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ŐSLÉNYTANI VITÁK (D iscussiones Palaeontologicae) 18. (1970) pp. 95 ,-99 .

EGY KÖZÉPSŐTRIÁSZ SPIRIFERIDA NEVEZÉKTAN! REVÍZIÓJA

D etre Csaba

V. ZEPHAROVICH (1856, p. 369) közli egy uj, "K öves-K állyáról"

(Köveskál akkori neve) előkerült Spiriferina faj SUESS-től szárm azó , egymondatos 

diagnózisát. Az uj fajnak nevet nem adott, csupán Spirifera n. sp. -ként jelö lte.

STUR (1865, p. 243.) hivatkozván SUESS d iagnózisára Spiriferina K öveskályensis 

Suess néven em litette .

SIBLIK (1970, p. 348) a faj auctorjának STUR-t tekinti az ICZN 16. (ai) 

c ikkelyére hivatkozva :

"II nome specifico quindi com parve solo nel 1865 nelT artico lo  di D. STUR, senza 

e sse re  tu ttav ia corredato  da figure.M a pioché questo nome é accom pagnato da un’ 

indicazione, esso  é valido (ICZN, Art. 16. ai), e quindi il geologo slovacco D. Stur deve 

venir come T A. di questo spécié, intrdotta nel 1865. "

SIBLIK-nek te lje sen  igaza van, ha csak az ICZN 16. cikkelyét veszi 

figyelem be. Nem vette  azonban figyelembe az 51. cikkely, 51A /C / javasla tá t :

(51. old. Recommendation 5 lA /c /  ) :

*

"Citation of contributors. - lí a scientific  name and its validating conditions 

a re  the responsib ility  nőt of the a u th o r /s /  of the publication containing them , bút only 

of one /o r  so m é/ of the au thors, or of som é other zoologist, the nam e of the a u th o r /s / , 

if cited, is to be stated  as "B in A" or B in A B, or whatever combination is appropriate . "

STUR is je lez te , hogy a név SUESS-től szárm azik , a név auctorjának 

SUESS-t je lö lte . Ezt bizonyítja az is , hogy a későbbi szerzők is egyértelm űen SUESS-t 

tekintették a név szerzőjének . (Legelőször BÖCKH, 1873.)
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Az ICZN 51. cikkely, 51 A. javaslat (C) bekezdése alapján SUESS-t 

kell a "K öveskályensis" fajnév auctorjának tekintenünk, de feltétlenül fel kell tün 

tetni STUR nevét is a "B in A" form ula alapján : SUESS in STUR, 1865.

BÖCKH (1873, p. 175) a SUESS-féle etim olőgiailag helytelen Köveskályensis 

név helyett a K öveskalliensis nevet vezeti be. A faj egész irodalm ában egyetlen ki 

vételtő l eltekintve (PHILIPPI, 1895) a K öveskalliensis vagy K öveskalliensis 

(e lőször : DIENER 1920, p. 54) név volt használatban,

DAGYS (1965, p. 172) BÖCKH-öt tekinti a faj auctorjának. Ez nem helyes, 

m ivel BÖCKH névváltoztatásával csak a "későbbi betüzés" ese te  tö rtén t meg, és az 

ICZ 33. cikkely (a), (i) bekezdése alapján helytelen eredetű  betüzésből átjavitott név 

az e redeti betüzés dátumához és szerzőjéhez kapcsolódik.

A fentieket összegezve, valam int tek in tettel DAGYS (1965) legújabb 

kom binációjára a faj neve: Koeveskallina koeveskalliensis (SUESS in STUR, 1865)
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