

peremvonal nem esik egybe (5. ábra). A  peremajak élvonala a külsőperem* 
vonal közezelében és azzal párhuzamosan fut le. A  benövésivonal ifi is, 
a likacsaíornák eredési idomainak megfe'elően kissé hullámos lefutású. A  
ventrális peremövön csak háromféle peremlikacscsatorna mutatkozik, úgymint 
az elülső peremövön, de az ampullaszerűen kiszélesedett likacscsafornák itt tel* 
jesen hiányoznak. A  hosszabb fonalas és el nem ágazó, a rövidebb és sötét 
pontban végződő és a villásan elágazó likacscsatornák szerkezetükben, elhe* 
lyezkedésükbcn és végződésükben teljesen megegyeznek az elülső peremövön 
megfigyclíekkel (1Г. ábra).

A z elülső és hátsó peremövön a peremfogak teljesen hiányoznak.

Az Àmplocypris marginata sp. nov. a tiszfabereki szármáfikum felső* 

szintjének igen jellemző és gyakori faja.

A z Amplocypris marginata sp. nov. a tiszfabereki szármáíikum 
felsőszintjének 1089,4°— 1 1 0 5 ^ 0  m, és 1 2 6 6 '2 0 _ 1290‘90 közé települt már* 
gás agyagban fordul çlô,

Amplocypris marginata sp. nov. 
töredékes jobb teknő elülső peremőve. 

(45 X)
Vordere Randzone eines rechten 

Schalenbruchstückes. (45X)

17. ábra.
À  mpheypris marginata 

sp. nov.
bal ventrális peremőve (45X1 
Linkseitige ' ventrale Rand» 

zone. (45 X )
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10. A M P L O C Y P R IS  G L O B O S A  sp, nov,

(IV. Tábla 9 —12. ábra).

Hossza: 2'25 mm, szélessége: Г20 mm, magassága: 0'46 (0'92) mm.

A  teknők oldalkörvonalban magas veseformál mutatnak. A  jobb teknő szélesen kerekített, m a' 
gasan domború elülső íve a ventrális ívbe észrevétlen, míg a hítoldali ívbe fokozjtosm lejtőtódve megy 
át. A  ventrális ív egyenes lefutású és a hátsó csúcsívbe észrevétlen megy át. Az elülső dorzális szög» 
let enyhe halmából, a hátoldali ív meredek, egyenes lejtővel megy át a hátsó dorzális szögletbe. Innen 
kiindulva a hátsó csúcsív alig észrevehetően ívelt (IV. Tábla 9. ábra).

A  bal teknő valamivel hegyesebben kerekített elülső íve a ventrálisba észrevétlen, a hátoldali 
ívbe fokozatosan lejfó'södve megy át. A  ventrális ív csaknem egyenes lefutású, csak a középső szaka» 
szán mutat, alig észrevehető beöblösődést. A  hátsó csúcsív valamivel hegyesebben kerekített, mint a 
jobb teknőn. A  hátoldal! ív enyhén domború és a hátsó csúcsív erősen lejtős szakaszába észrevétlen 
megy át (IV. Tábla 12. ábra).

Élkörvonalban a teknők megnyúlt ellipszist formálnak. Dorzális élkörvonalban az oldalívek egyen» 
letesen domború lefutásúak. Az elülső csúcsív valamivel hegyesebben kerekített, mint a hátsó. A  ven» 
trális élnézetben az oldalívek szintén egyenletesen domború lefutásúak. Az elülső csúcsív ebben a nézet» 
ben is hegyesebb, mint a hátsó. Az elválasztóvonal mindkét nézetben csaknem egyenes lefutású. A  
ventrális élnézeíben a bal feknőnek a közép szakaszon a jobbra való igen kis fokú rátolódásáí állapít» 
hatjuk meg (IV. Tábla 10— 11. ábra).

A teknők falazata aránylag vastag és át nem tetsző. A  külső felület egyenletesen simának lát» 
szik. Az erős pirííes bevonat és osszecemenfeződés miatt, sem a finomabb díszítés, a centrális izombe» 
nyomatok, sem pedig a szabad» és a zárosperemőv szerkezeti viszonyai' nem voltak tisztázhatók.

Az Amplocypris globosa sp. nov. a tiszíabereki szármáfikum felsőszinfjének 1266*20 — 1290 00 
m. közé felepiiff márgás agyag faunájában elég gyakori faj. 11

11. A M P L O C Y P R IS  C O N V E X A  sp. nov.

(18. ábra a—b.)

Egyetlen ép jobb teknőn és néhány töredéken állapíthattam meg e faj jellemző bélyegeit. Tisz» 
togatás közben, az egyébként repedezett jobb teknő, egyes részeinek elválása után, a rajzolt álla» 
pótban maradt meg. A  legépebb jobboldali teknő szegély részei, valamint egyes töredékeken 
megfigyelhető jellegek alapján megkíséreltem' az oldalkörvonal rekonstruálását. A  jobb teknő
oldalkörvonalban magas veseformát mutat. Az elülső ív magasán domború lefutású. Egyenletesen 
kerekített csúcsából az épen maradt és jól kivehető elülső dorzálisszögletbe, enyhén' domború ívrésszel 
megy át. A  hátoldali ív az- elülső dorzálisszögletből egyre emelkedő vonalban folytatódik a középső 
szakaszán, s legmagasabb domborulatát a hátsó dorzálisszöglet fáján éri. el. Az oldalkörvcnaL elülső 
csúcsából észrevétlen megy át a ventrális ívbe, amely középső szakaszának alsó harmadában éri el 
legmélyebb beoblösödését. A ventrális ív háísószakaszanak lefutásából következtetve, a hátsó csúcsívbe'
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észrevétlen megy át. Feltételezhető, hogy a hátsó ív csúcsa hegyesebben kerekített az elülsőnél és a hátsó 
dorzálisszögletbe enyhén domború ívszakasszal, észrevétlen megy át (18. ábra a).

A  teknők falazata vastag, át nem tetsző. Ahol bitumen bevonattól mentes, ott a külső felszín 
egyenletesen szemecskézeffnek látszik. A  belső felületen pedig, erős áteső fényben, finom hálózat nyomai 
állapíthatók meg. A  certráls izombenyomatok nem voltak láthatók.

18. ábra.
A m phcypris convexa sp. nov.

a. Jobb teknő oldalt belülről (40X)
b. Jobb teknő oldalt kívülről. (40X)

a. rechte Schale von innen, Seitenansicht. (40X1
b. rechte Schale von aussen, Seitenansicht. (40X)

A  szabad peremöv szerkezetére nézve úgv a rajzolt példányon, mint a többi töredékeken jól 
kivehető, hogy az kéflemezes, erősen fejlett proximális mezővel. A  benövésivonal párhuzamosan fut le a 
külsőperemvonallal az elülső peremövön, míg a belső peremvonal laposabb ívben megy át a ventralis 
peremövbe, ahol a középső szakaszon egybeesik a benövésivonallal. Ugyancsak ezen a szakaszon a 
külsőperemvonal jelentékenyen befelé folódoft, a feknőszegély erőteljes beöblösödése következtében. A  
ventralis peremövön határozottan megállapítható, hogy a diszfális-mező szélesebb, fejlettebb övét formál, 
mint a proximális-mező, de a csúcsszegélyek peremövén át a dorzális szögletekbe fokozatosan elkeske
nyedve megy át. A  pcrcrnlikacscsatornák alakja, lefutása, elhelyezkedése, pontosan am i volt
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megfigyelhető. Valószinüiiek tartom, az egyik: teknő, ventrális szegély töredékén megfigyelhetők alapján, 
hogy e faj disztális-mezőjének likacscsatornás öve jól fejlett, s az összenövésivonalról aránylag sűrűén, 
részben villásan, elágazó, részben elágazaílan és egyenes lefutású peremlikacscsatornák erednek. Az itt 
nem látható percmajak táján fokozatosan elvékonyodva elvégződnek. Valószínű, hogy a perem- 
ajak a ventrális peremöv középső szakaszán egybeesik a külső peremvonallal, míg a szomszédos csúcs* 
szegélyekbe való átmeneti helyeken, valamint az egész csúcsszegélyen a külsőperemvonal közelében fut 
le.'s  majd, a dorzálisszögletben fokozatosan áttolódik a külső záróléc élére. A  rajzolt példány jobb 
teknőjén a zárósperem csak az elülső dorzálisszöglefén volt megfigyelhető. Zárófogak, vagy fogsor kép* 
letek teljesen hiányoznak. A  zárósperem tehát dysodoní típusú (18. ábra b.).

Az Ämplocypris convexa sp. nov. a tisztabereki szármáíikum felső Szintjének 1055'0—- lOdd'd 
m. közé települt márgás agyag faunájában ritkán előforduló, de jellemző fajt képvisel,

12: ÄMPLOCYPRIS TENUIS, sp. nov,
(19. ábra.)

H ossza: 1 '82 mm, szélessége: 0'80 mm, magassága: — —

A  jobb teknő oldalkörvonala erősen megnyúlt veseformáí mutat. Az elülső ív a kissé magasan 
domború csúcsszakaszából a ventrális ívbe észrevétlen, addig a hátoldali ívbe, az elülső dorzálisszögleí 
előtti enyhe bemélyedéssel megy át. Az elülső dorzálisszögleí után meg enyhébben beméb ed a hátoldali 
ív, míg a középső szakasza enyhén domború vonalban, észrevétlen megy 
át a hátsó dorzális szögletbe. A  ventrális ív középső szakaszán gyengén 
beöblösödo, majd hátsó szakaszán domború vonalban, észrevétlen megy át 
a hátsó csúcsívbe. A  hátsó dorzális szögletből kiindulva az oldalkörvonal 
hátsó íve meredeken lejfősődve, de szintén észrevétlen megy át a hegye* 
sen lekerekített csúcsívbe (19 ábra).

A  teknő falazata 'aránylag vastag és gyengén áttetsző. A  külső 
felszínen a díszítő elemek, az erős bitumen foltosodás miatt, pontosan nem 
voltak megfigyelhetők. A  hátoldal) szegély táján, elszórtan néhány felületi 
likacscsaíorna látható. A  teknő középső részén a centrális izombenyomatok, 
még pedig 5 nyúlt elliptikus körvonalú záróizombenyomat és azok felett 2 
jóval kisebb, kerekded mandibuláris izombenyomat észlelhető.

A  szabad peremőv szerkezetéről csak az volt határozottan megállj* 
pítható, hogy a benővésivonal a külső peremvonal közelében, azzal pár* 
huzamosan fut le. A  szabad peremőv valószínűleg kétlemezes, de sem a dísz* 
fális mező likacscsaíornás övéről, sem a proximalis*mező kiterjedéséről és 
a belső peremvonal lefutásáról pontosan nem lehetett tájékozódni. A  záros* 
perem a dorzális szögletek között keskenyen * vonul végig, s valószínűleg 
dysodoní típusú, mint a többi Ámplocypris*é.

Az Ämplocypris tenuis sp. nov. a tisztabereki szármáíikum felső* 
szintjének 1266'20— 1290'90 közé települt márgás agyág faunájában jel* 
lemző alakú, de ritkán előforduló faj. ■

19. ábra.
Ämplocypris icnuis sp. nov.. 
Jobb icknő olda'körvonalban,

(40X1
fxUenumriss der rechten

Schale, (4®X)
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13. A M P L O C Y P R IS  V E N U S T A  ep. nov.

(20. ábra).

Hossza: Г52 mm, széleáségc: O'T 1 mm, m agassága:-------

A  bal teknő oldalkörvonalban megnyúlt ellipszist mutat. Az elülső. ív tompán kerekített, a ven* 
trális ív csaknem egyenes lefutású, a középső szakaszán alig észrevehető bemélyedéssel. A  hátoldal! ív 
enyhén domború, s hátsó dorzális szögletből erősen lejtősödve megy a hátsó ív tompán kerekített csú* 
csiba. (20. ábra). A  jobb teknő külső alaktani jellegei, a vizsgálati anyag elégtelensége miatt nem

A  teknok falazata aránylag vastag, át nem tetsző. A  külső felszín
simának, erősen áteső fényben egyenletesen szemcsézetínek látszik. A  fino*
mabb díszítő elemek, a szabad* és a zárosperem szerkezeti viszonyai az erős
pirifes bevonodóltság miatt megfigyelhetők nem voltak. Erős áteső fényben
a teknő közepe táján csak két záróizomhenyomat látható, amelyek különböző
nagyságúak és elliptikus körvonalúak.

Az Amplocypris venusta sp. nov. a tisztabereki szármátikum felső
szintjének 1089'10— 1089'40 m. közé települt márgás agyag szegényes fauná*
jában gyakori. —

A  tisztabereki szármátikum felső szintjének 965T0— 1322'40 m*ig
települt márgás agyagok faunáira oly jellemző Amplocypris gén. itt leírt fajai*
nak számát lényegesen emelhetnénk, ha a rendelkezésre állott, de — sajnos —
erősen töredékes, részletesebb vizsgálatra alkalmatlan anyagon még meg*
figyelhető jellegeket is kiértékelnénk. Célszerűnek véltem azonban csak néhány

, oly töredéknek leírását és ábrázolását közölni, amelyek vagy sajátos díszítésnek,
.mphypris venusta sp. nov. '  ‘

(40X) vagy jellemző peremővi viszonyokat mutatnak fel. 14

voltak megállapíthatók.

2 0 . ábra.

14. A M P L O C Y P R IS  sp. ind. '

(2 1 . ábra. a - b).

Egy jobb teknő ventrális szegélyének töredékén a szabad peremővnek kéflemezes szerkezete 
határozottan megállapítható. Az aránylag széles díszfális*mező egyúttal likacscsatornás*őv is. A z elülső 
csúcsszegélyből kiindulva, jól kivehető, hogy a külső peremvonal és a peremajak éle igen közel egymás 
mellett párhuzamosan vonulnak a ventrális peremőv felé, melynek középső szakaszán fokozatosan elfá* 
volodnak egymástól. Ugyan ide esik a feknőszegély jelentékeny belüremkedésc is, minek éle egybeesik 
a peremajak élével. A  peremajak külső határvonala élesen nem alakult ki, az egybeesik a külső perem* 
vonallal, ami előtt a peremlikacscsafornák elvégződnek. E  fajra tehát igen jellemző a ventrális szegélynek 
Csak kis fokú befüremlése, illetőleg a széles övben végig vonuló disztális*mezp. A  peremajak belső ha*
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tárvonala élesen kifejezett, s közel párhuzamos lefutású a peremajak élével. A  benovésivonal 
hullámos lefutású, s róla három féle peremlikacscsatorna ered. À  likacscsaíornák nagy része 
eredési helyén többé-kevésbb'é öblösén széles, majd hirtelen elvékonyodó, vagy ampullasze* 
rűen kissé kitáguló. Két faalakúan elágazó peremlikacscsatorna is meg
állapítható. Néhány rövid likacscsatorna hirtelen clvékonyodás utánj 
apró kerekded térségekben végződik. Ezek a likacscsaíornák való
színűleg a feknolamellák egybeolvadó zónájának mélyebb szintjében 
érődnek és a belső ajakvonalon túl nc.n terjednek. A  mélyebb 
Szintben váló eredésüket az a körülmény is mutatja, hogy a szom*
Szédős likacscsáíornával szélesebb, közös alappal kezdődnek. A  sza* 
bád pcréniőv proximális*mezője erősen fejlett lemezként kiséri a 
likacscsatörnás övei, amire a ventralis szegélyen megmaradt terjedelmes 
töredékéből is következtethetünk (21. ábra b).

A  teknő falazata vékony, áttetsző. Külső felületén "'egyenle* 
tesen szemcsézettnck és szabálytalanul elszórt kerekded terecskékkel
díszitettnek látszik. 21. ábra. a.) , 15 * * * * * 21‘ ab‘a‘ ,

.. . .. A m p h c y p r tS  sç . m a.
A  fentiekben leírt Àmplocypris sp. ind. töredék a tiszta* a. Vcnfráiis szegély részlet old. kívülről, 

bereki szármáíikum felsőszintjének 1048‘4—1052'0 m. közé települt 
fehér murvás, márgás homokjából került ki. A  szabad peremőv jel* 
lemző alakulásait tekintve az Amplocypris simplex, A . sincera és .4. 
angulaía-val mutat rokonságot

(45 X)
b. Ventralis szegély részlet old. belülről.

(45X)
a. ventraler Randteil von aussen, Seiten

ansicht. (45X)
b, ventraler Randteil von innen, Seiten»

ansichl. (45X)

15. A M P L O C Y P R IS  sp. ind.

(2 2 . ábra.)

Egy fajra meg nem határozható Amplocypris venfráljs szegély töredékét, a szabad peremöv
diszfális mezőjének- igen érdekes szerkezete miatt ismertetem. Ügylátszik e fajra jellemző, hogy a két*
lemezes venfrális peremövön a diszfális*mező aránytalanul fejlett, széles övét alkot, A  kiilsőperemvonal 
élesen kifejezett, közelében fut le a peremajak éle, úgyhogy a csúcsszegélyből jőve, egymástól kissé 
eltávolodnak. À  benovésivonal hullámos lefutású s közvetlen közelében vonul végig a belsőperemvonal.
A  benövésivonalról négyféle peremlikacscsatorna ered. A  legfeltűnőbbek és egyúttal a disztális*mezőre 
rendkívül jellemzőek azok a peremlikacscsafornák, amelyek szélesebb tölcsértorkolattal indulnak ki a
benövésivonalról, majd fokozatosan elkeskenyedve, finom szálként haladnak át a peremajak éle alatt. 
Ezek-a pérémlikacscsafornák a külső peremvonal és a peremajak élvonala között újból kiszélesednek, 
elliptikus körvonalú derecskéket-alkotva, majd rövid vékony szálban folytatódnak és sötét pontokban 
végződnek- E  sajátos peremlikaescsatornák között, kettő már a benövésivonalról kiindulva elágazónak 
látszik. A  rövidebb ág szintén finom szálként elvékonyodik és a peremajak élvonala előtt, ovális kör* 
vonalú terécskében végződik. -A lölcsércs és elliptikus kiszélesedéséi likacspsatornák valószínűleg már
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22. ábra.
Àmplocypris sp. ind. (61 X )

kezdőben is, magányos ei nem ágazó csatornákként alakultak, s a 
látszólagos oldalágaik is mint önálló likacscsatornák jelentkeztek, alapi 
részükkel pedig utólagosan olvadtak egybe. Erre következtethetünk 
azokból a rövidebb vagy hosszabb lefutású likacscsatornákból, 
amelyeknek szerkezete lényegében, a kettős kiszélesedést mutató 
likacscsaíornák oldalágával egyezik meg. A  ventrális szegélynek az 
elülső csúcsszegélybe való átmenti szakaszán a kettős kiszélesedésü 
likacscsaíornák megszűnnek, s helyettük olyanok jelentkeznek, amelyek 
a benövésivonalon szélesebb öböllel erednek, s egycnkiní vagy villásan 
elágazva, a peremajak belső határvonalától kezdve, mint finom szá* 
lak folytatódnak és a külsőperemvonal közelében enyésznek el. 
Ugyancsak az átmeneti szakaszon egy ampullaszerűen kitágult 
likacscsatorna is látható (22. ábra).

A  fisztabereki szármátikum felsőszintjének 1084'6— 10894 
m. közé települt márgás agyagból került ki e töredék több pédány* 
ban, amiből a kérdéses faj gyakoriságára következtethetünk.

16. A M P L O C Y P R IS  ep. ind. 

(23 — 24. ábra.)

Az alábbiak szerint leírt töredékek, ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, s egy-egy bal íeknőből 
származnak. A  teknő falazat mindkét töredéken aránylag vékonynak, főleg a laterális részeken és át* 
tetszőnek bizonyult. A  külső felület egyenletesen, finoman szemecskézettnek látszik átesőfényben, csaknem

teljesen simának ráeső fényben. A  benövésivonal tájáig az oldalré* 
székén szabálytalan, elszórtan elhelyezkedő kerek és a környezetnél- 
jobban fénytörő ferecskék láthatók; a falazat vékonysága következtében 
a teknő belső felületén is, elég élesen jelentkeznek. Az egyik 
darabon két záróizombenyomat látható, amelyeket világos keskeny csík 
udvarként határol (23 — 24. ábra).

Az egyik töredéken (23. ábra) az elülső peremöv csúcsrész» 
lete és a ventrálisba átmenő szakasza, valamint a peremlemez kis része 
maradt meg. A  fajra — ugylátszik, — az erőteljesen fejlett kétlemezes 
szabadperemöv jellemző. Az elülső peremöv csúcsos szakaszán a 

£  У ■ d (4-у) diszfális*mező keskeny övit, de a ventrális felé majd fokozatosan ki»
szélesedik. Jelentékenyen fejlett a peremlemez az elülső peremövön, de 

hogy a ventrális felé is még eléggé széles csíkban folytatódik, az a másik töredéken szemlélhető 
(24. ábra). Az elülső peremövön határozott vonalként jelentkezik a peremajak éle, míg a külső határ* 
vonala egybeesik a külsôperçtnvonallal; a perejnaják tyejső határvonala, а фвгЦИв'Шсгс) egyenletesen
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homorodó felületén nem látható. A  benövésivonal hullám os lefutású és a peremajak élvonalával pár hu» 
zamos. Jellemző a peremlikacscsatornás .övre, ho*y a likacscsatornák többé»kevésbbé széles -öböllel 
indulnak ki a benövésivonalról. Áz elülső peremöv csúcsszakaszán a finom fonalas és el nem ágazó 
peremlikacscsatornák közel egyforma hosszúak, egymás, melleit sűrűn 
helyezkednek el. A  peremajak élvonala közelében végződnek el, amit 
az egykori peremsörték bazális helye, fekete pontok alakjában mutat.
A  ventralis peremövbe átmenő szakaszon a likacscsafornás*öv már 
jóval szélesebb és ennek megfelelően a peremlikacscsatornák nagy- 
része is hosszabb lefutású. E  szakaszon háromféle likacscsatorna 
figyelhető meg. A  leggyakoriabbak az egyenes lefutású, vékony 
fonálalakú, el nem ágazó likacscsatornák, amelyek kissé szélesebb, 
de kis terjedelmű beöblösödéssel erednek a benövésivonalról. Végző
désük szintén a peremajak tájára esik, s ennek beíüremkedése kö* 
vetkeztébcn a disztális oldalán látszik. Két villásan elágazó likacs* 
csatorna is jelentkezik, egymástól eltávolodottan ; szélesebb tágulattal 
ered, majd a rövid széles csaíornaövből hirtelen indul ki a két 
finom fonalas elágazás. Az ágak szintén a peremajak vonalán végződ* 
nek. A  felsorolt likacscsatornák között, néhány rövid lefutású, kissé kiszélesedett likacscsatorna látható, 
amelyek jóval a peremajakvonalon belül kerekded, vagy ovális körvonalú ferecskébcn. végződnek (23. ,

24. ábra.
Amplocyprís sp. ind. (45X)-

ábra).
A  véntrális peremőv egy részét és a laterális rész töredékét megőrző darabka, elsősorban 

a peremőv szerkezeti viszonyairól tájékoztat. A  véntrális peremőv is kétlemezcs típusú, s jellemző rá, hogy 
az elülső szakaszában a likacscsafornás*őv jóval szélesebb, mint a középső szakaszon, ahol a teknőszegély 
betüremkedett. A  véntrális peremővön a külső peremvonal, és a külső ajakvonal egybeesik, s ezzel 
csaknem párhuzamosan fut le a peremajak élvonala. A  peremajak belső határvonala nem látható, 
valószínűleg azért, mert a peremajak belső oldala tökéletesen belesimul a diszfális*mezo homorú síkjába. 
Az benővési vonal a peremlikacscsatornák eredési idomának megfelelően hullámos lefutású. A  véntrális 
peremővön is nagyobb számban vannak a kis öblösődéssel kezdődő és hirtelen finom fonálként folyta* 
todó, elágazatlan likacscsatornák. Az elülső csúcsszegélybe átmenő szakaszon, c likacscsatornák rövidek, 
s még a peremajak élvonalán belül végződnek. Egyes helyeken kettesével erednek a benövésivonalról, s 
úgy tűnik fel, mintha egy villásan elágazó likacscsatornával volna dolgunk. A  peremöv középső szakasza* 
felé, már a benövésivonal is három helyen erősen bcöblösödöít. Ezeken a helyeken a likacscsatornák 
csoportosan erednek, még pedig fonalas, és villásan elágazók vegyesen. Ugyancsak ezen a szakaszon 
néhány rövid lefutású, kissé szélesebb likacscsatorna ered. amelyek a peremajak élvonala előtt, ke* 
rekded sötét pontokban végződnek (24. ábra). A  véntrális peremőv betüremkedett részén, ismét a fo* 
nalas és el nem ágazó likacsatornák gyakoriak. Valószínű, hogy a centrális peremővön is, a pereink* 
mez jelentékenyen fejlett; kiterjedése és az egybeolvadó zónához való viszonya nem volt megállapítható.

A  véntrális peremőv szerkezeti viszonyai rendkívül hasonlítanak az 9. ábra b, rajzon szemlél* 
teteit alakulásokra. .
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Â  fentebbiekben leírt töredékek a íis2 íabereki szármátikum felsőszintjének 1Ü89'4—■ 1103'? m,. 
közé települt márgás agyagjából kerültek ki. ,

4 6

tr. A M PL O C Y PP1S  sp. ind.

25. ábra.
Amplocypris sp. ind. (4ÖX).

(25. ábra.)

Egy töredékes bal teknőn néhány oly alaki jellemző állapítható 
meg, hogy ezek alapján érdemesnek tartottam leírni. A  teknő hosz- 
sza 2'25 mm, tehát a nagy termetű fajok közé tartozik. Oldalkör
vonalban megnyúlt veseidomoí mutat. Az elülső ív kissé tompán ke*, 
rekítetí szakasza észrevétlen megy át a venlrális ívbe, melynek köze
pén jelentékenyen beöblösödik. Az oldalkörvonal hátsó íve hegyesen 
kerekített és valószínűleg fokozatosan lejtősödve megy át a hátoldali 
szegélybe.

A  teknő falazata aránylag vastag és alig áttetsző. Bitumen 
foltok és a letisztithaíaílan anyag miatt a felületi díszítés és a fino- • 
mabb hé)szerkezeti elemek nem figyelhetők meg. Egyedül az elülső 
szegélyen, erős áteső fényben, a benővésivonal lefutását lehetett ki
nyomozni, valamint a peremajaknak a külső peremvonalhoz igen • 
közeli és párhuzamos elhelyezkedését. A  benővésivonalróf néhány 
egyenes lefutású, el nem ágazó likacscsaforna ered.

A  vázolt töredék jellegei alapján, az itt leírt Amplocypris 
fajok egyikével sem hozható közelebbi vonatkozásba. A  tiszfabereki. 
szármátikum felsőszintjének 1145'5— 114Г5 m. közé települt márgás 
agyag faunájának bizonyára egy igen jellemző faját képviselné, de a 
peremőv szerkezeti v iszonyainak  ismerete hiányában a döntő, fajjelle- . 
gek nem voltak rögzíthetők.

18. A M PL O C Y PR IS  sp. Ind. •

(26. ábra).

A  díszítést és a szabad peremőv szerkezetét tekintve, rendkívül érdekes töredék került ki a 
tisztabereki szármátikum felsőszintjének mélyebb részéből. Leírását és ábrázolását azért is szükségesnek 
tartottam, mert hasonló szerkezetű töredékek a még mélyebben fekvő rétegekből is előkerültek, de önálló 
faj jellegeinek megállapításához elegendők nem voltak. ' f

Az itt leírt töredék egy bal teknő elülső peremővét és a felületi díszítését szemlélteti (26. ábra): 
A  teknő falazata aránylag vékony és eléggé áttetsző. Áteső fényben finoman szemcsézetfnek latszik, s 
a peremajak belső határvonaláig nagy, kerekded bemélyedések egymáshoz képest szabálytalanul helyez« - 
kednek el. A  bemélyedések között, vékonyabb fcliileíi-likacscsatornák elszórtan mutatkoznak.
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À “ szabad pcremővre jellemző, hogy a peremajak élvonala a külső peremvonal közeiében és 
azzal párhuzamosan fut le. A  peremajak belső határvonala (26. ábra bav.) az elülső peremőv középső 
szakaszán még az ajakéi közelében és azzal párhuzamosan vonul el, míg a ventrálisba átmenő szaka« 
szán mindinkább eltávolodik. A  peremlikacscsaíornák túlnyomó része ezen a belső ajakvonalon végző« 
dik, többnyire apró, sötét pontocskákban, A  benővésivonal lényegében a peremajak belső határvonalé« 
val a belső ajakvonallal párhuzamosan fut le, csak az átmeneti sza« 
kaszon mutat feltűnőbb beöblösödést. A  peremlikacscsaíornák eredési 
helyükön csak alig kiszélesedettek, s lefutásukra nézve jellemző, hogy 
az egybeolvadó zónát egész szélességében átjárják a belső ajakvonalig.
Kétféle likacscsatorna figyelhető meg. Nagyobb számban vannak az el« 
ágazatlan, fonalas csatornák, amelyek főleg az elülső peremőv csúcs« 
szakaszán fordulnak elő. Az átmeneti peremszakaszon már jóval rit
kábbak, s eredési helyükön inkább tölcsérszemen kiszélesedettek.
Ugyanitt fordulnak elő a villásan elágazó likacscsatornák. (26. ábra.)

Az elülső peremővön valószínűleg erősen fejlett a peremlemez 
és a benővésivonal beöblösödése alsó hajlatából indulhat ki; pontos 
efutása nem volt megállapítható.

A  fentiek szerint ismertetett Ám plocypns sp. ind. töredéke 
a tisztaberek) szármáíikum felsőszintjének 1314'40— 1316’ 11 m. közé 
települt márgás agyag faunájának/ az azonos töredékek számából 
Ítélve, egy jellemző és gyakori fajához tartozik. Előfordul még az 13 J 6' 10— X 322*30 m. közt települt 
márgás agyag faunájában is, továbbá gyéren az 1322*30—133370 m. között már a fekvőt alkotó már«' 
gás agyag más fajokban gazdag faunájában.

p lc S -^ S te v ^ ''' bv 

26. ábra.
A m pkcyprts  sp. ind (60X ).

C) Subfam. C A N D O N IN A E .

1. Gén. P A R A C Y P R IS  (Agiaia) G . O. Sars. 1866.

1. P A R A C Y P R IS  (Agiaia) sp. ind.

(27. ábra a —b. és 28. ábra.)

Az alsó pannonikum felsőszinfjéből több olyan töredék került elő, amelyeknek peremővi szer« 
kezete, az izombenyomaíok elhelyezkedése és egyéb jellegeik alapján a Paracypris gen.«ba sorolhatók.

A  27. ábrán vázolt jobb teknő töredéken, jól megfigyelhelő a kissé hullámos, de általában la« 
pos ívben lefutó dorzális körvonalív, amely fokozatosan lejtősöd ve, de észrevétlen megy a hátsó csúcs« 
ívbe. A  körvonal ventrális íve terjedelmes beöblösödést mutat és észrevétlenül megy át, a mellfelé hç«: 
gyesedő hátsó csúcsívbe (27. ábr. a.) A  teknő falazata aránylag vastag és eléggé áttetsző. Felszíne 
egyenletesen érdes, szabálytalan elhelyezkedéssel kerekded bemélyedésekkel. Egyes töredékeken finom 
hálózat nyomai mutatkoznak, csúcsszegélyek közelében pedig elszórtan felületi likacscsatornák alapi része.
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Д  záróizómbenyorrtatofc elliptikus kÖróeivalúak, szántuk 4. (a . -rajzolt példányon).’ Valószínűleg a záró* 
izombenyomátok száma 6 ( erre következtethetünk néhány töredéken az izombenyomátok nagy részé* 
nők félkörös elhelyezkedéséből. À  mandibularis izombenyomátok szánra 2; jóval kisebbek a záróizom*

bcnyomatokirál. Valamennyi példányon, a záróizom benyomatok* 
hoz egészen közel, ferde vonalon helyezkednek el (2T. ábra. a.) 
* - A  szabad peremőv kéílemezes. A z  aránylag széles
disztális*mcző a ventrális- szakaszon lényegesen elkeskenyedik, 
úgyhogy a belső peremvonal és a benővésivonal egybecsőnek 
látszik. A  peremlikacscsatornák egyenes lefutásúak, igen cny* 
héri Szélesedett alappal erednek a benővésivonalon, majd 
a végük felé mind elvékonyodnak. A  peremajak közvetlen a 
szegély élvonalán fut , le; A  ventrális peremővön, egyes 
esetekben à külső ajakvcnal ; is  megfigyelhető volt. A  pe* 
rérirőv pröxirhális mezője, , v agyis a peremlemez jóval szélesebb 
ővet alkot a likacscsatornás disztális mezőnél. A  hátsó perem* 
lemezen, a belső peremvonal közelében, azzal párhuzamosan le* 
futó peremborda figyelhető meg.

A  zárosperem dysodonf típusú. A  jobb teknő zárospere* 
mére jellemző, hogy úgy a külső*, mint a belső záróléc szaka* 
datlan és fejlett, köztük egy széles zárócsatorna vonul végig 
Az interanguláris mezőkön, főleg a külső záróléé rövid sza* 
haszon befelé türemkedett, úgyhogy itt a zárócsatornat majd* 

nenr egészen eltakarja. A  peremajak egybeesik a külső záróléc élével, majd 
a dorzális szögletek után észrevétlen megy át az elülső és hátsó peremőv 
peremajak élébe (15. ábra b).

A  fentebbiekben leírt Paracyprris (Aglaia) sp. ind. töredékek igen 
közel állnak a Paracypris labiata ZAL*hoz’), amely a pejinovici felső pannó* 
niai zöldesszürke, meszes agyagban meglehetősen gyakori.

A  tisztabereki alsó pannónikum felsőszintjében, а ГЗГО—Г38 0 m. kő* 
zöfii márgás agyagban már több Paracypns sp. ind. töredék jelentkezett. A  
fentiekben leírt, fajra meg nem határozható töredékek a 7 4 Г 20—“41'30. kö* 
zott. települt márgás agyagból kerültek ki. Mindkét lelőhelyen viszonylag, gva* 
koriaknak bizonyultak. A tisztabereki alsó pannóniai rétegek alsó szintjében,
845'4—846'3 ni. közötti világosszürke agymárgából egy kisebb termetű Para
cypris sp. összecementezett, részletesebb vizsgálatra alkalmatlan példánya ke* 
rült elő. Csak az oldalkörvonala volt megállapítható, melynek hátoldali íve csaknem egyenes lefutású, a szom* 
szédos ívekbe fokozatosan lejtősödve, de észrevétlen megy át a ventrális ív közepén enyhén beöblösődő 
szakaszába. Az elülső ív kissé a ventrális felé hajlottan kihegyesedő, míg a hátsó ív tompán, kerekített 
(28. ábra). — A  rossz megtartás miatt, csak oldalkörvonalában ismertetett alak, közel áll a , Candóna 
laciea B aird*1ioz, még inkább Aglaia rákosiensis MfiHns*hez, de attól lényegesen eltér a körvonal 
elülső és háfsóívének lefutásában, miért is azzal nem azonosítható.

2T. ábra.
Paracypris (Aglaia) sp. ind.

a. Jobb teknő töredéke old. kívülről. (Г5Х).
b. Jobb zárosperem. (75X).
a. Bruchstück der rechtes Schalen von 

aussen, Seitenansicht. (Г5Х)
b. rechte Randleiste. (Г5Х)

28. ábra.
I'arai'ypris'(Aglaia) sp. ind.

(COX). . . '

') Z alányi: Morohosyst. Stud,—Geol. Hung. S, P , V . T. p, 48 —-51, 1929.
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2. Gen. T H A M IN O C Y P R IS , gen. növ.

À  Candoninae alcsaládba sorolt új genus jellemzőit elsősorban az oldalkörvonal ívszakaszainak 
sajátos alakulásaiban látjuk. Ä  trapezoid poligont mutató oldalkörvonalra ugyanis nagyon jellemző a mellső 
ívnek erős csúcsosodása, illetőleg egészében lapátszerű hajlása a ventrális felé. Feltűnő továbbá a ven* 
trális ívnek erőteljes beöblösődése, amely a hátsó ív felé egyre fokozódik. Jellemző a hátsó ívnek színé
tén a ventrális felé hajlása és kihegyesedése.

A  peremöv kétlemezes, likacscsatornás öve keskeny és párhuzamosan fut le a külső peremvo* 
nallal. A  benővésivonal legalább is a csúcsszegélyeken párhuzamos a kiilsőperemvonallal. Ezzel szemben 
a belső peremvonal nem fut le párhuzamosan a benővésivonallal.

A  zárosperem dysodont típusú.

I. THAMINOCYPRIS DECLINATA gen et sp. nov.

(IV. Tábla, 5 — 8 .)

Bal teknő : hossza 1 '45, szélessége 0'82 mm.

Jobb teknő : hossza T40, szélessége 0'84 mm.

A  teknők magassága : 0 '6 6  mm. venir., 0.62 mm. dors, nézetben.

A  bal teknő oldalkörvonalának mellső*íve erősen magas, lekerekített csúcsot formál, ahonann a 
ventrálisba meredek lejtővel, míg a hátsó dorzálisszöglelbe enyhén domború vonallal észrevétlen megy 
át. A  mellső* és a ventrális ív az átmeneti szakaszon feltűnő halmot alkot, ami alatt a ventrális erősen 
beöblösődik, majd észrevétlen megy át a hátsó ívbe. A  dorzális szögletek között a hátoldali ív csaknem 
egyenes lefutású és lejfősodve, de észrevétlen megy át a hátoldali ívbe, melynek lekerekített csúcsa a 
ventrális felé hajló (IV. T. 6.).

A  jobb teknő oldalkörvonalának mellső*íve valamivel hegyesebben kerekített csúcsot formál. A  
dorzálisszögletbe szintén enyhén domború vonallal, míg. a ventrálisba rövidebb, meredek vonallal észre* 
vétlen megy át. A  két oldali teknő oldalkörvonalának lefutásában a főkülönbség, éppen a mellsőív 
ventrálisba álmenő részének elférő méretében nyilvánul meg. Feltűnő továbbá a ventrálisív erősebb be*
öblösödése. A  hátsó* és a hátoldali ív lefutása azonos a bal teknőn észlelt helyzettel, azzal az eltérés*
sei, hogy a valamivel rövidebb hátoldali ív alig észrevehetően hullámos (IV. T. Г.).

A teknők úgy ventrális, mint dorzális élkörvonalban megnyúlt ellipszis formát mutatnak. Az él*
körvonal oldalívei a ventrális nézetben egyenletesen domborodók; legnagyobb magasságukat a középső 
szakaszon mérhetjük. Az oldal ívek közel egyforma csúcsban találkoznak. Az érintkezésivonal közepén 
erősen kidudorodó, ami a balteknőnek e szakaszon a jobb teknőre való erős rátolódását mutatja (IV. T. 8.). 
Hátoldali élkörvonal valamivel nyúltabb ellipszist mutat és az oldalívek is kissé enyhébben dóm* 
borúak. A  legnagyobb magasság ebben a nézetben a közép szakaszra esik. Az érintkezésívonal ebben

4
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a nézetben is hullámos lefutású, de jó\al nagyobb domborulatot alkot az alsó harmadban. Eszerint à 
jobb feknőnek kisebb mérvű rátolódása a bal teknőre, a belső ligamentum kialakulásával lehetett összefüggésben.

A  teknök falazata aránylag vékonynak és áttetszőnek ítélhető. A  belsőperemvonalon belüli 
felületen, elszórtan kerekded bemélyedések láthatók. A  falazat díszítése részletesebben, valamint a cent
rális izombenyomatok nem voltak megfigyelhetők.

Az erősen összecementezett példányok feknőit nem sikerült további vizsgálatokra alkalmas álla
potban szétválasztani. A  peremőv finomabb szerkezeti viszonyaira nézve, erős átvilágítással a feknők 
külső felszínen áttetszők alapján, a következőket állapíthattam meg. '

Ügy a bal, mint a jobb teknő szabad peremőve bilamelláris, homomorf típusú. A szabadperem* 
ővön mindkét teknőn a benövésivonal a külsőperemvonal közelében és azzal párhuzamosan fut- le, 
kivéve a ventrális szakaszon, ahol egymást erősen megközelítik, a jobbón valószínűleg egybeesnek a 
peremajakkal együtt.-A vázoltak szerint a szabadperenrőv disztális mezője csak igen keskeny ővet alkot. 
Peremlikacscsafornik nem voltak megfigyelhetők. A  proximálismezőt alkotó peremlemez már szélesebb 
övben kiséri a mellső- és hátsó csúcsszegélyeken a disztálismezőf, de a belsőperémvonal egyik teknőn 
sem párhuzamos lefutású a benövésivonallal. Amennyire megfigyelhettem, a peremlemez a ventrális 
szakasz felé elkeskenyedik és a középső részén valószínűleg teljesen megszűnik. A  benövésivonal és a 
peremvonal tehát a ventrális szegély középső szakaszán egybeesik (IV. T. 6 — 7). A  peremlemez terje
delme és a belsőperemvonal lefutása a hátsó csúcsszegélyeken nem volt megfigyelhető.

A  jobboldali zárosperern fejlettebbnek látszik, mint a baloldali. A  dorzálisszeglefek is jelentéke* 
nyebbek a jobb, mint a bal teknőn. Feltűnő, hogy az interanguláris mezők nem egyenlő terjedelműek, 
ami bizonyára a teknők egymást átkarolásával és a záródás mehanizmusával áll összefüggésben. Való* 
színűnek tartom azt, hogy a zárosperem dysodonf típusú-.

A  tisztaberek'! szármáfikum felsőszintjének 1266'20— 1290‘90 m. között települő márgás agyag* 
jábol kikerült, s Ämplocyprisek-Ъгп rendkívül gazgag faunában, a fentiekben leírt új alak csak gyéren 
fordult elő. Sajátos külalakját tekintve, nagyon közel áll a Candona marchica H art víg, Candona stag* 
nalis G. O. S ars, Candona albicans B rady, Candona compressa Коен, Candona alta K lje1) de 
különösen a Candona megleeta G. О. S ars2) és Candona trapesiformis KuE4)*hez. A  felsorolt 
Candona-k csak a hátsó csúcsszegély oldalkörvonalának lefutásában egyeznének’meg az itt leírt új fajéval, 
de lényegesen eltérnek attól az oldalkörvonal elülső ívének alakulásában, amely valamennyinél dóm* 
ború. A  külalak általános jellemzői, az oldalkörvonalnak főleg a mellső* és ventrális szakaszán meg* 
figyelhe ő jellegek és a szabadperemőv szerkezete alapján indokoltnak látom az itt leírt alak számára 
egy új genusz keret elkülönítését. Bizonyos jellegek ugyan a Candona nembe való tartozására mutatnak, 
de attól joggal eltekinthetünk, ha a csúcsszegélyek alakulására, feltűnő áthajlására a ventrális felé gondolunk. 
Jellemzőnek nemcsak az oldalkörvonal íveinek feltűnő lefutását, hanem inkádb belső peremszérvekkel szoros

Ű O. ói. Sas! A n accunt of the Crustacea of Norway. Vol. IX. CVtracoda. Bergen, 1928.
а) ‘— — : u. oit. Pl. X X X IV . fig. 1.
3) W . K u e ; Studien über Ostracoden aus den Ochridsee I. Candocyyrinae. (Arch. t. Hydrobidogie. 1939 Bd. 

X X X V . p, 35. f. 33.)



összefüggésben álló szegély alakulásit kell tekintenünk. A  tisztaberek! szármátikum felsőszintjének márgás 
agyagjaiban megismert, Amplocyprísebhzn  gazdag fanuára a Thaminocypris declinata sp. nov., 
mint valószínűleg sfenotopikus faj igen jellemző.
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D.) Subfam. C Y P R IN  AE.

1. Gén. H E R P E T O C Y PR IS_G . S. B rady el N orman. 1889.

1. H E R P E T O C Y P R 1S  R E T IC U L A T A  Zal,

(29. ábra. a—b).

Herpeiocypris reticulata Zal, — Z alányi: 1929. Geol. Hung. S. Pál. v. p. 67—68 f. 30.

Ez a. faj eddig csak a szerbiai felső pannonikumból (Pejinovic) került elő. A  tiszíabereki alsó 
pannonikum felsőszintjéből és a szármátikum felsőszintjének legfelsőbb rétegéből is, meglehetősen jómeg
tartásban vált most ismeretessé.

Oldalkörvonalban úgy a bal, mint a jobb teknő csaknem teljesen megegyezik a típussal '). A 
bal feknőnek elülső oldalkörvonal íve valamivel kevésbbé hegyesen kerekített, a ventrálisba észrevétlen, 
a hátoldali ívbe fozozatosan lejtősödve megy át. Az elülső dorzálisszöglet egyenletesen kerekített, s így 
nem formál kiálló halmot, mint a típus hátoldali szegélyén. Az oldal
körvonal hátoldali-, hátsó- és hasoldali íve valamennyi szakaszán, 
lefutásban a típuséval teljesen megegyezik. A  bal teknő oldalkörvonalá* 
nak elülső íve egyenletesebben kerekített és az elülsődorzális szögletbe 
alig észrevehetően homorú lejtővel megy át. A  hátsó ív csúcssza
kasza kissé tompábban kerekített. Az élkörvonal lefutásában úgy a 
laterális, mint a csúcsrészeken, a típussal teljesen megegyezik.

A  teknők falazata aránylag vékony, törékeny és jól áttetsző.
A  hálózat alakulásában, a felületi likacscsatornák elhelyezkedésében 
szintén nagy a megegyezés. Feltűnő eltérés mutatkozik a centrális izom* 
benyomatok számában és alakjában. A  típuson 4 nagyobb záróizom* 
benyomat volt megállapítható, addig az itt leírt alakoknál 5 van amelyek 
közül kettő inkább ovális körvonalú, míg 3 szabálytalan idomot mutat.
A  két legalsó záróizombenyomat közvetlen közelében, jóval kisebb 
elliptikus körvonalú izombenyomaf fűződött le. A  két elliptikus kör*, 
vonalú mandibuláris izombenyomaf, közvetlen a centrális izombenyomafok előtt, ferde vonalon közel egy* 
más mellett helyezkedik el (29. ábra).

, ; - *). Zalányi B. : Morpho*sysfem. Studien ü: fessle Muschelkr.Geoi. Hungar. Ser. Palaeonf. Foss. S. 1829. p. 67 63

H erpetocyprís reúculata  Z al.

a. Bal teknő cenírllis izombenyomataí.
(45X1

b. Jobb teknő centrális izombenyomataú
(45X)

a, zentrale Muskeleindrücke der lin*
ken Schale ) (45X)

b, zentrale Muskcleindrücke der rech*
ten Scha'e. (45X)



À  szabad peremövre iff is jellemző, hogy két lemezes és a peremlemez, illetőleg, a prúximalis-J 
mező sokkal fejlettebb a diszfális-mezőnél, amelyet egész terjedelmében a likacscsatornás-öv foglal cl.

A  szabadperemöv elülső- és hátsói szakaszán a benövésivonal párhuzamosan fut le a perem
ajak élvonalával. A  magányos és egyenes lefutású peremlikacscsafornák eredési helyükön- kissé kiszéle
sedettek, majd hirtelen finom vonallá vékonyodnak el és látszólag a külső pcrcmvonalon végződnek el, 
amellyel a peremajak külső határvonala tulajdonképen egybeesik. A szabadperemövre azonban főleg a 
peremlemez jelentékeny fejlettsége a jellegzetes, elsősorban azért, hogy az egész szabad peremövön össze
függő lemezként vonul végig. A  legnagyobb szélességét az elülső* és hátsó peremövön éri el, de eléggé 
kiszélesedett a ventrális peremövön, amely ennélfogva szintén kéllemezes felépítésű. A  ventrális perem* 
övön háromféle peremlikacscsatornát figyelhettem meg, még pedig fonalast, villásan elágazót, amelyek a 
peremajak élvonala vagy belső határvonala közelében végződnek és végül rövidebb és kissé szélesebb, 
elágazaflan iikacscsafornákaf, amelyek a peremajak belső határvonalán belül, sötét pontokban végződnek. 
A  ventrális szabadperemöv diszfális*mezőjének szerkezete tehát igen közel all az Áinpbcypns-eknél 
megismertekkel.

A  zárosperem szintén dysodont típusú. A  külső záróléc és a peremajak elhelyezkedését és sze* 
repéf tekintve, a típuséval lényegében megegyezik.

A  Herpeíocypris reticulata Zal. a tiszfabereki alsó pannonikum felsőszintjében а 740’30 — 
740'45 m közé települt tnárgás agyagnak egyébként is igen gazdag faunájában mutatkozott a leggyako* 
koribbnak. Igen ritka alaknak bizonyult azonban a szármátikunl felső'szintjének átmeneti részében a 
'965'70—104840 m közé települt márgás agyag faunájában. E  szint mélyebb részéből, az 1143'80 — 
1145'50-m közötti márgás agyagból néhány töredék került elő, amelyeken megfigyelhető szerkezeti ele* 
mek elhelyezkedése és összefüggése a típuséhoz nagyon közel áll. Megfelelő vizsgálati anyag esetén, 
esetleg más faj keretébe való tartozásukat azonban nem tartom kizártnak. Az eddigi adatok alapján a 
Herpeíocypris reticulata Z a l . fő elterjedése a tiszfabereki neogénben az alsó pannonikum felsőszintjére 
esik, de egyes nyomok a szármátikum felső szintjének a magasabb részére is (1078 60— 1084'60 m, 
1084‘60—1089’10, —108940 m) mutatnak.

52 z a  t i k  vi

2. HERPETOCYPRJS sp. ind.
(30. ábra.)

Az 1143'8— 1145'5 m közé települt márgás agyagból számos, aránylag vékony héjú töredék került 
elő. A különben egyenletesen szemcséseit héjtöredékek, apró kerekded bemélyedésekkel díszítettek. E  be* 
mélyedések között, főleg a csúcsszegélyek szakaszán a benövésivonalig, mind sűrűbben jelentkeztek a 
felületi likacscsatornák bazális csövecskéi. Sok töredék a centrális izombenyomafok valamely szakaszát, 
egyesek pedig teljes mezőnyét őrizték meg (30. ábra).

Az eddig vizsgált Herpeíocypris fajokra jellemzően a záróizombenyomaiok közel egymás mel* 
lett, egy csoportban helyezkednek el. A  3 közel elliptikus körvonalú, de egyenlőtlen nagyságú záróizom* 
benyomat sora alatt 2 szabálytalan körvonalú benyomaf, ezek alatt pedig lefűződve 2 kis terjedelmű be* 
nyomat látható. A  2 mandibuláris izombenyomat elliptikus körvonalú, feltűnően nagy és a záróizom*



XEOGEX OSTKACOÖAK 53

benyomatok előtt közvetlen közelben, csaknem merőleges vonalban rendeződött. A  mandibuláris izom* 
benyomatok felett hossztengelyükkel egymás felé szögesen hajló 2 kisebb, elliptikus körvonalú benyomat 
látható, amelyek talán a csápok emelőizmainak a tapadási helyei (30. ábra).

Egyes töredékeken megfigyelhettem a venfrális peremöv szerkezetét. A  szabadperemövnek a 
ventrális szakasza is kétlcmezes. A  likacscsatornás disztális*mező fel* 
tűnőén széles, míg az elülső peremövbe fokozatosan elkeskenyedve 
megy át. A ventrális szakaszon a peremlikacscsatornák egymástól 
eltávolodottan helyezkednek el ; többnyire egyenes lefutásnak. A  benő* 
vésivonalon kissé szélesedett alapi résszel erednek, majd hirtelen 

. elkeskenyednek és a peremajak közelében teljesen elvékonyodva vég* 
ződnek. Egyesek végén a sörték bazális hüvelye, sötét pont alakjában 
jól kivehető. A  belsőperemlemez terjedelme pontosan nem volt meg* 
állapítható. Valószínűleg szélesebb övben kiséri a likacscsaíornás övei, 
míg a csúcsszegéiycken terjedelmes lemezként jelentkezik.

A  izombenyomatok alakja, elhelyezkedése alapján а Негре* 
tocypris gen.--ba sorolható számos töredék került még elő, az 
1110‘40—1112T0 m, 1143*80—1145*50 m és 129Г05—1314 40 m 
közé települt felső szarmata szint márgás agyagjaiból.

2. Fám. C Y T H E R ID À E .

1. Gen XESTOLEBERIS ADOVALÏS sp. nov.

(V. Tábla, i—2.)
♦

Hossza: Г42 mm. (?), szélessége: 0 .ГГ mm.

Egy töredékes bal teknő állott rendelkezésre, amelyen a megfigyelhető jellegek alapján rend* 
szertani helyzete rögzíthető.

A  teknő alapidoma hajlott oválist mutat. Az oldalkörvonal elülső íve a ventrális felé hajló, 
aránylag keskeny, s míg a ventrális ívbe észrevétlen, addig a hátsó dorzálisszögleíbe laposan domború 
lejtővel megy át. A  hátoldali ív a két dorzálisszöglef között közel egyenes lefutású lejtőt alkot. Valószínű, 
hogy a hátoldali ív a hátsó dorzálisszögletből fokozatosan lejtősödve, de észrevétlen megy át a hátsó 
ívbe. A  ventrális ív középső szakaszán jelentékenyen beöblősödik, s a szomszédos .ívekbe észrevétlenül 
megy át (V. T. 1 ábra).

A  teknő falazata aránylag-vékony és áttetsző. A  felszínen egyenletesen szemcsézetínek látszik.
A  bcnövésivonal tájáig szabálytalanul elhelyezkedő, kerek bemélyedések és különösen az elülső* és hátsó 
csúcsszegély felé, a felületi likacscsatornák sötét pálcikák alakjában figyelhetők meg. A  centrális izom- 
benyornatok szabálytalan elipszis körvonalúak, számuk 6. A 4 záróizombenyomaí egymáslól kissé e'távo* 
Mohán, de egy vonalban , felettük pedig a l  mandibuláris izombenyomaf egymástól távok de egymás

30. ábra.
Herpehcypris sp. ind. 

Centrális izombenyomatok. (75X) 
Zentrale Muskeleindnicke. (75X)
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felé hajlottan helyezkedik el (V. T. 1. ábra). Az elülső csúcsszegélyen, a ventrális felé hajló 3 perem* 
fog maradványa látható, amelyek közvetlen a külsőperemvonalbn helyezkednek el.

A  szabadperemőv kéílemezes, homomorf típusú.
A benövésivonal az egész szabadperemővön a peremajak élével párhuzamosan és attól csekély- 

távolságban fut le. A  peremlikacscsaíornák rövidek, egyenes lefulásúak, el nem ágazók és végükön 
elvékonyodók. A  disztális mező likacscsatornás öve keskeny, csak a ventrális szegélyen, még inkább 
a hátsó dorzálisszöglet közelében szélesebb. A  peremajak az elülső peremővön az elülső dorzálisszöglet 
tájától kiindulva, a külsőperemvonaltól elkülönül, de azzal párhuzamosan fut le. A  ventrális peremővön 
egybeesik, s igy a peremajak közvetlenül a külső szegélyléc élére tolódott. Valószínűnek tartom, hogy 
a hátsó peremővön is ugyanezt a helyzetet foglalja el, s csak a hátsó*dorzálisszöglet felé különülnek el, 
mint azt a szegélyrész töredéke is mutatja (V. T. 2. ábra). A  peremlemez az elülső peremővön jóval 
szélesebbnek látszik, mint a hátsón. A  belső peremvonal inkább a benövésivonallal fut le párhuzamo-- 
san, főleg a hátsó peremővön. A  ventrális peremőv középső szakaszán a belsőperemvonal és a benövési 
vonal egybeesőnek látszik.

A  zárosperem szerkezetére jellemző az erőteljesen fejlett külső záróléc, amely az elülső dorzális* 
szögletben feltűnően áthajlik, elfedve a zárcsatornát. A  külső zárólécnek ezt a fejlett taraját, már kezdet* 
leges zárfognak tekinthetjük, amire különben az elkülönülődés foka is mutat. Az interanguláris mezőn 
aztán a külső záróléc elkeskenyedve, egyenletesen széles csíkban fut le. A  hátsó dorzálisszögletbcn már 
lényegesen kisebb tarajt formál. A  zárcsatorna feltűnően széles és a ícknőür felé igen keskeny belső 
zaróléc szegélyezi (V T. 2. ábra). A  vázoltak szerint a zárókészülék bizonyára krypfodont típusú. 
Feltűnő, hogy míg a felső oligocén Xestoleberis hungarica Zal.1), s általában a típusos tengeri alakok* 
nál jól differenciálódott zárfogak alakultak ki, addig a tisztabereki szármátikum felsőszintjének 1089'40 —
1105T0 m. között települt, subbrakk márgás agyagból kikerült alaknál ezek teljesen hiányzanak. Ügylát* 
szik az eltérő élettéri ökológiai hatásokra kialakult szervezeti változással van itt dolgunk.

A  fentiekben leírt új faj nagyon közel áll a Xestoleberis dispar G. W . Mull. 8)ÿ*hez, a Xesto
leberis depressa G. O. SARsl * 3)$*hoz a felületi díszítést, az izombenyomatok számát és részben a peremőv 
szerkezetét tekintve a Xestoleberis curassavica KxiE4 *)2*hez. Ügy az alakban, mint a peremőv szerkeze* 
tében mutatkozó lényeges eltérések miatt, azokkal nem azonosítható, hanem Xestoleberis genus új fajá* 
nak kell vennünk. Oldalkörvonalban még Xestoleberis granulosa G. J .  B rady (Challenger, Pl., X X X . 
T., 5. a), Xestoleberis depressa G. O. S a r s  (Challenger ХХХГ. PL, Г. la, le,), Xestoleberis setigera 
( (i  ) G . S. B rady (Challenger, X X X I. PL 7. 3a) ésa Xestoleberis variecata G. S. BRADY*ra (Chai* 
lenger, X X X I. PL, f. 8e) hasonlit, de e fajoknak a hátoldali íve jóval domborúbb és a háísóív erő* 
sebben hegyes, peremfogaik nincsenek.

l.) Z alAnyi : Morphosyslem. Studien über fossíe Musche‘krebse. 1929. Geol Hungarica Ser. Palaeont 5. p. 100.
*.) G. W . M üller : Die Ostracoden des Golfes Neapel. 1894. p. 334. Taf. 25.
3. ) G  ö . S ars : Ostracoda Norway PI CxT. f* Ç .

4. ) W . K ue : Ostracoda aus marinen Salinen von Bçnaire. Curacao und Aruba. Capita Zoologie* Vol. УЩ ,
1939. p. 1 T- f. 28,
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2 . Gen. LOXÖCONCHA. G. О. Sare. 1866.

I. LO X O C O N C 'H A  Ш Ш С Н 1  »p, név.

(V. Tábl, 4 - 5 ,  VIII, Tábl, 1 1 - 12).

(31. ábr. a—b, 32, ábr. a—b. 33. ábr. a—b),

Jlsssza : 0'64 mm, szélessége ; 0'41 mm, magassága: 0'12 (8’24) mm,

A bal teknő oldalkörvonalára, mint általában a Loxoconcha fajokra jellemző a háloldaliívnck 
csaknem egyenes lefutása. A  mellső dorzáüsszöglct valamivel fejlettebb a hálsónál, de mindkettő foko
zatosan lejtősődve és észrevétlen megy át a szomszédos ívbe (V. Tábl. 4. ábra). Az elülsőív jóval szé* 
lesebb a háísóívnél és míg az előbbi laposan domború, kissé a venírális felé hajló, addig az utóbbi az 
ív hátsó harmadára eső, enyhe kicsúcsosodásí mutat. A  háísóív ezért lejtősődve, de észrevétlen megy át 
a szomszédos ívekbe. A  ventrális ív mellső harmadában enyhén domború és az elülsőívbe észrevétle
nül,' addig a hátsóívbe fokozatosan lejtősődve megy át (V. Tábl. 4. ábra).

A  bal teknő különösen ventrális élnézeíben, csaknem szabályos ellipszis alakot mutat. Az elülső 
és hátsó csúcsot összekötő, külső szegélylécek közötii oldalkörvonal egyenletes lefutású domború ívet al
kot. A  dorzális élnézeíben az oldalvonal már jóval laposabb ívben fut le, s így mutatja, hogy a teknő 
legnagyobb magassága a ventrális közelébe esik (VIII. Tábl. 11 — 12).

A  íeknőfalazat aránylag vastag és eléggé áttetsző. A  felületi díszítésre jellemző mindkét csúcs
szegélynek a benővésivonal tájáig terjedő redőzöttsége, míg a laterális részek különböző nagyságú bo=- 
mélyedésekkel való díszítettsége (V, Tábl. 5. ábra). A  csúcsszegélyek redői tulajdonképen másodrendű 
redőkből tevődnek össze. A  főredők száma mindkét csúcsszegélyen 4, s úgy a dorzális szögletek felé, 
mint a ventrális szegélynek betüremkedő része felé egybeolvadnak. Az oldalkörvonallal párhuzamosan 
lefutó szegélyek külső felülete eltérő díszítést mutat. Az elülső szegély síma, egyenletesen széles övét 
alkot, de rajta redői nem figyelhetünk meg, szemben a hátsó szegéllyel, amelyen a szegtdy csúcsos sza-- 
kaszából kiinduló, kissé, hullámos és az oldlkörvonallal párhuzamos lefutású redő látható, amely fokoza
tosan a ventrális ívbe simul el. Mindkét csúcsszegélyen a peremlikacscsatornák áttetszők, valamint az 
elülső csúcsszegélyen, a teknőlemezek egybeolvadó zónájába behatoló ujjszerü kitüremlések sötét csikjai 
láthatók. A  laterális részek bemélyedései különböző nagyságúak, kerekded vagy elliptikus körvonalúak 
és szabálytalanul helyezkednek el. így jellemző hálózatos díszítés nem alakult ki. A  csúcsszegélyek kö
zelében, elszórtan, de mindig a bemélyedések közti gátrészeken néhány felületi likacscsatorna látható 
(V. Tábl. 5. ábr.).

A  szabadperemöv kétlemczes, homomorf típusú (31. ábr. a). Általános jellemzője az erőtel
jesen fejlett peremajak, melynek élvonala párhuzamosan fut le a külsőperemvonallal. A szabad
peremöv elülső szakaszán a peremajak éle a külsőperemvonal közelében, azzal párhuzamosan 
vonul, majd attól fokozatosan eltávolodik, úgyhogy a külső ajakvonal is láthatóvá válik. A 
ventrális szegély betüremkedő szakaszán úgy a peremajak élvonala, mint a külsőajakvonal a- szegély
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élére tolódott. Viszont a szabadperemöv hátsó szakaszán a peremajak már jelentékenyen eltávolodott a 
külsőperemvonalfól (31. ábr. a.). A  belsőajakvonal mindkét csúcsperemövon az ajakéitól jelentékenyen 
eltávolodik, de azzal párhuzamos lefutású. Jellemző a szabadperemövre a peremlemeznek feltűnő fejlet'

lensége. A  legszélesebb az elülső peremlcmez, már 
a hátsó jóval keskenyebb és egyenlőtlen kiterjedésű, 
majd teljesen-elvékonyodó csíkban megy át a vent' 
rális peremövbe. Itt a betüremkedési szakasz fölött éri 
el legkisebb szélességét. A  pcremlemez lefutása után, 
a dorzális szögletek táján a belső zárólécbe simul 
(31. a.). A  peremlemeznek az egész szabadperem' 
övön való sajátos elhelyezkedéséből következik, hogy a 
benővésivonal sehol sem esik össze a belsőperem' 
vonallal. A  teknőlemezek egybenővésének módja arra 
utal, hogy legalább is a csúcsszegélyeken tulajdon' 
képen kétféle benővésivonal van, még pedig a mész' 
rétegek egybeolvadását jelző benővésivonal és az ezt 
kisérő chilin benővésivonal. Ezek különösen azu

u ejÿs£ peremövön volíak jól megfigyelhetők, de egyes
31. ábra.

T L /а » / esetekben a hátsó peremövön is nvomozhalók. —Loxoconcha Dudichi sp. nov. r  ~
a Bal teknő szabad- és záros pereme. (65X). À  benővésivonalról ' csak igen enyhén kiszélesedett

b) Bal teknő zárospereme. (95X). alappal erednek az egyenes, ití'Oíí elágazó és az el
a. linke Schale und Schlossrand (65X). n e m 'á g a z ó , ampullaszerűen kitágult peremlikacscsa'

b. linker Schlossrand. (95X). , . ,
tornak, amelyek többnyire az aiakehg terjednek es

végükön teljesen elvékonyodnak. Egyes peremlikacscsafornák úgy az 
elülső, mint a hátsó peremövön a külsőperemvonalon lorkollanak. A  
peremlikacscsafornák általában gyéren és egymástól lényegesen eltá' 
volodva helyezkednek el (31. ábra a és 32. ábra 'a — b.). A  chilin 
benővésivonalról eredő vakon végződő befüremlések az ajakélen túl 
nem terjednek, s különböző nagyságúak. A  elülső és hátsó peremöv 
középső szakaszán alakultak ki a legnagyobbak, s ezek egy része vé
gükön jóval szélesebb, mint eredési helyükön. Egyes példányokon 
a chifin'benővésizóna hiányzott, betüremléseivel együtt, s ilyenkor a 

'peremlemez mindkét csúcsperemen,' de különösen a hátsón feltű
nően keskeny csíkot formál (33. ábra a —b.). /

A  zárosperem beterodont típusú, a jobb dorzális szögleteken 
jól elkülönült, fejlett zárfogakkal és az inferanguláris mezőn, össze' 
függő fogsorral, illetőleg annak megfelelő rácsszerű bemélyedésekkel 
(31, ábr. b,). Az elülső dorzálisszöglefben hosszanti bemélyedés ala' 
kuli ki. melynek nlsó szakaszában enyhe gáttá] elhatárolt ajycolrts

32. ábra.
Loxoconcha Dudichi sp. nov.

a. Bal leknő elülső peremöve. (95X)-
b. Bal ieknő hátsó peremöve. (95X'-

a. vordereRandzone der linken Schale. (9 5 X 1

b, hinterr Rjnd 'or.r drr linkín Sçliplf (9 5  X  J
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33. ábra.
Loxoconcha Dudichi sp. nov.

a. Bal teknő elülső peremőve. (95X).
b. Bal teknő hátsó peremőve. (95Xk
a. vordere Randzone der linken Schale. (95X).
b. hintere Randzone der linken Schale. (°5X).

van, ahová a jobb teknő elülső fogdudora illeszkedik. Egyes példányokon jól kivehető volt, hogy a 
hosszanti zárbemélyedést a külsőzáróléc, illetőleg az arra tolódott peremajak, a feknőűr felé pedig a belső* 
záróléc gátként határolja. A  hátsó dorzálisszögleíben már valamivel nagyobb bemélyedés van, amely- 
nem osztott, s így a jobb teknő egyetlen hátsó 

zárfogának tökéletes befogadására alkalmas.

À  hátsó peremöv télé a hátsó peremöv 

disztális mezőjének itt még eléggé terjedelmes 

szakasza a peremajak, míg az interan* 

guláris mező felé, annak itt kiszélesedett szaka

sza határolja. A  hátsó dorzálisszöglet fogalve* 
olusa a teknőür felé nyitott (31. ábr. b.). A 
zárosperem inferanguláris mezőjének alakulása 
igen jellemző e fajra, amennyiben az egyik 
szakaszán cfenidiumok, a másikon az ellentétes . 
teknő hasonló képződményeit befogadó alve- 
olussorok alakultak ki. A  legjobb magaíartású példányon megállapíthattam, hogy az interanguláris* 
mező elülső harmadában 11, egyforma foggal alakult ctenidium van. A  középső harmadban a
zármező már lényegesen elkeskenyedik, s itt 15 igen apró, négyszögii bemélyedés sorakozik egymás 
mellé, egymástól egy síkban álló gátakkal elválasztva. Az interanguláris*mező középső és hátsó szaka* 
szán, a jobb teknő cfenidiumait befogadó bemélyedéseket a peremajak, illetőleg a belső zárléc össze* 
függő csíkban határolja (31. ábr. b). Egyes töredékeken, (a 33. ábr. a —b.) az inter*
anguláris mező. elülső* és hátsó szakaszán olyan ctenidiumok alakultak ki, amelynek fogai, lekerekí* 
tett hegyükkel a peremajak redője felé fordultak. A  vázolt eltérésnek pontosabb rendszertani értékeié* 
sétől, a vizsgálati anyag elégtelensége miatt cl kellett tekintenünk. A  szabadperemövnek lényegében azo* 
nos alakulásaira való tekintettel, nem tartjuk kizártnak a zárosperemen mutatkozó eltéréseknek legalább a 
varietas keretének elhatárolásánál jelentékeny szerep jut.

A  Loxoconcha Dudichi sp. nov. az alsó pannonikum felső*szintjének Г40'30—Г40'45 m közé 
települt márgás agyagjából kikerült igen gazdag faunának jellemző, de a többi fajhoz viszonyítva csak 
gyéren előforduló alakja. Közel áll a Loxoconcha Mülleri MtHESihez1) az oldalkörvonal lefutását te* 
kiütve, de lényegesen eltér élnézetben és a peremöv finomabb szerkezetében. A  felületi díszítésben is 
lényeges eltérés állapítható meg. A  szabadperemöv a tcknőlamellák egybenővési módozatát tekintve a 
két fajnál lényegesen eltér, főleg a peremajak lefutásában, amennyiben az a Loxoconcha Dudichi sp. nov. 
bal hátsóperemövén feltűnően eltolódott a külsőperemvonaltól. A  zárosperem alakulásában mutatkozik a 
legnagyobb fokú eltérés úgy a zárfogak elhelyezkedésében, mint az iníerangúláris mező szerkezetében.

b  M êles (ú y . : Adatok Magyarország pliccén oslracpdáinak ismeretéhez II. (Földtani Közt, XX )yV ili, k. 1908. p.

5K3-5ÓS. \m , T . .1 5 -1 8 , IX . T, A 4 .)
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À  Ldxoconcha Dudichi sp. nov. oldlkörvonalban hasonlít a Loxoconcha gaunthien ? KxiE^hez, de fcl-ii 
leii díszítésben teljesen eltérnek egymástól; À  L. gaunthieri Ç Kaie. oldalkörvonalának ventrális íve 
középen erősen beöblösödő.

A fentiekben leírt fajt Dr, Dudich E ndre egyetemi nyilvános rendes tanár úr tiszteletére ne* 
vezem el.

ZALÁNYI

2 . L O X O C O N C H A  C R IS T A T A  sp. nov.

(V. Tábl. 6 , V III. Tábl. 1 - 4 ,  10.)

(34. ábra a—b.)

Bal teknő — hossza: 0‘59 mm., szélessége: 0'3ó mm., magassága: 0 ' 15 mm.)
Jobb teknő — hossza: 0‘54 mm., szélessége: 0'33 mm., magassága: 0 1 2  mm.)

A  kagyló magassága ventrális nézetben: 0'28 mm.
A  kagyló magassága dorzális nézetben: 0'28 mm.

À  jobb teknő oldalkörvonalának elülsőíve magas és szélesen domborodva a ventrális felé hajlik. 
Az elülső dorzálisszögletbe enyhén homorú mélyedéssel megy át, míg a venfrálisívhez, alig észrevehető 
kis halommal csatlakozik. A  háfoldaliív az elülső dorzálisszögletből egyenes vonalban megy át a hátsó 
dorzálisszögletbe, melynek íve kissé homorúan vezet a hátoldal felé csúcsosodó hatsó ívbe. Az elülső és 
a hátsó ívet a ventrális ív ferde lejtővel köti össze (Vili. Tábl. 1. ábra).

A  bal teknő oldalkörvonalának elülső íve magas és egyenletesen domborodó, enyhén csúcso
sodó része a középre esik, ahonnan fokozatos homorú lejtősödéssel megy át az elülső dorzális szögletbe. 
A  hátoldali ív egyenletesen, de alig észrevehetően domborodik középső szakaszán ; a dorzális' szögletek 
között különben lejtősödve helyezkedik el. A  hátsó ív, miként az elülső, a közép szakaszon éri el a 
legnagyobb magasságát. A  ventrális ív jórészt egyenes lefutású, majd egyre lejtősödve a hátsóívbe megy 
át. Ügy a jobb, mint a bal teknő oldalkörvonalának ívszakaszai, hátoldali kivételével, a típushoz képest, 
más egyéneknél csak lényegtelen eltolódást mutatnak (VIII. Tábl. 2. ábra).

A  kagyló úgy a ventrális, mint a dorzális élnézetben elliptikus oldalvonálú. A  teknők úgy lát
szik'az elülsőszegélyen közvetlen egymásra tapadtak, s itt mindkét nézetben az oldalvonalak jóval hegye* 
sebb csúcsban-Találkoznak, mint a hátsószegélyen. A  ventrális élnézetben az elváíasztóyonal csaknem 
egyenes lefutású, úgyhogy csak a jobb teknőnek a balra való kisebb fokú ráfolódása figyelhető meg. 
Az elülső és hátsó csúcson az elválasztóvonal közelében, a külsőszegélylécnek egy-egy redője vonul el, 
amelyek közül a külső fejlettebb és ebből erednek a peremfogak. A  vizsgált példányokon, a peremfogak 
mindig a háísószegélyen voltak fejlettebbek és a hátoldal felé hajlók (VIII. Tábl; 3 — 4 és VIII. Tábl. 
1—2. ábra).

A  teknő falazata aránylag vastag, de elég jól áttetsző.- A  felszín egyenletesen, finoman szem-»

4 Kuf W. : Tierwelt Deutechl. 34. T. 1938. Hí СЫгас p 204, \*. (?94,
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csézettnek látszik. À  benövésivonalig szabálytalanul elszórva, nagyobb terjedelmű kerek bemélyedések 
helyezkednek el, amelyek között a teknő falazata erősebben fénytörő. À  bemélyedések térsége sötét sár* 
gaszínűnek látszik. Az egész teknőfelüleíen, nemcsak laterális, hanem a szegélyrészeken is, igen apró 
kerekded bemélyedések láthatók. Aiz elülső és hátsó csúcsszegély szakaszon sokkal sűrűbben vannak, s 
s köztük finom, alig kiálló redők vonulnak el a külső peremvonallal párhuzamosan. À  ventrális szegély* 
szakaszon a redők már valamivel erőteljesebbek. A  hátsó szegélyszakaszon 3 redő látható, melyeknek 
disztális lejtőjén, szabályok sorban rendeződnek, az inkább lekerekített négyszögéi bemélyedések, amelyek 
aztán mind kisebb terjedelművé és kerek körvonalúvá válnak (VIII. Tábl. 10. ábra).

A  centrális izombenvomatok száma 6. A  négy záróizombenyomat többé*kevésbbé piskóíaszerűen. 
behorpadt körvonalú és egymás közelében, egy vonalban helyezkedik el. Felettük kis távolságban 2, 
szintén fejlett mandibuláris izombenyomat látható, mely elliptikus körvonalú és a hátoldal felé eső ívükön 
homorú (VIII. Tábl. 1—2., VIII. Tábl. 10. ábra).

A  szabadperemöv bilamelláris, homomorf típusú. Az elülső*- 
és hátsó peremövre jellemző a peretnajak erőteljes fejlettsége és a 
külsőpcremvonaltól való jelentékeny eltolódoíisága. A  peremlikacs* 
csatomák egyenes lefutásúak, csak igen-enyhén kiszélesedettek eredési 
helyükön, míg a végük felé teljesen elvékonyodnak, s mint finom 
fonalak a .kiilsőajakvonalon végződnek úgy az elülső* mint a háísópe* 
remövön tehát a belsőpereinvonal és a benövésivonal egybeesik (34. 
ábr, a. b.).

A  zárosperem heferodont típusú, erőteljesen fejlett külső záró* 
léccel. Mindkét dorzálisszöglet eléggé terjedelmes mezőnyt formál.
A  bal zárosperem elülső dorzálisszögletén, a feknőür félé hajló, igen 
fejlett fogdudorí láthatunk, melynek alapi része, az itt fokozatosan ki* 
szélesedő peremajakkal olvad össze és eléggé széles karéjban határolja 
a fogdudor és a ctenidium közé eső fogmedret, mely a jobb teknő 
fogdudorának befogadására szolgál. A  hátsó dorzális szögleten a belső 
záróléc és a külső záróléc, illetőleg azzal egybeolvadt peremajak, 
eléggé széles peremmel veszi körül a terjedelmes fogmedret. Valószínű, a. vordere ) Randzene der linken Schale, 

hogy a jobb teknő hátsó dorzálisszögletén levő fogdudor egyenlőtlenül h' hmttl4
betűződött. Erre következtethetünk a bal hátsó dorzálisszöglet fogmedrének, eltérő mé.íyedtscgű alveolusokra 
tagolódásából (V. Tábla, 6. ábra). Az mteranguláris mező három szakaszra tagolódik. Az elülső* és 
hátsószakaszon határozott cetenidi um alakult ki, az előbbm 10, az utóbbin 5 fog volt látható. A  kö* 
zépső szakaszon mindössze csak a cetenidiumok bazális lécének közvetlen folytatását állapíthattam meg.

A  fentiekben leírt Loxoconcha cristata sp. nov. az alsó pannonikum felsőszintjének 
<Г4Г50 — 742 60 m. közé települt márgásagyag eléggé gazdag és változatos fanuájának gyakori alakja.

Loxoconcha cristata sp. nov. 
a Bal teknő elülső peremőve (95X.) 
b. Bal teknő hátsó peremővd (95X)
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3. L O X O C O N C H A  SU B R U G O SA  sp. nov.

(VIII. Tibi. 6 —B ; szövegközfi 35. ábra.)

Bal teknő — hossza : 0'86 mm. szélessége : 0'53 mm.

Jobb teknő — hossza : 0'84 nim, szélessége : 0'51 mm.

A bal leknő egyenleíesen domború elülső íve fokozatosan lejfősödve megy át az elülső dorzális* 
szögletbe, mely itt feltűnő halmot alkot. A  háíoldaliív lejtősen egyenes lefutású, s észrevétlen megy át 
a fejletlen hátsó dorzálisszöglcfbe. A  ventrálisív nagy része egyenes lefutású és kis homorodással csafla* 
kozik a hegyesen kerekített háfsóívbc. A  hátsó dorzálisszögleí és a háfsóív között enyhén homorú át* 
menet van (VIII. Tábl. 6 ábr.').

A  jobb teknő kissé ventrális felé hajló domborúbb elülsőíve, a hátsó dorzálisszögleíbe lejtő* 
södve, majd enyhén homorú hajlattal, a ventrálisívbe pedig észrevétlen megy át. A  háíoldaliív igen eny* 

hón domború és a hátsó dorzálisszögletbe rövid szakaszon homorúan megy át. 
Az oldalkörvonal hátsó íve itt, miként az elülsőív is jelentékenyen hegyesebben 
kerekített, s a ventrálisívbe valószínűleg egyenletesen domborodó ívvel megy át 
(Vili. Tábl. 7. ábr.).

A  teknő falazata aránylag vastag és elléggé áttetsző. A  benővésivonalig 
szabálytalan, de túlnyomóan kerekded körvonalú, különböző nagyságú bemélye* 
dések díszítik. Az elülső* és hátsó csúcsszegélyen a benővésivonalig a teknő 
felszíne redőzött. A  redők íve a külső peremvonallal közel párhuzamos lefutású 
és köztük szabályos sorokban követik a bemélyedések. Az elülső és a hátsó 
csúcsszegélyen, a benövésivonal közelében felületi likacscsatornák láthatók, jóval 
gyérebben a laterális részeken (VIII. Tábl. 6—7). A  centrális izombenyomaíok 
pontosan nem voltak megfigyelhetők. Ezen a tájon azonban megállapítható, hogy 
nagyobb bemélyedések közti összefüggő gátrészeken, helyenkiní jóval kisebb ter* 
jedelmű kerek bemélyedések vannak, melyeknek közepén a fekete pontok, a felületi 
likacscsatornák alapi részét mutatják (35. ábra). Egyes példányokon, megközelítőleg 
a benövési zóna fájára eső redő, a többihez képest erősebben fejlett és 
mintegy keret határolja a laterális részt. A  keretnek az elülső

dorzálisszogletből kiinduló oldalága feltűnően kiemelkedik a környezetből. A  díszítő hálózat Így két 
részre tagolódik, amelyeknek térsége a keret és oldalágához képest fokozatosan lejtősödve mélyed be.

A  szabadperemÖv, valamint a zárosperem finomabb szerkezete pontosan nem volt megfigyelhető. 
A z erősen összecemenfezodött egész példányok, a legóvatosabb kezeléssel sem voltak teknőikre szét* 
bonthatók. A  töredékeken az alábbiakat állapíthattam meg.

A  szabadperemÖv biiamelláris homomorf típusú. A  bal és jobb elülső peremövön igen fejlett 
peremajak vonul végig, melynek élvonala a külsőperemvonaltól távol, de azzal párhuzamos lefutású. A  
poremlikacscsaíornák magányosak, ampullaszerííen kitágultak, végük felé finom szállá vékonyodnak. A  
Ifiilspajakvonaloi) torkoljanak, am it parányi sötét pontok m utatnak, A  b cn çv ésjv p n a l egyenletes ívben,

35. ábra.
Loxocoiicha subrugosa  

sp. nov.
Felületi díszítés a centrális 

izombenyomatok táján. 
(135X)

Oberflächen Verzierung ín 
der zentralen Muskelein* 

drücke. Í135X)
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ajakélíel párhuzamosan fut le, csak a gyéren elhelyezkedő likacscsatornák kissé kiszélesedő eredési helye 
szakítja meg. A  percmlemez eléggé fejlett, mindkét csúcsszegclyen megfigyelhető, a ventrális peremövön 
valószínűleg megszűnik, s így a belsőperemvonal a benővésivonallal egybeesik, legalább is a szegélynek 
betüremkedő szakaszán.

À  zárosperem heferodont típusú. A  dorzálisszögleten a peremajak egybeolvad a külsőzáróléccel 
és félhold alakú gátként határolja az elliptikus fogmedret, amibe a bal teknő fogdudora illeszkedik. A  
jobb interanguláris mezőn zároszlop vonul végig, mely az elülső dorzálisszögleten kerekded fejben vég
ződik. A  bal zárosperem elülső dorzálisszÖgletén fejlett fogdudor van, minek alapi részét a pcrcmajak 
kiszélesedő része övezi. E  bazális résszel cgv síkban, a zárólécektől közrefogott mélyedés van, ami a 
jobb zároszlop capitulumját fogadja be. A  bal interanguláris mezőn a jobb interanguláris mező zároszlopának 
izesiilésérc szolgáló hosszanti csatorna vonul végig. Amennyire megállapítható volt, e csatornának elülső és 
hátsó harmadában apró alveolusok sora, részben pedig ctenidium alakult ki. Ebből arra következtet
hetünk, hogy a jobb zárosperem zároszlopa elülső-, a hátsó harmadának egy részén ctenidiumos, vagy - 
ahhoz hasonlóan rovátkáit, míg a hátsó harmad másik részén a bal ctenidium befogadására való bemé
lyedésekkel rendelkezik (VIII. Tábl. 8).

A  Loxoconcha subrogosa sp. nov. az alsó pannikum felsőszintjének 738'10 — 738'40 m közé 
települt, kissé homokos agyagjából kikerült faunának elég gyakori alakja.

4. L O X O C O N C H A  M Ü LLERI (Méhes).

36. ábra. a —d és ЗГ. ábra a —b.)

1908. Cythereis Miilleri M éhes, Magy. pliocén ostracodái, 563. old., IX. T. I 4, VIII. 15—18.

Bal teknő — hossza: 0T5 mm, szélessége: 0 ’44 mm.
Jobb teknő — hossza : 0.Г8 mm, szélessége : 0'46 mm.
A  kagyló magassága dorzális élkorvonalban : 0'23 mm.
A „ ,, „ „ ; 0'28 „

Ezt a fajt Méhes a soproni és darufalvi alsó-pannóniai homokos üledékekből írta le, de „a 
kagyló alakjára és szerkezetére való tekintetből a Cythereis-nembe" tévesen sorolta. Tekintettel a Méhes* 
féle leírás hiányosságára, különösen pedig a percmov finomabb szerkezeti viszonyaira vonatkozó téves 
megállapításaira, — szükségesnek találtam az alsópannonikumnak ezt az eléggé elterjedt faját, a megfe
lelő rendszertani keretberi, részletesen leírni.

A  méretbeni eltérésektől eltekintve, a bal teknő oldalkörvonala megegyezik lényegében a lípúsé^ 
val. Az elülsőív egyenletesen domborodó vonala enyhe bemélyedéssel megy át az elülső dorzálisszög' 
letbe, minek halmába észrevétlen megy át az egyenes lefutású hátoldaliív. A  venírálisív középső sza
kaszán enyhén homorú és a szomszédos ívekbe észrevétlen megy át. A  kihegvesedő hátsóív alig észre
vehetően homorú mélyedéssel csatlakozik, a valamivel gyengébben fejlett hátsó dorzáiisszöglefhez (35. ábr. 
a). A-jobb teknő oldalkörvonalának elülsőíve már jóval magasabb, s ventrális felé hajlóan domború, de



az elülső dorzálisszögletbe szintén enyhe bemélyedéssel'megy if.. À yentráiisív. elülső harmadában fel* 
tűnőén bemélyedt, ide esik ugyanis a szegély erőteljes befüremkedése. Innen a .yentráiisív.. fokozatosan 
domborodik, majd lejtősődve észrevétlen, megy át a hátsóív enyhén kicsúcsosodó szakaszába. A  hátol- 
daliív egyenes lefutású, a dorzálisszögletck táján, főleg a hátsón kevésbbé domború (36. ábr. b).

A  teknők élkörvonalban feltűnően eltérők az oldalvonalak lefutását tekintve. A  dorzális élné
zetben az oldalvonalak szabálytalan hatszöget formálnak, az elülső szegélyeken át valamivel hegyesebb 
csúcsot alkotva (36. ábr. c). Az clválaszlóvonal ebben a nézetben egyenes lefutású. A  ventrális élkör-' 
vonal oldalívei ellipszist formálnak. A  lekerekített csúcsokat összekötő elválaszíóvonal középső szakaszán 
enyhén domború. Ëz a jobb leknőnek kis. fokú ráhajlását mutatja a bal tcknőn, vagyis ezen a részen 
az elválasztóvonalat a jobb teknő külső peremvonala alkotja (36. ábra d).

b l кЛГ.ЛХЛ” .

Loxoconcha Mülleri—M éhes.

a A leknők dorzális élkörvonalban. (90X)
b. Bal iéknó oldalt kívülről. (60X)
c. Jobb teknő oldalt ̂ kívülről. (60X)
d. A teknő ventrális”clkörvo;ialban (90X)
a Dorsaler Kantenumriss, der Schalen (90 X )

b. Linke Schale von'aussen, Seitenansicht (60X)
c. Rechte Schale von aussen .’’Seitenansicht (60X)
d. Ventraler Kantenumriss der Schalen (90X)

A  teknő falazata aránylag vékony és átlátszó. A  külső felület egyenletesen szemecskézett, s a 
benővésivonalig terjedő laterális részeken, a környezetnél jóval fénytörőbb. Kerekded térségek elszórtan 
helyezkednek el. A  típuson mutatkozó hálózatos szerkezetet, a vizsgált példányaimon nem .láttam. A 
centrális izombenyomaíok száma 6. A  négy elliptikus izombenyomat a laterális rész középső szakaszán, 
közel egymás mellett, egy vonalban helyezkedik el. A  valamivel nagyobb, szintén elliptikus körvonalú 
két mandibulárisüzombenyomat, az előbbiek fölött aránylag kis távolságra fekszik. .. .. .

A  szabadperemöv kétlemezes, homomorf típusú. Jellemző az elülső és hátsóperemövre a pe-.
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témajak erőteljes fejlettsége. Az elülső, peremövön a peremajak a. külső peremvönalfól jelentékenyen el* 
távolodva, de azzal párhuzamosan fut le. A. hátsó peremövön ezzel szemben a külső perem vonalra telő* 
doit, úgyhogy a külsó'ajakvonal nagyrészt a külsőperemvonallal egybeesik (ЗГ. ábra a —b). A peren li
kacscsatornák egyenes lefutásúak és gyéren jelentkeznek. A  benővésivonalról alig észrevehető kiöblö ő* 
désset erednek, majd hirtelen elvékonyodnak és a külsőajakvonalon ^  ,
torkollának. Ügy az elülső, mint a hátsó peremövön aránylag fejlett 
peremlemez van, amely a dorzálisszögletek táján megszűnik, míg a 
venírális peremövre fokozatosan elkeskenyedve terjed át és csak a 
betürcmkedés szakaszán tűnik el. Itt a bclsőperemvonal és a benő* 
vésivonal egybeesik (ЗГ. ábra a —b). Az elülső peremövön M éhes 
a szabad peremöv szerkezeti elemeinek téves értelmezést adva, ,,fi* 
nom cuticula perem"*et említ1), ami nem egyéb, mint a peremöv 
disztális mezője, s a közepén végig vonuló „gyenge esik“ pedig a 
peremajakkal azonos.

A  zárósperem egyszerű, heterodonf típusú. A  bal elülső dór* 
zálisszögleten egy kerekded fogdudor van, minek alapi része' egybe* 
olvad a peremajaknak itt már elkeskenyedő átmeneti szakaszával. A 
hátsó dorzálisszogleten egy fogmeder van, mely a jobb teknő fogdu* 
dórát fogadja be. A  bal inferanguláris mezőn zároszlop vonul végig, 
ami a jobb feknőn a zárólécek között végig vonulócsatornába illesz*

- kedik.
A  fentiekben leírt alakok az alsó pannonikum felsőszintjében 

72J'5Ö— 729TO m közé települt kissé homokos márgás agyagból ke* 
rültek ki. Az oldalkörvonal lefutására, a szabadperemöv és a záros* 
perem szerkezeti viszonyaira való tekintettel a Cythereis Mülleri MfiHES*el 2) teljesen megegyeznek. A  
faji azonosíthafásuk tehát nem kétséges. M éhes ezt a Loxoconcha genus jellegeit hűen visszatükröző 
alakot tévesen a Cythereis nembe sorolta.8) Erre futólagosán rámutattam a fiszfabereki ncogén faunák 
előzetes jellemzése során,4) de indokolást e faunák részletes feldolgozásával kapcsolatosan óhajtottam 
adni, mire csak most kerülhetett a sor.

A  budakeszi, és nagykovácsi eocénből MÉHes közben egy alakot ugyancsak Cythereis Mülleri 
néven, mint új fajt írt le,5) megfeledkezve arról, hogy e fajnevet a sopronvidéki alsópannóniai üledékek* 
bői kikerült alakokra vonatkozóan vezette be az irodalomba. A  különböző korú, egynéven leírt alakok 
azonban sem genus, sem faji tekintetben nem azonosíthatók. A  tisztabereki alsópannonikum telső*

*) M éhes Gy. : Adatok Magy. plioc. ostrac. isin. hez. Földi. 1908, (X X X V III; K. p. 564, IX. T. 4.)'
2) M éhes Gy : Adatok Magyarország pliocén ostrac., ismeretéhez ( Földi, Közi., 1908. X X X V III. K.. p. 562. 

VIII. T. 15 18, IX . T . 1 -4 .)  . _
At “M éhes Gy. : u. o. p. 563.
4) Z alányi B . ; Bioszociologiai összefüggések a N.*AlföIdi neog. medenc. (Földi. Inf. Évi Jel. 1933—35., p. 

1926— 1927.)

b) M éhes G y. : Budapest vidék, eoeén oslr, (GeoL Hung. S.. P . 1936. p. 42—43, IV. T . 1Г—18).

ЗГ. ábra.
Loxoconcha  M ü lle n  (Méhes) 

a. Bal tekr.ö elülső perecnöve.
t90X )

b. Bal teknő hátsó peremöve
(90X)

a. vordere Paiidrone der linken
Sebale (90X )

b. hintere Randioiíe der linken
.Schale (90X)



szintjéből ismertetett alakok tehát a M éhes-tői I908*ban Cythereis Mülleri névén leírt alakokkal fajilag 
kétségtelenül azonosak és a Loxoconcha genusba sorolandók. Viszont az eocénből leírt alakok továbbra 
is Cythereis Mülleri M éhes néven, önálló fajként szerepelhetnek. Ezt az egyedül helyes megoldást 
azonban, megzavarja M éhes azzal, hogy a budapestvidéki felső-oligocénban igen elterjedt
alakot,1) a sopronvidéki alsópannóniai Cythereis Müllen fajjal összevonva a Loxoconcha genusba 
sorolja, összehasonlításukból azonban kitűnik, hogy mindkét alak ugyan a Loxoconcha genusba soro
landó, de fajilag nem azonosítható. Áz esetleges újabb zavarok elkerülhetésére javasolom, hogy a sop
ronvidéki alsóparínonikumból leírt Cythereis Mülleri fajnevét már a prioritás kedvéért is hagyjuk meg, 
de helyesbített leírással a Loxoconcha genusban. A  Cythereis Mülleri mint önálló faj továbbra is meg
marad, típusául az eocén alak szolgálna. Viszont a felsőoligocénből leírt Loxoconcha Mülleri (1941), 
mivel az alsópannoniaiakkal fajilag nem azonos, új fajnevet igényel.

5. L O X O C O N C H A  O B L O N G A , sp. nov.

(38. ábr. a —c.)

A  jobb teknő hossza: 0'65 mm, szélessége 0'34 mm.
A  bal „ „ 0'66 „ „ 0-33 „
A  teknok magassága dorzális élkörvonalban : ú'23 mm.

-Nyúlánk, inkább elliptikus alak. A  jobb teknő oldalkörvonalának domború elülsőivé, kissé a 
ventralis felé hajlik. Az elülső dorzálisszögletbe fokozatosan lejtősödve, a ventrálisívbe pedig észrevétlen 
megy át. A  hátoldaliív egészében egyenes lefutású. A  fejlett elülső dorzáíisszögieí domború íve a 
középső szakasz felé, enyhén homorú folytatást mutat; hasonlóan a hátsó dorzálisszögletbe való átmeneti 
szakaszon. A  két mélyedést a háfoldaliívnek alig észrevehető demborodása köti össze. A  hátsóív köze
pén kissé kihegyesedő; a hátsó dorzálisszöglcffel homorú mélyedéssel, míg a ventrálisívbe észrevétlen 
megy át. A  ventrálisív csaknem egyenes lefutású, a szomszédos ívszakaszok felé nem különül el. 
(38.. ábr. a).

A  bal teknő oldalkörvonalának lefutása lényegében a jobboldalival megegyezik. Feltűnőbb 
eltérést a háísóív mutat, amennyiben az a középső szakaszán jóval kihegyezettebb. A  dorzálisszóglefek 
is valamivel fejlettlenebbek (38. ábr. c).

A  teknő falazata aránylag vékony, mert az egész példányok is, legalábbis a .szegélyrészeken 
áttetszoek. A  teknő egész felülete a peremajak tájáig, igen apró, kerekded, a környezetnél jóval fény* 
törőbb íerecskékkel díszített. Az elülső és a hátsószegély szakaszon, a benövésivonal közelében néhány 
feliiletilikacscsaforna figyelhető meg. A  hátsószegély szakaszon a benövésivonallal párhuzamos lefutású, 
finom redők láthatók; az elülsőszegélyen elmosódoííak. A  íeknők középső szakaszukon kissé behorpadtak, 
minek terjedelme élnézetben jól látható. A  centrális izombenyomafok nem voltak megfigyelhetők 
(38. ábr. a —c).

l) M éhes Gy. : Budapest Kömy. felső oligúcén ostracodáí. Geol Hung. S. Pal. F, 16.,, p. ЗГ, III. T. 14— 18.

(U  ZAI.AXYt
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À  teknők dorzális élkörvonalban végein kihegyzett, középen pedig behorpadt csónakidomot 
mutatnak. Áz elülső, kissé hegyesen kerekített csúcsból az oldalvonalak fokozatosan lejíősödve, majd 
domború ívet formálva mennek át a behorpadt részbe. Innen domború ívbe folytatódnak és a jóval 
hegyesebb hátsócsúcsban találkoznak. Az elválasztóvonal kissé hullámos lefutású, főleg az elülső szaka
szon, a balteknő kis mérvű áttolódása miatt (26. ábr. b).

A  teknők erős pirites összcccmentező* 
dése miatt, a további vizsgálatokra alkalmas 
állapotban nem voltak szétbonthatok. Egyes 
darabok és az átfetszőbb egész példányok, 
csak a szabadperemöv szerkezeti viszonyaiba 
engedtek bepillantást. A  szabadperemöv két
ségtelenül kéflemezes és homomort típusú. 
Ezt igazolja az elülső* és hátsószegélyen 
a benövésivonalat kisérő, keskeny, félhold* 
alakú csík, ami a peremlemeznck felel meg. 
A  peremajak feltűnően fejlett lehet, különö* 
sen az elülső szabadperemöv szakaszokon, 
mert a bontatlan példányokon is, széles 
csíkban látszanak át. A  peremajak élvonala, 
valamint a belső ajakvonal párhuzamosan 
fut le a külsőperemvonallal, de a venfráiis 
peremöv felé mindjobban megközelítik egy* 
mást. Valószínűleg a ventrálisszegély enyhén 

betüremkedett részén, a peremajak a külső peremvonalra tolódott és a benövésivonallal egybeesik. A  
benövésivonal egyenletes lefutású és róla csak igen kis kiszélesedéssel erednek a magányos, cl nem 
ágazó és gyéren jelentkező peremlikacscsatornák. Ezek ugyiátszik a peremajak táján végződnek, illetőleg 
teljesen elvékonyodnak (38. ábr. a és c).

A  zárosperem bizonyára e fajnál is heferodont tipusú. Az elülső dorzálisszöglet a fejlettebb, ami 
különben a Loxoconcha-ná\ gyakori jelenség.

A  Loxoconcha oblonga sp. nov. a tisztabereki szármáfikum brakk alsószintjének jellemző alakja. 
Az 1402'80 — 1430'00 m közé települt agyagmárgából került elő.

38. ábra.
Loxoconcha oblonga sp. nov. 

a Jobb teknő oldalt kívülről. (60X)
b. A teknők dorzális élkörvonalban. (60X)
c. Bal teknő oldajt kívülről. (60X)
a. rechte Schale seitlich von aussen. (60X)
b. dorsale Konturlinie der Schalen. (60X)
c. linke Schale Seitlich von aussen. (60X)
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i  Gen. CYTHERE .O. F. MULLER 1T85.

i. C Y T H E R E  O B L O N G A  sp. nov.

(VII. T. 5 —11, VIII. T 9 ; szövegköii. 3 9 -4 2 . ábra.)
Jobb teknő — hossza : 0'58 mm, szélessége : 0'4Г mm.
Bal leknő — hossza : 0'58 mm, szélessége: 0'29 mm.

Bal teknő magassága: dorzális élnézetben: 0T4 mm.
Jobb teknő magassága : vcntrál. élnézetben: 0T4 mm.

A  jobb feknő oldalkörvonalának elülsőíve magasan domború, kissé a venírális felé hajló, egyen
letesen lekerekített csúcsot formál. À  hátoldaliívbe fokozatosan lejtősödvc, míg a venlrálisba észrevétlen 
megy át. A  háfoldaliív az alant kiálló dorzálisszögletek között, egyenletesen enyhén dombomnak látszik ; 
legnagyobb magasságát a középső szakaszon éri el. A ventrálisív jelentékeny terjedelemben homorú a 
szegélynek befüremkedése következtében, minek legnagyobb mélysége az elülső harmadra esik. A  hát
sóív keskenyebb és tompábban kerekített csúcsot formál ; a hátsó dorzáiisszögletbe homorú mélyedéssel, 
míg a venfrálisívbe észrevétlen megy át. (VII. T. 5).

A  bal fcknő oldalkörvonalának elülsőíve alacsonyabban és szélesebben domború, s a jobbol
dalival ellentétben nem hajlik oly feltűnően a centrális felé. A  ventrálisív csaknem egyenes lefutású, a 
valamivel terjedelmesebb, de nem oly mély szegély beliiremkedés miatt. A  szomszédos ívekbe észre
vétlen megy át. A  hátoldaliív is közel egyenes lefutású, a dorzálisszögletek közölt csak igen enyhén 
domború. A  bal teknő dorzálisszögletcinek térsége és alkotó elemei jóval terjedelmesebbek, mint a jobb 
feknőn. A  háfsóív hegyesebben kerekített és a szomszédos ívekhez enyhén homorú mélyedéssel csat
lakozik (VII. T. 6).

A  íeknők élkörvonalban megnyúlt ellipszist mutatnak. A  kissé.hullámos lefutású oldalvonalak, 
elül hegyesebb csúcsban találkoznak, mint a hátsó szakaszon. Ügy a venírális, mint a dorzális élnézet
ben, az elválasztóvonalf kisérő külső szegélylécredők jól megfigyelhetők (VII. T. 9 — 10).

A  feknők falazata aránylag vastag és eléggé áttetsző. Az egész teknőfelszin egyenletesén szem- 
csézeffnek látszik, szabálytalanul elhelyezkedő, különböző nagyságú, kerekded bemélyedésekkel (VII. 
Г. II.) Az apróbb bemélyedések főleg az izombenyomalek környékén, kisebb csoportokba rendeződnek. 
Elszórtan finom felületi likacscsatornák láthatók, bazális részüket sötét pontok jelölik. Ezek olykor 
épen-megfordított helyzetben, a teknő külső felületén mutatkoznak és az alapi részen pedig egy^egy vi
lágos, kerek udvar övezi. Ez a látszólagos elhelyezkedés, a-ferde fekvésű csatornáknál a sugáríörés követkéz- ■ 
(ében mutatkozik (VIL T. 11.) Jellemző e faj felületi díszitésére, hogy a venírális és a hátsószegélyen 
egy csipkésszegélyű redő vonul végig, amelynek éle .megközelítőleg párhuzamosan fut le az oldalkörvo
nallal. Élnézetben úgylátszik a redő nem áll ki élesen a környezetből, Iranern abba lejlősödve elsimul
VII. T. 5 - 6 ) .  - ,

A  centrális izonrbenyomafok száma b. A  nyúlt, elliptikus körvonalú 4 záróizom benyomat közel 
egymás mellett egy vonalban, a jóval fejlettebb és szabályosabb elliptikus körvonalú 2 mandibuláris 
izombenyomaf pedig-az előbbiek felett, aránylag kis távolságban, egymás felé hajlóban helyezkedik el
(VII. T. 11).
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À Г40‘30—740‘45’45 m márgás agyagból olyan .példányok is kerültek elő, amelyeknél a zá» 
róizombenvomatok száma 5 ; a mandibuláris izombenvomatok szintén fejlettebbek a záróizombenyomatok- 
nál, amelyekhez képest ferdevonalon a dorzális felé tolódtak (VIII. T  9).

A  szabadperemöv a Cythere-re általában jellemző viszonyokat hűen visszatükrözi (VII. T. Г—8). 
Feltűnő a peremlemeznek az egyes szakaszokon igen eltérő fejlettsége.

A  jobb elülsőperemövön a 
peremajak közvetlen a külsőperem» 
vonalra tolódott. À  belső ajakvonal 
párhuzamosan fut le az ajakéllel, ff  
majd az elülső dorzálisszöglet felé f. 
kissé eltávolodnak egymástól és 
beolvadnak a zároszlop fejének alapi jp . 
részébe. A  teknőszegély betüremke- 
désc következtében, úgy látszik, — 
a benővésivonal és a belsőperem» 
vonal rövid szakaszon egybeesik.
A  benővésivonal kissé hullámos le
futású, amit a peremlikaccsatornák 
öblös alapi részét határoló vonal 
mutat. A pcremlikacscsafornák a 
benővésivonalról magányosan ered
nek és valamennyire jellemző,

39. ábra.
L'yihere oblonga sp. nov.

a. Jobb teknő elülső peremöve (135X)-
b. Jobb teknő hátsó peremöve (135X).

a. vordere 1 Randzone der rechten Schale (135X)
b. hintere J

40. ábra.
Cythere oblonga sp. nov. 

a. Bal teknő elülső öve (135X) 
b) Bal teknő hátulsó perenöve (135X)

a. vordere f Randzone der linken Schale
b. hintere I (135X)

hogy eredési helyükön öblösen kiszélesedettek ; legnagyobb 
terjedelmű az az elágazóknál. A  peremlikacscsafornák 3 félék : am- 
pullaszerűen tágult egyszerű vagy elágazó és mindig a külső 
ajakvonalon, vagy legalább is annak közelében, hirtelen elvéko- 
nyodva torkolló, s végül ugyancsak öblös eredésű, de cl nem ágazó, 
rövid lefutású és mindig a belső ajakvonalon belül végződök. 
Az elülső peremőv átmeneti szakaszain helyezkednek cl az 
egyszerű, kissé ampullaszerűen kitágult, el nem ágazó likacs» 
csatornák. A középső peremszakaszon találjuk az elágazó likacs» 
csatornákat, amelyeknek többnyire széles törzsük és ampulla» 
szerűen kitágult ágaik vannak. Ügy az egyszerű, mint az elágazó 
likacscsatornák arányos távolságban sorakoznak egymás mellé. 
A rövid lefutású likakacsafornák között is két félét különböztet
hetünk meg, mégpedig olyanokat, amelyek széles öböllel erednek, 
de csakhamar ékalakban ' elvékonyodnak és olyanokat, amelyek 
végződésükig egyformán kiszélesedettek. E  rövid peremlikacs» 
csatornák mindenike, parányi gömbben vakon végződik. Jellemző 
a szabadperemövre e likacscsafornák előfordulása, amennyiben 
azok az elülsőperemövön gyakoriak ; a hátsón nem voltak meg»
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figyelhetők (39. ábr. a). A jobb háfsóperemövön az egyszerű likacscsatornák helyezkednek el nagyobb 
számban és csak cgy-két villásan elágazó csatorna fordul elő. Valamennyire jellemző az, hogy többéi 
kevesbbé kiszélesedett öböllel erednek, lefutásúkban törzsük vagy ágaik ampullaszerűen tágultak és 
mindig a peremajak élvonalán kívül, igen finom szállá elvékonyodva végződnek (39. ábr. b). A  pe
remlemez terjedelme és elhelyezkedése e fajra igen jellemző. Általában fejletlen és a venlrálisszegély 
betüremkedő szakaszán megszűnik, s így csak az elülső- és a háfsóperemövön (VII. T. ( —8 és 39. 
ábr. a —b) alakult ki. Valamennyi vizsgált példányon megállapíthattam, hogy a peremlemez a hátsó perem
övön mindig fejletlenebb, mint az elülsőn.

Cythere oblonga sp. nov.
a. Bal teknő elülső peremöve (135X)
b. Bal teknő hátsó peremöve ( 135X )
a. vordere j Randzone der linken Schale
b. hintere ) (135X)

42. ábra.
Cythere oblonga sp. nov.

a. Jobb lekno elülső peremöve (95X).
b. Jobb lekno hátsó peremöve (95X '.
c. Jobb teknő záróspereme (95 X).

a. vordere ) Randzone der rechten Schale.
b. hintere i  (JoX )
c. rechter Schlossrand. (95X)

A  bal elülső és a hátsó peremöv a jobbal szerkezetileg teljesen megegyezik. Az elágazó likacs- 
csatornák itt még szélesebb öböllel erednek és miként az egyszerű likacscsatornák is, mindig a perem
ajak élvonalán kívül torkollnak. A  bal peremajak legalább is az elülső peremövön jobban ráíolódolf a 
külsőperem vonalra (40. ábr. a —b).

A  legtöbb példánynak úgy a bal, mint a jobb elülső peremövén megfigyelhettem, hogy a rövid 
peremlikacscsatornák eredési helye fedi részben vagy egészben az elágazó likacscsafornák öblét. Való
színűnek tartóm, hogy e rövid likacscsatornák az egybenövő teknőlamelláknak nem a mészzónájában, 
hanem a közbeékelődöfi kitinrétegből erednek, úgyhogy a kétféle benövésivonal egymást többnyire 
elfedi (39. ábr. a).
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A szabadpcrem jobb és bal ventrális szakasza szerkezetileg lényegében azonos. A  betüremke
dett szegélyrészen a bclsőperemlemez hiányzik, nem alakult ki. A  benövésivonal és a belsőperemvonal 
itt egybeesik. A  bal teknőn a peremajak fejlettebb, de itt is közvetlen a kiilsőperemvonalra tolódik. A  
ventrális peremöv likacscsatornái túlnyomórészt egyszerűek; egyik másik fonalas, de a legtöbb ampulla* 
szerűen tágult (VII. T. T — 8).

A  szabadperemöv szerkezeti viszonyaira, legalább is a lényeges alkotó elemeknek az állandóság 
gára, igen értékes bizonyságot szolgáltatnak a fentiekben típusként leírt alaknál fiatalabb cs idősebb 
geológiai korú példányok (41. és 42. ábra).

Az idősebb korú alakok elülső- és háfsópcrcmöve lényegében megegyezik a típuséval, a likacscsa* 
tornák alakjában és elhelyezkedésében. Csak a percmajak helyzetében van egy csekély eltérés, a meny* 
nyiben nem tolódott teljesen a kiilsőperemvonalra, de itt is erőteljesen fejlett. A  peremlemez pedig még 
fejlettlenebb, főleg a hátsópercmö.vön (42. ábr. a —b).

A  fiatalabb korú alakok elülső* és hátsóperemövén, a legtöbb elágazó likacscsatorna feltűnő 
öböllel ered, s miként a háfsóperemövön kialakultakon látható, faalakúan szétágazók. A  fiatalabb korú 
példányokon a péremlemez, különösen a hátsóperemövön teljesen fejletlen. A  percmajak itt még jobban 
eltolódott a külsőperemvonalfól, de azzal párhuzamosan fut. Törzsfejlődéstani nézőpontból is, igen figye
lemre méltó az, hogy a percmajak lefutásában, a likacscsatornák alakjában és elhelyezkedésében, szem* 
ben a peremlemez kialakulásával, igen nagy állandóság mutatkozik. Ez mindenesetre a ícknőlamelláknak 
a fajra jellemző egybenővési módjával és a peremlikacscsaíornák változatos élettani szerepével állhat 
összefüggésben (41. ábr. a —b). Igen fontos továbbá, hogy a különböző korú alakoknál, a szabadpc* 
remöv állandóan kétlemezes-homomorf típusúnak bizonyult. A  szabadperemöv szerkezeti viszonyaira, 
illetőleg annak kialakulására, típusára a törzsfejlődés folyamán is a peremajak és a íeknőlamellák egybe* 
olvadásának a módozata gyakorol döntő befolyást. Ezeknek a figyelmen kiv.iil hagyásával a peremöv 
szerkezetét, a szerkezeti elemek összefüggését genetikailag nem értelmezhetjük, s a zárórendszer media* 
nizmusában érvényesülő szerepüket sem tisztázhatjuk.

A  zárosperem heterodont típusú ; erőteljesen fejlett fogdudorokkal, zároszloppal és ezeknek be* 
fogadására megfelelő fogmedrekkel, csatornával (VII. T. Г —8).

A  jobb záróspercmen elsősorban a külső záróléc fejlettsége tűnik fel, melynek a teknőür felé 
eső' szélén helyezkedik el a bclsőzáróléc és a peremajak differenciálódásából eredő záróoszlop. Az elülső 
dorzálisszöglefcn egy fogdudor és alatta egy fogmeder van. A z itt kiszélesedő peremajak a zárólécckkel, 
a fogdudomak teijedelmes alapot szolgáltat, mely a teknőür felől a teknő padkaszerű redőjére íámaszko* 
dik. A  fogdudor körüli alápilemez aztán elkeskenyedve, gátként fogja közre a fogmedret, minek alsó 
pereméhez közel, a záróoszlop kissé kiszélesedett fejét találjuk. A  záróoszlop innen egyenletes vastag* 
sággal vonul végig az interanguláris mezőn. A  hátsó dorzálisszöglct közelében újra kiszélesedik, majd 
beleolvad az itt levő egyetlen fogdudor alapi részébe (VII. T. T. és 39. ábr. a — b).

A  bal záróspercmen a külső záróléc csak keskeny lécként jelentkezik, s az élére tolódott pe* 
remajakkal együtt, az interanguláris mezőn végig vonuló zárócsatornának külső gátját alkotja. A  belső 
záróléc jóval fejlettebb, s közvetlenül a zárócsatornának belső gátját formálja. Az elülső dorzálisszöglefcn 
egv kerekded bemélyedés, mint fogmeder a jobb fogdudor befogadására szolgál; kifelé a percmajak, a
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íeknoűr felé pedig erősen fejleit lunula határolja, À  fogmeder cs lunulája alatt egy fogdudor, széles scro- 
biculával helyezkedik el. A  fogdudor és a külső záróléc közötti vályú pedig a jobb fogmeder külső 
gátjának a befogadására szolgál. A  hátsó dorzálisszöglefen egy a' zárócsaíornával összefolyó fogmeder 
alakult ki, minek peremét kifelé a külső zárólécre tolódott peremajak, befelé pedig a záróléc alkotja (VII. 
T. 8., 40. ábr. a —b).

A  fiatalabb geológiai korú alak (41. ábr. a —b.j elülső dorzális szögletén jól megfigyelhető, hogy 
a lunula és a peremajak gyűrűs gátat .alkotva, a fogmedret csaknem teljesen körülveszi. A  hátsó 
dorzálisszöglet fogmedre két mélyedésre tagolódik, egymástól széles gáttal elválasztva. Ez arra mutat, 
hogy a jobb zárósperem hátsó zárófoga befűződöít volt. (29. ábr. b).

Az idősebb geológiai korú alakon (42. ábr.), csak a zároszlop alakulásában és elhelyezkedésében 
mutatkozik feltűnőbb eltérés. Az iníerangulárismezőn ugyanis a külső záróléc erős betüremlést mutat. 
Ennek megfelelően a zároszlop is befelé tolódott és a hátsó dorzálisszöglet felé, fokozatosan kiszélesedett, 
kissé laposabbá vált. A  zároszlop a betüremlés következtében, az elülső dorzálisszöglet fogmedret 
részben elfedi (42. ábr, c).

A  tisztabereki alsópannonikum felsőszintjének 3 rétegéből :

ГЗГ'ОО—?38‘00 m márgás agyag (41. ábr.),
738'40—Г39'00 m homokos agyag (VII T. 5— 11. ábr.),
Г40'30—Г40Ч5 m márgás agyag (VIII T. 9; 42. ábr.)

kikerült alakokkal kissé részletesebben foglalkoztam, főleg alaktani nézőpontból, mert a rendszerfanilag 
értékelhető jellegek íörzsfejlődésíani vonatkozásainak nyomozására alkalmat nyújtottak.

A  fentiekben leírt Cythere oblonga sp. nov. oldalkörvonalban hasonlít a Krithe paralella 
MÉHES-hez1), de. úgy élkörvonalban, mint a peremöv szerkezeti viszonyaiban egymástól lényegesen 
eltérnek. Amennyire M éhes rajzaiból és leírásából megítélhetjük, a sopronvidéki alsópannonikum e ritka 
faja, szintén a Cythere nembe tartozik. A  Cythere oblonga sp. nov. a tisztabereki alsópannonikum 
felsőszintjének igen jellemző alakja. А  (ЧО'ЗО — Г40’45 m közé települt márgás agyag faunakeretében 
jelenik meg először, ahol különben a szintnek ostrocoda^fauna kulminációját állapíthattuk meg. Az itt 
előforduló alakjai e fajnak, mind zömök íermetűek. A  fiatalabb geol. korú alakok feltűnően nyúlánk, s 
kissé romboid oldalkörvonalúak, úgyhogy e tekintetben a Loxoconcha és Cythere-к közötti átmeneti 
alaknak vehetjük, A  homokos agyagból (Г38'40 —Г39 60 m) ismertté vált alakok a nyúlánk és a zömök 
alakok között állnak; a faj típusául ezeket írtam le (VII. T. 5 —11 ; 39 — 40. ábar).

I) M éhes Q y ; Adatok Magyarország pliocén cstr ismeretéhez. 1 küldi. Közi. P308, p. 550),
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2. CYTHERE SUBCAVATA sp. hív 

(43. ábr. a—b.; 44. ábr. a—b,)

B. I teknő — hossza: 0 55 mm, szélessége:. 0 28 mm.

A  bal teknő oldalkörvonalána'k elülsőíve magasan, domborúan fut és míg a ventrálisba észre* 
vétlen, a hátsó dorzális szögletbe enyhe homorodással megy át. A  ventrálisív homorú, legmélyebb a 
középső szakaszán. A  dorzálisszögletek oldalkörvonalban csak enyhe halmot alkotnak, s a közéjük eső 
háíoldaliív csaknem egyenes lefutású. A  hátsóív kissé hegyesen kerekített, s mindkét szomszédos ívbe 
lejfősödéssel megy át (43. ábr. a).

A  teknő falazata aránylag vastag, de eléggé áttetsző. A  felület egyenletesen szemcsézetf, sza* 
bálytalanul elhelyezkedő kerek, parányi bemélyedésekkel. Helyenkint a felületi likacscsatornák jól kive
hetők. A  teknő külső felületén, a szegélyövre ter* 
jedő redő húzódik végig, melynek külső, peremi 
része csipkézett és kissé hullámos. A  hátsószegélyen 
és a dorzális szögletek táján a redő küllős nyúl* 
ványokra tagolódik. Az egyes tagok közötti öböl* 
szerű bemélyedések a hátsószegélyen csak a külső 
teknőfelülefre terjednek ki, a dorzálisszögleteken 
a belső felületre, vagyis a külső, zárólécre, ahol 
azonban a küllőtagok kisebbek. A  teknőszegélyt 
díszítő redő a benövésivonal felé, teljesen a 
laterális részekbe simul el (43. ábr. a —b).

A  centrális izombenyomafok száma 6, 
elliptikus körvonalúak. A  4 záróizombenyomat 
egymás közelében, egy vonalban helyezkedik el, 
felettük a 2 ma dibuláris izombenyomat (43. 
ábr. a).

A  szabadperemöv kéílemezes, homomorf 
típusú. A  szabadperemöv jellemzője az erőteljesen 
fejlett percmajak, amely a bal peremövön a külsőperemvonalra tolódva fut le. Ügy az elülső, mint a 
hátsóperemövön háromféle peremlikacscsatornát találunk. Széles alappal erednek a benövésivonalról. Az 
egyszerű és az elágazó likacscsatornák ágai ampullaszerűen kitágultak, majd finom szállá elvékonyodva, 
a peremajak külsővonalán torkollnak. A  hátsóperemöv elágazó likacscsatornái faalakú elágazást mutatnak, 
törzsükön jelentékenyen kiszélesedettek; az ágak többnyire hirtelen elvékonyodnak. Az elülső és hátsó* 
peremövön ezeken kívül még rövid likacscsatornák fordulnak elő, amelyek látszólag szintén a benövési* 
vonalról erednek és a belső peremajakvonalon túl alig terjednek. Többnyire egyenletesen szélesedek és 
kerekded, fénytörő térségben végződnek. A  ventrálisperemövön rövidek és inkább fonalasok a perem* 
likacscsatornák, de e tájon is csak gyéren helyezkednek el (43. ábr. b.; 44. ábr. a —b). Jellemző e 
fajra a peremlemez fejleltlensége. A  venfráiis peremövön teljesen hiányzik, míg a hátsóperemövön alig

43. ábra.
Cythere subcavata sp. nov.

a. Bal tel nő oldalt kívülről (90 X)
b. Bal teknő oldalt belülről (90 X)
a. linke Schale seitlich von aussen. i90X l
b. linke Schale seitlich von innen. (90X)
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44. ábra.
Cythere subcavata sp. nov.

a. Bal ick'nő elülső peremövc (I35X).
b. Bal teknő hátsó peremöve (I35X ).
a. vordere { Randzone der linken Schale.
b. hintere I (135X)

észrevehető csíkban ismerhetjük fel, közvetlen a peremlikacs=- 
csatornák eredési helye közelében (44. ábr. a —b). À  vcnfrá» 
lisperemöv jelentékeny betüremkedése nem fedi el a likacs- 
csalornásövet, s így jól megfigyelhetjük a benövésivonal és a 
belsőperemvonal egyesülését (43. ábr. b).

A  zárósperem heterodont típusú. Az elülső dorzális- 
szögleten egy fogmeder és alatta egy fogdudor van. A  fogmed
ret a teknőür felé fejlett lunula övezi, míg kifelé a peremajak 
alkotja peremét. A  lunula egybeolvad a fogdudor alapirészével 
és ugyancsak ebbe simul el a záróoszlop. A  hátsó dorzális- 
szögleten egyetlen fogmeder van, amit a peremajak kifelé közvek 
lenül határol, míg a hátsó peremöv felől félhold alakú nyúlvány. 
A  peremajak elsimuló térsége felett végződik a záróoszlop kissé 
kiszélesedő bazális része. A  külső záróléc széles peremet, a 
dorzálisszÖglefek táján bemélyedéseket és a záróoszlop mentén 
keskeny csatornát alkot (44. ábr. 2 —b).

Az alsópannonikum felsőszintjének Г2Г‘5 0 ~  Г29Т0 rn 
közé települt, kissé homokos márgás agyag faunájának elég 
gyakori alakja a Cythere subcavata sp. nov., mely díszítését 
és a szabadperemöv szerkezetét tekintve, közel áll a Cythere 
oblonga sp. nov.-hoz.

3. CYTHERE PATULA sp. nov 

{45. ábr. a—b.)

Bal teknő hossza : 0'6f mm, szélessége : 0'35 mm.

összenyomott, erősen repedezett és összecementezett példányok álltak rendelkezésre. Egy, vi
szonylag legjobb megtartású bal teknőn, a fajra jellemző lényeges bélyegek állapíthatók meg.

A  bal teknő elülső oldalkörvonal íve magas és domború, egyenletesen lekerekített. A  ventrátis 
ívbe észrevétlen, míg a hátoldaliívbe homorú bemélyedéssel megy át. Az elülsőív jelentékenyen a ven- 
trális felé hajló. Az elülső dorzálisszöglet feltűnő halmot formál, szemben a hátsó dorzálisszöglcttel. A  
dorzálisszögletek közé eső része a hátoldaliívnek, enyhén domború lefutású. A  hátsóív kissé hegyesen 
kerekített és a szomszédos ívekbe fokozatosan lejtősodve, észrevétlen megy át (45. ábr. a).

A  teknő falazata aránylag vékony és áttetsző. A  felületi díszítés nem volt pontosan megfigyelhető. 
A  megtisztított laterális részeken, hálózatos díszítés nyomai állapíthatók meg. A  ventrális szegéi 
Íven végigvonuló redő nyomai mutatkoznak. A  ventrális izombenyomafok száma 6, amelyek közül csak 
két elliptikus körvonalú záróizombenyomaf volt megfigyelhető (45, ábr, a),



A  szabadpercmôv kéflemezes, heteromorf típusú. À  szabadperemövre rendkívül jellemző a pe
remlemez elhelyezkedése. Az aránytalanul magasabb és szélesebb elülsőperemöv nagyrészét a likacs- 
csatornás disztálismező alkotja, minek külső harmadában, a peremajak a külsőperemvonallal párhuzamosan, 
de ettől kissé eltolódva fut le. A  peremajak fokozatosan elkeskenyedve, az elülső dorzálisszöglcf fogdu
dorának scrohiculájába simul el, míg a ventrálís peremöv 
felé fokozatosan a külsőperemvonalra tolódik, A  pcremlikacs- 
csaíornák gyéren és magányosan helyezkednek el ; eredési 
helyük többé-kevésbbé kiszélesedett. Alakjuk 3 féle : fo
nalasak, ampullaszerücn kitágultak és elágazók, de vala
mennyi finom szálként elvékonyodik, s végüket többnyire 
a külső ajakvonal közelében fekvő sötét pontok jelölik.
A peremlemez az elülső dorzálisszögletbőt kiindulva, hirte
len kiszélesedik, majd mindjobban “elkeskenyedve, a ven
tralis peremöv középső szakaszán elenyészik, A  szabad- 
peremöv eddig tehát kétlemezes szerkezetű, míg a szabad- 
peremöv további részein egylemezcs. A  peremlemez vagyis 
a belső teknőlamclla megmeszesedett része hiányzik, s így 
csak a külső teknőlamella, itt kiszélesedő pereme formálja 
a likacscsatornás disztális mezőt. Amennyire megfigyelhető 
volt, a hátsóperemöv likacscsaíornái fonalasak és elágazók.
A peremajak itt már a külsőperemvonalra tolódott (45. ábr. b).

A  tisztabereki szármátikum brakk alsószintjének az 1402'80—1430'00 m közé települt agyag- 
márga faunájának, a Cythere patula sp. nov. ritkán előforduló alakja.

.VKÛGEX OSTEACODÂK J-3

Cythere patula sp. nov.
a. Bal teknő oldalt kívülről (60X)
b. Bal teknő oldalt belülről (60X).
a. linke Schale seitlich von aussen (60X).
b. linke Schale seitlich von innen (60X).

4. Cien. C Y P R ID E IS  Jones, 1850.'

Azok az általános jellemzők, amelyek e nembe tartozó fajokat a Cytheridea genus fajaitól meg
különböztetik, elsősorban a teknő laterális felületén és a hátsó szegélyen mutatkoznak. A  záróizombe- 
nyomatok irányában, a hátoldali szegélytől kiinduló árokszerű bemélyedés, valamennyi fosszilis alakon 
észlelhető, mint az élő Cyprideis littoralis-on (Brady). Másik határozott jellemzője az, hogy míg a mellső 
szegélyen többé-kevésbbc gyakoriak a peremfogak, esetleg hiányozhatnak, addig a hátsó szegélyen min
dig csak egy nagyobb termetű peremfog jelentkezik. ’

A  peremöv finomabb szerkezeti viszonyairól egyelőre csak az volt megállapítható, hogy-' a sza- 
badperemöv bilamelláris homomorf típusú, a záróspercni pedig faxodont szerkezetű. De úgy ezek a bé
lvegek, mint a szerkezeti viszonyokra vonatkozó egyébb általános jetlemzők pontosan nem határozhatók 
meg, mert a recens fajok leírásai és ábrázolásai lényegesebb összehasonlítást lehetővé nem tesznek. A

J( S aks Cl. Q, : A n  Account of the Crustacea of Norway. Vol. IX. Oslrac., 1928. LX X I. PI. t.
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fosszilis fajodra még jellemző, hogy az erősen fejlett peremajak, a szabad peremövön a külső peremvo* 
naltól többé-kevésbbé eltolódottal! fut le. A  peremajak feltűnő fejlettsége, valószínűleg a peremlemez 
hiányával áll összefüggésben.

Ezt a genust J ones állította fel, mint subgenusi2) a Cyprideis torosa fajjal kapcsolatosan, amely 
azonban Cytheridea-nak bizonyult. B rady G. S .a), S ars G. O .4) foglalkozott Cyprideis fajokkal, de 
azokat a Cytheridea Bosquet genusba sorolták, S ars G . О .5) a Cyprideis litteralis (Brady), Cypri
deis Sorbyana (J ones), Klie W .e) pedig a Cyprideis edentata K lié, Cyprideis inermis K lié eseté
ben megállapítják, hogy úgy a belső szervezet, mint a héj alakjában és szerkezetében észlelhető eltérés 
sek alapján, e fajokat a Cytherissa, illetőleg a Cytheridea genustól el kell különíteni.

A  Cyprideis genus típusa a C. torosa J ones, melynek igen közeli rokona a C. littoralis B rady 
és részben a következőkben leírt fosszilis fajok.

1. C Y PR ID E IS  S U L C A T A  sP. nov.

(V. T. 3 ,  VI. T. 1 -4 .,  V II T. 12.)
(4ó. ábi, a — d 4Г. ábr. a — b, 48. ábr. a —c, 49, ábr. a -b, 50. ábr. a —d, 51. ábr. a - b ,

52. ábr. a —b)

A  £ jobb feknő|ének — hossza. O'bb mm, szélessége: 0'32 mm.
A 5 bal leknőjének — hossza: 0,63 mm, szélessége: 0'35 mm.

A  magasság: 0 3 6 - 0 3 8  (egész példányé; 0T2 — 0T6 mm.)

Alsó pannonikum. Felsőszinlbeli alakok — hossza: OTó— Г36 mm, szélessége: 0 42 —0T6 mm.
Szármátikum. Felsőszintbeli alakok — hossza: 105—155 mm, szélessége: 0 6 1 —0T9 mm.

A teknők alakja a á-nél általában megnyúlt, szabálytalanul lekerekített ellipszis, amely mindig 
a hátiszegély közepe táján jelentékenyen kidomborodott. A  £-ek zömökebb alakúak és általában a hátsó 
szegélyük jóval szélesebben kerekített, mint az elülső. Az egyes szintek alakjainak a hosszmérefében 
mutatkozik jelentősebb eltolódás, amennyiben az idősebbek átlagosan mindig hosszabbak.

A  $ jobb teknőjének elülső oldalkörvonal-íve magasan domború, egyenletesen kerekített; a, 
ventrálisívbe észrevétlen, a hátoldaliívbe pedig fokozatosan lejtősödve megy át. A  ventrálisív csaknem 
egyenes lefutású; elülső harmadában oldalkörvonali nézetben, alig észrevehető bemélyedést mutat. A  
hátsóív a ventrális felé kiálló hegyesen kerekített csúcsot formál, minek a ventrálisívbe átmenő szakaszán, 
a fajra igen jellemzően, mindig egy peremfog jelentkezik. A hátoldaliívre általában jellemző a'többé- 
kevésbbé egyenletesen domború lefutása. A  szomszédos ívekbe fokozatosan lejtősödve megy át, s így a

*) J ones Г. R. : Pal. Society Mon. London, 1856, P. 9, t. 2, f. 1. a—i.)
3) B rady G. S. : The inlet.Observer, Rew. nat. Hist. Res. Scienc London, 1862. Y- í, P. 454.
4) S ars G . O -: Forh. Selsk. Chirst 1865. p. 51.
*) S ars G. O. : A n Account. Crust. Nprw. Vol. IX. Ostrac. 1928.
6i K ije \X \  : Ostrac. marin salin Bonaire, Curacao, Aruba. — Cap. Zoolcgica. Vol. \ ’Ш P  4, 1939. p p. 11— 16-
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dorzálisszögletek élesen nem különültek el. À  háfoldaliív domborúságának legnagyobb fokát, mindig a 
középső szakaszán éri el (VI. T. 1).

A  í  bal feknőjének úgy az elülső, mint a hátsó oldalkörvonali íve jóval szélesebb, kevésbbé 
domború, de szintén egyenletesen kerekített vonala észrevétlen megy át a szomszédos ívekbe. A venfrális
ív szintén egyenes lefutású, jelentéktelen hul- 
láinosodást mutatva. A  hátsó ív tompábban 
egyenletesen kerekített. À  hátoldali ív lapo
sabban domború lefutású (VI. T. 2).

À  V alakokra általában jellemző, hogy 
mindkét oldali teknőjük, oldalkörvonalban zö- 
mökebb, szélesebb. A  legtöbb $ alaknál, az 
elülső dorzálisszöglet már határozottabban 
kialakult anélkül, hogy a hátoldali ívnek a fajra 
oly jellemző domború lefutását megzavarná. À  
- egyének elülső oldalkörvonali ívén, olykor 
10 peremfog egymástól távol, sugárszerűen 
helyezkedik cl. A  ventrális ív egyenes, vagy 
enyhén homorú lefutású, À  fiatalabb geológiai 
korú alakok jórészénél, a hátoldali ív elülső 
harmadában feltűnően domború. A  9 egyé
nek oldalkörvonalának lefutása egyebekben a 
í  =vel teljesen megegyezik.

A  Î  cs 9 egyének íeknői élkör
vonalban nyúlt, hullámos oldalvonalú ellip
szist mutatnak, minek az elülső csúcsa mindig 
hegyesebben kerekített, mint a hátsó, mely főleg 
dorzális élnézetben tompán lekerekített. A  iek-

46. ábra.

Cyprídes sulcatu sp. nov.
a. Л _í bal feknője dorzális clkörvonalban (60X)
b. A  9  bal feknője venfrális élkörvonalban Í60X)
c. A  â jobb feknője venfrális élkörvonalban (60X)
d. A  J  jobb feknője dorzális élkörvonalban Í60X)

a. dorsaler Kanfcmimriss der liliken ú Schale. (60X)
b. venfraler „ „ 5 „ (60X)
c. ,, „ „ rechten о » (60X)
d. dorsaler „ „ „ о  » (60x )

4Г. ábra.
Cypndeis sulcata sp. nov. (jun.) 

a —b, Bal feknő oldalköivonalban (95X). 

a -b . Srifv'numriss der linken Schale (95X).

nők mindig a hátsó szakaszukon érik el legnagyobb ma
gasságukat (46. ábr. a^-d).

A  feknők alakjában a fiatal alakoknál már lénye
ges különbségeket állapíthatunk meg (47. ábr). Az oldal
körvonal elülső íve feltűnően széles, egyenletesen domború; 
a Neutrális ívbejnindig észrevétlen, addig az aránytalanul 
fejlett elülső dorzálisszögletbe többé-kevésbbé homorú 
mélyedéssel megy át. A venfrális ív az elülső és középső 
harmadában domborúan fut le, majd enyhén homorún be
mélyedéssel megy át a hátsó ívbe. A fiatal alakokra a leg
jellegzetesebb az erősen fejlett elülső dorzálisszöglet, méh 
feltűnően kidomborodó halmot mutat. A hátoldalig
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innen kezdve a legtöbb fiatal egyénnél a hátsó dorzálisszöglei tájáig, két homorú bemélyedést és ezek 
közötti domború szakaszt mutat és a hátsó dorzálisszögletbe egyes példányoknál enyhén homorú mélye* 
déssel csatlakozik (4Г. ábr. b). Az oldalkörvonal hátsó ívére jellemző, hogy a ventrális felé kiálló, 
tompábban, vagy hegyesebben kerekített csúcsot formál (4Г. ábr. a —b).

48. ábra.
( '} pridics suhatJ sp. nov.

a. A .centrális izombenyomatai (ÍOOX).
b. A $ centrális izombenyomatai (ÍOOX). 
a Zentrale Muskelcindriicke eines 2

Exemplares. (ÍOOX).
b. Zentrale Muskelcindrücke eines J

Exemplare. (ÍOOX).

49. ábra.
V Cyprideis sulcaia sp. no \.

a. Bal teknő elülső peremöve (ÍOOX).
b. Bal teknő hátsó peremöve (ÍOOX)-
c. Bal teknő zárospereme (ÍOOX)-

a. vordere )
b hintere j Kandzonc der Huken Schale. (ÍOOX). 

e. linker Schlossrand. (ÍOOX).

A  teknő falazata úgy az ivarérett, mint a fiatal egyéneknél aránylag vastag cs többnyire eléggé 
áttetsző, főleg a szegély részeken. Áteső fényben a teknő felszíne egyenletesen szemcsézettnek látszik. 
A z ivarérett egyének díszítésére általában jellemző és egyúttal fontos genus bélyeget szolgáltat, egy az 
elülső dorzálisszöglet tájáról kiinduló, föbbé*kevésbbé kiszélesedett, árokszerű befűződésc a teknőnek, 
amely a legtöbb cselben a záróizombenyomatök mezőnyén túl nem terjed (VI. Г. 1—2; 46. ábr. a —d., 
48. ábr. a — b.). Az eddigi megfigyeléseim szerint azt állapíthattam meg, hogy minél idősebb szintből 
származó alakon jelentkezett ez a „fossa lateralis“, az annál mélyebb és terjedelmesebb volt, különösen 
a S egyéneken. A z oldalárok, mely gyakran a záróizombenyomatokat teljesen körülfogja, a vizsgált 
egyéneknél mindig az elülső dorzálisszöglettől, a belsőperemvonainak megfelelő Síkjából indul ki, tehát 
csakis a teknő laterális részére szorítkozik. Az árokszerű mélyedés tulajdonképen a teknó'talazaí teljes 
behorpadásából származik. Erre mutat az a körülmény is, hogy az egész laterális részen előforduló, 
kerekded bemélyedések, valamint a felületi likacscsatornák itt is előfordulnak. A  különböző korú alakok 
h'knőinok laterális részen a bcnöyésivoualig többnyire szabálytalanul elszórva, kerekded bemélyedéseket
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50. ábra.
$ Cypndeis sulcata sp, nov.

találunk. Általában minél nagyobbak, annál gyérebben jelent
keznek. Á  nagyobb bemélyedések közötti térségen, a legtöbb 
alaknál igen apró, kerekded bemélyedések szabálytalan csoportok
ban, elszórtan, vagy rövidebb-hosszabb lefutású sorokban figyel
hetők meg (48. ábr. a —b, VII. T. 12). Vcntrális és dorzális 
élnézeíben jól látható, hogy a külső szegéiyléc redőzött. Két 
redő fut végig a szabad íeknőszegély kiilsőpcremvonalával pár
huzamosan, közöttük enyhén bemélyedt árokkal, amely a hátoldali* 
szegély középső szakasza felé fokozatosan elenyészik (46. ábr. 
a —d). Egyes példányokon a külsőszegélyléc külső redője, 
legalább is az elülsőszegélyen 3 másodrendű redőre tagolódik, 
melyek belsőjén erednek a peremfogak (51. ábr. b — с). A  
laterális résznek enyhe rcdőzöitsége a hátsó szakaszon csak 
ritkán mutatkozott (46.ábr. c.). Itt a külsőperemvonallal párhuza
mosan egymástól eléggé elfávolodottan, két redő fut le, amelyek

a. Jobb teknő elülső peremöve (100X)- m ég  a  zá ró izo m b en y o m ato k  té rség e  előtt te ljesen  e ls im ulnak .
b. Jobb teknő hátsó peremövc (100X)-

a. vordere Randzone der rechten Schale. (100X). E  rcdők  lén y eg é b en  nem  eg y eb ek , m in t a so ro k b a n  rendeződö tt
b. hintere Randzone der rechten Schale. (ÎOÛX). n ag y o b b  b em ély ed ések e t ö sszekö tő  .g á tak  (46 . áb r. c). E g y e s

alakoknál, részben a vcntrális és a hátsó
szegélyen a kiilsőszegélylécccl párhuzamos, 
de alig kiemelkedő redő, s közöttük négy
szögalakú bemélyedések sora jelentkezik 
(46. ábr. c), amely a vcntrális szegély 
középső szakaszán fokozatosan kisebbed* 
ve, teljesen elenyészik. A  felületi likacs
csatornák többnyire az elülső és a hátsó 
szegélv közelében jelentkeznek sűrűbben, 
míg a laterális részeken ritkábban, de a 
bcnövésivonalon kívül nem. Egyes alakok
nál feltűnően vastag felületi likacscsatorna 
mutatkozik, amely alapirészén világos 
udvarral körülvett. Az udvarok sötét köz
pontjából, a felületi likacscsafornák fekete 
fonalakként állanak ki. A  fiatal egyéne* 
ken a kerekded bemélyedések aránylag 
nagyobbak, mint az ivaréretteken és jóval 
ritkábban, szabálytalanul elszórva jelent* 
keznek. A  felületi likacscsatornák inkább 
csak az elülső és a hátszegély közelében 
mutatkoznak (47, ábr a —b).

51. ábra.
Cypndeis sulcata sp. nov.

a. Jobb fekno oldalt kívülről (40X).
b. Jobb teknő vcntrális oldalkorvonaiban Í60X).
c. Jobb teknő dorzális élkörvonalban (60X1
d. Jobb teknő oldalt belülről (40X).
a. rechte Schale seitlich von aussen (40X).
b. ventraler Kantenumriss der rechten Schale (fcOX).
c. dorsaler „ „ „ „ (60X)
d. rechte Schale seitlich von innen (40X)-
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A  centrális izombenyomafok száma 6, valamennyi alaknál a laterális rész elülső harmadában, 
az oldalárokban vagy annak az irányában helyezkednek el. Az elliptikus körvonalú 4 záróizombenyo* 
mat mindig egy vonalban, egymástól eltávolodva, vagy közel egymás mellett, olykor érintkezve helyez
kedik el (VI. T. 1—2; VIL T. 12; 47. ábr. a —b; 40. ábr. a —b; 51. áhr. a). A mandibularis izom
benyomafok íöbbé-kevésbbé horpadt patkóalakúak.

A  szabadperem a í> és ÿ alakoknál, valamint a fiata
loknál két lemezes (bilamelláris), homomorf típusú. A szabad* 
peremövre még általában jellemző, hogy az összes alakoknál 
az elülső peremöv mindig fejlettebb, szélesebb, mint .a hátsó 
peremöv.

À  S jobb tckilőjenek elülső peremövén a külső perem* 
vonal közvetlen a külső szegélyléc belső redőjén fut le. Ez 
alatt erednek a peremfogak, melyeknek száma h —10 között 
ingadozott az elülső perememövön, míg a hátsón mindig csak 
egy jelentkezett. A  peremajak rendkívül fejlett. A  külső 
peremajakvonal a külsőpercmvonal közelében, azzal pár* 
huzamosan fut le, s rajta végződnek cl a peremlikacs* 
csatornák, mit többnyire fekete pontok jelölnek (49.
ábr. a., 50. ábr. a., 52. ábr.' a). Az ajakéi rövid szakaszon 
a külső ajakvonal közelében, azzal párhuzamosan vonul, 
de attól fokozatosan eltávolodik, ' majd a ventrális perem* 
övbe átmenő részen fokozatosan a külső peremvonal télé to* 
lódik. A  peremlemez hiányában a benővésivonal egybeesik 
a belsőperemvonallal. A  szabad peremövnek tehát csak disz* 

íáiis*mezője van, amelyen elég sűrűn helyezkednek el a részben egyszerű, részben elágazó perenilikacscsator* 
nák. A  legsűrűbben a peremöv középső szakaszán,- hátoldali peremöv télé mind gyérebben találjuk. Az 
egyszerű likacscsatornák ampullaszerűen kitágultak, majd az ajakélvonal után tinóm szállá vékonyodnak 
el és fekete pontokban a külső ajakvonalon végződnek. A  peremöv középső szakaszán olyan egyszerű 
peremlikacscsafornák találhatók, amelyek kétszeres ampullaszerű tágulatot mutatnak. Az alsó szélesebb 
tágulat mindig a belső ajakvonalon belül, míg a kisebb tágulat az ajakéi és a belső ajakvonal közti övön 
jelentkezik. A  peremlikacscsaforr.áknak ez a kettős' kitágulása vájjon a belső kifinréíegnek itteni megsod* 
ródásával, vagy specifikus fejlődéssel áll összefüggésben, az egyelőre el nem dönthető. Az előbbi 
módozat kialakulására következtethetünk abból, hogy ugyancsak a középső szakasz egyes részein a likacs* 
csatornák sűrűén egymás mellé tolódtak, ügy, hogy egyesek egymás felé keresztben rendeződtek (49. 
ábr. a., 50. ábr. a). A  villásan elágazó likacscsatornák csak igen gyéren jelentkeznek, s az egyszerű 
likacscsatornákénál alig szélesebb alappal erednek. Törzsük legnagyobb kiszélesedését az elágazás akit 
érik el. Néhány egyszerű és elágazó likacscsatorna kitágult részén egy kerek, világos térség látható, 
amely mindig a belső ajakvonalon belüli részen jelentkezik, de a hátsóperemövi likacscsatornák egyikén sem 
volt megfigyelhető (49. ábr. a ; 50. ábr. a).

•A
40.V A  - ' ' - s ' /

- ..A'
^  • " - ’ - у

52. jbrj.
S Cypriüeis sukala sp. nov.

a. Jobb teknő elülső peremöve (100X)
b. Jobb teknő hátsó peremöve (100X)

a. vordere Randzone der rechten Schale (100X)
b. hintere „ „ „ (100X)



N t o i ;  К X (.»STK A СОТ) A к

À  à bal elülső szabadperemöve jobbra lényegében megegyező szerkezeti viszonyokat mutat.

A  3 bal és jobb hátsó peremövének szerkezete is teljesen azonos alakulásokat mutat (VI. T. 
3—4, 50. ábr. b). À  peremlikacscsatornák itt már jóval ritkábbak, el nem ágazók és valamennyien 
ampullaszemen kitágultak és a külső ajakvonalon torkoltának. À  feltűnően fejlett peremajak élvonala es 
a belső ajakvonal egymás közelében, párhuzamosan fut le a disztálismező közepén. A  hátsó peremöv 
csúcsos szakaszán a peremajak sajátos behorpadási mutat (50. ábr. b). A  peremajaknak e kifejlődését 
csak a jobb hátsó peremövön figyelhettem meg. A  peremajak a bal hátsó peremövön mindig egyenletesen 
domború és a külsőperemvonallal párhuzamosan lefutó ív alakjában jelentkezett (VI. T. 3, 39. ábr. b).

A  2 elülső* és hátsó szabadperemöve a hímével teljesen azonos szerkezeti viszo ivókat mutat 
49. ábr.- a—b).

A  venírális peremöv általában az elülső harmadában betüremkedett. A  bal teknőn mindig na* 
gyobb fokú a szegély betüremkedése, mint a jobb teknőn, melynek ventrális peremőve egész lefutású* 
ban fejletlenebb: A ventrális peremővön a likacscsatornák szintén gyéren helyezkednek el, fonalas vagy 
ampullaszerííen kitágult alakot mutatnak (VI. T. 3 —4).

A 3 és egyének zárosperemei a faxodon! zárókészülékre jellemző, szakadatlan (totális) fog* 

sorú típus szerkezeti viszonyait mutatják. Lényegében teljesen azonosak a Cvtheridea hungarica Zal.1) 
zárósperemével, ügy a jobb, mint a bal zárósperem 3 szakaszra különíthető cl. Dorzálisszöglefek határo* 
zofla'n néni alakultak ki (VI. T. 4; 49. ábr. c, 52. ábr. a —b; v. T. 3).

A  bal zárósperemen a külső záróléc erősen fejlett ; a tcknoíír felé triremkedétf élére a perem*
ajak tolódott, mely a fogmedreket kifelé gátként határolja. A  zárósperem elülső szakaszán 16 fogmeder 
van, s köztük levő 15 vallum egy síkban fekszik a belső zárólécből alakult apickálisléccel (49. ábr. a. 
c). A hátsó szakaszon 7 fogmeder van, amelyek közötti 6 vallum, határozott fogként áll ki a bazá* 
lisléc síkja teleit, kissé kiszélesedett, lekerekített fejecseikkel (49. ábr. b—c). A  középső szakaszon a 
zárósperem jelentékenyen elkeskenyedik. A  21—22 fogmeder közti vallumok lapja, a bazálrsléccel. egy
síkba esik. A  bal zárósperemre jellemző a fogsor, a peremajak és a belső záróléc, illetőleg a bazális*
léc szakadatlan lefutása.

A  jobb zárósperemen a külső záróléc már kevésbbé fejlett, de szintén befelé türemkedetf. A  
peremajak itt nem tolódik fel a külső záróléc élére, hanem a zárósperemnek úgy az elülső*, mint a hátsó 
szakaszán kiszélesedve, a belső záróléc síkjánál valamivel magasabb lemezt formál. A  zárósperem hátsó 
szakaszán a peremajak lemezéből 6 lapos fog áll ki, amelyeknek a teknőür felé eső vége lekerekített, 
míg a kifelé eső egyenes. Az- elülső szakaszon a 15 zárófog lényegében hasonló elrendeződést mutat. A 
középső szakaszon a parányi vallumok és a köztük levő fogmedrek a baloldalival azonos rácsosszerkeze* 
tét formálnak (50. ábr. a —b, 51. ábr. b —c, 46. ábra d).

A  különböző korú és fejlettségű alakok zárósperemc azonos, a taxodont zárókészülékre jellemző, 
szakadatlan fogsoros típus jellemzőit mutatja. Bizonyos eltérések az elülső és .a hátsó peremövön ész* 
lelhetők. így a típusként leírt alakhoz képest (49—50. ábr.), a fiatalabb geológiai korú alakoknál, a fo* 
gak a $ jobb íeknőjérí nem kiállóak, hanem a peremajakból alakult lemezzel egy síkban, annak ke re*

1 Z a l á n y i  B. : Morphosyst. Stud, über fossile Muschelkrcbse. (Geo!. Hung. S.-Pal. 1929. p. 28.)
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tében fekszenek (52. ábr. a —b). A  zárósperemnek egyes szakaszain kimutatható eltérések bizonyára a 
törzsfejlődés folyamán, a változott élettéri ökológiai hatásokra jelentkező alkalmazkodásoknak foghatók fel 

A  fentiekben leírt Cyprideis sulcata sp. nov. alakkörébe tartozó egyének a fejlettség, az ivari 
különbség és a geológiai időrend szerint, oldalkörvonalban ugyan kisebb-nagyobb fokú igazodást mutat
nak, de a teknő díszítésében, a centrális izombenyomatok száma és alakja, továbbá a szabad- és a zá
róperem szerkezeti viszonyaiban egymással teljesen megegyeznek. A  külalakra és a peremöv szerkeze
tére nézve c faj nagyon közel áll a Cytheridea pannonica M ehes-Iioz1), de azzal elsősorban a szabad- 
peremöv és a zárósperem finomabb szerkezeti viszonyaiban és a genus jellegekben mutatkozó lényeges 
eltérések miatt sem azonosítható. A  C. pannonica-n ugyanis teljesen hiányzik az oly fontos genus bé
lyeg a laterális árok és a hátsószegély magányos peremfoga ; a laterális részein csak egyféle díszítő be
mélyedés van és a hátsószegélye közelében sohasem redőzött. A  peremlikacscsatornák a C. pannonica-án 
egyenkint vagy párosával, de mindig széles alappal erednek. A  peremajak lefutásának és a zárósperem 
szerkezetének részletes összehasonlítására, M éhes hiányos leírása és ábrázolása2) alkalmatlan. Kétségtele
nül megállapíthattam azonban, hogy az elülső és hátsó peremöv a C. pannonica-n közel egyforma szé
lességű, tehát e tekintetben nincsen oly nagy eltérés, mint a Cyprideis sulcata-n. A  pcremlikacscsafor- 
náknak kettős ampullaszcrű kitágulása a C. pannonica-n nem mutatkozik. A  percmajak ugyan itt is 
fejlett, de úgy az elülső, mint a hátsó peremövön a külsőperemvonal közelében fut le, tehát lényegesen clfér a 
Cyprideis sulcaia=n észlelhető elhelyezkedéstől. A  két táj héjszerkezete között tehát bizonyos megegyezések 
mutathatók ki, de a különbségek foka mégis .oly nagy, hogy faji keretüknek éles elhatárolását az teljesen 
indokolttá teszi. A  genus jellegek megállapítására nézve, már nehezebb teljesen határozott álláspontra he
lyezkednünk. A  Cyprideis nem jellegeit, melynek kövesült faja eddig nem volt ismeretes, G. O. S aks3) 
és újabban W . K lie1) a belső szervezet sajátosságaiban találták meg. A Cytheridea genust B osquet’), 
csak fosszilis fajoknak héjszerkezeti jegyei alapján határolta el. Kétségtelen, hogy a rendszertanilag sem 
azonos értékű bélyegek alapján elhatárolt Cytheridea nemben az egyes fajcsoportok alakjai között jc* 
lentékeny megegyezést, meglehetősen egységes kifejlődést mutathatunk ki, de a főjellegeknek a válto
zásában mégis lényeges eltérést észlelhetünk. A  Cytheridea-к ugyanis jóval változatosabb alakúak, ami 
jellegeiknek könnyebb megváltozhatására mutat, szemben a Cyprideis^kel, amelyek épen a kevésbbé vál
tozott jellegeik alapján is, önálló csoportba különítherők el. Az itt leírt faj keretébe sorolt alakok kétség
telenül a Cyprideis littoralis (Brady)-hoz állnak a legközelebb és mivel valamennyin egységesen jelent
kezik a laterális árok, a hátsószegély magányos peremfoga, a Cyprideis nembe sorolom.

b  M éhes Gy. : Adatok MagyarOrsz. ptiocén űslr. ism. hűz. (Köldt. Közt. X X X V III. K. ; 1908. X t. T. t> — 14.) 
*) M éhes Gy. : u. olt, p, 553 — 555.

• 3) G. O. S ars : A n  account of the Crustacea of Norway. Vol. IX . Osfracoda, 1928. p.  154 — 155.
J) W . K lie: Ostracoden aus den marinen Salinen von Bonaire, Curacao und Aruba. 1939. Capita, Zool. V. V III. 
6) B osquet J .  : Description des Entom. foss. ter. teriiaires France. — Belgique. 1852. (Mém. Cour, et Mem Sav. 

Étrang. Acad. R. Belgique. T. X X IV .)
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A  Cyprideis sulcata sp. nov. a szármáfikum felsőszinljében jelenik meg és még az'alsópanno- 
nikum felsőszinljében is gyakran fordul elő1) :

f i
. s'-*34fi

E
c/3

fi
5 - i О

' f i C/3
N C J

4 - t

1.

la
2.

3.
4.

5.

6.

1363 90 — 1.36000 m márgás agyagban (gyakori!!)

1343'20 — 1360 00 m márgás agyagban (rendkívül gyakori)

1291'05 — 1314'40 m márgás agyagban (gyakori)

1089 40 — 1105'70 m márgás agyagban (igen gyakori)

1084'60 — 1089'10 m márgás agyagban (gyakori)

107860 — 1084'60 m kissé homokos agyagban (gyakori) 

965T0 — 1044'50 m márgás agyagban (elég gyakori)

c/3 "q 7. 955-40 - 955'80 m lignites agyagban (igen ritka)
fi ‘n

C/3 8. 95Г30 - 955'10 m márgás agyagban (igen ritka)

5fi 9. 74Г50 - 742'60 m márgás agyagban (igen gyakori)
aоfi 10. 74Г20 - 741'50 m kékesszürke agyagban (igen ritka)
fifiex fi 11. 74030 - 74045 m márgás agyagban (rendkívül gyakori)
о
C/3

N
C/3 12. 739'60 - 740'15 m homokos agyagban (gyakori)

< 50
J A 13. 738'40 - 739-60 m homokos agyagban (ritka)

14. 727'50 — 729'70 m kissé homokos, márgás agyagban (ritka)

15. 725-20 - 727-50 m kissé homokos, márgás agyagban (igen ritka)

A  Cyprdeis sulcata sp. nov. első megjelenése pontosan egybeesik a szármáfikum brakk alsó
szintjére oly jellemző foraminiferás-faunák teljes kipusztulásával.2) Rendkívül érdekes és a faj palaeegeo- 
grafiájára^fontos, hogy tömeges és kizárólagos megjelenéséből már egy megváltozott klímáju éleftéri válto
zásra következtethetünk. Az idősebb brakk szármáfikum xeroíherm klímáját, humid jellegű klíma perió
dusok követték, amelyek jelentékeny sapropel, pirifes üledékek képződésére vezettek. Feltűnő, hogy arány
lag kevés egyén került elő e határrétegből, de jó megfarfásúak. A  szármáfikum felsőszintjén át, főleg a 
márgásagyag üledéktípusokban gyakori, úgy, hogy ezáltal is a szintre igen jellemző fajnak bizonyult. 
Feltűnő ritkán fordul elő az alsópannonikum alsósziníjében, ahonnan különben csak igen szegényes 
osfracoda és molluscum faunák kerültek elő. Az alsópannonikum felsőszintjében ismét gyakori, különö
sen a márgás agyagokban, de már a nyúlánk alakok feltűnően gyéren, jobbára csak zömök alakok 
jelentkeznek.

9  Z a l á n y i  B.: Biosoc. összefüggések a N. Alföld neogén. (Földi. Int. Évi Jel. 1933/35).
Z a l á n y i  B.: Neogén OsiracodaJaunák rétegíani értékelése bioszoc. összefüggéseik alapján. (Földt. Int. 1942. V. 12. 

vitaül. „Beszámolódból).
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2. C Y P R I D EIS H Q N Q A R IC A  sp. nov.

0 / j .  Táb. 10 -13 .)

(53. ábr. a—d, 54. ábr. a—h, 55. ábr. a—e, 56. ábr. a - c ,  57. ábr. a—b ) 
Jobb teknő — hossza: Г32 mm., szélessége: 0'69 mm., magassága: 0‘2Г mm.

„ „ „ 1 4 ) 1  „ „ 0-58 „ „ 0-24 „
Bal teknő — hossza: Г35 mm.,' szélessége: 0T4 mm., magassága: 0’28 mm. 

„ „ „ Г04 „ „ 0-61 „ „ • 0-25 „
(Juv.) „ „ „ 0'51 „ „ 0-30 „ „ 0'12 „

Cyprideis hungarica sp. nov.
a. Jobb teknő oldalt kívülről (60X)
b. Bal teknő oldalt kívülről (60X)
c. Bal teknő oldalt kívülről (60X)
d. Bal teknő dorzális élkörvonalban (60X) 
a) rechte Schale Seitlich von aussen. (60X)
b. linke „ ,) ,, „ (60X)
c. „ „ „ „ ■ „ (60X)

d. dorsaler Kantenumriss der linken Schale. (60X)

A  vizsgál! ivarérett egyének mind zömök 
alakúak. Az oldalkörvonal lefutását tekintve három típust 
különböztethetünk meg. A  kissé nyúlánk alakok háfol* 
dali szegélyíve, úgy a jobb, mint a balíeknőn 
egyenletesen domború, az elülső és hátsósze* 
gélyív szélesen kerekített (53. ábr. a —b). A  kisebb 
termetű alakok hátoldali szegélyíve szintén dóm* 
ború, s annak legnagyobb fokát az előbbi típussal 
szemben, inkább az elülső harmadban mutatják. így 
különösen a balíeknőn, az elkülönülésre hajló elülső dór* 
zálisszöglct észrevehető (54. ábr. a—d). Ezektől eltérő 
típust alkotnak azok, amelyeken már határozott elülső 
dorzálisszöglet és az elülső-, valamint a hátsószegély 
lényegesen eltérő lefutása figyelhető meg (53. ábr. c).

Az első típusba tartozó alakok jobb teknőjé- 
nek hátoldaliíve egyenletesen domború, minek legma* 
gasabb foka az ív közepére esik. A  hátoldaláv á szom
szédos ívekbe észrevétlen megy át. Az elülső oldal- 
körvonalív egyenletes lefutású, széles és alacsony, ezzel 
szemben a hátsóív, valamivel hegyesebben kerekített. A  
ventrálisív csaknem egyenes, közepén igen enyhén 
homorú (53. ábr. a). A  bal teknő hátoldaliíve valami
vel laposabban domború, de szintén észrevétlen megy 
át a szomszédos ívekbe. A  ventrálisív csaknem egye* 
nes és inkább az elülső harmadában kissé homorú. Az 
elülső- és a hátsóív egyenletesen kerekített, széles, a 
jobb. oldalinál valamivel enyhébben domború (53. ábr. b).

A  második típusba sorolt alakok jóval kiseb
bek, zömök íermetűek. A  jobb teknő oldalkörvonalá
nak hátoldaliíve feltűnően domború, minek legnagyobb 
foka a szegély közepére esik. A  hátoldaliív a szomszé
dos ívekbe észrevétlen megy át. Az elülsőív egyenle-
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fesen kerekített, de az előbbieknél valami
vel domborúbb. A  háfsóív hegyesen kere* 
kitett és míg a háfoldaliívbe kissé lej- 
íősödve, addig a ventrálisívbe észrevétlen 
megy át. A  \ enírálisív egyenes lefutású, 
de fokozatosan lejfősödve megy át a hátsó* 
ívnek csúcsába (54. ábr. a). A  bal* 
teknő hátoldaliívének lefutása, az elülső 
harmadra tolódott domborúsága miatt 
egyenlőtlen. Az itt már elkülőnülőben 
levő dorzálisszöglet azt határozottan mutatja. 
Innen a háfoldaliív egyenletesen lejíősödő 
vonalban észrevétlen megy át a hátsó* 
ívbe, A  ventrálisív egyenes lefutású, a 
szomszédos ívekbe egyenletes hajlással, 
de észrevétlen megy át. Az elülsőív széles, 
laposan domború, míg a hátsóív, a ven* 
trális felé kiálló csúcsot formál (54. ábr. d). 
A  feknők élkörvonalban szabálytalan ellip
szist formálnak. Az oldalívek az elülső 
harmadukban, a laterális árok mélységé* 
nek és elhelyezkedésének megfelelően, 
jól kivehető homorodást mutatnak. Az 
oldalívek elül jóval hegyesebben kerekített 
csúcsban találkoznak, mint a hátsó szakai 
szón. Az élnézetben a külsőszegélylécnek 
redőzöttségéí az elülső szakaszon jól meg
figyelhetjük. A  belsőredőből erednek az 
apró peremfogak, számuk 4— 10 között 
ingadozik. Peremfogakaf különben mind 
a három típusnál, csak az egyik teknőn, 
többnyire a jobboldalin észleltem, de elő* 
fordulnak a balfeknőn is, s ugyanakkor 
a jobbíeknőn hiányzanak (54. ábr. b—c, 
54. ábr. d).

A  harmadik típusba sorolt alakok* 
nak főleg a balíeknőjén, a hátoldaliv 
elülső harmadában feltűnően kidomborodó 
halmot alkot, a szomszédos ívszakaszokba

54. ábra.
Cyprideis hungarr'ea sp. nov.

a. Jobb teknő oldalt kívülről. (40X).
b. Jobb teknő dorzális élkörvonalban. (40X).
c. Jobb teknő venir, élkörvonalban. (40X).
d. Bal teknő oldalt kívülről. (40X)-
c. Jobb teknő elülső peremöve. (65X).
f. Jobb teknő hátsó peremöve. (65X).
g. Bal teknő elülső peremöve. (65X)-
h. Bal teknő hátsó peremöve. (65X).

a. rechte Schale seitlich von aussen. (40X).
b. dorsaler Kantenumriss der rechten Schale. 40X ).
c. ventraler „ „ „ „ (40X).
d. linke Schale seitlich von aussen. (40X). 
c. vordere
f. hintere
g. vordere
h. hintere

Randzone der rechten Schale. (65X)- 

Randzone der linken Schale. (65X)-
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igen enyhe homorodással megy át. A z  elülső dorzálisszöglefnek elkülönülése, itt ieliáf határozott. A  hátsó 
ívnek szintén a ventrális '̂ felé hajló csúcsa, még fokozottabban hegyesre kerekített (54. ábr. c—d).

A  teknő falazata az összes alakoknál aránylag vastag, elléggé áttetsző. À  felületi díszítés lényei 
gében a Cyprideis sulcata-val egyezik meg. A  nagyobb terjedelmű kerekded bemélyedések szabálytala
nul elszórva, de sokkal gyérebben jelentkeznek, mint a kisebbek. A  legtöbb alakon, az elülső- és a

hátsószegély közelében a felületi likacscsatornák jóllát* 
\ hatók. A  különböző fejlettségű alakokon az oly jellemző
V laterális árok jelentkezik. Az elülső dorzálisszögleí fáján,
1 de általában a háfoldaliív legdomborúbb szakaszáról

kiszélesedve kezdődik, majd többnyire elkeskenyedve 
C. halad a záróizombenyomatok térségére, s azok között,

vagy azokat körülölelve elenyészik. Olykor csaknem a 
venfrálisszcgély közelébe húzódik, de mindig elseké* 

' 1 lyesedve. A  háfsószegély magányos peremfoga, a vizs* 
^  ! j i  alakokon mindig a jobb teknők, a csúcs közepe

Á'-jJ' táján a venfrális felé hajolva áll ki (53. ábr. a —d, 54. 
— ábr.  a —d).

A  centrális izombenyomafok száma 6. A  4 záró- 
izombenyomat egy vonalban, közel egymás mellett fék* 
szik ; többnyire kerekded, vagy elliptikus körvonalú 
és különböző nagyságú. A  2 mandibuláris izombei 
nyomat az előbbiek felett és egymástól fávolódoffan 
helyezkedik el. A  centrális izombenyomafok száma, 
alakja és elhelyezkedése a különböző alakoknál megle* 
hefősen állandó (53. ábr. a —c, 54. ábr. a,-—d, 55. 
ábr. a; VI. T. 10).

A  juvenilis egyének alakja oldalkörvonalban jelen* 
tékeny eltérést mutat az egyes ívek lefutásában. A  bal* 
teknő oldalkörvonalának elülsőíve egyenletesen lekere* 

kitett és magasan domború. A  ventrálisívbe észrevétlen, míg a háfoldaliívbe kissé lejfősődve megy át. 
A  venfrálisív középső szakaszán jelentősen kidomborodik, s igy lényegesen eltér az ivaréretfekéfől, ame* 
lyeken hasonló domborodofíság nem jelentkezett. A  háfoldaliív erőteljesen fejlett elülső dorzálisszöglefet 
alkot, ahonnan egyenes lejtővel megy át a hátsó dorzálisszöglefbe. A  háfsóív feltűnő hegyesen kerekített 
csúcsa a ventrális felé hajlik, mint az ivarérefíeknél (55. ábr. a). Élkörvonalban a teknők szabálytalan 
ellipszist mutatnak ; az oldalívek úgy az elülső*, mint a hátsó szegélyszakaszon íöbbé*kevésbbé kihegye* 
zeit csúcsban találkoznak. A z ivaréreftel szemben, a juvenilis alak oldalíveire jellemző, hogy a ventrális, 
mint a dorzális élnézefben, a hegyesebb elülső csúcsból egyenletesen domborodva haladnak a háfsócsúcs 
felé, de a [legnagyobb fokú domború részből, hirtelen lejfősődve vonulnak a háfsócsúcsba (55. ábr. b—c). 
Egyik juv. példányon, a bal teknő elülső szegélylécén 8 apró peremfog látható, közel egymás mellé

5 r. ábra.

Cyprideis hungarlca sp. nov. ('juv.)

a. Bal feknő oldalt kívülről. (40X)
b. Bal teknő dorzális élkörvonalban. (40X)
c. Bal teknő ventrális élkörvonalban. (40X)
d. Bal teknő elülső peremőve. (60X) 
e) Bal teknő hátsó peremőve. (60X)

a. linke Schale seitlich von aussen. (40X)
b. dorsaler Kanfenumriss an linken Schale. (40X)
c. ventralen „ „ „ „ (40X)
d. vordere
e. hintere

Randzone den linken Schale. (60X)
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rendeződve (55. ábr. d). A . fiatal egyének díszítése lényegében az ivaréretteké vei egyezik meg, valamint 
a centrális izombenyomatok számában, alakjában és elhelyezkedésében is (55. ábr. a).

A  különböző típusú alakok szabadperemövc bilamelláris homomorph alakulású. Jellemző 
továbbá a szabadperemőv elülső és háísószakaszára, hogy feltűnően keskeny és a peremlemez 
teljesen hiányzik, miért is a belsőperemvonal és a benővésivonal mindenik szakaszon egybe
esik. Ügy a jobb, mint a bal szabadperemővön 
az erősen fejlett peremajak a külsőperemvonallal 
párhuzamosan, annak közelében fut le. A  perem* 
likacscsatornák általában fonalasak, egyesek eny
hén ampullaszerűen kitágultak ; eredési helyükön 
lényegesebben nem szélesednek ki, de végső sza
kaszukon finom szállá vékonyodnak el, s torkolat 
tukat többnyire a külső ajakvonalra eső fekete 
pontok határozottan mutatják (54. ábr. e, g). A  
háísóperenrőv a legtöbb egyénnél kissé szélesebb 
övíí az elülsőnél, s rajta a külsőperemvonallal szin
tén párhuzamosan lefutó peremajak még fejlettebb.
A  percmlikacscsafornák itt is fonalasak, ritkán 
ampullaszerűen tágultak, de szintén gyéren helyez
kednek el, sohasem elágazók , (54. ábr, f, h).
Egyeseknél, főleg a juvenilis alakoknál a perem
ajak rendkívül fejlett (56. ábr. a—h). Az elülső 
peremővön, jórészt a külsőperemvonal tájára toló
dott, úgyhogy tulajdonképen azt a peremajak éle 
alkotja, míg a belsőajakvonal jelentékenyen befelé 
tolódott, mint azt a benővésivonal közelében, azzal 
párhuzamos vonalú, enyhe redő jelöli (56. ábr. h).
Néhány alaknál épen fordítva a peremajak az elülső peremővön fejlettebb, s ilyenkor az "élrésze a disz* 
tálismező közepére tolódott, de szintén a külsőperemvonallal párhuzamosan fut le (57. ábr. a).

A  juvenilis alakoknál a szabadperemőv lényegében az ivarérettekével teljesen megegyezik azzal 
az eltéréssel, hogy az egyes szakaszokon a peremajak mindig erősen fejlett, s többnyire a külsőperemvo* 
nalra tolódott. Egyeseknél, főleg a jobb peremövön, a peremajak élrészének a dísztálismező közepére 
való tolódása jól megfigyelhető (55. ábr. d—e).

A  zárósperem az összes alakoknál taxodont típusú, elkülönült (partiális) fogsorokkal. Amennyire 
megfigyelhettem, a fogsorok tulajdonképen csak a jobb teknő elülső és hátsódorzálisszögleíén különültek 
el, míg a balteknőn csak a fogakat befogadó bemélyedések rácsa alakult ki. A  zárósperem középső 
szakaszán, a jobb teknőn közvetlenül a teknőür szélén, valószínűleg a peremajak és a belsőzáróléc 
egybeforradásából keletkezett zároszlop vonul végig. A  bal zárósperem középső szakaszán pedig, a perem
ajak és a belső záróléc között kialakult hosszanti csatorna a zároszlop befogadására szolgál. A  jobb záros*

Cyprideis hungarica sp. nov.
a. Jobb teknő elülső peremöve. (95X).
b. Jobb teknő hátsó peremöve (95X). 
c) Jobb teknő zárospereme (95 X ).
a. vordere 
b) hintere
c. Schlossrand der rechten Schale. (95X)

Randzone der rechten Schale. (95X).



8 6 ZALÁNYI

perem elülső szakaszán 10 zárfog észlelhető; bazálisléc nélküliek, alapi részük a peremajaknak itt kiszé
lesedő, alacsonyabb síkjából ered, s peremük kifelé feltűnően kiálló. À  jobb zárosperem háísószakaszán 
6 —7 zárfog helyezkedik cl, igen keskeny bazálisléccel. E  szakaszon a zárfogak általában fejlettebbek. 
és tágabb közű fogsort alkotnak ; az egyes fogak vége, itt is jelentékenyen kiálló peremet formál (56. 
ábr. c). A  balieknő zárósperemének elülső- és hátsószakaszán nem fogsorokat találunk, hanem a jobb

zárósperem fogsorait befogadó bemélyedések sorát. A  
fogmedreket elválasztó gátak, a belsőzárólécből ala
kult bazálislécből erednek, majd a peremajak alatti 
síkban, annak alapi részével egyesülnek. A  hátsó 
peremszakaszon, a jobb zárósperemen kialakult fog
sort befogadó mélyedésrács teljesén az elülsővel azo-=- 
nos szerkezetű ; csak a peremajak gátja fejlettebb 
(57. ábr. a —b). À  juvenilis egyéneken a zárósperem 
szerkezete lényegében teljesen azonos az ivarérette
kével (55, ábr. d—e).

A  Cyprideís hungarica sp. nov. első megje
lenése, az 1343'20—1360'80 m közé települt már^ 
gás agyag faunájában volt észlelhető. A  brakk szar
mata élettéri viszonyok teljes megváltozása időszakáé
ban, a Cyprideís sulcata Zal sp. nov. társaságában, 
zömök, vasfaghéju alakjai jelentek meg, s feltűnő, 
hogy a Cyprideís sulcata sp. nov.-val szemben, 
sokkal nagyobb példányszámban. Az ivarérett egyé
nekhez képest a fiatalok száma aránytalanul nagy. - 
Az átmeneti zónán kívül a szarmalikum felsősziní-

Cyprideis hungarica sp. nov.
a. Bal teknő elülső peremöve. (95X).
b. Bal ieknő hátsó pciemöve. (95X). 
a. vordere
b. hinferc

Randzone der linken Schale. (95X).

lében és az alsó pannonikum alsószinljében előfordulása megszakad és csak az alsópannonikum felsős- 
szintjében jelenik meg újra, még pedig feltűnő gyakoriságban.

A  Cyprideís hungarica sp. nov. az alsópannonikum felsőszintjében, a 740'30—T40'45 m közé 
települt márgás agyagban igen gyakori. Első megjelenése, különben az egész szintre jellemző ostracoda- 
fauna kulminációjának periódusára esik. A  felsőszint többi, magasabban fekvő rétegeiben : 738'40—739'60 
m homokos agyagban, 727'50 —729T0 m kissé homokos márgás agyagban, továbbá a 725'20 — 727'50 
m közötti homokos márgás agyagban már egyre ritkábban fordul elő.

A  Cyprideís hungarica sp. nov.' jelentékeny megegyezést mutat, a Cyprideís sulcata sp. nov. 
$ alakjaival oldalkörvonalban, a felületi díszítésben, de a szabadperemőv és a zárósperem szerkezetében 
mutatkozó lényeges eltérések miatt nem azonosíthatók. A  ma élő fajok közül körvonalban a Cyprideís 
edentata K lie1 $-ra hasonlít, főleg az olvalkörvonal hátoldaliívénck lefutásában és élkörvonalban. A  juve* 
nilis alakok oldalkörvonalban a Cyprideís sorbyana (Jones)2)$-re emlékeztetnek.

W . K lie: Osfrac, marinen Salinen von Bonaire, Curaccao, Aruba. (Capita Zoologica, Vol. VIII. P . 4; p. 11,
fig. 9 -1 0 .)

s) G . O. S ars: Account Crust. Norway. 1928. Vol. IX ,, Pl. LXXIL, fig. 20.
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3. C Y PR ID E IS  M IO C A E N IC A  (Lkls.)

Cytheridea iniocaenica L kls — Osir. Mainzer Teri. beckens. (Bcr. Senckenb. Ges. 1905.)
«

(58. ábr. a—d, 59. ábr, a —d.).

Bal ieknő — hossza: 1 '23 mm, szélessége: 061 mm, magassága: 0 24 mm.
Jobb teknő — „ 1'20 „ „ 0 ’5Г ,, ,, 0 27 „

A  kagyló venir, élkörvonalban: 04 8  mm, dorz. élkörvonalban: 0'52 mm.
b

A  jobb teknő oldalkörvonalban L ienenklaus alakjával teljesen megegyezik, csak az elülső ív 
lefutásában van eltérés, amennyiben az utóbbin az hegyesebben kerekített. A  bal teknő oldalkörvonab 
ban is lényegében azonos lefutású, de L ienenklaus alakjának elülsőivé egy kissé venirális felé hajló és 
a venfrálisíve közepén homorúbb. Élkörvonalban úgy venirális, mint dorzális nézetben megegyeznek, 
csak a hátsó csúcs a mi alakjainkon jóval hegyesebb1).

A  feknők falazata aránylag vékony, áttetsző. A  külső' felszín egyenletesen szemcsézettnek 
látszik. Szabálytalanul elszórva, világos udvarral körülvett nagyobb, kerek bemélyedések díszítik. Egyes 
helyeken jóval apróbb bemélyedések is jelentkeznek (58. ábr. a —b, 59. ábr. a). A  centrális izombe- 
nyomaíok száma 6. A  4 záróizombenyomaí ferde vonalon, egymástól kissé elíávolódoltan rendezkedik 
cl, elliptikus, vagy inkább egyik oldalon meghajlott ellipszis alakú. Ezek fölött a szintén hajlott 2 
mandibuláris izombenyomat látható (59. ábr. a). Az elülső^ és a hátsószegély közelében, de a laterális 
részeken is, a felületi likacscsatornák megfigyelhetők. A  záróizombenyomaíok felé terjedő laterális árkot, 
valamennyi alakon felismerhetjük. L ienenklaus ezt a fontos génus bélyeget nem ábrázolja, de a leírásban 
úgy említi meg, mint amely a hátoldali és a ventrálisszegély között kiterjed1 2).

A  szabadperemöv kétlemezes homomorf íípúsú. A  jobb elülső peremövön a peremajak erősen 
fejlett, a külsőperemvonal közelében, azzal párhuzamosan fut le; jellemző, hogy a belsőajakvonal jelenté
kenyen befelé tolódott. A  peremlemez hiánya következtében, a benövésivonal és a belsőperemvonal 
egybeesik. A  magányos peremlikacscsatornák kissé ritkábban helyezkednek el; eredési-helyükön alig, 
míg a középső részükön ampullaszelííen kiszélesednek, majd hirtelen finom szállá vékonyodnak el; a 
külsőajakvonalon végződésüket fekete pontok is mutatják (59. ábr. b). A  hát$óperemöv jóval keskenyebb.

1) E . L ienenklaus: Die Ostrakoden des Mainzer Tertiärbeckens. (Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1905. II. T.' 
p. 42 — 43, T. III. 19. a—c.).

2) E . L ienenklaus: u. oit. p. 43.
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Az erősen fejlet! percmajaky melynek az élvonala es a belső határvonala közé eső része gátként emel* 
kedik a disztálismező síkjából, a kiilsőperemvonal közelében, azzal párhuzamosan fut le. À  hátsóperemöv

likacscsatornái gyéren helyezkednek el, többnyire fonalasok, 
de néhány ampullaszerűen szélesedett is van közöttük (59. 
ábr. c).

Amennyire megfigyelhető _volt, az elülső* és hátsó*

58. ábra.
Cyprideis miocaenica (Lkls.) 

a Bal teknő oldali kívülről. (40X).
b. Jobb teknő oldalt’ kivülről. (40X).
c. A  leknek ventrális élkörvonalban. (40X),
d. A  feknők dorzális élkörvonalban. (40X).
a. linke Sebale seitlich von aussen. (40X).
b. rechte Schale seitlich von aussen. (40X).
c. ventraler ) Kantenumriss der Schalen.
d. dorsaler (40X).

59. ábra.
Cyprideis miocaenica (Lkls.)

a. Felületi díszítés és a centrális izombenyomatok. (95X).
b. Jobb teknő elülsőfpercmöve, J8 5 X ).
c. Jobb teknő hátsó peremöve. (85X)-
d. Jobb teknő záróspereme. (135X).
a. Oberfälchenverzirung und zentralen Muskeleindrucke. (95 X ).

! Randzone der rechten Schale. (85X)-
c. hintere )
d. Schlossrand der rechten Schale. (135X).

peremövön a külsőszegély tulajdonképen csak egy redőf alkot, amelyen a peremfogak erednek. Az 
elülső peremövön 4 peremfog, a hátsón mindig csak 1 peremfog észlelhető (59. ábr. b—c).

A  zárósperem faxodonf típusú, az elülső* és hátsószakaszra elkülönült fogsorral. A  jobb záros*

!



NEOGEN OSTEACODAK 8 9

perem elülső szakaszán, közvetlen a belső zárólécen alakult, eléggé széles bazálislécből 10 zárfog ered, 
amelyeknek vége lekerekített. À  középsőmezőn egy zároszlop vonul végig. A  hátsószakaszon a még 
fejlettebb bazálislécből 6 zárfog ered, s amelyek a külsőszegélyléc kiálló redőjének éléig terjednek; végük 
szintén lekerekített. A  bal zárósperemen az elülső^ és hátsószakaszon a peremajak és a belsőzáróléc 
közötti térségben, megfelelő alakú és számú fogmélyedésekből alakult rács helyezkedik el, míg a középső 
szakaszon a zárooszlopoí befogadó hosszanti árok (59. ábr. b).

L ienemklaus alakjának szabadperemövére csak annyit jegyez meg,' hogy a belsőperemvonal 
csekély távolságra fut le a külsőperemvonaltól, de azzal párhuzamos. A  szabadperemöv egyéb szerkezeti 
jellemzőiről, valamint a zárósperemről említést nem tesz1).

A  Cytheridea miocaenica L kls és a fentiekben leírt alakok faji azonossága kétségtelen. Az 
ellenőrizhető genus jellegekben mutatkozó megegyezésekre tekintettel, az eddigi rendszertani helyzetét 
helyesbítenünk kell, L ienenklaus e faj alakjait a mainzi medencéből két helyről említi: a Hcssler^i 
hydrobiás-mészbol (alsó-miocén), Friedbergcr Warfe-i téglavető cerithiumos-agyagjából (felső-oligocén) 
ahol csak ritkábban fordult elő. A  mi alakjaink a szármátikum felső- és alsószintje közötti átmeneti 
szakaszon, az 1360‘00— 1363'00 m közé települt márgás agyag, foraminiférás brakk faunájában jelenik 
meg, s elég gyakori.

A  Cyprideis miocaenica (Lkls) és a Cyprideis sulcata sp. nov. szervezete meglehetős közel 
áll egymáshoz, A  lényegesebb különbségek is, inkább a környezeti hatások változásainak tulajdoníthatók. 
Valószínűnek látszik ezek alapján, hogy a Cyprideis sulcata a Cyprideis miocaenica (Lkls) leszárma* 
zottja; az utóbbi típusos brakkvízű élettér alakja, míg az előbbi subbrakk életterek otthonosa. A  faji 
átformálódás, az egységesen kialakult neogén medencénknek, a típusos brakk szarmata lényeges éleftéri 
megváltozása periódusában mehetett végbe. Egyelőre azonban nyilt kérdés az, hogy az átalakulás 
térbelileg is itt ment végbe, vagy távolabbi életterekben. A  magyar neogén medencében a szarmatikum 
alsói, felső szintje közötti átmeneti időszakban esetleg csak a bevándorlás lehetőségei alakultak ki.

9  E. L ienhnklaus: op. cit. p. 43.



9 0 ZALÁNYI

5. Gen. C IT H E R ID E A , osquet, 1851.

1. C Y T H E R ID E A  P A N N O N IG A  M éhes.

Cytheridea pannonica M éhes, — Magyarorsz. plioc. osfr. — Földi. Közi. 1908. 7. fűz. 
syn. Cytheridea pannonica var. luberculata M éhes, — u. o. x. T., 17—21 ábr.

Cytheridea banatica M éhes, — u. o. x. T., 13—16 ábr.
Cytheridea pannonica M éhes, — Z alányi in : Morphosyst. Sfud. Geol. Hung, S. Palaeont 1929. 

p. 73—81.

A  magyarországi idősebb pannóniai szintek faunáinak, kétségtelenül egyik leggyakoribb alakja. 
Hasonló elterjedést mutat a badnjevaci (Szerbia)1) alsópannóniai ligniíesagyagban.

A  tisztabereki alsópannonikum, alsó- és felsőszintjéből a következő rétegekből került elő :

T25'20 — 727'50 m kissé homokos, márgás agyag . . (ritka),
727'50 — Г29ТО „ „ „ „ „ • • (igen gyakori),
737'00 — 738'10 „ márgás a g y a g ................................ (gyakori),
738'10 — 738'40 „ kissé homokos a g y a g ..................... (igen gyakori),
738'40 — 739'60 „ homokos ag y ag ...................................... (gyakori),
739'60 — 740'15 „ homokos ag y ag ..................................(ritka),
740’30 — 740.50 „ márgás a g y a g ...................................... (gyakori),
741‘20 — 741'50 „ a g y a g ................................................. (ritka),
741'50 — 742'60 „ márgás a g y á g .................................. (elég gyakori),
902'40 — 903'15 „ márgás a g y a g .................................. (ritka),
904'15 — 904'05 „ agyagm árga..................................... (igen ritka),
904'05 — 704*50 „ márgás agyag ................................. (elég gyakori),
905'00 — 906'10 „ márgás a g y a g ..................................(ritka),
955'40 — 955'90 „ agyag, lignittel . ........................... (ritka).

A  C. pannonica az alsópannonikum alsószintjében (902'40—955'90 m) általában ritkán és az 
egyes üledékíipusokban igen gyéren fordul elő, főleg az agyagos üledékekben ; a márgás agyagokban is 
csak valamivel gyakoribb. Első megjelenése az alsópannonikumnak még szubbrakk jellegű, a fiatalabb 
szármátikumba átmenő zónájába esik. Feltűnően nagy és nyúlánk alakokkal jelenik itt meg (hossz. : 1'16 
mm, széles. : 0'60 mm.). Az oldalkörvonal lefutását tekintve, a badnjevaci alsópannonikumban talált 
alak E-hez hasonlít.2) A  szabadperemöv és zárósperem szerkezetének néhány jellemző vonásában, igen

9  Z alányi B . : Neogene Ostrac. Serbien. — Geol. Hung. Ser. Pal. F. 5., 1929. p. 75—81., 35—36. ábr. 
a) Z alányi B. : Morphosyst. Stud. — Geol. Hung. Ser. Palaeont. Fase. V ., p. 75. 8 —10 ábr.).
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közel áll a Cyprideis sulcaia=hoz. A  C. pannonica vertikális elterjedése az alsószintben meglehetősen 
hézagos, de gyér előfordulása nem kizárólagos, mert általában az egész oslracoda- és makrofauna feltű
nően szegényes.

Az alsópannonikum felsőszíníjében (750'20—Г42.60пг) már lényegesen megváltozott életiéri 
szerepet játszott. Ebben a különben Melanopsis ( — vindobonensis, — pygmea, — Bouéi, — Sfuri) 
Limnocardium ( ~  -rogenhoferi, — simplex)-kai is jellemezhető szintbenx) főleg a homokos, márgás- 
agyag üledékekben igen gyakori. Túlnyomóan a zömökebb alakjait találjuk itt (hossz : 0.Г6 mm., széles.:
0.42 mm.), de а 72Г50—Г29Т0 m. közötti kissé homokos, rnárgás agyagból nagy termetű, nyúlánk 
alakjai is (hossz.: T I 2 mm, széles.: 0'58 mm.J előkerültek.

A  fisztabereki előfordulások a C. pannonica*nak nemcsak tér- és időbeli elterjedésére veinek 
világosságot, hanem azokból bizonyos származástan! vonatkozásokra is következtethetünk.

A  Cytheridea pannonica eddig ismerté vált alakjai, héjszerkezeti jellemzőik szerint, a neogé* 
nünkre oly jellemző Cyprideis sulcata*nak kétségtelenül közeli rokona. A  felszíni díszítésben, a centrális 
izombenyomafok száma, alakja és elhelyezkedésében és részben a szabadperemöv, a zárósperem alaku
lásaiban oly nagyfokú megegyezést találunk, hogy - a két fajt azonosíthatnánk és a Cytheridea 
nembe sorolhatnánk. A  C. pannonica*n azonban a laterális ároknak, a hátsószegélyi magányos perem
fognak nyoma sincsen, A  szabadperemövön a peremajak és a likacscsatornák kifejlődésében, továbbá 
a zárósperem alakulásában kimutatható lényeges különbségekből is arra következtethetünk, hogy a két 
faj közül a Cyprideis sulcata az ősibb alak, a Cytheridea pannonica valamilyen leszármazottja a 
Cytheridea parallela*nak és jórészt a Cyprideis hungarica*va\ is vonatkozásba hozható. Származás* 
tani összefüggéseik a következők szerint vázolhatok fel.

Egy ismeretlen északi oligocén Cytheridea fajból indulhatunk ki, amely mint törzsalak, az 
oligocén — miocénen át, két eltérő irányban fejlődött tovább, amelyeknek képviselői: Cytheridea parallela 
L k l s . és Cyprideis (Cytheridea) miocaenica L k l s . A  mainzi terciermedence fanuájának ez a két jellemző 
faja közül a Cyprideis (Cytheridea) miocaenica L k l s . valószínűleg már a fortonban bevándorolt neogén 
medencénkbe, s a szármátikumban bizonyára a legnagyobb elietjedéséí érhette el. A  mind élesebbé 
váló éleítéri változásokhoz való alkalmazkodások (brakk*subbrak életterek !) befolyására, lényeges 
szervezeti átformálódáson ment át. Az átformálódásnak sajátos módozatát, a szármátikum felsőszintjéből 
megismert Cyprideis sulcata Z a l . hűen visszatükrözi. Az eredetileg a Cyth er idea* n e m b ől lesarjadzotí 
Cyprideis=eк még jelentékeny Cytheridea vonást őriztek meg. A  külalakban és peremöv szerkezeti 
viszonyaiban a Cyprideis sulcata Z a l . a Cyprideis [Cytheridea) miocaenica L k s . közvetlen leszárma* 
zoitjának tekinthető. A  Cyprideis hungarica Z a l . ezzel szemben túlnyomórészt a Cytheridea parallela 
L k l s . felöl örökített át sok olyan szerkezeti bélyeget (kivéve a szabadperemöveí !), amelyek a Cytheri* 
deák*kai való igen közeli rokonság mellett bizonyítanak. Erre következtethetünk egyébként a külalakban, 
a felületi díszítésben és részben a zárósperemben a Cytheridea pannonica MÉHES*val való feltűnő 
megegyezéséből.

*) Z alányi B. : Neogen osfrac. faunák rétegfani értékelése. (Földi, Int. «Beszámoló“, 1942. p. 8.)



9 2 ZALÁNYI

A  Cyíheridea parallela Lkls. és a Cypriaeis (Cyíheridea) 'miocenica LKLS.*nak már kezdetben 
is, egymástól lényegesen eltérő ökológiai magatartása nyilvánult meg, még inkább a neogén-medence- 
rendszerünkbe vándorlása és elterjedése után. A  Cyprideis=eк ugyanis" főleg csak a brakk vagy zsubbrakk 
élctféri viszonyokhoz alkalmazkodtak és e tulajdonságukat a ma élő fajok is átörökítették. A  Cylheridea-k 
ezzel szemben, jóval nagyobb variáló és alkalmazkodó képességgel rendelkezve, igen' különböző életterek 
adottságaihoz tudtak berendezkedni ; egyes ma élő fajok gyengén sós, sőt édesvizekben is, bizonyára 
mint reíikfumok fordulnak elő. Az átformálódás irányát és mértékét tehát azokban az élettéri tényezőkben 
illetőleg azoknak változásaiban kell keresnünk, amelyek a Cyprideis (Cyíheridea) miocaenica Lkls és 
a Cyprideis sulcata Zal. előfordulásai körülményeiből visszatükröződnek. Az átformálódásnak legerősebb 
indító okát a brakk szármátikum végén bekövetkezett klímaváltozásokban (sapropel-képződés)1 kell 
keresnünk.

A  Cyíheridea pannonica M éhes főleg az alak, a felületi díszítés és részben a peremöv szerke
zetére a Cyíheridea parallela L kls. leszármazottjának tekinthető. A  medence felső miocén
jében bevándorolt és bizonyára lényeges átformálódáson átment, eddig ismeretlen fajnak lehet a közvet
len leszármazottja, amelynek a Cylheridea=k nagy alkalmazkodó és igy erős variálódásra hajlandósága 
csaknem töretlenül áíöröklődöíf. Ezt látszik bizonyítani a Cyíheridea pannonica M éhes alak változása és 
különböző életterekhez való alkalmazkodó képessége.
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*) Z alányi B. : Neogén ostrac. faunák rétegtani ériékelése. (Földi. Int. „Beszámoló“, 1942. p. 8.)
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A  fentebbiek szerinti származástani vázlat, csak elméleti értékű lehet. A  hazai fajoknak jelen
tékeny vertikális elterjedése és az átformálódásuknak megfigyelhető jelei a vázolt leszármazásukat 
valószínűvé teszik.

Budapest és környékének felsőoligocénjéből M éhes számos egyéni sorol a Cytheridea pannonica 
keretébe1), de azok sem a faj típusával2), sem az általam Szerbiából részletesen leírt3), valamint a 
magyarországi neogén több pontjáról megismert,, újabban pedig a kincstári fúrásokból kikerült és az 
előzőkben említett alakokkal egyáltalában nem azonosíthatók. Ha gondosan összehasonlítjuk M éhes 
felsőoligocén alakjainak rajzait4) az alsópannóniai fajíípúst visszaadó rajzaival, kétségtelenül meg* 
állapíthatjuk, hogy az említett alakok között oldalkörvonalban, a centrális izombcnyomatok elhelyezkedé* 
sében, továbbá élkörvonalban oly nagyfokú eltérés jelentkezik, hogy fajilag azonosításuk csakis tévedésből 
származhatott. Sokkal közelebb áll a Cytheridea hungarica Zal.A oz, de ennek az eldöntésére, 
MÉHES*nek a szabadperemövről és a zárósperemről adott igen hiányos leírása4), valamint a nélkülözhetetlen 
peremövi rajzok hiánya miatt nem alkalmas.

M éhes eredeti felsőoligocén anyagának átvizsgálása során kitűnt, hogy a Cytheridea pannonica 
M éhes keretébe sorolt alakjai, az alsópannonikumból leírt fajtípúsával nem azonosíthatók. Elsősorban az 
oldal* és az élkörvonalban lényegesen eltérnek. A  badnjevaci (Szerbia) alsópannonikumból leírt C. 
pannonica M éhes fiatal alakjaihoz6) a dorzálisív és az elülsőív lefutásában ugyan közel állanak, de a ventrálisív 
és a hátsóív lefutásában erős eltérést mutatnak. A  felsőoligocén alakok falazata vastag és az egész 
laterális felületre kiterjedő hálózatos díszítésüek, Az inkább kerekded terecskéket határló, eléggé széles 
gátak egymásba folynak, s hálózatukat egy a külsőszegélyzónával párhuzamos szegélyborda határolja. 
A  díszítés tehát a Cytheridea perforata RoMER6)*ra emlékeztet, azzal a kölömbséggel, hogy a gátak a 
felszínből alig emelkednek ki. Valamennyi felsőoligocén alakon az élkörvonal oldalívei, úgy az elülső, 
mint a hátsó csúcsot tompító vonalban találkoznak, viszont az eddig ismert pannóniai C. pannonica 
M éhes alakok, e nézetben a mellső csúcson mindig hegyesen kerekítettek, s általában megnyúlt oválist 
mutatnak. A  külsőszegélyléc belsőredőjéből eredő, aránylag fejlett peremfogak, miként a Cytheridea 
hungarica Z al .-п gyakoriak. A  szabadperemöv szerkezetében a felsőoligocén alakok a Cytheridea 
hungarica ZAL.*val egyeznek meg, csak a likacscsatornák alakulásaiban van eltérés, amennyiben az 
elülsőperemöv középső részén, kettőnél többágú, ecsefszerűen pamaíolódotí likacscsaíorna nem volt meg* 
figyelhető. A  peremajak rendkívül erősen fejlett, s mindig a disztálismező közepe tájára tolódott, még 
pedig úgy az elülső-, mint a háfsóperemövön. Döntő fontosságúnak tartom, hogy a felsőoligocén alakokon 
az elülső, de méginkább a hátsóperemövön a belső teknőlamella megmeszesedett része, vagyis a

J) M éhes Gy. : Budapest körny. f. oligoc. ostr. — Geol. Hung. S. Pal., Fasc. 16, p. 71. V II. T. 27—29 ábr. 
2) M éhes Gy. : Adatok Magyarorsz. pliocén ostr. — Földt. Közt. X X X V III. K., 1908. XL T . 6—9 ábr.
8) Z alányi B. : Morphosyst.JSfud. — Geol. Hung. S. Pal., Főse. V. p. 73—81,
4) M éhes Gy. : Budapest körny. f. oligecén ostr. — u. ott. p. 71.
6) Z alányi B. : Morphosyst. Stud. — Geol. Hung. S. P . V . v. p. 75. 6—7 ábr. 1929.
e) Z alányi B. : Magyarorsz. mioc. ostr. — Földt. Int. Évk. 1913. T. V, 15 ábr.
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peremlemez nem fejlődött ki. Miként a Cytheridea hungarica Zal.^oii1) a benő vési von álon kívül, de 
annak közelében, bizonyára a kitin-rétegek összenövéséből eredő másodlagos vonal a kitinbenövésivonalnak 
felel meg. A  zárósperem a íaxodont típusú, szakadatlan fogsoros zárókészülék alakulásait mutatja2), míg 
a C. pannonica alakjain az elülső és hátsó zármezőn határozottan elkülönült. Az oligocén alakokon a 
hátsózármező fogsora teljesen egybefolyik a középső zármező fogsorával, miként a C. hungarica*n.

A  kimutatható lényeges eltérések alapján, a. M éhes-IőI a budapestkörnyéki felsőoligocénből 
leírt alakok nem tartoznak a Cytheride a pannonica M éhes faj keretébe, hanem az alakban, a díszítésben 
és a peremöv szerkezetében jelentkező teljes megegyezést tekintve, a Cytheridea hungarica ZhL*va\ 
azonosak.

Bizonytalannak kell tekintenünk a fajtípussal való azonosságát, annak a rimaszécsi oligocénből3) 
eredő „egy rossz megtartású példánynak“, amelyen M éhes szerint „semminemű szerkezet sem volt 
megfigyelhető“ és csak az alak alapján döntötte el faji hovatartozását.

2. C Y T H E R ID E A  P U N C T IL L A T A  G. S. B rady.

(60. ábr. a—d, 61. ábr. a—e.)

Cytheridea punclillata. G. S. B rady — A nn. nat. Hist. S. 3, V. 16, p. 189; t. 9, f. 9 —11. 
syn : Cyprideis proxima, G . O. S ars — Forh. Selsk. Chr., 1865. p. 54.

Cytheridea punclillata, G . S. B rady — Tr. Linn. Soc. London, V. 26, p. 424, T. 26, f. 3 6 -3 8 . 1868. 
Cytheridea „ , G . S. B rady — 18Г4. Pal. Soc. London, p. 1ГГ. P . N., f. 1 — 11.
Cytheridea „ , R. J ones D. S chekborn — Pal. Soc. L., p. 39, P . I, f. 2. 1869.
Cytheridea „ , J .  G . E gger — 1901. A bh. Bayer. A K . V . 21., p. 448, T. 3. f. 15— 1Г, 23—26.
Cytheridea „ , À . N eviani — 1906. Bol. Soc. Geol. It., p. 201.
Cytheridea „ , B. Z alányi —1 1913. Föld. Int. Évk. X X I. k. 4. f. p. 100, VI. T. 4—5.

Cytheridea „ , G . O. S ars — 1328. Acc. Crust. Norway.. V . IX . p. 160,. P . LX X IV . f. 2.
Cytheridea „ , W . K lie — 1929. Tierw. Nord.-Osfsee, — Grimpe L. 16, p. 1Г.

Bal teknő hossza: 0'98 mm, szélessége: 0'58 mm, magassága: 0'21 (0'42) mm.
Jobb teknő hossza: 0'93 mm, szélessége: 0'53 mm, magassága: 0*21 (0'42) mm.

A  Kornya és Domasnia (Krassó-Szörény vm.) környéki alsószármátikumból leírt4) alakhoz 
viszonyítva, a fiszfaber'eki neogénben rendkívül elterjedt alakok nagyobbak. Oldalkörvonalban lényegesebb 
eltérés csak az elülső ív lefutásában- mpfatkozik. A  legtöbb alak jobb teknőjének elülső íve hegyesebben 
kerekített és a íeknőszegély külső redőjéről apró peremi fogak erednek (60. ábra a). A  bal teknő elülső 
oldalkörvonali íve kissé szélesebben kerekített, peremi fogak nélküli ; a hátsó ív is valamivel szélesebb,

9  Z alányi B. : Magy. mioc. ostr. — u. o. p. 93.
2) Z alányi B. : Morphosyst. Stud. — u. o. p. 29, p. 28.
3) M éhes Gy. : Oligocén ostr. Rima és Tárná vidék. — Földi. Közi. 1941. №  1—3, p. 9. .
I) Z alányi B. : Magyarországi mioc. ostrac. — Föld. In t Évk. 1913. X X I, 4. p. 100. V I. T. 4—5.
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a ventralis felé forduló csúcsa tompábban kerekített, mint a jobb íeknőn (60, ábr. b). A  íeknők élkör
vonala elliptikus, az oldalívek az elülső szegélyszakaszon hegyesebb csúcsban találkoznak, mint a hátsón 
(60. ábr. c—d).

kpv.

b
60. ábra.

Cylherídea punctillata G . S. B rady.

a. Jobb teknő oldalt kivülről. (40X).
b. Jobb teknő dorzális élkörvonalban. (40X).
c. Jobb teknő ventralis élkörvonalban. (40X).
d. Bal teknő oldalt kivülről. (40X).
a. rechte Schale seitlich von aussen. (40X)
b. dorzalen Kantenumriss der rechten Schale. (40X)
c. ventralen Kantenumriss der rechten Schale. (40X)
d. linke Schale seitlich von aussen. (40X)

A  teknő falazata kissé vastag, de jól áttetsző. 
À  felületnek jellemző díszítését a sűrűn elhelyezkedő 
kerekded térségek és azok közötti jóval világosabb, s 
összefüggő hálózatot alkotó gátak formálják. Elszórtan 
sötét pontokként a felületi likácscsafornák láthatók, körű* 
lőttük eléggé tágas, világosabb udvarral (61. ábr. c). À  
centrális izombenyomaíok száma 6; a négy elliptikus 
körvonalú záróizombenyomat egymással érintkezve, egy 
sorban, felettük a 2 hajlott mandíbuláris izombenyomat 
egymástól eltávolodoítan helyezkedik el (61. ábr. c).

A  szabadperemó'v kétlemezes (bilamellaris)

61. ábra.
Cytheridea punctillata G. S. B rady.

a. Jobb elülső peremöv (95 X).
b. Jobb hátsó peremöv. (95X)-
c. Felületi díszítés és a centr. izombenyomafok. (145X).
d. Bal zárospercm. (145X1-
e. Jobb zárosperem. (95X)-
a. rechte vordere Pandzone. (95X)-
b. rechte hintere Randzone. (95X)-
c. Oberflächen Verzierung und zentrale Muskeleindrucke. (
d. linke Schlossleiste. (145X). |
e. rechte Schlossleiste. (95X).típusú. A  külső leknőlamella jelentékenyen betü

remkedett, ennek megfelelően a peremajak is lényegesen befelé tolódott, különösen a hátsó peremővön 
A  peremajak az elülső peremővön párhúzamosan fut le a külső peremvonallal. A  hátsó peremővön* 
a peremajak jóval szélesebb, s különösen az élrésze határozott vonalban jelentkezik. A  külső ajakvonal 
mindig jelentékenyen eltávolodott a külső peremvonaltól, letutását a peremi likacscsatornák torkolati része

nnoûûi
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is jelöli. À  peremajakíól proximálisan mindkét peremövön egy^egy peremi redő észlelhető. Peremlemez 
nem alakult ki, amit különben a benövésivonalnak a belsőperemvonallal való egybeesése is mutat. A  
A  peremi likacscsatornák egyenes lefuíásúak és gyéren helyezkednek el. A  ventralis peremőv feltűnően 
elkeskenyedett, középső szakaszán, a íeknőszegély erős beiüremlése következtében a peremajak a külső- 
peremvonalra tolódott. A z ajakéi és a belső peremvonal a benövésivonallal egybeesik (61. ábr. b —c).

A  zárókészülék faxodont típusú. A  jobb teknő elülső zárómezőjén a külső zárólécre tolódott 
peremajak alatt 12—14 fog látható, amelyek alapi részét apikálisléc nem fogja össze.’1 A  hátsó zárómezőn 
5—6 fog'látható. Az interanguláris mezőn, az erősebb befüremleíf külső záróléc és a belső záróléc 
között, valószínűleg a peremajakból alakult zároszlop vonul végig, rajta parányi rovátka fogak mutat
koznak. A  zárókészülék fogsora tehát szakadatlan (totális). A  bal teknő záróspereme mindig szélesebb 
ővű. Az elülső zármezőn a külső záróléc és a rátolódott peremajak- jelentékenyen betiiremlik. Ez alatti 
térségen helyezkednek el a jobb elülső zárómező fogsorát befogadó mélyedések, amelyek közti gátak 
a fejlett apikálislécben egyesülnek. A  hátsó zárómező csak annyiban tér el, hogy a peremajak belső 
síkja és az apikálisléc között helyezkednek el, a jobb hátsó zárósperem fogsorát befogadó mélyedések. 
A  bal hátsó zármező mélyedéssora közvetlenül folytatódik az interanguláris mező mélyedéssorába 

(61. ábr. d—e).
A  Cytheridea punctillata G. S. B rady tiszíabereki előfordulásait, az alábbiakban foglal

juk össze :
727'50 — 729'70 m kissé homokos márgás agyagban . . (ritka)

73S'10 — 738'40 „ kissé homokos agyagban.......................... (elég gyakori)
740'30 — 740'45 „ márgás ag y ag b an ......................................(igen gyakori)

74Г20 — 74Г50 „ agyagban........................................ (ritka)

'74Г 50  — 742'60 „ márgás agyagban . . . . . . .  (gyakori)

902'05 — 902'40 „ márgás agyagban......................■. . ' (elég gyakori)

9.03'15 — 904.05 „ agyag m á rg á b a n ........... (elég gyakori)

904'05 — 904'50 „ márgás agyagban . . . . . . .  (elég gyakori)

904'50 — 905 00 „ m á r g á b a n .................................... (ritka)

905'00 — 906'10 „ márgás agyagban............(elég gyakori)

906'10 — 910T0 „ márgás agyagban..................... '. . (igen ritka)

951 '30 — 955'10 „ márgás agyagban...................................... (ritka)

965 70 — 1048'40 „ márgás agyagban ................................. (ritka)

1048'40 — 1052'00 „ márgás h o m o k b a n .................................(ritka)

1078'60 — 1084'60 „ kissé homokos agyagban . . . .  (igen ritka)

1084'60 — 1089'10 „ márgás agyagban ............................(igen ritka)

1089'10 — 1089'40 „ sötét szürke márgás agyagban . . (gyakori)



1089‘40 — 1105T0 „ ^márgás agyagban...................................  (riika)

1109'50 — 1110'20 „ márgás agyagban......................................(igen riika)

111 0'40 — 1112'88 „ márgás agyagban..................................... (ritka)

1145 50 — 114Г‘50 j, márgás agyagban..................................... (igen ritka)

NEOGEN OSTRACODAK Ç f

À  Cytheridea puntidafa G. S. B rády első megjelenése a tiszíabereki neogénben, a szármá- 
íikum felsőszintjének a középső szakaszára esik, ahol különben az alsópanonnikumra és az alsószármá- 
tikumra jellemző fanua elemek közti egyensúly megállapítható. A  holoíípushoz képest az itt nagy verti
kális elterjedést mutató alakon főleg az oldalkörvonal elülső ívének lefutásában jelentkeznek 
kisebb fokú eltérések. Hasonlóan a laterális részeken is mutathatunk ki eltéréseket a díszítésben, ameny- 
nyiben a különböző szintekből előkerült alakok hálózatos díszítését formáló gátak erőteljesebbek vagy 
elmosódottabbak. Ezek az eltérések bizonyára a megváltozott élettéri hatásoknak tulajdoníthatók, amelyek 
csak formaváltozásokat, de nem fajátalakulást eredményeztek. A  Cytheridea punctillata G. S. B rady 
élettéri szerepét tehát, a brakk szarmatikum alsó szintjétől kezdve a subbrakk alsó pannonikumon át 
követhetjük. A  faj ma élő alakjait : É. Európa, É. SarkPtenger, Földközi-tenger, É. Amerika keleti 
parti zónájából ismerjük. A  íisztabereki előfordulására igen jellemző, hogy annak kulminációja az alsó 
panonnikum alsószintjére esik, ahonnan különben csak igen szegényes fanuák váltak ismeretessé.

3. C Y T H E R ID E A  H U N G A R IC A  Z al.

Cytheridea hungarica Z al. — 1913. Z alányi: Földi. Int. Évk. X X I. p. 92—94, V . T . 11 — 14.

Syn: Cytheridea hungarica Z al. (part.) — 1941. M éhes: Geo! Hung. S. Pál. 16, p. 74, III. T. 1—2.

Cytheridea hungarica Z al. var. oblonga (part.) *- 1941. M éhes: u. o. p. 75. VII. T . 23—26.

Hossza: 0'92 —1'17 ram, szélessége: 0 '55—0'67 mm, magassága: 0 '34—0'42 mm.

A  dunántúli és a krassószőrényi alsó szármáiikumra jellemző faj, a tisztabereki szármálikum 
brakk alsószinfjében meglehetősen gyakori, de ritkán a subbrakk felsőszintből is előkerült.

A  tisztabereki alakok a típusnál valamivel nagyobbak. Oldalkörvonalban csak a ventrálisív mutat 
kisebb fokú eltérést, kevébbé bemélyedt. Az elülső teknőszegélyen a peremfogak hiányoznák, vagy csak 
gyéren helyezkednek el. A  centrális izombenyomaíok száma 6 ; a 4 elliptikus körvonalú, egymához közel 
fekvő zázóizombenyomaí felett, a 2 mandibularis izombenyomat egymáshoz jóval közelebb fekszik.

A  szabad peremöv bilamelláris, homomorf tipusú. Különösen a hátsó peremővön, az erőtelje
sen fejlett peremajak jelentékenyebben eltolódott a külső peremvonaltól, mint az elülső peremővön. Fel
tűnően keskeny peremlemez a hátsó peremövnek csak a csúcsrészében alakult ki, míg az elülső perem* 
övön a benövésivonal közelében alig észrevehető esik alakjában látható. Valószínű, hogy a benövési* 
vonaltól befelé eső, gyengébben fénytörő keskeny esik, nem a belső teknőlamellához tartozik, hanem

7
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másodlagos mészfelhalmozódásból ered. A  hátsó peremővön a fonalas likacscsatornák gyéren 
helyezkednek el, míg az elülső peremőv csúcsrészében villásak, vagy ecselszerűen elágazók.

À  zárókészülék szakadatlan taxodoní típusú.

A  Cytheridea hungarica Z al. a plugovai (Krassó Sz. vm.), a balatonföldvári (1Г0'53 —173'36 
m) szürke agyagban, a iisztabereki szármáfikum felsőszintjében az 1291‘05—1314'40 m közti márgás 
agyagban, az alsó szintjében pgdig az 1343'20—1360'00 m közti márgás agyagban, az 1360'00—1363 90 
m közti márgás agyagban és az 1363’90— 1402‘80 m közé települt márgás agyagban, mint a brakk 
szármátikum gyakori és jellemző faja, jelentékeny regionális elíerjedésíínek bizonyult.

A  Budapest-környéki felső oligocén több pontjáról, M éhes „a típustól nagyon is különböző 
megnyúlt példányokat“ a típussal azonosított, viszont az alakban is sokkal közelebb állókat varietas* 
ként különítette el.

A  típussal azonosított alakok azonban az oldalkörvonal lefutását tekintve, különösen az elülső 
és a ventrálisívre vonatkozólag, lényeges különbségeket mutatnak. A  teknőszegély külső felületén a perem* 
fogak elhelyezkedése is eltérő, amennyiben azok a típuson egy külső redőről erednek, míg a felső öli* 
gócén alakoknál közvetlen a külsőperemvonalról. M éhes leírása és ábrázolása szerint is a peremlemez 
legalább is az elülső peremövön nem alakult ki. A  jobb feknőn M éhes szerint „a belsőperemlemez 
szélesebb övű, mint a likacscsatornás öv“, „a hátulsó csúcsszegélyen a szabad peremlemez nagyon kés* 
kény övű.“ A  M éhes*íő1 tévesen értelmezett, s többnyire a likacscsatornás övvel azonosított peremle* 
mezen kívül még belső* és szabadperemlemezt is megkülönböztet anélkül, hogy elhelyezkedésükről, szere* 
pükről tájékoztatna. A  típusra oly jellemző peremajakról és annak lefutásáról MÉHES*nek mondani valója 
nincsen. Az pedig valóságos rejtély, hogy járulékos likacscsafornák jelenlétét a nem létező peremle* 
mezen M éhes miképpen állapította meg Г

A  variefásként elkülönített alakok a típushoz sokkal közelebb állanak, amit elsősorban az oldal* 
körvonal lefutása is visszatükröz. Amennyire az elülső peremöv ábrájából és leírásából megállapítható, 
a benövésivonaltól befelé jóval szélesebb peremlemez van, mint a típusén. Valószínűnek tartom, 
hogy itt is másodlagos mészlerakodásból eredő képződménnyel van dolgunk. A  hátsó peremövnek a 
csúcsrészére szorítkozó peremlemezt M éhes is megfigyelte. A  peremajakról és lefutásáról M éhes a váltó* 
zatra vonatkozólag nem ad tájékoztatást. A  zárósperem taxodont, szakadatlan típusú.

A  keresztül vihető összehasonlítások alapján megállapítható, hogy az alakban és a peremövi 
szerkezetben lényegesen eltérő alakok közül tulajdonképen csak a Cytheridea hungarica Z al. var. 
oblonga néven új varietásként leírt zömökebb alakok és a típussal azonosított alakok közül á villás és 
ecsetszerű peremi likacscsaíornákkal bíró alakok azonosíthatók a típussal.
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4. CYTHERIDEA TOROSÄ ( J onesI var. lenta Z al.

Cytheridea torosa ( J ones) var. lenta Z al. — Zalányi: Magy. mioc. ostr. 1913. X X I. p. 106, V I. T . 18—20.
Hossza: 0 '82—Г14 mm, szélessége: 0 '46—0'69 mm, magassága: O'22—О'ЗО mm.

A  balatonföldvári idősebb szármálikumból leírt változathoz úgy az oldalkörvonal lefutására, mint 
a szabadperemöv szerkezetére nézve, a íisztabereki szármáfikum alsószintjének mélyebb részéből, teljesen 
hasonló alakok kerültek elő.

Egyes példányok, főleg a mélyebb rétegből kerültek ki, amelyek úgy az elülső, mint a hátsó ieknősze* 
gélyen kissé tompábban kerekítettek és a hátoldalon enyhén domborúak. Általában az idősebb alakok 
zömökebbek, s közel állnak az oldalkörvonal lefutására nézve a Cytheridea parallela Lkls-Iioz (Lienen- 
klaus E. : Ostr. Mainzer Tért., Senck. 1905, Tw. f. 1.).

À  teknő falazat vastag, gyengén áttetsző. A  rossz megtartás miatt a felületi díszítés és az izom- 
benyomatok elhelyezkedése nem volt megfigyelhető.

A  szabad peremöv bilamelláris, homomorf típusú. A  külső feknőlamella jelentékenyen beíiirem* 
kedett, s annak megfelelően a peremajak is befelé tolódott. A  peremi likacscsatornák egyenes lefutásúak ; 
az elülső peremöv középső szakaszán egyforma szélességűek és mindig gyéren helyezkednek el. A  hátsó 
peremövön fonalasak és végük felé teljesen elvékonyodnak. A  benövésivonal egybeesik a belsőperem- 
vonallal, tehát peremlemez nem alakult ki.

A  zárókészülék laxodont, részleges típusú, amennyiben fogsor csak az elülső- és a hátsó zár
mezőn alakult.

A  Cytheridea torosa (Jones) var. lenta Z a l . eddig a balatonföldvári idősebb szármátikum 
148'50—149'93 m közti márgás mészkőből, a tiszíabereki szármátikum alsószintjének 1260 00—1363 90 
m és 1363'90—-1402'80 m. közé települt márgás agyagjából vált ismeretessé. A  tiszfabereki alakok 
előfordulásáról megemlíthetem, hogy a márgás agyagnak felső 1360'80—-1363'90 m közé eső rétegében, 
jóval gyakoriabbak, mint az alatta levőben.

5. CYTHERIDEA sp. ind.

- (62. ábr. a—b).

A  szabadperemöv jellemző szerkezete alapján, kétségtelenül a Cytheridea nembe tartozik.
A  felületi díszítésben résztvevő, s főleg'a laterális részeken előforduló kekekded bemélyedések 

sűrűn, de szabálytalanul helyezkednek el. A  szegélyzónában a lekerekített négyszög alakú bemélyedések 
a bcnövésivonallal párhuzamosan lefutó két sorban rendeződnek. A  külsősornak a ventrális hajlat felé 
eső részén a bemélyedések féglaalakúan megnyúltak, majd kisebbek lesznek és újra legömbölyített négy
szög alakot vesznek fel. E  bemélyedéseket disztálisan határoló összefüggő gát, valamint a külső szegélyléc 
alatti redő között több feltűnő nagy és hosszúkás íéglaalakú bemélyedés határolja, amelyek közül a ventrális

V
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Cytheridea sp. ind.
a. Jobb teknő töredék oldalt kívülről.

(60X).
b. Jobb teknő töredék oldalt belülről.
a. rechten Schalen Bruchstück seitlich von 

aussen. (60Xh
b. rechten Schalen Bruchstück seitlich von 

innen.

hajlat felé' eső kettő ékszerűen elkeskenyedik (62. ábra a.). A  külső 
szegélyléc belső redőjéből, terjedelmes peremfogak erednek.

A  szabadperemövre, mint a Cytheridea-va általában jellemző, a 
peremlemez hiányzik és így a benővésivonal és a belsőperemvonal 
egybeesik. A  peremajak aránylag fejlett, élvonala a külsőperemvo- 
nallal párhuzamosan fut le. A  külsőajakvonal többnyire egybeesik 
a külsőperemvonallal, de egyes példányokon egymástól kissé eltá- 
volodoítak (22. ábra b.). A  peremlikacscsatornák magányosak és 
eléggé sűrűn helyezkednek el; eredési ^helyükön általában nem 
szélesednek ki, többnyire a középsőszakaszukon ampullaszerűcn 
kitágultak, míg végük felé hirtelen finom szállá vékonyodnak el és 
végüket a külső ajakvonal táján sorakozó fekete pontok határozott 
fan mutatják (62. ábra b.).

A  fentebbiekben leírt Cytheridea sp. ind. keretébe sorolt 
töredékek az alsópannonikum felső szintjének 733'20—Г34Т0 m 
közé települt agyag szegény faunájából kerültek ki. Jóval gyako- 
ribbnak bizonyult a 725'20 —727.00 m közötti kissé homokos, 
márgás agyag faunájában.

6. CYTHERIDEA sp. ind. 
(63. ábr. a—b).

Cytheridea sp. ind.
a. Bal teknő lö/edék o'dalt kívülről. (60X).
b. Bal teknő töredék oldalt kívülről. (60X).
a. linkéi Schalen Bruchstück seitlich von aussen.
b. „ „ „ „ „ . „

Az aránylag vastag héjú töredékek izom* 
benyomatai és a felületi díszítés a Cytheridea 
nembe való tartozásra vallanak. A  ventrális 
szegélyen — úgyláfszik — az elülső- és. a 
hátsó szegély felől, a külső szegélyléccn egy 
sorban, sűrűn elhelyezkedett, kerekded bemé
lyedések mind kisebbekké válva, a hajlat közép 
szakaszán elenyésznek. A  laterális részeken 
kétféle bemélyedést figyelhetünk meg. A  kisebb 
kerekded bemélyedések (esetleg a páncélt alkotó 
mozaikok központi része 1), aránylag sűrűn, de 
szabálytalanul helyezkednek el. Ezek között 
gyéren elszórva, jóval nagyobb, de szintén 
kerekded bemélyedéseket figyelhetünk meg, 
amelyeknek a közepéből a felületi likacscsafor- 
nák állnakAi (63. ábra a.). A  fentiekben ismer-
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teleit töredékek az alsópannonikum felsőszintjének ГЗГОО—738'10 m közé települt márgás agyag fau
nájában elég gyakori alak.

A  63. ábra b. alatt ábrázolt Cytheridea sp. ind. а Г4Г50—T42'40 m közötti márgás agyag 
faunájának eleme. À  felületi díszítés lényegében teljesen megegyezik az előzőkben vázolt töredékekével, 
s így faji azonosságuk is valószínű.

7. C Y T H E R ID E A  sp. ind.

(64. ábr. a —b).

A  teknő falazata aránylag vastag és változatosan díszített. A  vizsgált töredékek mindenikén 
a lényegében megegyező* felületi díszítés és a szabadperemöv szerkezet, ugyanazon fajkeretébe való 
tartozásukra vall.

A  laterális rész a benövésivonal tájáig össze
függő hálózatos díszítést mutat. Ügylátszik, — a 
centrális izombenyomatok térségéből kiindulva, a 
különböző nagyságú bemélyedések párhuzamosan — 
esetleg koncentrikusan rendeződnek. A  bemélyedések 
közti gátak meglehetősen erőteljesek és egymásba 
folyó hálózatot alkotnak. A  hosszant lefutó gát-bor
dák fokozatosan kiemelkedők, így a legkülső, mint 
egyhén hullámos peremű taraj áll ki a környezet
ből, megközelítőleg a külsőperemvonallal párhuzamos 
lefutású. E  taraj alatt közvetlenül eléggé széles csa
torna húzódik, mitől kifelé a kerekded bemélyedések
nek két laza sora látható. Egyes helyeken a gátak 
középső részein kerek, apró, fekete középponti be
mélyedések a felületi likacscsatornák eredési helyét 
mutatják. A  szegély zóna áttetsző, s így felülnézetben 
is a peremlikacscsatornák elhelyezkedése megfigyelhető 
(64. ábr. a.).

A  szabadperemöv — legalább is az elülső 
— és a ventrális szakaszán monolamelláris típusú.
A  peremajak^széles, igen kiterjedt övben, párhuza-

64. ábra.
Cytheridea sp. ind.

a. Bal teknő töredéke oldalt kívülről. (40X).
b. Bal teknő töredék elülső» és hátsó peremöv átmeneti 
szakasza.
a. Bruchstück der linken Schale seitlich von aussen.
b. Ubergangszone von der vorderen zur hintenren Randzone 
bei der linken Sahale. (40X)mosan fut le az elülső peremövőn a külső perem

vonallal. Az ajakéle finom vonalként jelentkezik, ami arra mutat, hogy a peremajak csaknem teljesen, 
a disztális mező síkján simul el. A  peremajak külsővonalát, csak a peremlikacscatornák végződése he
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lyét mulató sötét pontok' sorában kereshetjük. A  ventrális peremöv betüremlő szakaszán á külső ajak
vonal egybeesik a külsőperemvonallal, míg az ajakéi közvetlen közelükben vonul, majd a háfsóperemöv 
felé fokozatosan eltávolodik. À  belső ajakvonal feltűnő messze tolódott befelé az ajakéltől, de azzal 
csaknem pontosan párhuzamosan fut le. Az ampullaszerűen kitágult, magányos peremlikacscsatornák az 
elülső peremövön igen sűrűn helyezkednek el. Eredési helyükön csak egyesek szélesednek ki kissé, a 
többi fonalasán ered. A  peremlikacscsatornák végét mutató sötét pontok, a külső ajakvonal helyén sora
koznak (64. ábr. b.). A  ventrális peremövön a likacscsatornák már jóval gyérebben helyezkednek el ; 
részint fonalasak, vagy ampullaszerűen kitágultak. A  szabadperemövön a peremlemez teljesen hiányzik, 
s így a benövésivonal és a belsőperemvonal egybeesik, ami megfelel a Cytheridea^ra általában jellemző 
szabadperemöv viszonyoknak (64. ábr. b.).

A  fentiekben vázolt Cytheridea sp. -ind. a szármáíikum felsőszintjének 965T0—1044'50 m 
közé települt márgás .agyag faunájának gyakori és jelemző alakja.

8. C Y T H E R ID E A  sp. ind.

(8. ábr. a—b).

A  szármáfikum felsőszintjének 108940— 1105T0 m közé települt márgás agyagjából egy rend
kívül érdekes, egyelőre a Cyheridea nembe sorolható, fajilag azonban közelelebről meg nem határozható 
töredék került elő. A  felületi díszítés, a centrális izombenyomatok alakja, száma és elhelyezkedése, va
lamint a laterális árok jelenléte tekintetében, a Cyprideis=ekke\ hozható vonanatkozásba. Lényeges 
eltérést mutat azonban a szabad peremöv szerkezete, amennyiben az legalább is az elülső peremövön 
kéílemezes (bilamelláris) típusú. Az eléggé fejlett peremajak a .dísztálismező közepére tolódva, a külső 
peremvonallal párhuzamosan fut le. Az egyenletes ívelésű benövésivonal a peremajak élvonalával pár
huzamos. Kétféle percmlikacscsatorna mutatható ki, még pedig finom fonalas és szintén el nem ágazó, 
egész terjedelmükben kiszélesedett, végükön kerek térségben végződő. A  fonalas likacscsafornák többé- 
kevésbbé széles alappal erednek, majd hirtelen elvékonyodnak és a külsőajakvonalon torkollanak. A  szé
les likacscsaíornák középső részükön ampullaszerűen kitágultak, vagy meghajlottak és csak a peremöv 
közép szakaszán mutatkoznak, a peremajak élvonala fáján már lényegesen elvékonyodnak, majd a külső 
ajakvonal táján, világos kerek térségben végződnek (8. ábr. a-b.).

Kétségtelen, hogy a szabadperemöv szerkezete, főleg pedig a teknőlamellák feltűnő egybeolva
dási módja annyira eltérő, hogy annak új genuszjellegef tulajdoníthatunk. Megerősíti feltevésünket a 
rendkívül fejlett peremlemez jelenléte is, ami a típusos Cytheridea és Cyprideis-eknél hiányzik. ügy- 
láíszik e genusok közötti átmeneti alakkal van dolgunk, melynek szerkezete, főleg pedig a teknőlamellák 
eddig ismeretlen egybeolvadásának módja, egy újabb és megfelelő lelet esetében teljesen tisztázható lesz.
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6. Gen. C Y T H E R E IS . Jones 1849.

1. C Y T H E R E IS  A N N A E  sp. nov.

(V. T. 7—8, VII. T. 1 - 4 ;  6 5 -6 6 . ábr. a - b . )

Jobb leknö — hossza: 0.63 mm, szélessége: 0.38 mm.
Bal teknő — „ 0.61 „ „ 0.39 „

Kagyló magassága venfrális élnézetben: 0'29 mm.
Kagyló „ dorzális „ 0'31 ,,

À jobb íeknő oldalkörvonalának elülsőíve egyenlefesen kerekített, magasan domború ; az elülső 
dorzálisszögletbe homorú lejtővel megy át, míg a venfrálisívvel feltűnő beszögelést alkot. A  ventrálisív 
innen enyhén domborúan, s észrevétlen megy át a hátsóívnek’ a ventrális felé hajló csúcsába. A  hátoldaliív 
jelentékenyen domború lefutású ; az elülső dorzálisszöglei alsó szakasza táján kiálló halmot alkot. A  hátsó 
dorzálisszöglet halmába, enyhény homorú lejtővel megy át. A  hátsó dorzálisszöglet és a hátsóív lekere
kített csúcsa között az átmenet homorú mélyedést formál. (VIL T. a.).

A  bal teknő oldalkörvonalának elülsőíve szintén egyenletesen kerekített, de szélesebb és laposan 
domború. Az elülső dorzálisszögletbe enyhén homorodva, míg a ventrálisívbe enyhe halmot alkotva megy 
át. A  ventrálisív csaknem egyenes lefutású, észrevétlen csatlakozik, fokozatos lejtősödés közben a hátsóív 
tompábban kerekített csúcsába. A  hátoldaliív domború, az elülső dorzálisszöglet szakaszán feltűnően kiálló 
halmot alkot. A  hátsó dorzálisszöglet már csak kiálló halomként jelentkezik. A  háfsóív csúcsába enyhébb 
homorodással megy át (VII. T. 2.).

A kagyló úgy ventrális, mint dorzális élnézeíben ellipszis alakot mutat. Az egyenletesen domború 
lefutású oldalívek az elülső szegélyszakaszon jóval hegyesebb csúcsban találkoznak, mint a hátsószegélyen, 
ventrális élnézeíben (VII. T. 3). A  dorzális élnézetben mindkét szegélyszakaszon közel egyformán kere* 
kitett csúcsban találkoznak (VII. T. 4.).

A  teknő falazata vastag, eléggé áttetsző. Általában az egész felületen egyenletesen szemesé* 
zettnek látszik. A z elülső* és a háísószegély közelében a felületi likacscsatornák jóval gyakoribbak, mint 
a közép laterális részeken. Szabálytalanul elszórva, kisebb*nagyobb kerekded bemélyedések csak a benő* 
vésivonalon belül figyelhetők meg. A  felületi díszítésben alig kiemelkedő bordák is résztvesznek, ame* 
Ivek a teknők dorzális élnézetében koncentrikus lefutásúaknak látszanak (VII. T. 4.). A  hosszan! lefutó 
bordákat haránt bordák kötik össze. A  hálózat pontos megfigyelése nem volt lehetséges. A  leghafáro* 
zottabban a centrális izombenyomatok szakaszán alakult ki, míg az elülső és a hátsószegély felé erősen 
elmosódott. Általában a hossz* és harántbordák a teknőfelszinből alig emelkednek ki. A  háti élnézetben, 
főleg az elülső szegélyeken jól látható, hogy a külső szegélyléc két redőre tagolódik, amik között széles 
csatorna alakult ki. A  redők egyikén sem volt peremfog megfigyelhető. A  ventrális élnézetben, az elülső 
szegélyszakaszon a jobb teknőnek a balra, viszont a hátsó szegélyszakaszon a bal teknőnek a jobbra való 
kismérvű rátolódása észlelhető (VII. T. 3.).

A  centrális izombenyomatok száma 6. Alakjuk elliptikus vagy ovális. A  4 különböző nagy*
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Cytheris annae sp. nov.
a. Jobb teknő elülső peremőve (95X).
b. Jobb teknő hátsó peremőve (95X1 
a. vorderen

ságú, többé*kevébbé hajlott záróizombenyomaf, egy sorban, egymástól kissé clfávolodóífan helyezkedik el. 
Fölöttük ferde vonalon a 2, jóval kisebb, inkább ovális körvonalú mandibuláris izombenyomat lálható 
(VII. T. 1 -2 .) .

A  szabadpereraöv kéllemezes (bilamelláris), homomorf típusú. Valamennyi elülső- és hátsó* 
peremövön a peremlemez mindig fejletlenebb, keskenyebb mint a diszíálismező.

A  jobb elülső peremövön a fejlett peremajak élrésze, a belsőajakvonallal a diszíálismező köze
pére tolódott és a külsőperemvonallal párhuzamosan fut le. À  külső ajakvonal a külsőperemvonal köz*

vétlen közelében, azzal párhuzamos ; rajta 
a peremlikacscsatornák végét mutató 
sötét pontok sora jól kivehető. À  perem* 
ajak éle közelében, a ventrálisszegély felé 
esően, egy párhuzamos lefutású, igen 
vékony vonal észlelhető. Ez valószínűleg 
a peremajak külső síkján jelentkező enyhe 
redő élével azonos; a peremajak köze* 
péig volt nyomozható. A  benövésivonal 
a peremlikacscsatornák kiszélesedett alapi 
része miatt hullámos lefutásúnak látszik. 
A  peremlikacscsatornák magányosak, ritká* 
san helyezkednek el és többnyire ampulla* 

szerűen kitágultak. A  fonalas* alakúak csak a szomszédos szegélyekbe való átmeneti szakaszokon 
jelentkeznek. Feltűnő a jobb elülső peremöv peremlemezének fejletlensége a többihez viszonyítottan is. 
Ezért a belsőperemvonal aránylag erősen megközelíti a benövésivonalat. A  ventrális péremöv betürem* 
kedő szakaszán már egybe is esnek. Az elülső dorzálisszögleti átmeneti szakaszon szintén erősen közelednek 
egymáshoz, de egybe nem esnek, mert a peremlemez keskeny csikban a fogdudor scrobiculájába 
megy át (65. ábr. a.).

A  bal elülső peremővön a peremajak már a külsőperemvonal közelébe tolódott. Ugyláfszik, hogy 
a külsőajakvonal tulajdonképen a külsőperemvonallal egybeesik, vagy legalább is egymást erősen meg* 
közelítik. A  peremajak éle és a belsőajakvonal egymáshoz közel és a külsőperemvonallal párhuzamosan 
fut le. A  benövésivonal és a belsőperemvonal e peremövön az átmeneti szakaszon már egybeesik. 
A  peremlemez itt is fejletlen. A  peremajak éle a bal ventrális peremövön nem tolódik fel a betürem* 
kedő rész élére, mint a jobb teknőn. A  benövésivonal, a likacscsatornák változó kiszélesedetíséget mutató 
eredési helyén hullámos lefutású. A  peremlikacscsatornák alakban, elhelyezkedésben teljesen megegyeznek 
a jobb peremövön észlelheiőkkel ; valamivel több fonalas alakú van közöttük (66. ábra a.).

A  jobb és a bal hátsóperemövre egyaránt jellemző, hogy a peremajak éle és a belső határvonala 
közti része, mindig a diszíálismező közepén, s inkább a belsőperemvonallal párhuzamosan fut le. A  
külsőajakvonal, amit a peremlikacscsatornák végét jelölő sötét pontok árulnak el, részben a külsőperem*

b. hinteren Randzone der rechten Schale (95X)
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vonallal egybeesve, részben attól csak kis távolságban halad. A  likacscsafornák mindkét hátsóperemövön 
magányosan, riíkásan helyezkednek ; több közöttük a fonalas, mint az ampullaszerűcn kitágult alak. A  
benövésivonal itt is hullámos és csak a hátsódorzálisszögletbe való átmeneti szakaszon esik egybe a 
belsőperemvonallal. À  hátsóperemöveken a peremlemez aránylag nem oly fejletlen, mint az elülső perem- 
övékén (65. ábra b ; 66. ábra. b.).

A  zárósperem heterodoní típusú ; a Cyiheriis Kochi Zal.-п 
megállapított alakulásokkal lényegében teljesen azonos viszonyokat 
mutat1)1 2).

A  jobb zárósperem elülső dorzálisszöglefén egy ovális alakú 
fogdudor van, minek alapi részét a bclsőperemlemez és a disztális- 
mező itt egybefolyó szakasza alkotja. A  fogudorhoz csatlakozik a 
peremajak anélkül, hogy a srobicula síkjába simulna. A  fogdudor 
alatt közvetlenül, az interanguláris mezőbe átmenő csatorna kezdődik, 
amit befelé a belső záróléc, kifelé pedig a külső zárclécből alakult, 
s a fogdudor folytatásának látszó oszlopszerű redő határolja. A  hátsó 
dorzálisszöglefén egy fejlettebb, elliptikus körvonalú fogdudor van.
Az interanguláris mezőn, a külső- és a belső záróléc között 20—21 
fog cfenidiumja alakult ki. Az egyes fogak a hátsó fogdudor felé, 
fokozatosan növekednek és egymástól távolodnak (V. T. Г.).

A  bal zárósperemen, közvetlen a külső záróléc és peremajak 
egyesüléséből, ívclten kihajló fogdudor áll ki, mely alatt kiszélesedett 
s az interanguláris mezőbe fokozatosan kiékelődő mélyedés ered. A  
hátsó dorzálisszöglefén egy hatalmas fogmeder látható, minek közepe 
táján parányi gát van. A  hátsó fogmeder tehát két alveolusra tagolódoítnak látszik. Ebből arra következ
tethetnénk, hogy a jobb hátsó fogdudor két részre fűződött be, vagyis a zárókészülék schizodont típusú.. 
Ezt teljes határozottsággal nem állíthatjuk, mert a jobb hátsófogon tagolódás ki nem mutatható. Az iníer- 
anguláris mezőn a külső- és a- belső záróléc között rácsozat, a jobb oldali cfenidium befogadására 
szolgál (V. T. 8.))

A  Cythereis Annáé sp. nov. az alsópannonikum alsószintjének а Г4Г50—642'60 m közé tele
pült márgás agyag gazdag faunájának csak ritkán előforduló faja. Oldalkörvonalban kissé hasonlít a 
Cythere kerguelensis G. S. B  rád y -re3), de azzal a lényeges különbségek miatt nem azonosítható.

66. ábra.
a. Bal ieknő elülső peremöve (95X).
b. Bal teknő hátsó peremöve (95X). 
a. vordere
b. hintere

Randzone an linken Schale. 
(95 X)

1) Z alAnyi В.: Magyarország miocén osfr. — Földi. Int. Évk. X X L K. 4. fűz. IX . T. 10— 13. p. 128.
2) Z alAnyi B .: Morphosyst. Stud, fossil. Nuschelkrebse. — Geol. Hung. S. Pal. F.V. 1929. p. 30. T . 10—11.
3) B rady G . S.: Ostr. — Challenger XX. PL f. la) es le).
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2. CYTHEREIS BIPUNCTATA sp. nov.

(6  VI. T. 5 —7, 67. ábr. a —b, 68. ábr. a—b).
( $  69. ábr. a —e, 70. ábr. a—b).

C? Jobb icknő — hossza: Г0Г mm, szélessége; 0'50 mm, magassága: 0" 16 mm.
$  Bal teknő -  „  09 5  „ „ 0’55 „ „ 0‘26 „

S  A  jobb teknő oldalkörvonalban megnyúlt, szabálytalan ellipszist mutat. A  ventrális felé erősen 
hajlott, egyenletesen kerekített, magasan domború elülsőív a hátoldaliívbe fokozatosan lejtősödve, a venírá* 
lisba beöblösödéssel megy át. A  ventrálisív e beöblösödéséfől kezdve egyenes lefutású és észrevétlen 
megy át a hátsóív tompán kerekített csúcsába. A hátoldaliív domború, csak az elülső dorzálisszöglet táján 
homorú. A  hátsó dorzálisszöglefből homorú bemélyedéssel megy át, a lényegesen keskenyebb hátsóívbe 
(VI. T. 5.).

A  feknők élkörvonalban megnyúlt, kihegyezett ellipszist formálnak. 
Az oldalívek egyenletes lefutásúak, az elülső szegélyszakaszon valamivel he* 
gyesebbek, mint a hátsón (67. ábra. a —b). A  teknő falazata aránylag vastag, 
eléggé áttetsző. A  benövésvonalig apró kerekded bemélyedésekkel sűrűn 
hintett. Ezek között szabálytalanul elszórtan, jóval nagyobb kerekded bemélye
dések láthatók, amiknek közepén sötét pontok a felületi likacscsatornák eredési 
helyét mutatják (VI. T. 7.). Az elülső és a háfsószegély közelében a perem* 
likacscsatornák sűrűbben helyezkednek el. A  fajra tehát a kéféle bemélyedés* 
bői eredő díszítés jellemző.

A  centrális izombenyomatok száma 6. A  4 záróizombenyomat meg* 
nyalt ellipszis körvonalú ; egyike erősebben meghajlott. Egymástól kissé eltávo* 
lodva, egy vonalban helyezkednek el. Felettük a két mandibuláris izömbcnyo* 
mat, egymástól lényegesen eltávolodva, de a záróizombcnyomafokíól aránylag 
kis távolságban fekszik (VI. T. 7.).

A  szabadperemöv kétiemezes homomorf típusú, s általános jellem* 
zője a diszíálismezőnek erőteljes fejlettsége.

A  jobb elülső peremövön, a különben fejlett peremajak jelentékenyen 
eltolódott a külső peremvonaltól, de azzal párhuzamos lefutású. A  bénövési* 
vonalról többnyire kiszélesedetten erednek a villásan, vagy faalakúan elágazó 
peremlikacscsatornák, amelyeknek a finom szálas végeik a külsőperemvonalig 
terjednek. Az elágazó likacscsatornák az ágak száma és elrendeződése szerint 
is különbözők, de valamennyinek a törzse a peremajakon belül, többnyire a 
belső ajakvonalig terjed. Az elágazó likacscsatornák lehetnek : villásak, három* 

vagy többágúak, de valamennyi eredési helyükön kiszélesedett. Ezeken kívül vannak : fonalas és am* 
pullaszerűen kitágult, el nem ágazó likacscsatornák, amelyek eredési helyükön kevésbbé kiszélesedettek

<5 Cythereis bipundata 
sp. nov.

a. Jobb teknő ventrális él* 
körvonalban. (60X).

b. Jobb teknő dorzális él* 
körvonalban. (60X).

a. ventraler Kantenumriss 
der rechten Schale. (60X).

b. dorsaler Kantenumriss 
der rechten Schale. (60X).
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(68 ábr. a.). A  peremlemez feltűnően fejletlen. A  belső peremvonal egyenletes lefutású, s a venfrális- 
szegély betüremlő részén, rövid szakaszon a benövésivonallal egybeesik. A  belüremlő részen különben 
a peremajak a külső peremvonalra tolódott, s ezt az elhelyezkedését a hátsóperemővön is megtartja. A  
hátsó dorzálisszöglet felé eső átmeneti szakaszon, a belső peremvonal egybeesik a benövésivonallal 
(68. ábra a.).

A  ventrálisperemőv aránylag rövid és jórészt betüremkedő mezőnyén a peremajak közvetlen a 
külsőperemvonal táján helyezkedik el, úgyhogy a külsőperemvonal csaknem egybeesik a külső ajak-

68. ábra.
^ Cythereis bipundata sp. nov.

a. Jobb feknő elülső peremöve. (I35X).
b. Jobb teknő hátsó peremöve. (135X). 
a. vordere
b. hintere Randzonc der rechten Schale. (135X).

vonallal ; az ajakéi kissé befelé tolódott. A  peremlikacscsatornák fonalasak és alapi részük kissé 
kiszélesedett.

A  hátsóperemőv csúcsrésze felé a disztális mező fokozatosan kiszélesedik s ehhez képest a 
proximálismező lényegesen keskenyebb. A  peremajak a külsőperemvonal közelében helyezkedik el és a 
külső ajakvonallal egybeesik, mig az ajakéi kissé befelé tolódott, s igy a peremajak külső lejtője, a bel
sőnél jóval szélesebb síkot alkot. A  peremlikacscsatornák villásan elágazók, vagy ampullaszemen kitá
gultak. Egyetlen háromágú likacscsatorna is észlelhető volt. Valamennyi likacscsatorna eredési helyén 
föbbé=kevésbbé kiszélesedett, finom fonalas végeik a külsőajakvonalig terjednek. A  peremlemez a hátsó
peremőv csúcsrészének középső táján a legszélesebb ; a belsőperemvonal egyenletes lefutású (68. ábr. b.). 
A  benövésivonal kissé hullámos lefutású, s a hátsó dorzálisszögletbe átmenő helyen, egybeesik a belső- 
peremvonallal.

A  zárósperem heíerodont típusú. Az elülső dorzálisszögleien egy ke'rekdcd körvonalú fogdudor 
helyezkedik el, melynek feltűnően fejlett scrobiculájába simul el a peremajak és a belső záróléc-



108 ZALÁNYI

A  scrobiculáf különben a leknőür felől a leknőfala- 
zafnak itt fokozatosan felrétegződő redői támasztják 
alá. A  fogdudor alatt közvetlen ferde irányban ered 
a zárócsatorna, mely aztán a belső záróléc és a 
külső szegélylécből alakult gátak között, a hátsó 
dorzálisszögleí fogdudorának alapirészéig húzódik. A  
zárócsatornában ctenidium alakult ki, de annak ala
kulásai az interanguláris mező elülső és középső 
szakaszán pontosan nem voltak megfigyelhetők; való
színűleg itt a ctenidium még nagyon fejletlen. A  hátsó 
dorzálisszöglet közelében már fokozatosan hosszabb 
bak és szélesebbek a ctenidium fogai. A  zárósperem 
hátsószakaszán egy terjedelmesebb, elliptikus körvo
nalú fogdudor alakult ki, amit a peremajak és a 
belsőzárólécből alakult, keskenyebb scrobicula vesz 
körül (68. ábra b. VI. T. 6.).

$. A  balteknő oldalkörvonalának domború 
elülsőíve,' egyenletesen kerekített. A  venírálisívbe 
enyhe mélyedéssel, míg az elülső dorzálisszögletbe 
fokozatosan lejtősödve megy át. A  laposan domború 
ventrálisív a hátsóív szélesen kerekített csúcsába 
észrevétlen megy át. A  háíoldaliív az elülső dorzális* 
szöglet szakaszán jelentékenyen domború halmot alkot. 
Innen kezdve csaknem egyenes lejlővel megy át, a 
lényegesen kisebb hátsó dorzálisszögletbe. A  hátsóív 
csúcsrésze és a hátsó dorzálisszöglet között, enyhén 
homorú (69. ábra a). Ügy a ventrális, mint a dór* 
zális élnézeíben az oldalívek egyenletes lefutásúak és 
a fnellsőszegély szakaszon valamivel hegyebb csúcs* 
ban találkoznak, mint a hátsószegélyen. A  dorzális 
élnézetben a külsőszegélyléc enyhe redőzöttsége lát* 
ható ; a ventrálisív élnézetben az jóval gyengébb.

A  teknő falazata vastag, áttetszői A  laterális 
felület egyenletesen szemcsézeíinek látszik. A  benő* 

vésivonalig szabálytalanul elhelyezkedő, kerek bemélyedésekkel. Az apróbb bemélyedések a $*en feltűnő 
gyéren jelentkeznek, de csaknem valamennyi középső részét fekete pont jelöli. Ezek között szabálytalanul 
elszórva, aránylag gyakrabban, a jóval nagyobb átmérőjű kekekdcd bemélyedések láthatók, középső részű*

69. ábra.
Ç Cythereis bipunctata sp. nov.

a. Bal teknő oldalt kívülről. (75ХЛ
b. Bal teknő oldalt belülről. 75X).
c. Bal teknő dorzális élkörvonalban. (75X).
d. Bal teknő cenrális ízomb. és felületi díszítés. (135X).
e. Bal teknő ventrális élkörvonalban. (Г5Х).
a. linke Schale seitlich von aussen. (75X).
b. linke Schale seitlich von innen. (75X).
c. dorsaler Kantenumriss der linken Schale. (75X).
d. zentrale Muskeleindrucke und Oberflächen verzirung d. 

linken Schale. (135X).
e) ventraler Kantenumriss der linken Schale. (Г5Х).
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kön szintén fekete ponttal. A  felületi likaccsatornák eredési helyét mutató sötét pontok, vájjon ugyan
olyan szerkezetű és funkciójú likacscsaíornákból erednek, mint az apróbb mélyedésekben levők, azt eldön
teni nem lehet. Valószínű, hogy a kétféle eredetre valló likacscsaíornák, eltérő hívatásúak voltak (69. 
ábra a, c,*e). A  centrális izombenyomafok száma 6. Feltűnő a Ç-nél a kis méretű mandibuláris izom* 
benyomatnak az elhelyezkedése, amenyiben az a záróizombcnyomafok közvetlen közelébe esik. A  változó 
alakú izombenyomaiok között, a negyedik befüződöttnck látszik (69. ábra d).

Randzone der linken Schale. (135X)-

70. ábra. t
Ç Cythereis bipunctata sp. nov.

a. Bal íeknő elülső peremöve. (135X).
b. Bal teknő hátsó peremöve. (135X).
a. vordere'
b. hintere

A  szabadperemöv kétlemezes, homomorf típusú. A  bal elülső peremövön a kiilsőszegélyléc 
erősen beíüremlik, úgyhogy a külsőajakvonal íulajdonképen egybeesik a külsőperemvonallal. A  perem
ajak erősen fejlett, élvonala és a belső ajakvonal párhuzamosan fut le. A  benővésivonalon eredő 
peremlikacscsatornák sűrűn helyezkednek el ; magányosak, középrészükön ampullaszerűen kitágultak, vagy 
sajátos villaszerű elágazásúak. A  villás likacscsatornák ugyanis mindig kissé szélesebb alappal erednek, 
középrészükön lapátszerűen szélesedők, az ágaik pedig hirtelen finom szálakká vékonyodnak el. A  perem* 
likacscsaíor aák végét mutató sötét pontok a külső ajakvonalon sorakoznak. A  peremlemez aránylag kés* 
kény. Jellemző az elágazó likacscsatornákra, a lapátszerűen kiszélesedett részük közepében egy világos, 
kerekded térségnek a megjelenése. (70. ábra a). A  háísóperemöv szerkezete az elülső peremövével lénye* 
gében teljesen azonos. A  peremlikacscsatornák valamivel gyérebben mutatkoznak ; köztük csak két villás 
elágazásúval (70. ábra).

A  zárósperem heterodont típusú. A  bal elülső dorzálisszöglefen egy kerekded fogmeder van, 
amit a feknőür felől eléggé fejlett lunula, inig kifelé a peremajak és a külső zárólécből alakult taraj
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határol. A  fogmeder alatt közvetlenül egy elliptikus körvonalú fogdudor áll ki az aránylag kisterjedelmű 
scrobiculából. A z iníeranguláris mezőn, közvetlen a belsőzáróléc helyén vonul végig a zároszlop, amit 
kifelé a külső záróléc kisér. A  hátsó dorzálisszögleten egy fogmeder van (69. ábra b, 70. ábra a —b).

A  Cytheris bipunctata sp. nov. az alsópannonikum felsőszintjének a 727'50 —Г29Т0 m közé 
települt kissé homokos, márgás agyagjából és а ГЗГ'ОО —738'ÍO m közti márgás agyagjából csak gyéren 
került elő.

A  Cytheris tenuistriata M éi-ies-Iioz1) aránylag közel áll, de azzal az oldal- és élkörvonal lefu
tásában, a felületi díszítésben, de főleg a szabadperemőv és a zárósperem szerkezetében jelentkező lénye
ges különbségek miatt nem azonosítható.

3. C Y T H E R E IS  B IO R N A T A  sp. nov.

(VIII. T . 5., П . ábr.)

Néhány töredék és egy bal teknő állott rendelkezésemre, amely — 
sajnos — az elkerülhetetlen tisztítás közben széttört. Az oldalkörvonal lefutásá
ban, a felületi díszítésben és részben a peremöv szerkezetében megállapítható 
bélyegek elegendőknek bizonyultak e faj önálló keretének meghatározásához.

A  bal teknő oldalkörvonalának elülsőíve domborúan kerekített. A  
venfrálisívbe észrevétlen, az elülső dorzálisszögleíbe enyhén homoródva megy 
át. A  ventrálisív középső szakaszán homorú, s a háfsóívnek a ventrális felé kiálló 
csúcsához észrevétlen csatlakozik. A  háioldaliív a feltűnő halmot alkotó elülső 
dorzálisszögleíből, mint fokozatosan befelé lejíősődő egyenes csatlakozik a gyen
gén fejlett hátsó dorzálisszöglethez. A  hátsóív ventrális felé kiálló csúcsa 
homorú mélyedéssel megy át a hátsó dorzálisszögleíbe. (—III. T. 5.)

A  teknő falazata vékony és áttetsző. A  felületi díszítésre elsősorban a 
poligonális hálózat a jellemző, amely csak a benövésivonalig terjed. A  poligo- 
nális terecskék határait alkotó finom gátak a felületből nem kiálló tarajoknak, hanem 
inkább a falazatban levő csatornácskáknak látszanak. Valószínűleg a hálózat a 
teknő mozaikszerű szerkezetével áll összefüggésben. Jellemző e fajra, az elülső
szegély közepe irányából, a peremvonal mellett eredő taraj, ami fokozatosan 
kiszélesedik és párhuzamosan fut le a ventrálisszegély külsőperemvonalával. A  
teknőfalazatból feltűnően kiálló oszlopszerű taraj a háísószegély közelében bunkó- 
szerűen, lekerekítve végződik. A  tarajon kívül a venírálisszegélyen már, de 
elmosódottan egy második redő részletei figyelhetők meg (VIII. T. 5.)

A  laterális rész közepe táján csak 3 izombenyomaí látható, de egyes 
töredékeken megállapíthattam, hogy a centrális izombenyomaíok száma 6. A

4  M éhes Gy, Adatok Magyarország plioc. ostr. — Földi. Közi. 1908. p. 559—561.

.TI. ábra. 
C ythere is biornata 

sp nov.
Bal icknő záróspereme és 
elülső peremöv résziele.

(60X).
Schlossleisfe und vorderen 
Randzonenfeil der linken 

Schale. (60X).
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4 záróizombcnyomaf egy vonalban, egymáshoz közel, a venfrálisszegély felé lolódollan helyezkedik el. 
Feleltük közvetlenül a 2 mandibuláris izombenyomal látható. Az elülső- és háísószegély közelében a 
felületi likacscsaíornák sugaras elrendeződése figyelhető meg (VIII. T. 5.).

A  szabadperemöv kéílemezes szerkezetű. A  fejlett peremajak az elülső peremövön a külsőperem* 
vonal közelében, azzal párhuzamosan fut le. A  peremlikacscsatornák fonalasok, részben ampullaszerűen 
kitágultak. A  benövésivonal hullámos lefutású. A  peremlikacscsatornák végét jelölő sötét pontok, a külső* 
peremvonal és a külső ajakvonal közti meredekebb lejtőn tűnnek fel. A  belsőperemvonal egyenletes 
lefutásúnak látszik és a bevövésivonal közelében vonul ; igy csak keskeny peremlemez alakult ki (VIII. 
T. és 71. ábra.) A  háísóperemőv szerkezete lényegében megegyezik az elülső peremövével, csak a 
peremajak jobban a külsőperemvonalra tolódott. A  peremlemez a hátsóperemövön, legalább is a csúcs* 
részben fejlettebb (VIII. T. 5.).

A  zárósperem heterodont típusú. A  bal zárósperem elülső dorzálisszögletén, a peremajak és a 
két zárólécből alakult, terjedelmes leméz egy kerekded fogmedret vesz körül, amit a teknőür felől a lunula 
gátja határol. A  fogmeder után egy elliptikus körvonalú fogdudor áll ki, s a kifelé terjedelmes serobi* 
culát, ugyancsak a fogmedret körülvevő lemez alkotja, de ennél magasabb síkban húzódik a fogdudor 
bazális részébe. Az interanguláris mezőn, közvetlen a teknőür szélén a zároszlop vonul végig. A  zár* 
oszlop a srobiculából szélesen kiemelkedve, a zárfoghoz csatlakozik. A  lunula felett egy kiékelődö bemé* 
lyedés látható, minek a szerepe és jobb teknőn kialakult megfelelő képződménnyel való összefüggése 
nem volt megállapítható. A  háfsódorzálisszögleíen egy fogmeder van, amit a peremajak, a külső záró* 
léc és részben a belső zárólécből alakult lemez félkörösen határol. E  lemezen, a fogmeder felett a záró* 
oszlop kissé szélesebb, legömbölyödött vége a környezettől élesen elkülönülve áll ki (П . ábra).

A  Cythereis biornata sp. nov. a szármáíikum felsőszinfjének, az 1089'40—1105T0 m közé 
települt márgás agyag gazdag faunájában elég gyakori alak. A  Cythere rastromarginata G. S. BRADY*ra’) 
hasonlít oldalkörvonalban, de a fogazott elülsőív, az öblös ventrálisív lefutásában, díszítésben lényegesen 
eltérnek. Hasonlít még a Cythere W yville  Thomsoni G. S. BRADY*ra2), de már díszítésben is erősen 
különböznek.

4. C Y T H ER E IS S A R M A T IC A  Zal.

Cythereis sarmatica Z a l . — 1913. Z alányi: Földi. Int. Évk. X X L K., p. 112—113, IX . T. 9— 11.
Hossza: 1 "01— Г35 mm, szélessége: 0'63—0'85 mm, magassága: 0‘32—0'43 mm.

A  belarekai és a balatonföldvári alsó szármátikumból leírt alakokkal, lényegében azonosak kerül* 
tek ki a tiszíabereki szármátikum felső* és alsószintjéből.

A  méretükben jóval nagyobb tiszíabereki alakok bal leknőjének oldalkörvonali elülső íve vala* 
mivel tompábban kerekített és. a hátsóív csúcsrésze kevésbbé kiálló. A  jobb teknő oldalkörvonalának 
elülsőíve kissé hegyesebben kerekítve hajlik a ventrálisív felé. Az elülsőív az elülső dorzálisszögletbe és

V Brady G. S. Ostrac Challenger XVI. P l. f. 1.
2) B rady G. S . Ostrac Challenger X X . Pl. f. 4.
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a ventrálisívbe észrevétlen megy át. À  ventrálisív középső szakaszán csak enyhén homorú, majd 
észrevétlenül megy át a hátsóív tarajszerűen kiálló csúcsrészébe. A  hátoldali ív az elülső dorzálisszögleten 
erősen domború, középső részén enyhén homorú lefutású. A  hátsó dorzálisszöglet lényegesen fejletlenebb, 
laposan domború ívvel megy át a hátsóív domború szakaszába. Élkörvonalban a kagyló elliptikus alkú, 
egyenletes oldalívei a mellső szegélyszakaszón jóval hegyesesebb csúcsban találkoznak, mint a hátsón.

A  teknő falazat vastag, csak a szegélyrészeken gyengén áttetsző. A  rossz megtartás miatt a 
felületi díszítés pontosan nem volt megfigyelhető. A  laterális részeken apró kerekded bemélyedések és 
ezek közti finom, hosszanti bordák, főleg a venírálisszegély közelében láthatók. A  felületi likacscsator
nák elszórtan, főleg a csúcsszegélyek közelében gyakoriak.

A  szabadperemöv bilamelláris, homomorf típusú. A peremi likacscsatornák fonál idomúak és 
sűrűn helyezkednek el ; alapi részükön csak enyhén kiszélesedők, míg diszíálisan teljesen elvékonyodnak. 
A  fejlett peremajak a külsőperem vonaltól jelet tékenyen befelé tolódott, élvonala a benövésivonallal pár
huzamos lefutású. Ügy a mellső, mint a hátsó peremövön csak igen fejletlen peremlemez, keskeny gyen
gébben fénytörő esik alakjában látható.

A  zárókészülék heterodont. A  bal zárósperem elülső dorzális szögletén egy fogdudor és alatta 
egy fogmélyedés, a hátsó dorzális szögletén egy fogmeder van. Az interanguláris mezőn igen fejlett 
zároszlop, közvetlen a zárósperem belső szélén vonul végig. A  jobb teknő zárósperemén az ellentétes 
képletek alakultak ki.

A  Cythereis sarmatica Zal, eddig a Belarekai alsószarmata, a Balaíonföldvári alsó szarmata 
178'53—173'36 m közti szürke agyagból, a tisztabereki szármáfikum felsőszintjének 129Г05— 1294'30 
m az alsószintjének 1360 00— 1363'90 m és 1363‘90—1402'80 m közé települt "rnárgás agyagjából vált 
ismeretessé.

5. CYTHEREIS TENUISTRIATA M éhes.

(72. ábr. a—b, 73. ábr. a—b, 74. ábr. a—b.).

Cythereis tenuistriata M éhes 1908. M éh es : Földi. Közi. X X X V III. K, p. 559—561, 5— 10 ábr.
Cythereis tenuistriata M éhes — 1913: Z alányi: Földi. Int. Évk. X X L, p. 113.

Bal teknő hossza: 0T3 mm, szélessége: 0‘43 mm.
Jobb ieknő hossza: 0'78 mm, szélessége: 0'45 mm.

A  kagyló magassága (dorz. nézetben) : 0'40 mm.

A  fajtipushoz képest a balteknő oldalkörvonalának elülsőíve a ventrálisívbe homorú mélyedéssel 
megy át. A  hátoldaliív az elülső dorzálisszöglet táján és a középső harmadában domború és csak a hátsó 
dorzálisszögletbe megy át enyhe homorodással. A  jobb feknőn csak a hátsóív mutat lényesebb eltérést, 
amennyiben a hátsó dorzálisszöglet és a háísóív csúcsa között csak igen enyhén bemélyedf. Peremfogak 
példányainkon nem voltak észlelhetők. Valószínűleg az elülső- és hátsószegélyeken a külsőszegélyléc 
enyhe redőin nem képződhettek (Г2. ábra a—b.).
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T2. ábra.
Cythereis tenuistriata M éhes.

a. Bal teknő oldalt kívülről. (60X).
b. Jobb teknő oldalt kivülrő1. (60X1.

' j Schale seitlich von aussen. (60X). b. Rechle 1

ГЗ. ábra.
Cythereis tenuistriata M éhes.

a. À teknők ventrális élkőrvonalban. (50X).
b. A teknők dorzális élkörvonalban. (50X).
a. Ventraler Kantenumriss der Schalen (50Xk
b. Dorzaler Kantenumriss der Schalen (50X) •

Élnézeíben a kagyló megnyúlt ellipszis körvonalú ; egyenletes lefutású oldalívekkel, amelyek a 
mellsőszegélyen valamivel hegyesebb csúcsban találkoznak, mint a~hátsószegélyen. À  venfrális nézetben, 
az elválasztóvonal középső szakaszán, a szegélyek erős beiürcmlésére a szegély jelentékeny lejíősödése is 
figyelmeztet (73. ábra a.).

A  laterális részeket a benövésivonalig kétféle mélyedés díszíti. A  kis terjedelmű bemélyedések 
sűrűn helyezkednek • el és köztük elszórva nagyobb bemélyedések gyéren, középső részükben fekete 
pontok vagy pálcikák alakjában felületi likacscsatornák "észlelhetők, amelyeknek udvaruk nincsen (72. 
ábra a —b.) A  centrális izombenyomatok száma 6.
A  kis és kerek mandibuláris izombenyomatok nemcsak

egymáshoz, hanem a 4 záróizombenyomathoz is közel fekszenek. A  második záróizombenyomatot haránt 
befűződés két részre tagolja, amelyek azonban nem számúnak külön benyomatnak, mint az a fajtipusnál 
történt.

Egyes példányokon a ventrális szegély közelében, két párhuzamos, csak igen enyhény kiemel
kedő redő figyelhető meg. E  redők az elülső- és a hátsószegély felé, a laterális felületbe teljesen elsk 
múlnak. Egy igen fejletlen redőt a ventrális szegélyen is megfigyelhetünk. Többnyire a balteknőn jelenk 
kező redők, valószínűleg a ventrálisszegély betüremkedésével állnak összefüggésben.

A  szabadperemöv kétlemezes, homomorf típusú. Feltűnő az erősen fejlett peremajaknak a lefu
tása. A  jobb elülső peremövön a külsőperemvonaltól jelentékeny távolságra tolódott a disztálismezőn, de 
egymáshoz képest párhuzamosan helyezkednek el.

8
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A  teknőszegély erős beíüremlése miatt a külső teknőlemez szélesebb övben jelentkezik a külső- 
peremvonal alatt. A z egyenletes lefutású benövésivonalon, többnyire alig kiszélesedő alappal erednek a 
peremlikacscsatornák, amelyek ampullaszerűen kitágultak, majd fokozatosan elvékonyodva, a külsőajak- 
vonalon végződnek. Egyesek végződését sötét pontok jelölik. A  külsőajakvonal és az ajakéi közötti vonal, 
a peremajak k'ilső lejfősikján, bizonyára csak alig kiemelkedő sepfumnak felel meg. A  ventrális perem-

Г4. ábra.
Cythereis tenuistriata M éhes.

a. Jobb teknő elülső peremőve. (145X)
b. Jobb teknő hátsó peremőve. (145X).
a. Vorderen Randzone der rechten Schale. (145X).
b. Hintere Randzone der rechten Schaje. (145X).

övbe való átmeneti szakaszon, néhány fonalas peremlikacscsatorna jelentkezik. A  peremlemez jóval kes
kenyebb, mint a disztálismező. A  peremajak az elülső dorzálisszöglelen, már lényegesen megközelíti a 
külsőperemvonalat, majd egyesülve, a fogdudor serobikulájában simulnak el. Feltűnő lefutást mutat a 
betüremkedő ventrális peremövön, hol a külső peremvonal és a külső ajakvonal egybeesik, viszont a 
peremajak éle és a belső ajakvonal egymás közvetlen közelében maradva, csaknem a teknőür szélére 
tolódott. Jól kivehető, hogy e szakaszon a benövésivonal és a belsőperemvonal egyesül, majd kis távol
ságban a belsőajakvonallal is összefolyik (74. ábra a.) A  háísóperemöv szerkezete lényegében teljesen 
megegyezik az elülsőperemövével, csak annyi eltérés észlelhető, hogy itt a peremajak septuma hiányzik 
és a peremlemez még fejletlenebb. A  peremajak a hátsó dorzálisszögleten, elkülönülten csatlakozik a 
fogdudor alapi részéhez (74. ábra b.).

A  zárósperem heterodont típusú ; egyes alakoknál pedig schizodont változatú. A  fajtipus jobb 
hátsó dorzálisszögletén lévő, egy terjedelmes, elliptikus alapkörvonalú fogdudor, haránt befűződés követ
keztében két részre tagolódott. A  mi alakjainkon, az nem volt észlelhető. A  jobb zárómezőn a fogdu-
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dorok közölt, egy hosszanti csatorna vonul végig ; a íeknőür felé a fejtett belső záróléc, kifelé pedig a 
külső záróléc kissé behajló taraja határolja (74. ábra a —b.).

À  fajtipussal azonosított tisztabereki alakok jobb feknői, az oldalkörvonal lefutásában, a felületi 
díszítésben a C yth ere is  hungarica M éhesV val csaknem teljes megegyezést mutatnak. Ugyanez állapít^ 
ható meg lényegében M éhes eredeti alakjaira is2). Valószínűnek tartom, hogy ugyanannak a fajnak 
keretébe tartoznak, összevonásuktól azonban el kellett tekintenem, mert a szabadperemöv és zárósperem szer
kezeti jellemzőinek az összehasonliíhatására Méhesnek sem leírásban, sem rajzban közölni valója nincsen3). 
Méhes különben a C yth ere is  hungarica=i a C yth ere is  L ören th eyi-ve\ hasonlítja össze4), annak ellenére, 
hogy rajzai szerint is köztük feltűnő különbségek első pillanatra megállapíthatók. Sokkal közelebb áll a 
C yth ereis tenuistriafa-hoz, de az esetleges azonosításukkal a peremöv szerkezeti viszonyainak tisztázásáig i 
várnunk kell. Bizonyára a peremöv jellemző szerkezeti alakulásainak kiderítése célravezetőbb, mint az 
„alak és ^szerkezet tekintetében való nagy megegyezésre“ alapozni az összehasonlítást akkor, ha 
arról a bizonyos peremövi szerkezetről egy szó mondanivaló sincsen“).

À  C yth ere is tenuistriafa M éhes fajkerefébe sorolt tisztabereki alakok, az alsópannonikum felső- 
szintjéből kerültek ki.

A  725'20 — 72Г50 m közé települt kissé homokos, nrárgás agyagban ritka,
738'40 — 739'60 m homokos agyagban elég gyakori.
739'60 — 740 15 m homokos agyagban ritka,
740'30 — 740'45 m márgás agyagban gyakori,
741'50 — 742'60 m márgás agyagban gyakori.

A C yth ereis tenuistrata M éhes az eddigi adatok szerint, Tisztaberekén kívül, a Sopron kör
nyéki alsópannoniai homokos üledékekben ritkán fordul elő.6) A  neogén medencénk két igen távoli pont
ján való előfordulásból a faj jelentékeny regionális elterjedésére következtethetünk.

!) M éhes Qy : Adatok Magy. plioc. ism. — Földt. Közi. 1908. p. 562—563, VIII. T. T—8.
°) „ „ u. olt., VIII. T. Г—8 ; p. 559. 6. és 8. ábr.

. 3) „ „ u. olt., p. 562 — 563.
4) M éhes Qy. : Adatok. Magy. plioc. oslr. — Földt. Közi. 1908. p. 562—563.,
6) „ „ „  „ „ „ — p. u. ott. p. 562—553.
6) „ „ „ ........................— u. ott. p. 435, p. 561.

8
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6. CYTHEREIS RUQOSA sp. nov.

(VI. T . 8 - 9 ;  75. ábra).

Jobb feknő hossza : 0'56 mm, szélessége : 0 ’35 mm.

A  liszfabereki mélyfúrásjvégső rétegéből előkerüli erősen cementezett jobb teknőn, a körvonal 
lefutása és részben a felületi díszítés megállapítható. Az oldalkörvonal elülső íve ventrális felé hajlóan 
kihegyezett. Az elülső dorzálisszögleibe fokozatosan lejtősödve, majd enyhén homorú mélyedéssel megy 
át. A  hátoldaliív elülső harmadában kidomborodott, a középső szakaszán egyenes lefutású, mig a fejlett 
hátsó dorzálisszögletbe észrevétlen megy át. A  hátsóív erősen kihegyesedeít, csúcsa azonban tompán 
kerekített. A  szomszédos ívekbe erős homorodással megy át. A  ventrálisív homorú, a hálsóívbe való 
átmenete előtt enyhe halmot alkot.

A  teknő falazata vastag. A  laterális felület hálózatosán díszített. A  kon
centrikusan elhelyezkedő, többnyire négyszögü bemélyedések közti gátak egybe
folyva párhuzamosan, majd azokra súgárszerűen rendeződnek. A  laterális rész 
hátsó harmadában a hátsószegély felé kiemelkedő redő alakult, amely a háíoldali 
és a venfrálisszegély felé teljesen elsimul. A  hálózat határgátja a .hátoldaliszegélyre 
nem terjed, míg a hátsó dorzálisszögleítől kezdve a hátsó- és ventrálisszegélyen 
a teknő szélén vonul végig.

A  szabadperemőv és a zárósperem szerkezeti jellemzői pontosan nem 
állapíthatók meg. Erős átesőfényben a zárósperem heterodont típusú szerkezete 
vehető ki (75. ábra).

Cythereis rugosa sp. nov. A  feknőalak úgy ventrális, mint dorzális élnézetben közel ovális. Az
Jobb teknő oldalt kívülről, o j j a l í v e k  kissé hullámos lefutásúak, a mcllsőszegélyen szélesen kerekített, míg a

r, ,, 0 , . .... , háfsószegélyszakaszon határozottan elkülönült csúcsban találkoznak. A  ventrálisKechíe ibehale seiilich von
aussen. (60X). élnézetben jól megfigyelhető, hogy a külsőszegély felület lejtősödve a laterális- 

résszel ékalakú árkot alkot, ami a ventrális szegélynek az elülső harmadában teljesen elsimul. Dorzális 
nézetben is jelentkezik az ékalakú árok, sőt igen enyhén kialakultan a hátsó szegélyszakaszon is észre* 
vehető. Az oldalívek hullámos lefutása a hátsócsúcs felé eső szakaszon, a laterális redő. és azzal párhu* 
zamosan vonuló gátívek elhelyezkedésével és terjedelmével függ össze (VI. T. 8 —9).

Az alsószarmata szintnek 1492'50—1500'10 m közé települt márgásagyagjában, a Cytheris= 
rugosa sp. nov. csak ritkán fordul elő.

A  feknő jellegzetes alakja, felületi díszítése és a zárósperem heterodont típusa a Cythereis 
nembe való tartozásra mutat.
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7. CYTHEREIS sp. ind.

(76. ábra).

Egy sp. ind. töredékes alak az oldalkörvonal lefutása és felületi díszítése alapján Cythereis 
nembe sorolható.

Az oldalkörvonal elülsőivé magasan domború, egyenletesen kerekített. Az elülső dorzálisszögleibe
észrevétlen, a ventrális ívbe enyhe homorodással megy át. A  hátoldaliív az elülső dorzálisszögletből

egyenletes lejtőben halad a hálsódorzálisszögleí felé. A  ventrális ív középső szaka*
szán erősen domború ; pontos lefutása az oldalfelületi redő miatt nem állapítható
meg. A  hálózatos díszítés csaknem az egész laterális felületre kiterjed. A  na*
gyobb poligonális és a kisebb kerekded bemélyedések közti eléggé széles gátak,
koncentrikus és sugár irányban összefüggő lécezetté folynak össze. Három lépcső*
zefes redőt állapíthattam meg, amelyeknek határ részei a háfoldaliszegély síkjából jóval
magasabban állnak ki, mint a ventrális szegélyen. Az elülső dorzális szögletből
széles és feltűnően kiálló tarajként kiinduló redő az elülsőszegélybe elsimul. A
középső és alsó redő a hátsó dorzálisszöglet felett, a hátoldalt szegélyen fekvő

, , dudorszerű felületből indul ki. A  közbelső redő a ventrális szegély alsó harma*
76. ábra. s  y

Cythereis sp. ind dára tolódik, majd az elülsőszegéllyel párhuzamosan lefutó határgáthoz csatlakozik 
Jobb teknő töredéke oldalt (fb. ábra).

kívülről. (60X). Д  szármátikum brakk alsószintjének 1442'50—1453'90 m közé települt
S ctX hsl it^ h dvo^Causesen márgás а8Уа2ИЬ°1 csak egy példányban került elő. Oldalkörvonaláf s részben a 

(6X). ' felületi díszítését tekintve a Cythereis elegantisima Lias.*ra emlékeztet.1)

7. Gen. C Y T H E R E L L Ä , J ones, 1849.

1. CYTHERELLA OBLONGA sp. nov.

(77. ábr. a—d.).

Bal teknő hossza: 0T1 mm, szélessége: 0'32 mm.
Jobb teknő hossza : 0T2 mm, szélessége : 0'32 mm.
A  kagyló (dorzális élnézetben) magassága : 0‘24 mm.
A  kagyló (ventrális élnézetben) magassága : 0'23 mm.

A  feknők oldalkörvonalban megnyúlt ellipszis alakúak. A  balteknő egyenletesen kerekített elül* 
sőíve csak mérsékelten domború ; a szomszédos ívekbe észrevétlen megy át. A  venfrálisív középső szaka* 
szán enyhény homorú, majd fokozatosan domborodva csatlakozik a hátsóívhez. A  hátoldaliív csaknem

b  Z a l á n y i  B. : Miocén ostrac. — Földi. Int. Évk. X XL K. 1913. IX . T, 4. ábr.
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egyenes lefutású, a hátsó dorzálisszögletbe lejtősödve megy át. A  hátsóív tompán kerekített csúcsa és e 
hátsó dorzálisszöglel között enyhe homorodás észlelhető (77. ábra. b.).

A  balteknő valamivel domborúbb, egyenletesen kerekített elülső íve a venírális ívbe észrevéflerT, a 
hátoldaliba alig észrevehető enyhe halmot alkotva megy át. A  hátoldali ív a középszakaszáig egyenes, majd

77. ábra. Cytberdla oblonga sp. nov.
a. A teknők venírális élnézetben. (60X)
b. Bal teknő oldalt kívülről. (60X)
c. Jobb teknő oldalt kívülről. (60X)
d. A teknők dorzális élnézetben. (60X)

a. Ventraler Kantenumriss der Schalen. (60X)
b. Linke Schale seitlich von aussen. (60X)
c. Rechte Schale seitlich von aussen. (60 X)
d. Dorsaler Kantenumriss der Schalen. (60X)

a hátsó dorzálisszöglethez enyhe halmot formálva csatlakozik A  ventrálisív középszakaszán homorú, majd 
fokozatosan domborodva megy át a hátsóív hegyesebben kerekített csúcsába (77. ábra b, c.).

A  teknők élnézetben megnyúlt csónakformát mutatnak. Az oldalívek egyenletes lefutásúak, a 
mellső szegélyszakaszon jóval hegyesebb csúcsban találkoznak, mint a hálsószegélyszakaszon. Az elvá* 
lasztóvonal egyenes lefutású (77. ábra a, d).

A  felületi díszítés pontosan, az erős kopottság és vasoxydos bevonat miatt nem volt megfigyel* 
hető. Erős átvilágításban a felszín egyenletesen érdesnek látszik. A  ventrálisszegély közelében, enyhén 
kiálló, vékony, hosszanti borda látható, amely a hátsószegély közelében két ágat bocsájt a ventrális felé.

A  kakit és homok szemcsékkel kitöltött teknőür feltárható nem volt, s igy a peremöv szerkezete sem a 
szabad, sem a zárósperemen meg nem állapítható. A gyengén áttetsző elülsőperemövön csak a külső 
peremvonal közelében, azzal párhuzamosan lefutó peremajak, az egyenletesen ívelt benővésivonal és a 
gyéren elhelyezkedő egyenes likacsatornák figyelhetők meg. (77. ábra b —c.).

A  Cyíherella oblonga sp. nov. a szármátikum alsószintjének 1456'00—1481'40 m közé tele* 
pülf márgás agyag faunájának ritka alakja.
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2. C Y T H E R E L L A  sp. ind.

78. ábra.j
Jobb teknő hossza: 0'71 mm, szélessége: 0'34 mm.

A  Cytherella oblonga sp. nov.*hoz közel álló, de fajilag nem azono- 
siíhaíó alak kerüli ki a szármálikum alsószinfjének 1402T9—143000 m közti 
agyagmárgából.

A  jobb feknő egyenletesen kerekített, széles elülsőíve, magasan domború. 
A  háfoldaliívbe észrevétlen, míg a ventrálisba erősen kihajló halmot alkotva megy 
át. Feltűnő a venirálisív erős bemélyedettsége. A  dorzálisszögletek élesen nem 
határolódtak el, s így a hátoldaliív közöttük egyenes lefutású. A  hátsóív kissé 
hegyesen kerekített, s enyhe homorodással megy át a venlrálisívbe.'

A  ventrálisszegély közelében, valamint az erősen hajlott laterális 
részen hosszanti, enyhén kiemelkedő bordák és azok közötti, szabálytalanul kere* 
kitett bemélyedések sora figyelhető meg. A  bemélyedéseket — úgylátszik — kü* 
lönböző vastagságú haránt gátak határolják. (78. ábr.) Cytherella sp. ind. (60X).
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III. A T IS ZTA B E R E K I N E O G É N  R É T E G F A N U Á IN A K  
J E L L E M Z É S E

A  tisztabereki neogén 725'20— \500 '\0  m közé települi 45 rétegéből kikerült ostracodák nagy
része vizsgálatra alkalmasnak bizonyult. Egyes rétegekben azonban erősen töredezett, koptatott, vagy 
pirites, markazitos, bitumenes bevonatúak fordultak elő, amelyeknek finomabb héjszerkezeti viszonyai a 
szükséges mértékben nem voltak tisztázhatók. Különösen vonatkozik ez a többnyire erősen összecemen* 
tezeít, pirit-markazií bevonatos À mplocypris-diie, amelyeknek szerepe pedig a szármáíikum felső szintjé
nek elhatárolására döntő jelentőségű.

À  kor szerinti üledékíipusoknak fanua jellemzését megelőzőleg, ;az egyes rétegekben előforduló 
fajokat az alábbiak szerint sorolom fel:

1. 725'20—727'50 m zöldesszürke, kissé homokos márgás agyagban
Cyprideis hungarica sp. nov.
Cytheridea pannonica M é h .
Cyíheridea sp. ind. (A)
Cytheridea sp. ind. (B)
Cythereis tenuistriata M é h .

2. 727'50~729T0 m szürke, kissé homokos márgás agyagban
Cyprideis hungarica sp. nov.
Cyprideis sulcata sp... nov.
Loxocoricha Mülleri (Méhes).
Cythere subcavata sp. nov.
Cytheridea punctillata G. S. B rady. 
Cythereis tenuistriata M é h .

3. 733'20—-734*70 m zöldesszürke agyagban
Cytheridea sp. ind. (A)
Cytheridea sp. ind. (B)

4. 737'00—738'10 m szürke márgás agyagban
Paracypris (Aglaia) sp. ind. 
Cythere oblonga sp. nov. 
Cytheridea pannonica M é h . 
Cythereis tenuistriata M é h .
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5.

6.

7.

73840—738'40 m kissé homokos agyagban
Loxoconcha subrugosa sp. nov. 
C yih eridea  p u n d illa ta  G. S. B rady 
C yth eride  a pannon ica M é h .
C yth ere is  bipunctata sp. qov.

738'40—739'00 m kékesszürke homokos agyagban 
C yth ere  oblonga sp. nov.
C yp rid e is  hungarica sp. nov. 
C yp r id e is  sulcata sp. nov.
C yiheridea pannonica M é h .
C yth ere is tenuistriata M é h .

739'60—74045 m kékesszürke, durva homokos agyagban 
C yp rid e is  sulcata sp' nov.
C yth eridea  pannonica M é h .
C yth ere is  tenuistriata M é h .

8. 74030—740'45 m szürke márgás agyagban
H e rp e to cyp ris  reticulata Z al.
L oxoconcha D u d ich i sp. nov.
C yth ere  oblonga sp. nov.
C yp r id e is  hungarica sp. nov.
C yp rid e is  sulcata sp. nov.
C yth eridea  punctilla ta  G. S. B rady 
C yth eridea  pannonica M é h .

9. 74Г20—74Г50 m kékesszürke agyagban
C y p r id e is  sulcata sp. nov.
C yth eridea  punctillata G. S. B rady 
C ytheridea pannonica M é h .

10. 741'50—742.60 m szürke márgás agyagban
L oxoconcha cristata sp. nov.
C y p r id e is  sulcata sp. nov.
C yth eridea  punctillata G. S. B rady 
C yth eridea  pannonica M é h .
C yth eridea  sp. ind.
C yth ere is  A n n a e  sp. nov.
C yth ere is  tenuistriata M é h .

11. 756’70—Г5740 m barnásfekele lignites, kissé homokos agyagban
C yth eridea  pannonica M é h .
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12. 902'05—902'40 m barnásszürke márgás agyagban
C yth eridea  punctilla ta  G. S. B rady

13. 902'40—803'15 m sölélszürke márgás agyagban
C yth eridea  pannonica M é h .

14. 903'15 — 904 05 m barnásszürke agyagmárgában
C yth eridea  punctillata G. S. B rady 
C yth erid ea  pannonica M é h .

15. 904'05 — 904'50 m sölélszürke márgás agyagban
C yth eridea  punctillata G. S. B rady 
C yth eridea  pannonica M é h .

16. 904'50—905'00 m szürke márgában
C yth eridea  punctillata G. S. B rady 

1Г. 905'00—906'10 m sölélszürke márgás agyagban
C yth erid ea  punctilla ta  G. S. B rady 
C yth eridea  pannonica M é h .

i 18. 906'10—910T0 m kékesszürke márgás agyagban
C yth eridea  punctillata G. S. B rady

19. 951'30—955'10 m szürke márgás agyagban
C yth eridea  punctillata G. S. B rady

20. 955'40—955'90 m barnásfekete (lignites) agyagban
C yth eridea  pannonica M é h .

21. 96570—1048'40 m sötétszürke márgás agyagban
H e rp e to cyp ris  reticulata Z a l .
C y p r id e is  sulcata sp. nov.
C yth eridea  punctillata G- S. B rady 
A m p lo c y p r is  sp. ind.

22. 1048'40—1052'00 m szürke márgás homokban (fehér murvás)
C yth eridea  punctillata G. S. B rády 
A m p lo c y p r is  sp. ind.

23. 1055'00—1055'30 m szürke márgás agyagban
A m p lo c y p r is  convexa sp. nov. 
A m p lo c y p r is  sp. ind. (A)
A m p lo c y p r is  sp. ind. (B)

24. 1058'20—1060'40 m sötétszürke márgás agyagban
P o n to cyp ris  redunca sp. nov.
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25. 1078'60—1048'60 m kékesszürke, kissé homokos agyagban
H e rp e to cyp ris  reticulata Za l . 
C yp rid e is  sulcata sp. nov.
C ytheridea  punctilla ta  G. S. B bady

26. 1084'60—1089'10 m kékesszürke márgás agyagban
Herpetocypris reticulata Z al . 
Àmplocypris sp. ind.
C yp rid e is  sulcata sp. nov.
C ytheridea  punctilla ta  G. S. B rady

2Г. 1089'10—1089'40 m söfélszürke márgás agyagban
À m p lo c y p r is  venusta sp. nov. 
H e rp e to c y p r is  reticulata Z al . 
C yth eridea  pu n ctilla ta  G. S. B rady.

28. 1089 40—1105T0 m sárgás márgás agyagbban
À m p lo c y p r is  villosa  sp. nov. 
À m p lo c y p r is  m inuta sp. nov. 
À m p lo c y p r is  subacuta sp. nov. 
À m p lo c y p r is  m arginata sp. nov. 
À m p lo c y p r is  sp. ind.
X esto leberis  adova lis sp. nov. 
C yp rid e is  sulcata sp. nov.
C yth eridea  punctilla ta  G. S. B rady 
C yth eridea  sp. ind.
C yth ere is  biornata sp. nov.

29. 1109'60— 1110 20 m sötétszürke márgás agyagban
À m p lo c y p r is  sp. ind.
C yp rid e is  sulcata sp. nov.
C ytheridea punctilla ta  G. S. B rAdy

30. 1110‘40— 1143 80 m szürke márgás agyagban
À m p lo c y p r is  sp. ind.

C yp rid e is  sulcata sp. nov.
C yth eridea  punctilla ta  G. S. B rady

31. 1143'80— 1145'50 m sötétszürke márgás agyagban
À m p lo c y p r is  sp. ind.
H erp e to cyp ris  reticulata Z a l . 
H erp e to cyp ris sp. ind.
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32. 1145'50—114Г'50 m söléíszürke márgás agyagban
Amplocypris sp. ind.
Herpetocypris reticulata Zal.
Cytheridea punciillata G . S. B rady

33. 1148‘50— 1152T0 m szürke, kissé homokos, márgás agyagban
Herpetocypris reticulata Z a l .

34. 1266'20— 129ОТО m söiélszürke márgás agyagban
Amplocypris marginata sp. nov. 
Amplocypris sinuosa sp. nov. 
Amplocypris sincera sp. nov. 
Amplocypris munita sp. nov. 
Amplocypris angulata sp. nov. 
Amplocypris globosa sp. nov. 
Amplocypris tenuis sp. nov. 
Thaminocypris declinata sp. nov.

35. 129Г05— 134Г40 m söléíszürke márgás agyagban
Amplocypris simplex sp. nov. 
Amplocypris sp. ind.
Cytherideis sulcata sp nov.
Cytheridea hungarica Z a l .
Cythereis sarmatica Z a l .

36. 1314 40—131640 m sötétszürke márgás agyagban
Amplocypris sp. ind.
Poniocypris sp. ind.

3Г. 131640—1322'30 m sötétszürke márgás agyagban
Amplocypris sp. ind.

38. 1322‘30 —1333T0 m sötétszürke márgás agyagban (kemény)
Amplocypris sp. ind.

39. 1343‘20—13604)0 m sötétszürke márgás agyagban (réteges)
Cytherideis hungarica sp. nov.
Cyprideis sulcata sp. nov.
Cytheiidea hungarica Z al.

40. 1360 00— 1363‘90 m sötétszürke márgás agyagban (kemény)
Cyprideis miocaenica (Lkls.)
Cythereis sarmatica Z al .
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C yíh eridea  hungarica Z al.
Cytheridea torosa ( J ones) var. lenta Z a l .

41. 1363'90—1402'80 m söfélszürke márgás agyagban
C yth eridea  hungarica Zal.
C yth ere is sarm atica Z al .

C ytheridea torosa ( J ones) lenta Z a l .

42. 1402'80— 1430‘00 m sötétszürke agyag márgában
Cythere patula sp. nov.
C ytherella sp. ind.
L oxoconcha oblonga sp. nov.

43. 1442'50—145390 m sötétszürke márgás agyagban
C yth ere is  sarm atica Z al .
C yth eridea  sp. ind.

44. 1456 00—148Г40 m sötétszürke márgás agyagban (réteges)
C yth eride is hungarica sp. nov.
Cyprideis sulcata sp. nov.
C yth eridea  hungarica Zal.

45. 1492'50— 1500" 10 m sötétszürke, palás elválásu márgás agyagban
C yth ere is  rugosa sp. nov. fordult elő.

Az előzőkben ismertetett fajokon kívül a 698'50—1430'08 m közti rétegekből számos töredék, 
vagy nagyon rossz megtartású példány került ki. Alaktani nézőpontból is egy-egy jellemző vonást a 
a legtöbbje megőrzött, úgyhogy csak génusz, de faji hovátartozásukat pontosan megállapítani nem sikerült. 
Részleges meghatározásukat közöltem, s ez alkalommal csak azokat írtam le és ábrázoltam, amelyek 
úgy alaktani, mint rendszertani nézőpontból jellemzőikkel a faunakép kiegészítésére felhasználhatók.

A  gazdagabb és jellemző osztracoda-fanuák képviselői, főleg a márgás üledékekből kerültek ki, 
amiknek karbonát-tartalma 7 — 20 % között ingadozik. A  homokos agyag, márgás agyag,
agyág, agyagmárga és lignites agyag üledékekben inkább csak egyhangú, egy-kéí fajjal jellemez
hető szegényes fanuák észlelhetők. A  10 ismert és 2 új génusba sorolt 48 faj közül, az irodalomban 6 
faj ismert, míg 42 teljesen újnak bizonyult. Az új fajok túlnyomó része, a neogénnek eddig ismeretlen 
kifejlődésű pelagikus-profundális zónáiból származik.

Az egyes korszakokban a fajok az üledéktipusok és gyakoriságuk foka szerint, igen jellemző 
megoszlást mutatnak.

Az alsópannonikum felsőszintjének (725'20—845'40 m) üledéktípusaiban a faunajellemző fajok 
gyakorisága :

1. a márgás agyagban C y p r id e ís  hungarica (45 db, 24‘53°/o), C y p r id e is  sulcata (37 db,
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12.20%), C ytheridea punctillata (37 db, 20'21%), Cytheridea pannonica (37 db, 20‘21 %), Cythereis 
tenuistriata (9 db, 4'90%), Herpetocypris reticulata (6 db, 3'27%), Loxoconcha cristata (3 db, 
1'63%), Paracypris (Aglaia) sp. ind. (3 db, 1 '63%), Cythere oblonga (2 db, 1 '09%), Cythere 
arcuata (2 db, Г09%), Loxoconcha Dudichi (1 db, 0'54%), Cythereis Annae  (1 db, 0'54%) ;

2. a homokos márgás agyagban C ytheridea pannonica (27 db, 47'36%), Cyprideis hun= 
garica (9 db, 15'78%), Cyprideis sulcata (5 db, 8'77%), C ytheridea punctillata (5 db, 8'77%), 
Loxoconcha Mülleri (4 db, 7%), Cythere subcavata (2 db, 3'50°/o), Cythereis bipunctata (2 db, 
3'50%), Cythereis tenuistriata (1 db, 1'75%), Cytheridea sp. ind. (1 db, 1 '75%) és Cytheridea 
sp. ind. (1 db, 1'75%);

3. az agyagban C y p r id e is  sulcata (10 db, 50'88%), C yth eridea  pannonica (3 db, 15'24%), 
C yth eridea  punctillata (1 db, 5'0°lo), C yth erid ea  sp. ind. (2 db. 10' 17%), C yth eridea  sp. ind. (1 db. 
5'8%).

4. a homokos agyagban Cytheridea pannonica (33 db, 43'43%), Cyprideis sulcata (17 db, 
22'36°/o), Cythereis bipunctata (9 db, 11'08%), Cytheridea punctillata (6 db, 7'89%),• Cythereis 
tenuistriata (5 db, 6'57%), Loxoconcha subrugosa (2 db, 2'63%), Cythere oblonga (2 db, 2 '63%), 
Cyprideis hungarica (2 db, 2'63%).

5. a ligniíes homokos agyagban C yth eridea  pannonica (2 db, 100%)
A  teljesen meghatározott alakok tehát 14 faj keretébe tartoznak és gyakoriságuk szerinti meg

oszlásuk az alsópannonikum felsőszintjében a következő :
C yth eridea  pannonica M éh. (102 db, 31'19%)
Cyprideis sulcata Z al. (69 db, 2 Г 10%)
C y p r id e is  hungarica Z al . (56 db, 17'12%)
C yth eridea  punctilla ta G. S. B rady (49 db, 14'98%)

5. C yth e re is  tenuistriata M éh. (15 db, 4'58%)
Cythereis bipunctata Z al . (11 db, 3'36%)
H erp e to cyp ris  reticulata Z al . (6 db, 1 '83 %)
C y th e re  oblonga Z al. (6 db, 1'83%)
L oxoconcha M ülleri (Méhes) (4 db, 1 *22%)

10. Loxoconcha cristata Z al. (3 db, 0'91%)
Loxoconcha subrugosa Z a l . (2 db, 0'61%)
C y th e re  subcavata  Z al . (2 db, 0'61%)
C yth e re is  A n n a e  Z al . (1 db, 0'30%)
Loxoconcha Dudichi Z a l . (1 db, 0'30%)

Az alsó pannonikum alsószint (845'40—965.70 m) üledéklipusaiban a faunajellemző fajok 
gyakorisága :

1. a márgás agyagban Cytheridea punctillata G. S. B rady (23 db, 68'88%) Cytheridea 
pannonica M éhes (13 db, 36 '12%);
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2. az agyag márgában C yfheridea puncíilla ía  G. S. B rady (7 db, 8Г'5%), C yíh eridea  

pannonica M éhes (1 db, 12'5% );
3. a márgában C yíh erid ea  puncíilla ía  G. S. B rady (2 db, 100%),
4. a lignites agyagban C yíh eridea  pannonica M éhes (2 db. 100%).
A  meghatározott alakok tehát 2 faj keretébe tartoznak és a gyakoriságuk szerinti megoszlásuk 

az alsó pannonikum alsószinljében a következő :
C yíh erid ea  puncíilla ía  G. S B rady (32 db, 66-66%)
C yíh erid ea  pannonica M éhes (16 db, 33‘34%).

A  szármátikum felsőszintjére (96570—1322'30 m) jellemző fajok gyakorisága, az üledéklipusok 
szerint az alábbi megoszlást mutatja :

1. a márgás agyagban Cyprideis sulcata (74 db, 23.53°/o), Cyíheridea puncíillaía (22 db, 
8%), Herpeíocypris reticulata (16 db, 5'8Г%), Àmplocypris sp. ind. (11 db, 4 04%), Amplocypris 
sincera (9 db, 3'24%), Amplocypris sp. ind. (9 db, 3'24%), Amplocypris sp. ind. (9 db, 3'24%), 
Amplocypris sp. ind. (9 db, 3'24%), Amplocypris simplex 8 db, 2'88%), Amplocypris sp. ind. (8 
db, 2'88%), Amplocypris sp. ind. (8 db, 2'88%), Amplocypris sp. ind. (8 db, 2'88%), Amplocypris 
subacuta (7 db, 2'52°/o), Amplocypris sinuosa (7 db, 2’52%), Amplocypris sp. ind. (7 db, 2'52%), 
Amplocypris sp. ind. (7 db, 2'52%), Amplocypris minuta (6 db, 2’ 16%), Amplocypris sp. ind. (6 
db, 2’16%), Amplocypris sp. ind. (5 db, Г8°/о), Amplocypris marginata (5 db. Г8%), Cythereis biornaía 
(4 db, Г44%), Pontocypris sp. ind. (3 db, 1'08%), PontocypriS redunca (2 db, 072% ), Amplocyp= 
ris venusta (2 db,. 072% ), Amplocypris villosa (2 db, 072% ), Herpeíocypris sp. ind. (2 db, 072)% , 
Amplocypris angulata (2 db, 072% ), Amplocypris globosa (2 db, 072% ), Amplocypris sp. ind. 
(2 db, 072% ), Cythereis Sarmatica (2 db, 072% ), Amplocypris convexa (1 db, 0'36%), Amplo- 
cypris sp. ind. (1 db, 0’36%), Amplocypris munita (1 db, 0'36%), Amplocypris tenuis (1 db, Г36%), 
Xestoleberis adovalis (1 db, Г36%), Thaminocypris declinata (1 db, 0'36%), Cyíheridea hungarica 
(1 db, 0-36%);

2. a homokos márgás agyagban

H erp e to cyp ris  reticulata (1 db, 100%);

3. a homokos agyagban

H erp e to cyp ris  reticulata (5 db, 62’5%), C y p r id e is  sulcata (2 db, 25%), C yíh eridea  punc- 
tillata (1 db, 12'5%).

A  teljesen meghatározott alakok tehát 22 faj keretébe tartoznak és gyakoriságuk szerinti meg
oszlásuk a szármátikum felsőszintjében a következő :

C y p r id e is  sulcata Zal. (74 db, 42'04%)
C yíh erid ea  punctilla ta  G. S. B rady (22 db, 12'5%)
H erp e to cyp ris  reticulata Z al. (16 db, 9'09%)
A m p lo c y p r is  sincera Z a l . (9 db, 5' 11 %)
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5. Amplocypris simplex Zal. (8 db, 4'54%)
Amplocypris subacuta Z a l . (7 db, 3'9Г%)
Amplocypris sinuosa Zal. (Г db, 3'9(%)
Amplocypris minuta Zal. (6 db, 3'40%)
Amplocypris marginata Zal. (5 db, 2'84°/o)

10. Cythereis biornata Z al . (4 db, Г'2Г%)
Amplocypris villosa Z al . (2 db, Г13°/о)
Amplocypris angulata Z a l . (2 db, Г 13%)
Amplocypris globosa Z al . (2 db, Г 13%)

15. Cythereis sarmatica Z al . (2 db, 1-13%)
Pontocypris redunca Z a l . (2 db, 1'13%)
Amplocypris tenuis Z al. (1 db, 0'56%)
Amplocypris convexa Zal. (1 db, 0'56%)
Amplocypris munita Z al . (1 db, 0'56%)

20. Thaminocypris declinata Z al . (1 db, 0'56%)
C ytheridea hungarica Z a l . (1 db, 0'56°/o)
Xestoleberis adovalis Z al. (1 db, 0'56%).

A  szármátikum alsószint üledékfipusaiban a jellemző fajok gyakorisága az alábbiak szerint
alakul :

1. a márgás agyagban Cyprideis sulcata (85 db, 38' 11 %), Cytheridea hungarica (44 db, 
19T3%), Cyprideis miocaenica (35 db, 15'68%), Cyprideis hungarica (32 db, 14'30), Cytheridea 
torosa var. lenta (10 db, 448% ), Cytherella oblonga (2 db, 089%), Cythereis rugosa ( 1 db, 0'44%), 
Cytheridea sp. ind. (1 db, 0'44).

2. az agyagmárgában Loxoconcha oblonga (1 db, 25%), Cythere patula (1 db, 25%), Cyt* 
herella sp. ind. (2 db. 50%).

A  véglegesen meghatározott alakok tehát 10 faj keretébe tartoznak és gyakoriságuk szerinti 
megoszlásuk a szármátikum alsószintjében a következő :

Cyprideis sulcata Z al . (85 db, ЗГ94%)
Cytheridea hungarica Zal. 44 db, 19'67%)
Cyprideis miocaenica (Lkls) (35 db, 15'62%)
Cyprideis hungarica Z al . (32 db, 14*28%)

5. Cytheridea sarmatica Zal. (13 db, 5'80%)
Cytheridea torosa ( J ones) var. lenta Z al. (10 db, 4'46)
Cytherella oblohga Z a l . (2 db, 0'89%)
Cythereis rugosa Z al . (1 db, 0'44%)
Loxoconcha oblonga Z a l . (1 db, 0'44%)

10. Cythere patula Z al . (1 db, 0'44%).
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A  tiszlabercki alsópannonikum a faunaképek jellemző^alakulásai szerint két, egymástól lényege* 
sen eltérő : felső és alsószintre tagolható, vagyis az egyes réíegfaunák a vezető és kisérő fajok társulása 
és gyakorisága szerint, két szintjelző faunaképbe egyesithetők. A  felsőszint 698’50—839'30 m közé tele
pült, főleg homokos márgásagyag és márgás agyagokban Loxoconcha, C y p rid e is , C yfh eridea  és Cythe=  

reis fajokból alakult faunák váltak ismeretessé. Az alsósziníben ezzel szemben feltűnő a réíegfaunák 
szegényessége. Csekély kivétellel csak C yfh eridea  fajokból alakultak, amelyek az egyre kedvezőtlenül 
változó élettéri viszonyokhoz is alkalmazkodtak.

A  felsőszint vezetőfajai: C y p r id e is  sulcafa Zal., C y p r id e is  hungarica Zal., C yfh eridea  pan*. 
nonica M éhes és C yfh eridea  punctillata G. S. B rady, egyúttal az egyes rétegfaunák keretében is a 
többséget alkotják. A  vezetőfajok eurytop fajoknak tekinthetők, amennyiben optimális életfeltételeiket, a 
föbbé-kevésbbé eltérő életterekben is megtalálták. A  homokos agyagok és márgás agyagok képződése 
terében életfeltételeik annyira kedvezőek voltak, hogy az itteni gyakoriságukból is következtetve, ezekben 
az életterekben már stenoíop fajoknak vehetők. A  szintjelző faunakép kulminációja а 740'30~74CV45 m közé 
települt márgás agyagban jelölhető ki, ahol a jellemző fajok a legnagyobb egyénszámban jelentkeztek. À 
727-40—739'60 m homokos agyag és a 74 l'50~742 '60  m márgás agyagban szintén optimális éleítéri 
viszonyokra következtethetünk, a vezetőfajok gyakoriságából. Az agyag és lignites agyagokban a fauna 
teljes elszegényedése, vagy a jellemző fajok teljes hiánya állapítható meg. Az üledéktipus és a fauna
kép megváltozásának egybeesését, az élettéri viszonyok átalakulásának határozott jeleként értékelhetjük. 
Szembetűnő ez a változás а 75670 — 757’10 m közti lignites agyagban, ahonnan csak a C yfh eridea  

pannonica M éhes került elő, mintegy összekötőkapocs a felső- és az alsószint faunái között. Azok a 
kedvezőtlen élettéri viszonyok, amelyeknek .hatása alatt az alsószint szegényes' faunái tengődtek, itt telje* 
sen megszűnnek. A  szinte hirtelen kialakuló optimális élettéri viszonyok, az egész felsőszinten át váltó* 
zatos, de a vezetőfajokban azonos faunák kifejlődésének kedveztek. A  fauna eltolódásokban tehát olyan 
életmódiam, általában éleftéri hatások nyilvánulnak meg, amelyeknek rétegtani értékelésével a két szin 
határozottan elkülöníthető.

Az alsószint biotopjaiban többnyire márgák, márgásagyagok és lignites agyagok ülepedtek le, 
amelyekre iényegébenvéve igen szegényes faunák jellemzők. Feltűnő a két vezetőfajnak : a C yfh eridea  

puncfillata G. S B rady és C yfh eridea  pannonica MÉHES--nak csaknem szakadatlan előfordulása. Az 
egyes rétegfaunáknak a kisérő alakok is, mint a P aracypris, C yth ere , C yfh eridea , C y th e re is  nembe 
sorolható sp. ind. alakok, mivel csak ebben a szintben fordulnak elő, jellemző vonásokat adhatnak. Álta* 
Iában az alsószintre az alig változó, szegényes faunaképek jellemzők. Kedvezőtlen élettéri viszonyokra 
mutatnak, amire különben az üledéktipusok egyre fokozódó, magas kalciumkarbonáf tartalmából is követ* 
keztethetünk.

A  tisztabereki alsópannonikum két szintjét tehát, oly jellemző faunaképek különítik el,.amelyek 
szoros összefüggésben állnak az éleftéri' üledékképződés folyamatainak a megváltozásával. Ha csak az 
egyes üledéktipusok vezetőfajainak szerepét tekintjük, akkor is a két szint faunaképe egymástól lényege* 
sen eltérőnek bizonyul. Még teljesebb az elhatárolás, ha a fajra ugyan meg nem határozható, de gyako*

9
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riságuk vagy vertikális elterjedésüknél fogva a faunák eléggé jellemző vonásait szolgáltató alakokat is 
figyelembe vesszük. À  801'20—900'80 m közé települt üledéktipusok gyakori megváltozása és a réteg- 
faunák laza összefüggései is lényeges élettéri változásokra mutatnak. Az alsópannonikum fekvőjében 
jelentékeny vastagságban (965T0 —1332'30 m) kifejlődött, túlnyomóan márgásagyag üledékekben feltűnő 
faunaváltozások észlelhetők. A  közel 360 m üledékkomplexusból ugyanis az alsópannonikumoí és a 
brakk alsószármálikumof összekötő egyrészt határozott átmeneti jellegű, másrészt ezektől teljesen eltérő 
faunák váltakozásai váltak ismeretessé. E  priodusra tehát kettős faunakép jellemző. Az átmeneti fauna- 
képet formáló vonásokat, a típusos brakk szármátikumból már ismert fajok : C y p r id e is  m iocaenica (Lkes), 
C yíheridea hungaríca Zal, C yth erid ea  íorosa ( J ón.) var lenta Z al., C y th e re is  sarm atica Zal. sze
repében találjuk meg. A  brakkvizi elemek csökkenő frekvenciája, majd teljes elmaradásuk fokozatosan 
helyet ad, az alsópannonikumra jellemző vezeíőfajoknak : a H erpe tocypris  reticulata Z al., C y p r id e is  

sulcata Z a l . és C yth erid ea  punctillata G. S. BnADY-nak. A  fauna egyensúly közel a szint közepe 
fáján állapítható meg. A  fokozatos átmenetet mutató rétegfaunaképek egymásutánját A m p lo cyp ris-ek b 6 \  

alakult rétegfaunák szakítják meg, amelyek egy-két többnyire alsószármáta brakkvizi származékon kívül, 
az alsópannonikum faunaelemeivel közelebbi vonatkozásba alig hozható elemekből alakultak.

Az átmenetet mutató faunakép alakulásai a következőképen rögziíheiők: L oxocon ch a  oblonga  

Z al., C y th e re  patula Zal., C y p r id e is  sulcata Z al , C y p r id e is  hungarica Z al. C yth eridea  hungaríca 

Zal. C yth eridea  torosa ( J ón.) var. lenta Z al ., C yth ere is  sarm atica Z a l , C y th e re is  rugosa Zal. és 
C yth erella  oblonga ZAL.^ból alakult brakk szármáía faunák,1( az 1322'30—1360'00 m közé települi már- 
gás agyagokban teljesen megszűnnek. A  brakkvizi szármáta faunák kipusztulását csak néhány faj, mint 
a C yth eridea  hungarica Z a l . C y th e re is  sarm atica Zal. és C y p r id e is  sulcata Z al . élte túl. Egyre gyé
rebben jelentkeznek, s mindaddig követhető szerepük, míg az À m p lo c y p r is -ekkel jellemezhető faunák 
fel nem lépnek. A  brakk szármáfikuni faunaképe tehát az üledéktipus megváltozása nélkül alakult ki.

À  955T0— 1343'20 m között feltárt, túlnyomóan márgásagyag üledékkómplexus fanua- 
képének jellemző vonásait, a nagytermetű A m p lo c y p r is  fajok szolgáltatják. A  rétegfanuák a jellemző 
A m p lo c y p r is  fajok szerepe szerint, határozottan kétcsoportba sorolhatók. Az alsócsoportban (129 Г05— 
133790 m) az A m p lo c y p r is  alakok egyre fokozódó gyakorisággal jelentkeznek. A  C yth erid ea  hun

garica Z al. és a C yth ere is  sarm atica Z al . kisérő fajok társaságában, P on tocypris, H erpetocypris, 

Loxoconcha, C y th ere , C yp rid e is , C yth eridea  és C y th e re is  sp. ind. alakok, még erős brakk hatásokra 
mutatnak. Az alsócsoport fanuaképének legjellemzőbb vonásait az 1266'20—1290 m márgás agyagból 
kikerült:

A m p lo c y p r is  angulata Zal.
Amplocypris globosa Z al .
A m p lo c y p r is  marginata Z al.
A m p lo c y p r is  m unita Z ál .
A m p lo c y p r is  saccula Zal.
A m p lo c y p r is  sincera Z al .



A m p lo c y p r is  sinuosa Zal.
Ä m p lo c y p r is  tenu is Zal.
T h am in ocypris declinata Z al.

fajok adják meg. A  vezető fajok gyakorisága is arra mutat, hogy az Ä m p lo cyp ris* fauna kulminációja 
ide esik, bizonyára az optimális viszonyok hatására. Ezután hirtelen változás állt be nemcsak a fauna 
lényeges alakulásaiban, hanem egyúttal az iiledékkepződés folyamataiban is. Az 114Г50—1266'20 m 
között, valószínűleg erős terresztrikus hatásokra a márgás agyagok feltűnően homokossá válnak ; helyen- 
kint lignit, meszes homokkő betelepülésekből is, az À m plocypris-ekre igen kedvezőtlen éleítéri hatásokra 
következtethetünk. A  megváltozott életterekből az A m plocypris*ek  elvonultak. Az egyre szegényessé 
vá'ó faunákban, csak édesvízre valló H erp e to cyp ris és P a ra cyp ris alakok mutatkoztak. Az ismétlődő 
kedvezőtlen élettéri hatásokra a brakk szarmata elemek teljesen kipusztulnak. Szerepüket a H e rp e to c y p - 
ris reticulata Z al., C y p r id e is  sulcata Z al. és a C yth erid ea  punctillata G. S. B rady, veszi át, tehát 
olyan fajok, amelyek az alsópannonikűm rétegf mnáiban igen fontos szerepet játszanak. A  felső csoportba 
(965T0— 114Г50 m) foglalható A m plocypris^rétegfaunák  egymásutánjában, miként az alsócsoportban, 
fokozatos kifejlődést állapíthatunk meg, Az alsócsoportba oly jellemző A m p lo c y p r is  fajok az A m p lo c y p - 
ris marginata Z al. kivételével elmaradnak. A  kísérő fajok, mint a H erp e to cyp ris  reticulata Z al., Xes*  

to leberis adova lis  Z a l ., C y p r id e is  sulcata Z al., C yth erid ea  punctillata G. S B rady, C y th e re is  ornata 

Z al . társaságában P aracypris, C yth eridea , C y th ere , C y th e re is  sp. ind. töredékek is, inkább szubbrakk 
éleítéri viszonyokra utalnak. A  felsőcsoport faunaképének legjellemzőbb vonásait az 1089'40—1105T0 
m márgás agyagból kikerült :

A m p lo c y p r is  m inuta Zal.
A m p lo c y p r is  m arginata Z al.
Amplocypris subacuta Z al.
A m p lo c y p r is  villosa Z al.
X esto leberis  adova lis Z al.
Cyprideis sulcata Z al.
C yth erid ea  punctilla ta  Z al .
Cythereis biornata Z a l .

fajok adják meg. Itt az A m p lo cyp ris* ekkel jellemezhető faunáknak második kulminációját rögzíthetjük. 
Az 1062'00—10Г6‘60 m között jelentkező erős homok, tufa és lignit betelepülések oly kedvezőtlen élet- 
téri viszonyokra vallanak, amelyek legalább is az A m p lo c y p r is  fajok teljes kipusztulására vezettek. A  
fauna átalakulások azonban anélkül mentek végbe, hogy az alsópannonikumban a jelentékenyebb elter
jedés ü fajok, mint a H erp e to cyp ris  reticulata Z al ., C y p r id e is  sulcata Zal., C yth erid ea  punctillata G.
S. B rady, szerepében lényegesebb eltolódások következtek volna be.

A  két csoport rétegfaunái közti egyensúly vonala az 1152T0—1288'20 m közé települt homo
kos márgás agyagokban jelölhető ki. A  típusos brakk szármátikum és az alsópannonikűm közé, közel
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360 m vastagságban települt üledékkomplexusból tehát, olyan rétegfaunákat ismerhettünk meg, amelyek 
egyrészt a határozott átmenet, másrészt az A m p lo c y p r is  fajoknak kizárólag e periódusra szorítkozó szerepe 
alapján, egységes faunaképbe foglalhatók. A  túlnyomóan márgás agyagokból álló üledékkomplexus fauna* 
képének két szintjelző vonása rögzilheiő. Az egyik az alsópannóniai fajoknak egyre fokozódó gyakorisé* 
gában, a brakk szarmata fajoknak pedig csökkenő szerepében, majd teljes elmaradásában, a másik vonás 
a fokozatosan kialakuló és két kulminációs szakaszban fejlődött A m p 1 о с у  pris- faunákra jellemző. A  már* 
gásagyag csoportokat elválasztó föbbé*kevésbbé homokos, lufás homok, meszes homokkő és lignites 
homokos agyag közbeíelepülések, csak rövid ideig tartó megszakításokat, illetőleg kedvezőtlen élettéri viszo* 
nyokaí tételeznek fel. Kifejezésre jut ez a fauna hiányában, vagy teljes elszegényedésében.

Az 1360 00— 1500' 10 m közé települt, főleg márgás agyagokból álló üledékek faunáit jellemző 
brakk fajok alkotják. A  C yp rid e is  m iocaenica (Lkls), Cyth eridea  hungarica Zal., C yth e re is  sarm atica  

Zal., C yth erid ea  torosa J ones var. lenta Z al. vezető fajok társaságában. L oxoconcha, C yth ere , 

G ytheridae, C y th ere is és C ytherella  gen.*ba sorolható sp. ind. töredékek, a szármátikum brakkvizi 
alsószint faunaképének egységes jellegét határozottan kidomborítják. A  brakk szármáciai fajok kipuszfu* 
lására vezető feltűnő életféri változások okát, azokban a sapropel*gyttja iszap felhalmozódásokban keres*

«5 -

hetjük, amelyekre az ismételten jelentkező pirif*markazit kiválásokból következtethetünk. Az 1442'50— 
1453'90 m közti márgás agyagban találjuk az első nyomát a típusos brakkvizi faunára teljesen kedve* 
zőtlen életféri viszonyoknak, amelyek valószínűleg a xeroíherm szármáfa kiimának, meleg és csapadékdús 
kiimává való átalakulásával kapcsolatosak. Az egyes medence szakaszokban, elsősorban a változó 
kiima hatására, nagy tömegű sapropel*gyifja iszapok halmozódtak fel. A  normális brakkvizi fauna élettéri 
optimuma ezzel megszűnik. Az egyre változó viszonyokhoz csak néhány foraminifera faj, továbbá 
C ardiu m  latisulcatum  M unst., C yth erid ea  hungarica Zal. és a C yth e re is  sarm atica Zal. alkalmaz* 
kodotf. Az 1360'00— 1363 90 m közti márgás agyagban jelentkeznek utoljára, a brakk szármátikum 
faunaképének jellemző elemei. Ezután úgy a kiimában, mint a geológiai refiefben jelentékeny átalakulás 
következett, amire a meszes homokkő kozbetelcpülésekből és a foraminiferák teljes kipusztulásából 
következtethetünk. Csak a C yth erid ea  hungarica Z al., C yth e re is  sarm atica Z al . és a C ardium  

latisulcatum  M ünst. élte túl a fokozódó kedvezőtlen életíéri változásokat. A  szármátikum felsőszintjébe 
átmenő e brakk elemek társaságában, az 1343'20—13604) m közti márgás agyagban rendkivül bőséges 
egyénszámban a C y p r id e is  sulcata Zâl. és a C y p r id e is  hungarica Z al . feltűnően sok juvenilis alak* 
jával jelenik meg. A  faunaváltozás tehát határozottan mutatja a szármátikum felső* és alsószíntje közti 
határt. Az 131440—1333T0 m közé települt márgás agyagokban a piriíes*fácies harmadik periódusa 
és a fauna végleges átalakulásának jelei mutatkoznak. A  szívósan alkalmazkodó C y th ére is  sarm atica Z al ., 
C y th erid ea  hungarica Z al . és a C ardiu m  latisulcatum  M unst. populációjának élettéri feltételei annyira 
megváltoztak, hogy a sapropekgytfja iszapfáciés korszakának végződésével a neogén medencének; ebben 
a térségében teljesen kipusztultak. A  harmadik pirites*fácies szakaszban jelennek meg az A m p lo c y p r is  

fajok, melyek kizárólag a szármátikum felsőszubbrakk szintjében fordulnak elő. A  C y p r id e is  sulcata Z al, 
szerepére jellemző, hogy inkább az A m p lo c y p r is  fajoktól mentes rétegekben fordul elő. Az itt feltűnő 
bőségben megjelent C y p r id e is  hungarica Z al . az egész felsőszinten át hiányzik.

».
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A  szármátikum felső- és alsósziníjében, a faunaáímenet határszakaszán igen figyelemreméltó 
tehát a piriles-fácieseknek ismételt kialakulása. Valószínűleg jelentékeny (összesen kb. 60 m vastagság* 
ban és 5 rétegben, sapropel*gyffja iszapok felhalmozódásának hatásait mutatják és egyúttal a normális 
brakk*fanuák kipusztulásának az okát is megadják. À  mindjobban elzáródó medence szakaszokban 
bizonyára erőteljes fehérjebomlások szulfátprodukció hatásaként jelentkező kénhidrogén, piritkiválásokra 
vezetett. A  jelenkori Euxinus*típusú brakk üledékképződéshez hasonló élettéri változások okozhatták itt a 
brakk szármáciai fanuák kipusztulását. A  brakk fauna változásának megindulását az alsópanonnikumra 
oly jellemző C y p r id e is  sulcata Zäl. és C y p r id e is  hungarica ZAL.*nak közvetlen a normális brakk 
szármátikum határán való megjelenése mutatja. E  genus ma élő fajai túlnyomóan szubrakk liforális alakok. 
A  C y p r id e is  sulcata Zal. és C yp rid e is  hungarica Z al. itteni tömeges megjelenése már azoknak a 
szubbrak élettéri változásoknak az előhírnöke, amelyek csak a típusos alsópannonikumban jutottak érvényre. 
A  normális brakk szármátikum előfordulásának felső határa tehát itt nem vitás, az pontosan az 1360 
m*ben jelölhető ki. Az e fölött kialakult (közel 400 m vastagságban), túlnyomólag márgás agyag, agyag 
és homokos agyagokban határozott faunaátmenet és azon kívül az Á m plocypris-iaxvaak jellemző szerepe 
észlelhető. Az A m plocyprisA an u ak  élettéri optimuma ott mutatkozik, ahol a koncentrációs értékek emel* 
kedését a mészkarbonátnak inkább csökkenése követte. Ez a körülmény is az A m p lo  cypris- fa n u á к 
szubbrakk jellegét igazolják. Az A m p lo c y p iis  fajoknak itt kizárólagos előfordulásai, határozott éleíközös* 
ségfani összefüggéseik tehát oly jellemzők az egész átmeneti időszakra, hogy képződményeinek önálló 
rétegtani keretbe foglalását indokolttá teszik. A  96570—1048'40 m közti márgás agyagban, mint határ* 
rétegben már az alsópannonikumra jellemző fajok tömeges megjelenése és az A m p lo c y p r is  fajoknak 
teljes elmaradása határozottan mutatja a szubbrakk jellegű, fiatalabb szármáciai időszak végét. Az alsó* 
pannonikum két szintjének egymástól eltérő fanuaképének jellegéből, lényegesen eltérő életféri 
alakulásokra következtethetünk. Valószínűnek látszik, hogy a fiatalabb szármátikum meleg, csapadékdús 
humid kiimáját, szavanna, majd steppe kiima váltja fel. A  túlnyomóan eutroph jellegű szubbrakk életféri 
képződmények, egyre gyakrabban váltakoznak az édesvízi eutroph, illetőleg dystroph hatások alatt kiala* 
kult üledékekkel, az utóbbiak à lápi és lignites üledékek nyomaiban. Az alsópannonikum felsőszakasza 
egyre fokozódó kiédesedés folyamatait mutatja. E  felsőszintnek néhány még szubbrakk jellegű (szikes !) 
életteréből származó márgás agyagokból, feltűnően változatos fanuák kerültek ki, amelyeknek a C y p r id e is  

sulcata Zal. és a C yth eridea  pannonica M éhes a legállandóbb fajai.
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IV.
A T IS ZTA B E R E K I N E O G É N  O S T A C O D Á K  T É R - ÉS ID Ő B E L I E L T E R JE D É S E .

•

Az egyes réfegfaunák összetételéből és élettéri összefüggéseiből megállapítható, hogy a fiszfa- 
bereki szelvényben a meghatározott fajok az alsópannonikum és a szármátikum üledékeiből kerültek ki. 
A  részletesen feldolgozott 37 faj közül 6 csak a brakk szármáíikumból, 17 csak a subbrakk szármáti- 
kumból, 10 pedig csak az alsópannónikumban fordul elő, míg 4 faj a pannónikum mindkét szintjében 
elterjedt.

Az alsó pannónikum és a szármátikum rétegfaunáinak közös fajai, jellemző előfordulásukkal 
határozottan a fokozatos faunaátalakulásokra mutalnak. Tekintettel a közös fajok gyakoriságára, az egyes 
üledékcsoportokon belül nyomozható szerepükre, valamint a kisérő alakokkal való társulásukra, megálla
píthatjuk, hogy nemcsak az üledékfipushoz csatlakoznak határozott jellemzőül, hanem a különböző üledék
csoportokból formálható szinteket is élesen körvonalazzák. Ha pedig a teljesen újnak bizonyult fajoknak, 
gyakran igen jellemző szerepét is figyelembe vesszük, akkor kitűnik, hogy az üledéktipusok faunájának 
egymásutánjában, a hosszabb élettartamú fajok, az egyes rétegfaunáknak is lényegesen kisebb hányadát 
alkotják. Az ostracodák korhatározó értéke kétségtelen és mint a neogén mikrofosszilia tár
saságoknak vezető, helyenként kizárólagosan előforduló elemei, az életíéri alakulásokban, változásokban 
érzékenyen alkalmazkodó szervezetek. Néhány fajnak vertikálisan megszakított előfordulása és ezzel kap
csolatosan kimutatható alaki megváltozása, bizonyára az egykori életterek életmódiam viszonyaiban beálló 
eltolódások következménye. Bizonyos esetekben fajformálódási jelenségekkel, új alaktipus jelentkezésével, 
majd átalakulásával számolhatunk, mint azt a C yp rid e is  m iocaenica Lkls, C y p r id e is  sulcata Zal., 
a C y p r id e is  hungarica Zal és a C yth eridea  pannonica M éhes alakváltozásainak esetében megállapít
ható. À  C yth eridea  punctillaia G. S. B rady kivételevei, a többi fajok mind kihaltak, de nem a nemeik 
eltekintve az A m p lo c y p r is  és T h am in ocypris gén -tói.

Az ismert fajok tér- és időbeli elterjedéséből elsősorban azokra a kapcsolatokra következtethe
tünk, amelyek az alsópannóniai képződmények és a szármátikum szubbrakk jellegű felsőszintjének fauna- 
átalakulásai között megnyilvánulnak. A  faunák vezető fajainak szerepe is arra mutat, hogy a neogen 
medence mélyebb (profundal-neritikus) szakaszaiban, közvetlenül a brakk szármátikumra olyan üiedék- 
csoport települt, aminek rétegei konkordánsan és jobbára azonos kőzettípusban folytatódnak. Jellemző 
faunáik átmenetekkel fejlődnek tovább. A  vezető fajok közül a C y th erid ea  punctillaia G. S. B rady 
a brakk szarmata fajok kipusztulása után jelenik meg és egyre emelkedő frekvenciával, élettéri optimum 
mát az alsópannonikum felsőszinfjében éri el. Az alsó pannónikum igen gyakori faja a C yth eridea



NEOGEN OSTRACODAK 13 5

pannonica M éhes pedig az À m p lo c y r is -faunák kipusztulása után jelentkezik, főelferjedéséf szintén a 
felsőszintben találjuk. A  H erpetocypris reticulata Z al. inkább a szármáfikum felsőszinfjében gyakori. 
Jelentékeny elmaradás után, csak az alsópannonikum felsőszintjében és pedig ott jelentkezik újra, ahol 
különben az egész szint fauna*kulminációja bontakozik ki. À  Loxoconcha M iilleri (Méhes), C yth ere is  

tenuistrata M éhes az alsópannonikumnak csak a felsőszint)ében fordul elő. A  szármáfikum brakkszinf* 
jére jellemző C yp rid e is  m iocaenica (Lkls). C y th eridea  hungarica Zal, C yth erid ea  torosa ( J ones), var. 
lenta Z al . és a C yth ere is  Sarmatica Z al. fajok közül, csak a C. hungarica és C. sarm atica tudott 
alkalmazkodni azokhoz az éleítéri változásokhoz, miknek hatására a többi teljesen kipusztult. Az A m p lo * 
c y p r is -fauna első kulminációja előfi, az oly jellemző és alkalmazkodni képes brakk elemek: a Cythe*  

ridea hungarica Z al. és C yth ere is  sarm atica Z al. is kipusztulnak. A  szármáfikum brakk alsószintjé
nek üledékei azonos kifejlődésben, közvetlen átmennek a szubbrakk jellegű felsőszinlbe. A  medence pere* 
mekre jellemző eróziós képződmények, az üledékfipus folytonosságát itt nem szakítják meg, de a kiima* 
változásokkal kapcsolatos hatásokra megindul a brakk élettéri átalakulás, majd faunáinak végleges kipusztulása. 
A  rétegfaunák vezető elemeinek szerepében azonban határozott átmenetek alakultak ki. Ezeknek nyomait a 
makrofaunában is észlelhetjük, elsősorban a C ardium  obsoletum  E ich w . és a C ardium  latisulcatum  

M ünst. előfordulásában. Az egyre kedvezőtlenebbül alakuló életíéri viszonyokhoz legjobban a C. lati* 

sulcatum  tudott alkalmazkodni. Előfordulása átterjed a szármálikum szubbrakk felsőszintjébe, míg a C. 
obsoletum  a foraminiferákkal együtt, már jóval előbb kipusztult. Ugyanekkor jelennek meg bőséges 
populációban a C yp rid e is  sulcata sp. n. és a C y p n d e is  hungarica sp. n. szubbrakk fajok, mint az alsó* 
pannonikum faunáinak hírnökei. (79. ábra.)

A  neogen medence ÉK*i szakaszában a normális brakkvizi faunák átalakulása, majd kipusztulása 
tehát olyan életféri változásokkal függ össze, amelyek az üledékfipus lényegesebb megváltozása nélkül, 
de annál inkább az életmódiam feltételek egyre fokozódó megromlására állottak be. A  mindjobban 
elsekélyesedő, elzáródó medenceszakasz belső, még eléggé mély részein, hatalmas rothadó (sapropel*gyftja) 
iszapok halmozódtak fel. A  brakkszármátikum xeroíherm periódusát szintén meleg, de csapadékban dús 
klimaszakok váltották fel. Az erőteljes fehérjebomlások és szulfátprodukció hatására jelentkező kénhidro* 
gén, pirifkiválásokra vezetett. E  kedvezőtlen éleftéri hatások a normál brakk*fauna egyensúlyát megbon* 
tolták. A  változott viszonyokhoz csak néhány faj alkalmazkodott, a többiek vagy elvonultak, vagy tel* 
jesen kipusztultak. A  faunaátalakulásra vezető sapropeUgyftja iszapfelhalmozódások nyomait az 1442'50— 
1454 90 m és az 1402'80—-1430‘00 m közötti pirifes*markaziios márgás agyagokban kereshetjük (distroph
biotopok!) A  sapropel*gyffja fácies kulminációja az 1314’40—133'70 m közé települt márgás agyagok

/

képződése idejére esik. A  brakk szármátikum foraminiferás faunája teljesen kipusztul ekkor, s csak rövid 
ideig élte túl a Cyth eridea  hungarica Z al ., C yth e re is  sarm atica Z al . és C ardium  latisulcatum  M ünst., 

mint erősen változott viszonyokhoz alkalmazkodott faj. A  sapropel*gyffja fácies regionális jelentőségére, a 
hajdúszoboszlói (II. sz.), debreceni (I. sz.) és a tiszaőrsi (I. sz.) mélyfúrások szelvényében kimutatható 
előfordulásából következtethetünk (80. ábra.) A  hajdúszoboszlói szelvényben, közvetlen a normális brakk 
szármáfikum felett, az 1228'20—1276J0 m, 1276J0—1276'22 m, 1293'00—130544 m, 1332'54 —
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ALSÓ -  SZ/NT  
UNTER NO RIZ.

ALSO UNT. 
SZARMA TIKUM

ALSO UNT. 
PANNONIÉUL*

79. ábra.
A  T ISZ T A B E R E K I N E O G É N  O ST R A C O D Ä K  TÉR-- ÉS,-ID Ő B ELI E L T E R JE D É S E .

D IE  R Ä U M L IC H E  U N D  Z E IT L IC H E  V E R B R E IT U N G  D ER  M U SC H E L -K R E B SE  IM  N E O G E N  V O N
T ISZ T A B E R E K .

H  = homok,
Sand

Üledék típusok 

HM a

Sediment Typen :
homokos márgás agyag, homokos agyag,
sandig, mergelig. Ton " i sandig Ton

Tvb _  margas agyag > 
mergelig. Ton

agyag,
Ton

д т _  agyagmarga 
Tonmergel.

r í ,    lignites homokos agyag, т д  =  Lignites agyag,
a sandiger Ton mit Lignit Ton mit Lignit.

Mé =  mészkő Kalkstein.
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1333'06 m cs az 1338*66—1348 1,5 m közé települt pirif-markazifos márgásagyagban jelentkeznek a 
sapropel-gyttja facies nyomai (80. ábra.) A  fiatalabb szubbrakk jellegű szármáíikumra jellemző Amplo» 
cypr/s-fajolv társasagában. À  C yprideis sulcata sp. n. és Cytheridea punctillala G . S. B rady, mint 
kísérő fajok egyre gyakoribb előfordulással, a tiszta bereki szármátikum fclsőszintjével azonos kifejlődésre

80. ábra.
A  Sapropel fácies elterjedése a neogcn--medence ÉK -i szakaszában.

1. Alsó pannóniai üledékek.
2. A sapropel horizontok szármátikum felsőd vagy Amplocypris*sz\ntjéhen
3. Szármátikum — alsó- vagy Foraminiferas*sz\ni)e.

Die Verbreitung der SapropeDfazies in N. ost-abschnift des neogenen Beckens.
1. Unterpannonische Sedimente.
2. Sapropel-Horizonte. Oberer sarmafischer oder Amplocypris Horizont.
3. Unterer sarmafischer oder Foraminiferen Horizont.

mutatnak. A  sapropel-gyttja fácies e két előfordulása között lényeges különbség nyilvánul meg abban, 
hogy a hajdúszoboszlói szelvényben nemcsak a szármátikum brakk és szubbrakk, hanem a típusos alsó* 
pannóniai faunák kialakulására is igen kedvezőtlen volt. A  faunaátalakulások itt gyorsabb üteműek vol
tak, s e periodus végével mind e három fauna kipusztult. A  debreceni I. sz. mélyfúrásban a normális 
brakk szármátikum felett az 1221*85— 1242*50 m, 1242*50—1272*10 m és az 1277*70—-1304*50 m 
közötti márgás agyagokból elég gyakran előkerült Amplocypris fajok leknői pirit-markazit bevonatosak. 
Feltehető, hogy itt is sapropehgytíja iszap felhalmozódások mentek végbe, de már lényegesen kisebb 
terjedelemben. A  nagyhoríobágyi I. sz. fúrás szelvényében az À mplocypr/s-fajokkal jellemezhető szub*
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•
brakk képződmények csak kisebb jelenlőségűek. A  sapropel-gytlja fácies nyomaival ilt nem találkozunk. 
A  tiszaőrsi I. sz. mélyfúrásban közvetlen a brakk szármáíikumra, az 1674'80—187Г20 m között tele
pült márgás agyagokban, a sapropel-gyííja fácies az előbbieknél sokkal nagyobb terjedelemben fejlődött 
ki. Az 16 Г4-80—1721-10 m, 172 Г 1 0 -  1732ЧЮ m, 17434 )0 -1753'60 m, 176270-1773*50 m, 
1783‘40 — 187Г20 m és az 187Г20—188240 m közötti pirit-markazit inkrustaciók, gumók a márgás agya* 
gokban, nagy mérvű sapropel-gyttja iszap felhalmozódás nyomait mutatják.

A  neogén medence ÉK -i szakaszában megismert szubbrakk képződmények jelentékeny regioná
lis elterjedését, a pécskörnyéki előfordulások mutatják. Itt a normális brakk szármátikum és az alsópan* 

nóniai C ongeria banatica-simt érintkezési határán kibukkanó mészmárgákban, meszes agyagokban az 

Amplocypris*fajok elég gyakoriak. A  Mohács-Pécs vasutivonal Üszög állomás kútjával, 155—182 m 

között feltárt márgás agyagokban Cyprideis sulcata sp. nov. fordul elő.

A  neogen medence ÉK-i szakaszának belső részein, a brakk faunák átalakulását, majd teljes 

kipusztulását tehát, kétségtelenül azok a klímaváltozások idézték elő, amelyek hatására az élettéri viszo* 

nyokat kedvezőtlenül befolyásoló sapropel-gyttja iszapok-halmozódtak fel. Az átmeneti időszakokban csak 

néhény brakk faj tudott alkalmazkodni, de a sapropel-gyttja iszap halmozódás kulminációja után, azok 

is teljesen kipusztultak. Közben az Amplocypris*kd jellemezhető faunák alakulásai bontakoznak ki. Az 

inkább szubbrakvizi Amplocypris fajok szerepe az egyes rétegfaunákban oly jellemző, hogy a szár* 

mátikum normális brakk és az alsópannonikum már nagyon kiédesedett viziéletíereiből származó faunáktól, 
élesen megkülönbözteti. A  két periódus közé eső, tekintélyes vastagságban kifejlődött üledékkomplexus 

fa’unaképénck épen az Amplocypris-faunák adják meg a legjellemzőbb és egyúttal egységes vonását. Az 

Amplocypris, Thaminocypris fajok kizárólag a szármátim felső*, szubbrakk szintjében az 1055 00—1337’90 

m közé települt márgás agyagokban fordulnak elő. A  szint alsó zónájának egyes rétegeiben az Amplo* 

cypris-гк gyakoriságukkal mindig vezetnek, a brakk származék kisérőfajokkal szemben. Az Amplo* 

cyprís*faunák az 1266'20—1290 90 m közötti márgás agyagban érik cl az első kulminációjukaf. Néhány 

Cytheridea, Loxoconcha fajtól eltekintve, a rétegfauna Amplocypris fajokból — (saecula, — tenuis, — 

angusta, — globosa, — sincera, — marganita és — munita) tevődik össze. Az Amplocypris*faunák 

folytonossága azon a szakaszon, ahol a kísérő fajok szerepében is a brakk szármáciai és a típusos alsó* 

pannóniai faunák közti egyensúly mutatkozik, ott megszakad, valószinűleg azokra a kedvezőtlen élettéri 

hatásokra, amelyeket az ismétlődő láposodások lignites nyomai jelölnek. A z Àmplocypris-екте kedvezőt* 

len éleimódíani viszonyok megszűntével az Amplocypris*faunák újra megjelennek a márgás agyagokban, 

sőt az 1089'40—110570 m. közé települt márgás agyag faunájában második kulminációjukat érik el. 

Felfünő, hogy az AmplocyprisAaunák fejlődésének második szakaszában a kísérő fajok száma egyre 

emelkedik, főleg az alsópannonikumban is gyakori fajoké. Az Amplocypris-faunák innen kezdve egyre 

szegényesebbé válnak, a fajok száma rohamosan, csökken, úgyhogy az 1048'40—1052'00 m közti már* 

gás agyag leülepedésével teljésen kipusztulnak. Az Amplocypris-fajok végleges elmaradása, egyúttal a
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szubbrakk szármátikum időszakának a vegét jelenti. Lényeges klímaváltozások állottak be. A  meleg és 
csapadékdús periódusokat valószínűleg újból meleg, de szárazabb jellegű klimaszak váltotta fel. Lénye* 
gében a brakk szármátikum xerofherm kiimájára emlékeztető viszonyok alakultak ki. Erre következtet* 
hetünk abból a körülményből is, hogy az újabb élettéri változásokhoz jóformán csak a Cyíheridea punc- 
tillata G. S. B rädy és a Cyíheridea parmonica Méhes tudtak alkalmazkodni, mint az igen szegényes 
faunák változó, de igen alacsony frekvenciájú elemei. À  Cyíheridea és Paracypris gen.*ba tartozó né* 
hány faj társaságával, egészen szegényes faunákat alkotnak, amelyek az alsópannonikum alsószintjének 
feltűnő jellemzői és egyúttal határozott rétegtani elhatárolok A  fajokban és egyénszámban egyaránt igen 
szegényes faunákat, а Г25'20 — Г5ГЧ0 m közé települt márgás agyagok gazdag, de egyre több édesvízi 
fajt tartalmazó faunái váltják fel. Ezekben a Cyíheridea pímctillata G. S. B rady, Cyíheridea panno* 
nica Méhes, C yprideis sulcata sp. n., Cyprideis hungarica sp. n., Cythereis bipunctata sp. n., Cyt
hereis tenuistriata Méhes és a Cythere oblonga sp.’ n. játszák a vezető szerepet. Az eddigi vizsgála* 
taim szerint, főleg e fajokból alakult faunák mutatnak legnagyobb regionális elterjedést. À  gyakori kaus* 
fobiolij képződések is, az egyre fokozódó kiédesedésre mutatnak. Az üledéktipus gyorsabb ütemü változásai 
és azokkal kapcsolatos fauna átalakulások, az alsópannonikum felsőszintjének egységes jellemzői.

Ha a szármátikum brakk jellegű faunáit a típusos alsópannóniai faunákkal összehasonlítjuk, 
a kettő közti lényeges különbség azonnal feltűnik. A  brakk szármátikum faunái túlnyomóan Cyíheridea, 
Cythereis, Cyíherella gen.*ba tartozó fajokból alakulnak. A  vezető szerepei a Cyíheridea hungarica Z ä l . 
Cythereis sarmciica Zal. játszák, de jellemző szerepüket csak a sapropeLgyttja fácies kulminációjáig 
követhetjük. E  két periódusnak eddig közös faja nem akadt, de közöttük tekintélyes kifejlődésü és 
Àmplocypris-ekkel jellemezhető üledékkomplexus fedőjében és fekvőjében kimutatható határozott fauna átme* 
netek, a fokozatos átalakulás mellett bizonyítanak. Az önállóan és egyes szakaszaiban egységesén kialakult 
neogén medence ÉK*i profundális*neritikus részeiben, a szármáciai képződmények, az élesen elhatároló 
faunaképek alapján két rétegtani keretbe:

1. normal brakk alsószint és
2. szubbrak felsőszintűbe

foglalhatók. Különösen az Amplocypris=eVke\ jellemezhető képződmények egységes rétegtani elhatárolódása 

annyira határozott, hogy önálló értékelésüket teljesen indokolja, s azt regionális szerepük is csak megerő* 

siti. A  szármátikum felsőszintjének üledékei, a medence belsőrészeiben megszakítás nélkül mennek át az 

alsópanónnikumba. A z  átmenet itt is nem a vezetőfajok számában, hanem inkább a rétegfanuáknak 

egyre fokozatosabban ismétlődő, a környezet életmódiam és fajtársulási viszonyainak a megváltozásában 

tükrözik vissza. Az Amplocypris= fanuák hidalják át a brakk szármátikum és a típusos alsópannonikum 

közötti lényeges fanuaelíéréseket. A  fanuaegyensúly vonala az 1115270— 1266'20 m között települt 

márgás agyagokban jelölhető ki. Az Amplocypris*iam\ak kisérő fajai, az alsópannonikumnak részben 

még szubbrakk (szikes) jellegű faunáiban igen fontos és jellemző szerepet játszanak.
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A  ncogén medence ÉK -i szakaszában felépített fisztabereki I. sz. mélyfúrásban feltárt üledé* 
keket, az élettéri hatásokat határozottan visszatükröző és a fácieshez feltűnően hű oslracoda*fanuák 
kifejlődése és átalakulása alapján, az alábbiak szerint tagolhatjuk :

72000—757' 10 m-ig alsópannonikum felsőszint-,
757'10—965T0 m-ig „ alsószint*,
965’70—13604)0 m-ig szármátikum felső* vagy 

A  rnplo cyp ris- szinte,
1360'00—1500'10 m-ig szármátikum alsó* vagy 

Foraminiferás* szintjére.
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V.
M A G Y A R Á Z A T

A TÄBLA- ÉS SZÖ VEGÄBRÄKRA ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEKHEZ.

1. A  s z a b a d  p e r e m ö v ö h :

bL =  belső feknőlamella 
kL =  külső feknőlamella 

bpv =  belső peremvonal 
kpv =  külső peremvonal 
bv =  benövésivonal 
öv =  összenövésivonal

pa =  peremajak 
ae =■ ajakéi 

kav =  külső ajakvonal 
bav =  belső, ajakvonal 

plcs =  peremi likacscsatorna 
s =  peremi borda V. szepfum

dm
pm

fcsj =  ál peremi likacscsatorna
fcs2. =  vakon végződő felületi Ükacscsaforna
fess — felületi Ükacscsaforna

diszfális mező, a belső feknőlamellának az egybeolvadó zónára eső része, 
proximális mező, „ „ bpv és bv közötti része == peremlemez.

2. A  z á r ó s p e r e m e n :

zcs =  zároscsalorna c =  capitulum v. zároszlop feje
zo — zároszlop b =  zároszlop bázisa

f =  zárfog fm =  zárfogmeder• » • 
kzl =  külső záróléc; a kL=-nak a zárósperemre eső része
bzl =  belső záróléc; a bL-пак a zárosperemre eső része
se =  scrobicula, a zárfog alapját körülvevő térség
bl =  bazális léc, amiben a cfenidium fogai alapi részükkel összefolynak
al =  aplicalisléc, a ktenidium fogait összefogó és mindig a záróperemnek a teknőür felöli szélén 

lefutó keskeny léc
1 =  lunula, a fogmedret az elülső peremöv felé gátként határoló képlet.
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VI.

PALAEONTOLOG. REGISTER

1. Ponfocypris redunca . . sp. nov. 24 22. „ Mülleri (Méhes) . . 61
2. Amplocyyris . . . . gen. nov. 26 23. „ subrugosa sp. nov. 60
3. Amplocypris sinuosa sp. nov. . . 26 24. „ oblonga sp. nov. 64
4. „ sincera sp. nov. . . 28 25. Cythere oblonga sp. nov . . . 60
5. „ villosa sp. nov. . . 28 26. ,, subcavata sp. nov. . . 71
6. „ simplex sp. nov. . . 29 27. „ patula sp. nov....................... 72
7. „ munita sp. nov. . . . 31 28. Cyprideis sulcata sp. nov. . . 74
8. „ angulata sp. nov. . . 32 29. „ hungarica ........................... 82
9. „ minuta sp. nov. . . . 33 30. „ miocaenica (Lki.s.) . 8Г, 106

10. „ subacuta sp. nov. . . 33 31. Cyíheridea pannonica Méhes . . 90
11. „ marginata sp. nov. . . 34 32. Cytheridea punctillata G. S. Brady 94
12. „ globosa sp. nov. . . 39 33. „ hungarica Zal. . . . 97
13. „ convexa sp. nov. . . 39 34. „ torosa ( J oanes) var.lentaZAL. 99
14. * tenuis sp. nov. . . 41 35. Cythereis tenuistriaía Méhes . . 112
15. „ venusta sp. nov. - . . 48 36. „ bipunctata sp. nov. . . 106
16. Herpetocypris reticulata Zal. ■ . . 51 37. „ Annae sp. nov. . . . 103
17. Thaminocypris gen. nov. . . 49 38. „ biornata sp. nov. . . . 110
18. Thaminocypris declinata sp. nov • , 49 39. „ sarmatica Zal. . . . . 111
1.9. Xestoleberis adovalis sp. nov. . . 53 40. „ rugosa sp. nov................... 116
20. Loxonconcha Dudichi sp. nov. . . 55 41. Cytherella oblonga sp. nov. . . . 11Г
21. „ cristata sp. nov. . . 58
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