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I. A szentesi artézi kút fúrás

írta: K rolopp E ndre

Az Alföldi-medence fedett képződményei a múlt század utolsó negyedéig 
gyakorlatilag ismeretlenek voltak a magyar geológusok előtt. Megismerésüket 
az egészséges ivóvíz nyerése érdekében indított artézi kút fúrások tették 
lehetővé.

Az első jelentősebb mélységű artézi fúrásokat a Zsigmondy cég (Zsigmondy V il
mos, majd utóda, Zsigmondy Béla) mélyítette. Zsigmondvék a magyar geológiának, 
ezen belül az Alföld-kutatásnak nagy szolgálatot tettek, amikor a fúrások rétegleírásait, 
kőzetmint áit, és az előkerült ősmarad vány-anyagot a Földtani Intézethez juttatták el, 
ahol azok H alaváts Gyula  személyében szakavatott feldolgozóra találtak.

H alaváts éppen az artézi fúrások anyaga alapján tudta első ízben kimutatni az 
Alföld fedett képződményei sorában a negyedkori — „diluviális” — rétegek alatt előbb 
az ún. „levantei” , majd apannóniai képződmények jelenlétét (Halaváts 1895). Rétegtani 
megállapításait döntően befolyásolta az előkerült őslénytani anyag, amely nagyrészt 
Mollusca maradványokból állt. Ez az őslénytani anyag — majdnem hiánytalanul — ma 
is megvan a MAFI Földtani Dokumentációs Gyűjteményében, így a közel százéves 
feldolgozás tudományos revíziójának nincs akadálya.

Miért vált szükségessé ennek az anyagnak a revízióját elvégezni ?
1. A fúrásokból előkerült Mollusca anyag alapján H alaváts rétegtani megállapí

tásai a kor tudományos színvonalának megfeleltek. A későbbiekben azonban ezeknek 
a faunáknak rétegtani szempontból többszörös átértékelése következett be anélkül, 
hogy tényleges tudományos revíziójukat bárki is elvégezte volna. így végül is az Alföld- 
kutatás jelenlegi igényének megfelelő pontosabb rétegtani beosztás kialakítását aka
dályozták a H alaváts által publikált adatok.

2. Az újabb kutatások nyomán kapott rétegtani képbe nem illettek bele ezeknek 
a fúrásoknak malakológiai adatai. Ezt néhány szerző bemosódással, az anyag össze
keveredésével és más tényezők közre játszásával magyarázta, anélkül, hogy ezzel a 
problémát megnyugtató módon megoldotta volna.

3. Az anyag feldolgozása óta eltelt idő alatt ismereteink a negyedkori és pliocén 
Mollusca faunát illetően jelentősen gyarapodtak, és megnőtt az ilyen korú puhatestű 
faunák rétegtani fontossága is.

4. H alaváts a fúrások anyagából számos új fajt írt le, amelyeknek rendszertani 
helyét illetően később kétségek merültek fel. A meglevő típusanyag revíziója a pliocén— 
pleisztocén faunafejlődés megismeréséhez nélkülözhetetlen lépés.

5. A közel 100 évvel ezelőtti nomenklatúra alapján ma már csak a malakológus 
szakember előtt ismeretes, hogy a faunalisták egyes nevei mögött mely fajok rejtőznek.

6. H alaváts publikációinak faunalistáit és rétegtani megállapításait — a belföldi 
és külföldi szakirodalomban egyaránt — ma is sűrűn idézik, ezzel vagy ismételt félre
értéseket okozva, vagy tovább növelve a spekulatív magyarázatok számát.

7. Végül tartozunk nagynevű elődeink emlékének azzal, hogy munkáikat meg
tisztítva az idő porától és a tévedésektől azt, ami bennük maradandó, jelentőségének 
megfelelően hangsúlyozva ismét a tudomány reflektorfényébe állítsuk.
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A tervezett cikksorozat a H alaváts által feldolgozott alföldi artézi fúrá
sok (Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Szarvas, Kecskemét, Zombor, Sza
badka, Nagybecskerek) malakolcgiai anyagának revízióját és rétegtani újra
értékelését kívánja adni. Ezek sorában jelen dolgozat a legelső anyagot, a 
szentesi artézi kút faunáját tárgyalja.

A szentesi artézi kút fúrás

Szentes (Csongrád megye) városának belterületén 1885-ben fúrt artézi kút 
(1. ábra) kőzetmintáit a kivitelező Zsigmondy B., az ősmaradványokat 
Zsigmondy V. ajándékozta a Földtani Intézetnek. Feldolgozásukat H alaváts 
Gy . végezte, aki a felsőbb szintekből származó rétegminták átszitálásával 
nyert malakofauna határozására H azay GYULÁ-t kérte fel, míg a „levantei” 
faunát saját maga dolgozta fel a bécsi Természetrajzi Múzeum szlavóniai 
anyagával történt összehasonlítás alapján. Munkájának eredményeit a Föld
tani Intézet Évkönyve 8. kötetében (1886 — 1890) ,,A szentesi artézi kút”  
címmel publikálta (Halaváts 1888).

A fúrás felső rétegeit H alaváts ,,diluviális korúnak” határozta meg, 
221 m-től pedig a Mollusca fauna alapján a képződményeket ,,levantei korú
nak” jelölte. Az innen előkerült faunát a szlavóniai ,,paludinás rétegek” 
legfelső szintjénél fiatalabbnak ítélte és ezért új rétegtani egységként a leg

1. ábra. A szentesi artézi fúrás helye 
Fig. 1. The site of the artesian well of Szentes
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jellegzetesebb faj alapján ,, Vivipara Böckhi-szint” néven írta le. Ezt a szintet 
későbbiek során több artézi fúrásból (Hódmezővásárhely, Szeged, Szarvas) is 
kimutatta. H alaváts a szentesi fúrásanyag alapján hazánkban elsőként álla
pította meg, hogy ,,a nagy magyar neogén medenczében leülepedett rétegek 
közt a levantei emelet is előfordul’ ’ (Halaváts 1888. p. 185). Ezzel akaratlanul 
is egy ma sem megnyugtató módon megoldott probléma okozójává vált.

A későbbi szerzők — így elsősorban Sümeghy J. — H alaváts faunáinak 
kor meg jelölését átvéve, az alföldi ,,levantei” —felsőpliocén rétegeket számos 
fúrásból kimutatták. Zalányi B. Ostracoda fauna adatok alapján 1957-ben 
szerkesztett izobát térképe jelezte elsőnek, hogy az Alföld egyes depresszióiban 
300 m-t meghaladó negyedkori rétegvastagsággal is számolni kell (Zalányi 
1962). Szentesnél azonban adatai csupán 274 m-ig vannak, nem zárva így ki 
H alaváts faunájának ,,levantei” —felsőpliocén korbesorolását. K retzoi ezzel 
szemben már 1952-ben pleisztocénnek vette a Viviparus böckhi-s rétegeket 
(Kretzoi 1953).

A sokasodó mélyfúrási adatok és 1953-tól kezdve az elektromos lyuk
szelvényezés alapján kutatóink — különösen a Dél-Alföldön — egyre vasta
gabb negyedkori rétegvastagsággal számoltak. A döntő tényező azonban az 
1957-ben lemélyített makói és szentesi kutatófúrások vizsgálata nyomán ka
pott eredmény volt. A makói fúrás Mollusca anyagának feldolgozása során 
Bartha F. (1962) megállapította, hogy a fúrás végig (545 m-ig) pleisztocén 
rétegeket harántolt és ugyancsak a talpig (500 m) pleisztocén képződményeket 
tárt fel a szentesi fúrás is (Krolopp, in: Bartha 1962). Bartha a két fúrásban 
mutatkozó ,,idősebb faunaelemeket” (pl. Viviparus böckhi) bemosottaknak 
tekinti és ugyancsak bemosással magyarázza H alaváts szentesi faunáját, 
amelyben szerinte miocén, pannon és pleisztocén elemek vegyesen fordulnak 
elő.

A pliocén—pleisztocén üledékek karotázsadatokra támaszkodó litosztra- 
tigráfiai elkülönítése (Urbancsek J. 1963a, b, E rdélyi M. 1967), majd 
1964-től a MÁFI Alföld-kutató programja során lemélyített kutatófúrások 
ősmaradvány anyaga (Kretzoi—K rolopp 1972) a legtöbb esetben egyértel
műen bizonyította a HALAVÁTS-féle ,,levantei” képződmények pleisztocén 
korát. Magának a Mollusca faunának kérdése azonban — Szentes esetében, de 
a többi fúrásnál is — továbbra is megoldatlan maradt.

A s z e n t e s i  f ú r á s  ősmaradvány anyagának revízióját az alábbiak
ban mutatom be. Bal oldalon a H alaváts által közölt fajokat sorolom fel 
az eredeti írásmód szerint, míg a jobb oldalon a revízió eredményét közlöm. 
Szükségesnek látszott néhány fontosabb fajhoz megjegyzéseket fűznöm, ezek az 
adott mélységköz faunalistája után találhatók.
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j Anisus spirorbis (L.)
{Gyraulus (n.?) sp.
Anisus leucostomus (Mill .) 
Segmentina nitida (Müll.) 
Monachoides rubiginosa (A. Schm.) 
Vallonia pidchella (Müll.) 
az anyag elveszett (the material was 
lost)

M e g j e g y z é s e k :
Planorbis spirorbis, L inné = Anisus spirorbis (L.) + Gyraulus (n. ?) sp. A két Anisus 

spirorbis mellett egy példány egy olyan Gyraulus faj egyede, amely a jelenleg nálunk élő 
2 faj ( G. albus és G. laevis) egyikével sem azonosítható, de eltér az északi Gyraulus fajok
tól ( G. acronicus, G. a. rossmässleri)  is. Ez az alak fiatalabb pleisztocén (Würm) üledéke
inkből számos helyről ismert, különösen a nedvestérszíni löszökből. Valószínűleg egy, a 
felsőpleisztocénben élt és később kihalt fajról van szó, de a kérdés végleges eldöntése 
további vizsgálatokat igényel.

7 5 ,1 8 -7 7 ,1 3  m

Lithoglyphus naticoides, Fér . = Litkoglyphus naticoides (Fér.)

8 1 ,3 6 -8 4 ,3 3  m

Lithoglyphus naticoides, Fér. = Lithoglyphus naticoides (Fér .)

101,82-102,99 m

Bythinia fedők =  az anyag elveszett (the material was
lost)

Lithoglyphus naticoides, Fér . = Lithoglyphus naticoides (Fér .)
Pupilla muscorum, L inné =  Pupilla muscorum (L.)

154,05-184,97 m

_  \Pisidium obtusale (Lám .)
~ [Pisidium cf. casertanum (Poli)

Valvata cristata Mü l l .
Vdivata, pidchella Stud . 

^Planorbis planorbis (L.)
— ^Anisus spirorbis (L.)

Anisus leucostomus (Mill .)
Anni g er er ista (L.)

=  Bithynia leaclii (Shepp.)
= Bithynia leachi'{Sheep.) +  opere. 
=  Gcdba truncatida (Müll.)

ÍGalba truncatida (Müll.) 
Stagnicola palustris (Müll. ) 
Succinea elegáns Risso

=  Planorbis planorbis (L.)
=  Anisus spirorbis (L.)
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M e g j e g y z é s e k :
Pisidium rugosum, Neum . = Pisidium clessini Neum . + P. amnicum (Müll.). H ala

váts 3 kagylóteknőt a 243 m mélységből, 4-et pedig a 302 — 309,6 m mélységközből ezzel 
a pliocén Pisidium fajjal azonosít. Anyagában azonban a két rétegből származó teknők 
nincsenek különválasztva és számuk eggyel több. A 8 példány közül 5 (4 jobb+1 bal 
teknő) a Pisidium amnicum-ot, egy ma is élő és a pleisztocén folyóvízi üledékekben gya
kori fajt képviseli (I. tábla 11., 12), míg 3 bal teknő aP . clessini faj maradványa (I. tábla 
9., 10.). Ezt a kihalt fajt nemrégiben közöltem Magyarország pleisztocénjéből (Krolopp 
1970). A tőlünk nyugatabbra eső területeken alsópleisztocén „vezérkövületnek” tekintik, 
amely a Riss glaciálissal eltűnik Nyugat-Európából (Zilch—Jaeckel 1962). Nálunk 
különösen az Alföld idősebb pleisztocén rétegeiben elterjedt (Kretzoi — K rolopp 1972), 
de előkerült néhány dunántúli lelőhelyről is. Jellegzetes folyóvízi alak. A P. rugosum 
fajt Neumayr (1875) egyetlen példány alapján írta le, ennek felületi díszítésére jellemző, 
hogy a P. clessini-YG 1 szemben a koncentrikus bordák közti teret nem tagolják finomabb 
vonalkák. A szentesi példányokon viszont ezek felismerhetők.

Unió Sturi, M. H orn. —Potomida sturi (Hoern .). Újabban a Potomida (Swainson , 
1840) nemzetségbe beosztott faj jellegzetes felsőpliocén alak, amely Jugoszláviából 
(Szlavónia), Romániából és a Szovjetunióból ismert (Csepaliga 1967). Negyedkori réte
gekből sehonnan sem közük. Ennek az egyébként igen jellegzetes kagylónak (I. tábla 
í., 2 .) nálunk csupán a H alaváts általi feldolgozott fúrásokból kerültek elő példányai. 
Még töredéke sem ismeretes sem a MÁFI kutatófúrásainak általam feldolgozott, több 
mint 3000 magmintájából, sem a vízkutató fúrások több ezer öblítéses mintájából. így 
arra kell gondolnunk, hogy valamilyen, ma már kideríthetetlen hozzákeveredés folytán 
került a Potomida sturi a szentesi anyagba és így mindkét mélység (243 m, illetve 302 — 
309,6 m) faunalistájából törölni kell.

Unió Zsigmondyi, nov. sp.=  Potomida cf. wilhelmi (Pe n .). A H alaváts által Unió 
zsigmondyi néven új fajként leírt kagylót Modell a Szentesről 302 — 309,6 m mélység- 
közből leírt Unió semseyi-Ye\ együtt ezzel a szlavóniai fajjal azonosítja és valószínűnek 
tartja, hogy H alaváts harmadik szentesi faja, az Unió pseudosturi is ide tartozik (Modell 
1959). Csepaliga önálló alaknak tartja a zsigmondyi-1, míg a másik két fajt ő is & Potomida 
wilhelmi szinonimájának veszi (Csepaliga 1967). H alaváts szentesi, hódmezővásárhelyi 
és nagybecskereki anyagát összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a három fajt átmene
tek kötik össze és nem választhatók el a Penecke által Unió ( =  Potomida) wilhelmi 
néven korábban leírt fajtól (Penecke 1883). Más kérdés, hogy ez az alak jogosan külö- 
níthető-e el az Unió ( —Potomida) clivosus B rus., Unió ( =Potomida) stachei N eum .,
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Unió (  ~Potomida) haueri N e u m . fajoktól. Valószínű, hogy egyetlen, erősen variáló faj 
alakköréről van szó.

Az Unió zsigmondyi-nak a MAFI Dokumentációs Gyűjteménye típusanyagában 
,,cotypus” megjelöléssel 2 példánya (a H alaváts által ábrázolt 1 jobb és 1 bal teknő) 
található, míg az Originális Katalógus (Boda  1964) a példányokat „syntipus” megjegy
zéssel közli. A példányok eddigi státusa helyesen: syntipus, ugyanolyan értékkel, mint 
H alaváts többi nem kiemelt példánya. Fentiek értelmében a példányok típusjellege 
tulajdonképpen megszűnik, mivel azok egy szinonim faj példányaivá válnak. Az esetleges 
további revíziós munkák megkönnyítése érdekében azonban célszerűnek látszik utólag 
egy lectoholotípust kijelölni, amelynek fényképét az I. tábla 5., 8 . képén mutatom be 
és Pl. 20. leltári szám alatt a M. All. Földtani Intézet típusgyűjteményében helyezek 
el (jobb teknő). Ez a példány azonos a H alaváts  által a 31. tábla 4a —b képén ábrázolttal 
és a 243 m mélységből származik. H alaváts többi példánya így ennek a szinonim fajnak 
paralectotipoidja.

A Potomida wilhelmi egyébként Jugoszlávia (Szlavónia), Románia és a Szovjetunió 
felsőpliocénjéből ismert. Nálunk — akárcsak a P. sturi — csupán a H alaváts  által fel
dolgozott fúrások anyagából ismert, nem került elő azonban a már említett többezer 
újabb fúrásmintából. Valószínűnek látszik tehát, hogy a P. sturi-hoz hasonlóan ennek 
a fajnak a példányai is valamilyen keveredés folytán kerültek H alaváts  anyagába. Ha 
mégis az eredeti faunához tartozik, úgy egy, a felsőpliocéntől a pleisztocén idősebb sza
kaszáig élő fajról lenne szó. Ennek a kérdésnek végleges eldöntését csak további leletek
től várhatjuk.

Vivipara Böckhi, nov. sp. var. = Viviparus böckhi (H a l a v .). A szentesi fúrás anya
gában a legnagyobb egyedszámban szereplő faj, amelynek ebből a mélységből, továbbá a 
302 — 309,6 m mélységközből összesen többszáz példánya került elő. Ennek a jellegzetes 
fajnak alapján különített el H alaváts (1888) egy új rétegtani egységet, a ,,Vivipara 
Böckhi-szint” -et. Ezt a szintet a későbbi mélyfúrásokból (Hódmezővásárhely, Szeged, 
Szarvas, Nagy becskerek) is kimutatta, az azokból felszínre került V. böckhi példányok 
alapján (H alaváts  1888, 1891, 1900, 1914). А V. böckhi-1 számos későbbi alföldi mélyfúrás 
anyagában is megtalálták, „levantei” fajként értékelték és a szóban forgó rétegeket így 
felsőpliocén korúnak vették (Sü m e g h y  1939, 1941, 1953). A MAFI kutatófúrásai, amelyek 
duplafalú magcső alkalmazásával mélyültek és így az esetleges hozzákeveredés lehetőségét 
kizárták, bebizonyították, hogy a ,, Viviparus böckhi-szint” faunája jellegzetes pleisztocén 
folyóvízi Mollusca-közösség és maga а V. böckhi a pleisztocén idősebb szakaszát jelző 
kihalt faj, amely a felsőpliocén rétegekben nem fordul elő (K rolopp 1970, K r e t zo i—K r o 
lopp 1972). Jelenleg az Alföldről mintegy 35 mélyfúrásból, a Dunántúlról pedig 7 felszíni, 
illetve felszínközeli lelőhelyről ismert.

H alaváts megfigyelése, amely szerint az általa típusosnak vett alakok mellett 
zömökebb, kevésbé tornyos példányok is előfordulnak (erre utal a faunalistában adott 
,,var.” megjelölés), a recens Viviparuszok körében jól ismert ivari dimorfizmussal ma
gyarázható (K rolopp 1970). A tekintélyes mennyiségű V. böckhi anyag alapján megálla
pítható, hogy a faj ezen túlmenően is mind alakját, mind nagyságát tekintve igen vál
tozékony.

A MAFI originális gyűjteményében „eotypus” megjelöléssel, az Originális Kataló
gusban (B oda  1964) pedig „holotípus”  néven szereplő példány, amely egyébként a 
H alaváts által is ábrázolt példány (H alaváts 1888. 32. tábla, la —b ábra), kiegészítő 
adatai:

L e í r á s á t  1 . H alaváts  munkájában (1888. p. 176., ill. 183 — 184). A holo típusra 
jellemző, hogy az átlagosnál nagyobb példány varrata az átlagpéldányokénál 
mélyebb, így a kanyarulatokat perem kíséri, amely az utolsó kanyarulaton a leg
erősebb. A héj spirális díszítése erős. Kanyarulatainak száma o3/ 4 (az első embrioná
lis kanyarulat lekopott, a szájadék peremét éles törés alkotja).
A h o l o t í p u s  m é r e t e  (milliméterben): ^magasság = 19,7, szélesség = 12,9, 
szájadékának magassága = 8 ,8, szélessége = 7,7.
S t r a t u m  t у p i c u m: Idősebb középsőpleisztocén (alsóbihari) folyóvízi homok. 
L o c u s  t y p i c u s :  Szentes, a Megyeháza előtt (Kossuth tér 1.) 1885-ben fúrt 
artézi kút 243 m mélységből származó mintája.
A n у a g: A holotípus a MAFI Földtani Dokumentációs Gyűjteménye típusgyűjte
ményében, Pl. 5. leltári szám alatt (II. tábla 3., 6 .), a paralectotipoidok (15 db) 
ugyanitt a negyedkori gyűjteményben Pl. 6 . leltári szám alatt találhatók.
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Lithoglyphus naticoides, Fér. — Lithoglyphus naticoides (Fé r .). H alaváts a szentesi 
fúrás mindkét „levantei”  mélységközéből származó Lithoglyphus anyagát együttesen 
302—309,6 m megjelöléssel látta el. Miután azonban ezek kivétel nélkül valóban a szó
ban forgó fajt képviselik, így jelenléte mindkét mélységben kétségtelen.

Melanopsis Esperi, F é r . =  Fagotia acicularis (Fé r .) + F. esperi (Fé r .). A Lithogly- 
phus-hoz hasonlóan H alaváts mindkét „levantei”  mélységközből ,,számos” Fagotia 
esperi-t közöl, de anyagában csupán 2 példány szerepel 243 m jelzéssel. Ezek valóban a 
F. esperi fajt képviselik, míg az anyag többi részét kb. fele-fele arányban adják a F. 
esperi és F . acicularis fajok példányai.

Hydrobia slavonica, B r u s . =Hydrobia nov. sp. A Szentesről 3 példányban előkerült 
Hydrobia faj azonos azzal az alakkal, amely a MAFI mélyfúrásaiból számos helyről 
(K r e t zo i— K rolopp 1972), továbbá néhány dunántúli lelőhelyről is ismert idősebb 
középső-, illetve alsópleisztocén folyóvízi üledékekből. Annyi bizonyos, hogy a Hydrobia 
slavonica fajtól jelentősen eltér (nagyobb, kevésbé kihegyesedett házú), nem azonos 
továbbá a H. syrmica fajjal sem. Legjobban a H . longaeva fajhoz hasonlít (K ormos 
a városhídvégi példányok egy részét ezzel azonosította), de attól is különbözik némileg 
mélyebb varratai és kevésbé szabályosan hegyesedő háza alapján. így egyelőre pleisztocén 
faunánk egy új, kihalt fajának kell tekintenünk, amelynek pontos rendszertani hovatar
tozását és leírását a most feldolgozás alatt álló dunántúli alsópleisztocén faunákból szár
mazó gazdag anyag alapján adhatjuk majd meg.

Limnaeus ( Acéllá) longus, nov. sp. — Lymnaea stagnalis (L.). H alaváts  új fajként leírt 
és az „Acéllá-csoport” -ba (később Acéllá genus) sorolt példányai nem mások, mint a ma 
is élő Lymnaea stagnalis-nak szélsőségesen karcsú egyedei. H alaváts tévedése érthető, 
mert az ennyire kihúzott tekercsű példányok valóban ritkák, amellett mind a 243 m 
mélységből származó ábrázolt példány, mind a 302 — 309,6 m mélységközből kikerült 
4 példány letört csúcsrész. Érdekes, hogy az idősebb pleisztocén folyóvízi üledékekből a 
Lymnaea stagnalis-nak azóta is számos, szélsőségesen karcsú példánya került elő. Ennek 
magyarázata, hogy a Lymnaea-félék házalakulását a környezeti körülmények nagymér
tékben befolyásolják. A L. stagnalis főként mocsaras állóvizekben él. Számos adatunk 
van arra nézve, hogy minél kisebb és minél jobban növényzettel benőtt az élőhely, annál 
zömökebbek az ott élő példányok. Valószínű ezért, hogy a folyóvízben (ahonnan egyéb
ként ritkábban gyűjtötték) a fajnak főleg karcsú egyedei fordulnak elő. Összehasonlítás
képpen bemutatom a H alaváts által is ábrázolt példány és mellette egy recens, nem 
különösebben karcsú példány  ̂képét (III. tábla 5 — 8 .).

Fentiek értelmében a MAFI típusgyűjteményében Pl. 49. leltári szám alatt ,,holo- 
typus” megjelöléssel ellátott és az Originális Katalógusban (Boda  1964) ugyancsak 
holotípusként közölt példány szinonim faj típusává válik.
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Cerithium Szentesiense, nov. sp. =
Limnaeus (Acéllá) longus, nov. sp. =  
Planorbis corneus, L in n é  sp. =
Helix rufescens, P en n an t  —

Bulimus tridens, Müller  sp. =
Vdivata irouessarti, Bru s .* =

M e g j e g y z é s e k :
Cardium semisulcatum, Rous . — Prosodacna vutskitsi (Br u s .). Már B arth a  (1962) 

megállapította, hogy ez a csökkentsósvízi pannon faj nem lehetett eredeti tagja a fauná
nak. A kagylóteknő jó megtartása miatt a bemosódás lehetőségét el kell vetnünk, de 
egyébként sem került elő a hiteles magfúrásokból egyetlen bemosott pannon Mollusca- 
héj sem. A Prosodacna így valamilyen, ma már meg nem magyarázható módon, utólag 
keveredett hozzá a fúrásanyaghoz, amelynek faunájából így törölni kell. Fényképét a 
III. táblán (2 ., 3.) mutatjuk be.

Pisidium rugosum, N e u m . = Pisidiiirn clessini N e ü m . + P . amnicum (Mü l l .). Lásd az 
előző mélység (243 m) faunájánál tett megjegyzéseket.

Unió pseudo-Sturi, nov. sp. =Potomida cf. wilhelmi (Pen.). A H alaváts  által új 
fajként leírt kagyló rendszertani helyét illetően 1. az előző mélység faunalistája ,,Í7. 
Zsigmondyi”  fajánál mondottakat. Az Originális Katalógus (B oda 1964) H alaváts 
egyik példányát mint holotípust tünteti fel, ez a példány a katalógus összeállításánál 
már nem volt meg. H alaváts másik, ugyancsak ábrázolt példányát az I. tábla 3., 6. 
képén mutatom be.

Unió Semseyi, nov. sp.=Potomida cf. wilhelmi (Pen.). Az előző fajhoz hasonlóan, 
rendszertani helyét illetően 1. az előző mélység faunájánál az ,,£7. Zsigmondyi” -vei kap
csolatban mondottakat. Mivel a MAPI típusgyűjteményében Pl. 9. leltári szám alatt 
„cotypus,, felirattal, az Originális Katalógusban (Boda  1964) pedig „syntiptts” meg
jelöléssel egy jobb és egy bal kagylóteknő található, az esetleges további revíziós munkák 
érdekében célszerű egy utólagos lectotípus kijelölése. A két kagylóteknő egyikét (jobb 
teknő: HALAVÁTS-nál 30. tábla, la —b ábra), a régi leltári számot (Pl. 9.) meghagyva 
utólagos lectoholotípusnak jelölöm ki (I. tábla 4., 7.). Mivel a két kagylóteknő azonos 
állathoz tartozása nem bizonyítható, így a bal teknőt más leltári szám alatt, a negyed
kori gyűjtemény anyagába sorolom be.

Neritina semiplicata, N e u m . = Theodoxus prevostianus (C. Pf r .). Már H alaváts is 
megjegyzi, hogy példányai nem egyeznek meg a székelyföldi lelőhelyek Th. semiplicata-ival, 
mert szájadékuk boltozatának széle („oszloplemez” ) sima. Mivel azonban a később publi
kált hódmezővásárhelyi anyagban egy redőzött oszloplemezű példányt is talált, így 
mindkét fúrás Theodoxuszait a Th. semiplicata fajba sorolta.

A székelyföldi lelőhelyek Th. semiplicata-i alakjukban és részben díszítésükben is 
eltérnek a szentesi példányoktól. Ugyanakkor ez utóbbiak teljesen megegyeznek a dunán
túli alsópleisztocén lelőhelyekről és számos később lemélyült alföldi mélyfúrásból előke
rült faj példányaival (II. tábla 8 — 10.). Ezt az alakot egy ma élő reliktum-fajjal, a Th. 
2 r̂evostianus-S7,8i\ azonosíthatjuk, amelynek házai feketék vagy sötétlilák, illetve zegzugos 
rajzolattal díszítettek. Más kérdés, hogy a hazai és nyugat-európai alsópleisztocén lelő
helyekről előkerült Theodoxuszok sokszor a Th. prevostianus és a Th. danubialis faji 
bélyegeit egyaránt viselik, így mintegy időben rögzítik a két faj morfológiai elkülönülésé
nek kezdetét (K rolopp 1973a).

Bythinia PodwinensAs, N e u m . = Bithynia (  =Neumayria) crassitesta B römme -f B> 
tentaculata (L.). H alaváts anyagában 9 Bithynia található. Ezek közül 3 példány a 
B. tentaculata-hoz, egy ma is élő fajhoz tartozik (II. tábla 2., 5.), míg 6 példány a B. 
crassitesta, fajt képviseli. Ez a nagytermetű faj (II. tábla 1., 4.) korábban ismeretlen volt 
pleisztocénünkből. Először jellegzetes, excentrikus operculuinait (II. tábla 7.) találtam 
meg az alföldi mélyfúrások anyagában (K rolopp 1970, K retzoi — K rolopp 1972: 
,,kihalt Bithynia-faj, excentrikus operculummal” ), majd néhány ép példánya is előkerült 
és sikerült külföldi összehasonlító anyag segítségével azonosítani a fajt, amelyet újabban

* H alaváts publikációjában nem említi, a gyűjtem ény anyagában szerepel.
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a Neumayria (Stefani 1877) nemzetségbe osztottak be (Girotti 1972). Ma már néhány 
dunántúli alsópleisztocén lelőhelyről tömegesen is ismert.

A szlavóniai „paludinás rétegekéből leírt B. podwinensis-tői lényegesen eltér 
1,5 —2 -szeres magassága, tornyosabb alakja és egyszerű szájadékpereme miatt.

Folyóvízi faj, amely idősebb középsőpleisztocén és alsópleisztocén (alsóbihari és 
villányi) üledékeinkből számos helyről előkerült. Nvugat-Európa alsópleisztocénjéből 
néhány helyről ismeretes (Zil c h —Jaeckel  1962). Jellegzetes kísérőfaja a ,,Viviparus 
őöcM7-faunák” -nak.

Cerithium Szentesicnse, nov, sp. ~ Pirenella disjuncta disjuncta (Sow.). Erről a fajról 
már B arth a  megállapította, hogy a miocén Pirendla d. disjuncta fajjal azonos (Bartha  
1962). B arth a  arra is figyelmeztet, hogy biológiai lehetetlenség egy miocén tengeri 
fajnak reliktumként az édesvízi faunában való jelenléte. Ehhez csupán annyit fűzök 
hozzá, hogy a csigaházon jól látszik egy tengeri ragadozó csiga (valószínűleg Nassa-féle) 
által fúrt lyuk.

Hogy a faunába hogyan került ez a miocén faj, az ma már nem állapítható meg. 
Annyi bizonyos, hogy bemosott miocén Mollusca-héjakat a Szentes környéki negyedkori 
üledékek nem tartalmaznak. így csupán, a Prosodacna vutskitsi-hez hasonlóan, hozzá
kevered ésről lehet szó. Mindezek értelmében a fúrás faunalistájából törölni kell a fajt, 
amelynek a MAFI típusanyag-gyűjteményében Pl. 86 . leltári szám alatt, valamint az 
Originális Katalógusban egyaránt „holotípus” megjelöléssel szereplő példánya szinonim 
faj típusává válik (III. tábla 1., 4.).

Valvata trouessarli, B r u s . = Viviparus böckhi (H a l a v .). A szentesi anyagban 3 
példányt találtam, amit a felirat szerint H alaváts ezzel a felsőpliocén fajjal azonosított. 
Publikációjában azonban már nem említi a fajt. A példányok a V. böckhi juvenilis egyedei.

A  szentesi fúrás két mélységközből származó „levantei szin tijén ek  a 
hozzákevert anyagtól mentes, revideált faunalistája a következő:

Pisidium des sínt Ne им.
Pisidium amnicum (Mü ll .)
Unió cf. crassus R etz .
Theodoxus transversalis (C. Pfr.)
Theodoxus prevostianus (C. Pfr.)
Viviparus böckhi (Ha l a v .)
Bithynia tentaculata (L.)
Bithynia ( — Neumayria) crassitesta Brömme
Lithoglyphus naticoides (Fér.)
Fagotia acicularis (Fér.)
Fagotia esptri (Fér.)
Hydrobia nov. sp.
Lymnaea stagnalis (L.)
Planorbarius corneus (L.)
Ffelicella hungarica Soós et H. W . [ =  striata (Mü l l .)]
Chondrula tridens (Mü l l .)

Ezekhez járul még esetleg:
Potomida cf. wilhelmi (Pen.)
Látható, hogy H alaváts „levantei” faunája helyett jellegzetes pleisztocén 

Mollusca fauna áll előttünk. Ez a fauna elvesztette ,,kevert'’ jellegét is, amelyet 
még Bartha  F. (1962) összemosással magyarázott. Egységes, főleg folyóvízi 
fajokból álló közösség, amelyhez járulékos elemként néhány szárazföldi faj 
csatlakozik. Az a néhány kihalt faj, amely továbbra is itt szerepel, a kérdéses 
Potomida cf. wilhelmi A kivéve, alsó- és idősebb középsőpleisztocén (villányi és 
alsóbihari) folyóvízi faunánknak jellegzetes eleme (K rolopp 1973b), sőt ennek 
a szakasznak elhatárolása éppen jelenlétükkel lehetséges, amint azt a gerinces 
paleontológiái és malakológiai vizsgálatok nemrégiben igazolták (K r e t zo i—



204 K rolopp В.

K rolopp 1972). Az a körülmény, hogy folyóvízi faunáról van szó, már eleva 
kizárja, hogy ,,a levantei tó”  üledékeit keressük ebben a mélységben. H ala- 
váts figyelmét elkerülte, hogy az az üledék, amelyből a ,,levantei” faunát 
közli, ,,csillámos kvarchomok” , illetve,,kvarchomok kavicsokkal és konkréciók- 
kal” , tehát folyóvízi lerakódás. Más kérdés, hogy a szlavóniai ,,paludinás réte
gek” is nem inkább folyóvízi képződmények-e, mint ahogy a Berlin környéki 
,,Paludinen-Schichten” is, faunája alapján lassú folyású folyóvizek, holtágak 
üledékének bizonyult.

ÜALAVÁTS-nak a M ollusca-дьпуag határozásánál elkövetett tévedéseit az 
okozta, hogy idősebb pleisztocén Mollusca faunánk — amely kihalt alakokat 
is szép számban tartalmaz — a múlt század végén még ismeretlen volt. így  
természetes, hogy a hozzákeveredett idősebb anyag és a díszített kagylóteknők 
hatására az egyes fajokat a szlavóniai ,,paludinás rétegek” alakjaival próbálta 
azonosítani, vagy új fajként írta le.

A faunához hozzákeveredett anyagot Bartha  F. (1962) még ,,bemosott, 
idősebb elemekéként értékeli. Azóta bebizonyosodott, hogy az Alföldi-me
dence középső részén az ősmaradványok közül csak a pollen-anyagban találha
tók idősebb bemosott elemek (Rónai 1972), a magminták ezreiből egyetlen 
bemosott Mollusca-héj sem került elő. A bemosódás lehetősége egyébként is 
igen korlátozott egy süllyedő medenceterületen, ahol a régebbi üledékeket az 
újabbak folyamatosan elfedik. A szentesi faunához így ma már nem magyaráz
ható módon keveredtek a miocén és pannon fajok példányai. Itt említem 
meg, hogy Bartha  (1962) még a Viviparus böckhi-t is a ,,bemosott, idősebb 
elemek” közé számította. Erről a fajról azóta bebizonyosodott, hogy az idősebb 
pleisztocén folyóvízi faunák jellegzetes faja.

Hogy a Halaváts által felismert ,, Viviparus böckhi-szint” -nek pleisztocén 
sztratigráfiai egységként való fenntartása indokolt-e, azt a későbbi vizsgálatok 
hivatottak eldönteni. Jelenleg az Alföldi-medence középső részén, a felszíntől 
100 m körüli mélységben jelentkező, gerinces paleontológiái adatok alapján 
alsóbihari korú Viviparus böckhi-szint Mollusca faunáját nem lehet élesen 
elválasztani az alatta levő, legalsó bihari és villányi korú rétegektől, és а V. 
böckhi is megjelenik nagyobb mélységben (210—370 m). Ilyen módon a 
Viviparus böckhi-szint megjelölés vagy a felsővillányitól az alsóbihari végéig 
terjedő egész szakaszra vonatkozik (K r etzo i—K rolopp 1972: ,,középső 
malakológiai komplexum” ) vagy pontosabb körülírást igényel (pl. alsóbihari, 
illetve felső villányi V. böckhi-szint megkülönböztetést stb.).

A szentesi fúrás revideált faunája tehát —  az azóta lemélyített fúrások 
adataival egybehangzóan — az alsópleisztocén, illetve idősebb középsőpleisz- 
tocén (alsóbihari) korú rétegek jelenlétét bizonyítja.
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I. Tábla — Plate I

1— 2. Potomida sturi (H o er n .) I X
3, 6. „Unió pseudo-Sturi nov. sp.” = Potomida cf. wilhelmi (Pe n .) IX
4, 7. „Unió Semseyi nov. sp.” („lectoholotipus” ) =Potomida cf. wilhelmi

(Pen .) IX
5, 8. „Unió Zsigmondyi nov. sp.” (,,lectoholotípus” ) =Potcmida cf. wil

helmi (Pe n .) IX
9 — 10. Pisidium clessini N eum . 3X  

11 — 12. Pisidium amnicum (Mü l l . ) 3 X

Foto: Pellérdy L.-né
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II. Tábla — Plate II

1, 4. Bithyma ( = Neumayria) crassitesta Brömme 3 X
2, 5. Bithyma tentaculata (L.) 3X
3, 6. Viviparus böckhi (Halav .), holotípus 2X

7. Bithynia ( = Neumayria) crassitesta Brömme, operculum 3 X 
8 — 9. Theodoxus prevostianus (C. Pfr .) 3X

10. Theodoxus prevostianus (C. Pfr .) 3X  — Városhídvég

Foto: P e l l é r d y  L , - n é
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III. Tábla -  Plate III

1, 4. ,,Cerithium Szentesiense n. sp.”  (,,holotípus” ) =Pirenella disjuncta dis-
juncta (Sow.) 3X

2, 3. „Cardium semisulcatum Rous ”  —Prosodacna vutskitsi (Brus.) 3 X
5. Lymnaea stagnalis (L.), recens IX
6. ,,Limnaeus (Acéllá) longus n. sp.”  („holotípus” ) =  stagnalis

(L . )1X
7 -8 .  Ua. 2 X

Foto: Pellérdy L.-né
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REVISION OF FOSSIL MOLLUSCS COMING 
FROM THE MATERIAL OF DEEP BOREHOLES DRIVEN 

BY ZSIGMONDY IN THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN 
AND STUDIED BY HALAVÁTS

I. Artesian well drilling at Szentes

by
E . K r o lo p p

In the area of the Great Hungárián Piain, the study of со vered formations 
started with drilling artesian wells fór healthy drinking water in the last 
quarter of the 19th Century.

This was the first instance when the presence of the so-called “ Levantine” 
and then of the Pannonian formation could be determined (H alaváts 1888) 
below the Quaternary ‘ ‘diluvial’ ’ strata on the hasis of the material gained 
írom artesian boreholes in the Great Piain.

The Stratigraphie determinations of H alaváts were decisively influenced 
by the available paleontological material consisting mainly of fossil molluscs. 
This paleontological material is available at present almost completely in the 
collection of the Geological Documentary Collections of the Hungárián Geolog- 
ical Institute.

The revision of this material became necessary because the faunal records 
and Stratigraphie determinations included in the publications of H alaváts, 
though frequently referred to both in Hungárián and foreign literature are 
from a Stratigraphie viewpoint several times revaluated faunas. Thus, the 
data published by H alaváts , hinder a more detailed stratigraphy of the Great 
Hungárián Piain suitable fór the present demands of research.

The planned series of studies wishes to give a revision and Stratigraphie 
revaluation of the malacologic material coming from artesian boreholes of the 
Great Piain (Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Szarvas, Kecskemét, Zom- 
bor, Szabadka, Nagybecskerek) and determined by H a l aváts . This report is 
the first one of the series dealing with the fauna of the artesian well of Szentes.

Artesian well at Szentes

G y . H alaváts has processed the rock samples o f the artesian well 
drilled in 1885, in the heart of the viliágé Szentes (Csongrád district) (Fig. 1). 
He was who charged G y . H a z a y  with the task to determine the Mollusc 
fauna, gained by sifting of the samples of the upper horizons, while the Levant- 
ine fauna has been determined by himself on the basis o f comparison with 
Slavonian material o f the Museum of Natural History in Vienna. The results of 
his work were published in the Annual Report of the Hungárián Geological 
Institute (Vol. 8, 1886 — 1890) under the title “ A szentesi artézi kút” (Ar
tesian well at Szentes) (H alaváts 1888, p. 185).

The upper layers of the borehole were determined by H alaváts as being 
of “ Diluvial age” , while from 221 m on, he denoted the formations on the 
basis of the Mollusc fauna as “ Levantine” . He deseribed this fauna as younger
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than the uppermost “Paludina strata” of Slavonia on the basis of the most 
characteristic species and representing the new Stratigraphie unit “ Vivipara 
BöcJchi-horizon” . Later on this horizon has been found even in other artesian 
boreholes at Hódmezővásárhely, Szeged and Szarvas. H alaváts was the 
first to point out that “ within the Sediments o f the large Hungárián Neogene 
hasin the Levantine stage is also present” (H alaváts 1888) in our countrv 
from borehole material of Szentes. Thus, he involuntarilv raised a problem not 
satisfactorilv solved even at present.

Several authors, mainly J. Sü m e g h y , taking fór basis the faunal age 
determinations of H alaváts have found Levantine (Upj>er Pliocene) sediments 
in manv boreholes o f the Great Piain.

The lithostratigraphical Separation of Pliocene-Pleistocene sediments on 
the basis of well logging data (Urbancsek  1963a, b, E r d é l y i 1967) as well as 
the fossil material of observation wells sited during the research programme of 
the Hungárián Geological Institute in 1964 on the Great Piain (K r e t zo i— 
K rolopp 1972) served in most instances rather unanimously as an evidence 
fór the Pleistocene age of these “ Levantine sediments” . However, the problem 
of the Mollusc bearing fauna of Szentes, and of somé other boreholes, too, 
was not solved vet.

In the following, a revision of the fossil material found in the borehole 
of Szentes, is presented. In the left column are the species mentioned by 
H alaváts (according to their original way of writing) while on the right side 
the results of the revision are seen (Hungárián text). Since a comment showed 
to be necessary on somé species, these was put after the faunal record of 
certain depth intervals.

4.80 to 17.57 m
R e m a r k s

Planorbis spirorbis, L inné  = Anisus spirorbis (L.) + Gyraulus (n. ?) sp. Besides the 
two Anisus spirorbis a specimen of Gyraulus was also found, which cannot be identified 
with either of the two species living at present in our country (G. albus and G. laevis) 
and it differs at the same time from the Gyraulus species of the northern areas ( G. acroni- 
cus, G. a. rossmässleri). This form occurs at several localities in the Laté Pleistocene 
(Würmian) sediments, especially in “ wet” loesses. Most probablv this species lived during 
the Upper Pleistocene and was extinct afterwards, bút to solve the problem further 
investigations are needed.

243 m
R e m a r k s

Pisidium rugosum, N e u m . = Pisidium clessini N e u m .+ P .  amnicum (Mü l l .). H a l a 
váts identified 3 valves from 243 m depth, and four ones from the 302 — 309.6 m depth - 
interval with this Pisidium species. However, the valves from these two depth-intervals 
are not differenciated and their number is in total eight: 5 specimens (4 right and 1 left 
valve) represent the Pisidium amnicum, a very frequent species in Pleistocene fluviatile 
sediments, living even at present (Plate I, Figs 11, 12), while 3 left valves are the remains 
of the P. clessini species (Plate I, Figs 9, 10). Not long ago this extinct Pleistocene species 
was published from Hungary by the author (K rolopp 1970). W from Hungary it is taken 
fór “guide fossil”  of the Lower Pleistocene and as disappeared from West Europe during 
the Riss glacial stage (Zil c h —Jaeckel  1962). In Hungary it occurs mainly in earlier 
Pleistocene layers of the Great Piain (K r et zo i— K rolopp 1972) however, it was found even 
in somé localities of the Transdanubian region. It is a characteristic fluviatile form. The 
species P. rugosum was deseribed by N e u m a y r  (1875) on the basis of a single specimen. 
A characteristic feature of its surface ornamentation is that—in contrary toP . clessini — 
finer striae do not divide the interspace between the concentric ribs. In contrary, these 
can be observed on the specimens of Szentes.
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Unió Sturi, M. H o r n . =Potomida sturi (H o e r n .). The species recently ranged intő 
the Potomida (Sw a in so n , 1840) genus, is a characteristic Upper Pliocene form, occurring 
in Yugoslavia (Slavonia), Romania and the Soviet Union (Chepaliga  1967). This form 
is not yet mentioned from Quaternary strata. Specimens of these very characteristic La- 
mellibranchiata (Plate I, Figs 1, 2) were found in our country, however, only in boreholes 
studied by H alaváts . Even its fragments were not encountered in more than 3000 
core samples of research boreholes sunk by the Hungárián Geological Institute and 
studied by the author or in those several thousand samples originating from boreholes 
fór water prospect. Thus, we may assume that the Potomida sturi was included in the 
material of Szentes by a certain undetected mixing and as a consequence, it has to be 
deleted from the fannal list of both depth (243 m, that is, 302.0 — 309.6 m).

Unió Zsigmondyi, nov. sp .-Potomida cf, wilhelmi (Pe n .). The new species of H alaváts 
described as Unió zsigmondyi, was found together with the Unió semseyi specimen found 
at Szentes (in 302.0 — 309.6 m depth) and identified by M odell  with the Slavonian species. 
M odell  (1959) thought it very likely that even the third species of H alaváts , the Unió 
pseudosturi originating from Szentes, can be ranged here. Chepaliga  (1967) however, 
regarded the U. zsigmondyi as an individual form bút the two other species as synonyms 
of Potomida wilhelmi. In the case of comparison of the materials from Szentes, Hódmező
vásárhely and Nagy becskerek described by H alaváts , we may point out that the three 
species are interlinked by transitory specimens and they eannot be separated from the 
Unió (  =  Potomida) wilhelmi described earlier by Pen eck e  (1883). It is another question 
whether this form can be rightly separated from the species Unió (  =  Potomida) clivosus 
B rtjs., Unió ( =Potomida) stachei N e u m ., Unió ( =  Potomida) haueri N etjm. Probably 
all represent the same very variable group of species.

In the documentary collection of the Hungárián Geological Institute, two specimens 
of Unió zsigmondyi are denoted as “ cotypes” (one is the right and the other the left valve 
figured by H alaváts), while in the Original Catalogue (Boda 1964) these specimens are 
denoted as “ syntypes” . In the present these specimens may be regarded fór syntypes, 
similarly to those not emphasized by H a l aváts . A s a matter of fact, the type-character 
of the specimens ceases to exist, as they become only the specimens of a synonym species. 
To lessen the difficulty of an occasional further revision it seemed to be useful to denote 
a lectotype (the right valve’s photo may be seen on Plate I, Figs 5, 8) deposited at the 
Hungárián Geological Institute in the collection of types (inventory number is Pl. 20). 
This specimen is identical writh that figured by H alaváts (Plate 31, Figs 4a, b) and origi- 
nates from a depth of 243 m. The other specimens of H alaváts are thus the paralecto- 
tipoids of this synonym species.

The Potomida wilhelmi is, moreover, known from the Upper Pliocene of Yugoslavia 
(Slavonia), Romania and the Soviet Union. In Hungary— similarly to P. sturi— it is 
known only from the borehole material studied by H alaváts , bút in several thousand 
recent borehole samples it was not encountered yet. It may be possible, that — in the 
same way asP. sturi — also these specimens get intő the material of H alaváts  by somé 
mixing up. Supposing it nevertheless belongs to the original fauna, than, probably, this 
sjiecies lived from the Upper Pliocene to the earlier phases of the Pleistocene. The question 
can, however, be decided definitively only after somé further finds.

Vivipara Böckhi, nov. sp. var. = Viviparus böclchi (H a l a v .). This species occurs 
in the greatest number in the material of the borehole at Szentes, in this depth as wrell 
as from 302.0 — 309.6 m, and in total several hundred specimens were found. On their 
basis H alaváts (1888) separated a new Stratigraphie unit, under the name of “ Vivipara 
Böckhi horizon” . He found this horizon even in somé further boreholes at Hódmező
vásárhely, Szeged, Szarvas and Nagybecskerek and determined it on the basis of the 
V . böckhi specimens (H alaváts 1889, 1891, 1900, 1914). The V. böckhi species was found 
in many deep boreholes in the area of the Great Piain later on, too; it was considered as 
a “ Levantine” species and the strata were regarded as of Upper Pliocene age (Sü m eg h y  
1939, 1941, 1953). The prospect drilling of the Hungárián Geological Institute, executed 
with undisturbed sampling by core barrel which excluded the mixing up with other 
specimens pro ved that the fauna of the “ Viviparus böckhi horizon” was including a 
characteristic Pleistocene fluviatile assemblage of molluscs, and the V. böckhi, presenting 
the earlier phase of the Pleistocene became extinct afterwards, and is not represented in 
the Upper Pliocene (K rolopp 1970, K retzoi — K rolopp 1972). In the Great Piain it is 
known at present from about 35 deep boreholes, while in the Transdanubian area from 
7 surface and near-surface localities.

The observation of H alaváts , that near the forms taken fór type also somé stouter,
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less towered ones occur (marked in the faunal record by “ var.’ ’ ), may be explained by 
sexual dimorphism well-known in recent Viviparus (K rolopp 1970). Ön the basis of the 
great quantity available, it can be determined that the V. böckhi species is very variable 
concerning its shape and size.

In the following I give somé additional data to the specimen which is denoted as 
“ cotype” in the original collection of the Hungárián Geological Institute and as “ holo- 
type”  in the Original Catalogue (Bőda  1964), besides it is identical also with the specimen 
figured by H alaváts (1888, Plate 32, Figs la, b).

Fór d e s c r i p t i o n  see the work of H alaváts  (1888, p. 176, i.e. 183 — 184). 
The suture line of the holotype larger than the average specimens is deeper as 
in the average specimens; the whorls are thus accompanied by an edge, becoming 
the strongest at the last whorl. The helical ornament of the valve is strong. The 

3number of whorls is 5~j~ (the first embryonal one was abraded, the edge of the aper- 
ture is a sharp fracture).
D i m e n s i o n s  o f  t h e  h o l o t y p e  (in mm): height = 19.7, width = 12.9, 
height of the aperture = 8.8, its width =7.7.
S t r a t u m  t y p i c u m :  Older Middle Pleistocene (Lower Biharian) fluviatile 
sand.
L o c u s  t y p i c u s :  The sample originates from an artesian well drilled in 1885 
(243 m depth) in front of the county hall at Szentes (Kossuth tér 1).
M a t e r i a l :  The holotype (Plate II, Figs 3 and 6) is found in the type collection 
of the Hungárián Geological Institute (Geological Documentation No. Pl. 5), while 
the 15 paralectotypoids are in the same collection (Pl. 6) among Quaternary speci
mens.

Lithoglyphus naticoides, F é r . = Lithoglyphus naticoides (Fé r .). H alaváts  denoted 
both materials with Lithoglyphus from the “ Levantine” of Szentes as coming from 302.0 —
309.6 m. However, since these obviously represent without exception the species in 
question, their occurrence in both depths is indisputable.

Melanopsis Espéri, F é r . =  Fagotia acicularis (Fé r .) -f- F. esperi (Fé r .). Similarly 
to the Lithoglyphus H alaváts mentioned from both “Levantine” depth intervals “ many” 
Fagotia esperi specimens, in spite of this, he denoted only two examples in his material 
from 243 m. These are really representing the F. esperi species, however, the further 
part of the material is made up half-and-half of F. esperi and F . acicularis specimens.

Hydrobia slavonica, B r u s . = Hydrobia nov. sp. The three Hydrobia specimens of Szentes 
are identical with the forms occurring in many boreholes sunk by the Hungárián Geologi
cal Institute (K r e t zo i— K rolopp 1972) and known also from somé Transdanubian 
localities (earlier Middle, resp. Lower Pleistocene fluviatile Sediments). Certainly it differs 
greatly from the species Hydrobia slavonica (it is larger and with a less acute shell), 
nor is it identical with the species H. syrmica. It best fits the H. longaeva (K ormos iden- 
tified a part of the specimens from Városhídvég with this one), bút its somewhat deeper 
sutures and less regularly acute shell is different. Thus, at present, it may be regarded 
as a new, extinct species of our Pleistocene fauna, the precise systematical description 
and Classification of which can be carried out only on the basis of the rieh material originat- 
ing from Transdanubian Lower Pleistocene fauna under study.

Limnaeus ( Acéllá) longus, nov. sp. =  Lymnaea stagnalis (L.). The specimens describ- 
ed by H alaváts as belonging to the “ Acéllá-group”  (later ranged to the Acéllá genus) 
are in fact, somé extremely síim forms of the living species Lymnaea stagnalis. The error 
of H alaváts is clear if we consider that so highly evolute specimens are very rare, in 
addition the figured specimen from 243 m depth, as well as the four forms from 302.0 —
309.6 m are broken apices. It is very interesting that from earlier Pleistocene fluviatile 
Sediments even since many extremely síim specimens of L. stagnalis came to light. This 
may be explained by the fact that the Lymnaea type shell formát ion was greatly influ- 
enced by environmental conditions. L. stagnalis lives mainly in stagnant water of the 
swamps. There are many data available as regards bio-environment which indicate that 
the smaller the area is and covered more strongly by Vegetation, the stubbier are the 
sjiecimens living there. Thus, it is probable that in watercourses (though rarely collected) 
the specimens are mainly síim. Fór comparison the specimen figured by H alaváts  and 
a not too síim recent one may be seen in Plate III, Figs 5 — 8.
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Taking intő aecount the above-mentioned, the specimen of the Hungárián Geological 
Institute’s type collection (Pl. 49) denoted as “holotype” and figured in the Original 
Catalogue (Boda  1964) similarly as holotype, will be the type of a synonym species.

302 309.6 m
R e m a r k s

Cardium semi&ulcatum, Rous.=Prosodacna vuUkitsi (Br u s .). It was B aet h a  (1962) 
who stated that this Pannonian species deriving from brackish water, could not have 
been an original member of the fauna. Since the valve is well preserved, the possibility 
of redeposition may be excluded; besides no such redeposited Pannonian Mollusc shell 
was found by core-drilling. Thus, it is obvious that the Prosodacna was mixed later on 
to the material of the borehole, in an undeterminable way, therefore it has to be excluded 
from this fauna. Its photo can be seen on Plate III, Figs 2 and 3.

Pi&idium rugosum, Ne им. — Pis idium des tini Neum.+P . amnicum (Müll.). See the 
remarks on the fauna made at the above mentioned depth (243 m).

ZJnio pseudo-Sturi, nov. sp .=Potomida cf. wilhelmi (Pe n .). Fór systematic deter- 
mination of the new species described by H alaváts , see the fannal record of the foregoing 
depth fór the species ((U. Zsigmondyi” . Although in the Original Catalogue (Boda 
1964) one specimen of H alaváts was denoted as holotype, bút at the compilation of 
the Catalogue, this specimen was not available yet. The other specimen figured by H ala 
váts is presented in Plate I, Figs 3 and 6 .

Unió Semseyi, nov. sp. —Potomida cf. wilhelmi (Pe n .). Similarly to the above- 
mentioned species fór a systematic position the details mentioned in regard to the “ 17. 
Zsigmondyi” of previous depth fauna has to be taken intő consideration. Since in the 
type collection of the Hungárián Geological Institute, under the inventory number Pl. 
9. a right and a left valve are denoted as “ cotypes” , while in the Original Catalogue 
(Boda 1964) they are figuring as “ syntypes” , in support of eventual further revisional 
works, it would be purposeful to denote an additional lectotype. One of the two valves, 
that is, the right one (by H alaváts Plate 30, Figs la, b) will be left with the earlier 
number (PL 9) as a léc toholo type (Plate I, Figs 4 and 7). Since it cannot be pro ved that 
both valves originate from the same animal, thus the left one is ranged under separate 
number intő the Quarternary collection.

Neritina semiplicata, Neüm. = Theodoxus prevostianus (C. Pfr.). Evén H alaváts 
has mentioned that his specimens do not correspond with the Th. semiplicata specimens 
found in the localities of the Székely-land (E. Transylvania), because their edge at the 
vaulting aperture (“pillar laminae” ) is smooth. Since, however, a plicated pillái* lamina 
was observed in the later published material of Hódmezővásárhely, the Theodoxus 
specimens of both boreholes were ranged to the species Th. semiplicata.

The form Th. semiplicata of the localities of the Székely-land differs partly also in 
ornamentation, from the specimens of Szentes. At the same time, these latter are greatly 
agreeing with the forms gained from Lower Pleistocene localities of Transdanubia and 
with the material of later drilled deep holes in the Great Hungárián Piain (Plate II, 
Figs 8 — 10). This form may be identified with a present-day living relict species Th. pre
vostianus, the Shells of which are black or dark violet, or ornamented with zigzag designs, 
respectivelv. It is quite another question that the Theodoxus forms gained from Lower 
Pleistocene localities of the country and in Western Europe, bear at the same time the 
marks of Th. prevostianus and those of Th. danubialis, thus recording simultaneously the 
start of morphological differentiation of the two species (K rolopp 1973a).

Bythinia Podwinensis, N e u m . = Bithynia (  =  Neumayria)  crassitesta Brömme + B. 
tentaculata (L.). In the material of H alaváts oecur 9 Bithynia specimens: three of them 
may be ranged to the species B. tentaculata, living up to present (Plate II, Figs 2 and 
5), while 6 specimens represent to B. crassitesta. Earlier this large species (Plate II, 
Figs 1 and 4), was unknown from the Pleistocene of our country. First somé characteristic, 
excentric operculums were found (Plate II, Fig. 7) in the material of deep boreholes of 
the Great Piain (K rolopp 1970, K r e t zo i—K rolopp 1972: “ an extinct Bithynia species, 
with excentric operculum” ), then also somé intact specimens and thus with the aid of 
comparative material identification of the species was possible and recently (Girotti 
1972) it was ranged intő the genus N  eumayria (St e f a n i 1877). At present it was discovered 
in masses at somé Lower Pleistocen localities of the Transdanubian region.
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It differs írom the B. podwinensis of the Slavonian “Paludina bearing strata” 
being with 1.5 — 2 fold higher, having a towered shape and simple aperture margins.

This fluviatile species, found in many Lower and Early Middle Pleistocene (Villá- 
nyian and Lower Biharian) Sediments, is known from somé Lower Pleistocene localities 
of Western Europe (Zil c h —Jaeckel  1962), too. It can be regarded as a characteristic 
species associated with the “ Viviparus böckhi fauna” .

Cérit hiúm Szentesiense, nov. sp. —Pirenella disjuncta disjuncta (Sow.). B arth  a 
(1962) has pointed out that this species is identical with the Miocéné Pirenella d. disjuncta. 
He reminded at the same time that it is biologically impossible that the relict of a Miocéné 
marine species may be present in fresh water fauna. I wish to complement this with 
the fact that on the shell a bored hole can be observed which may be the trace of a marine 
predatory Gastropod (eventual of Nassa-type).

At present, however, there cannot be determined how this Miocéné species get intő 
the fauna. Tt is bút sure, that in Quaternary Sediments in the environs of Szentes, there 
are no redeposited Miocéné Mollusc Shells at present. Thus, similarly to the case of 
Prosodacna vutskitsi its presence can be only the consequence of a mixing up. Thus, the 
species may be excluded from the fannal record of the borehole; the specimen in the type 
collection of the Hungárián Geological Institute (Pl. 86) and figuring in the Original 
Catalogue similarly as “ holotype” , will be the type of a synonym species (Plate III, 
Figs 1 and 4).

Vdivata trouessarti, B r u s . = Viviparus böckhi (H a l a v .). Three specimens were 
found in the material of Szentes, identified by H alaváts (according to his note) with 
this Upper Pliocene species. However, in his publication he did not mention this species. 
The specimens belong to juvenile specimens of Viviparus böckhi.

Fór the revised faunal record including the “ Levantine horizon” o f the 
two depth intervals of Szentes, bút without mixed up material see the Hun
gárián text.

In this way it is obvious, that instead of a ‘ ‘Levantine’ ’ fauna (H al a v á ts) 
it is a characteristic Pleistocene Mollusc bearing fauna. This fauna lost even 
its “ mixed up” character, which was interpreted by F. Barth a  (1962) as the 
consequence of intermingling. It is a homogeneous assemblage, mostly with 
fluviatile species and only somé additional Continental specimens. Somé 
extinct species being present fúrt her on here, are—with the exception of the 
Potomida cf. wilhelmi—the characteristic elements of the Lower and earlier 
Middle Pleistocene (Villanyian and Lower Biharian) fluviatile fauna (K rolopp 
1973b); moreover also the delimitation of this section is possible only on their 
basis as it was proved recentlv by paleontological studies of vertebrates and 
molluscs (K retzoi and K rolopp 1972). The fact that it may be regarded as 
a fluviatile fauna, excludes the possibility of finding in this depth the sediments 
of a “ Levantine laké” . H alaváts at the publication of his “ Levantine” fauna, 
left out of consideration that these sediments were “ micaceous quartz-sands” , 
that is, “ quartz-sand with gravels and concretions” , which manifest their 
fluviatile origin. It is quite another question, that the Slavonian “Paludina 
bearing layers” may be similarly fluviatile rocks, as the “ Paludinen-Schichten” 
in the environs of Berlin, which considering the fauna, may be regarded as 
sediments of slowlv flowing watercourses or dead channels.

The mistake of H alaváts at the determination of the Mollusc material 
was the result of the end of the last Century’s deficient knowledge of the 
earlier Pleistocene Mollusc fauna including in great number also extinct forms. 
Thus it was obvious, that he tried to identify the sj)ecies on the basis of their 
mixing up with older material and ornamented valves with the “Paludina 
bearing layers” of Slavonia or described them as somé new species.

The mixed up material was estimated by F. Bartha  (1962) as including 
“ redeposited earlier elements” . Since it was proved that in the middle part
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of the Great Plain’s basin redeposited earlier fossil elements occur only in the 
pollen material (Rónai 1972) and no one redeposited Mollusc shell was found in 
the several thousand core samples. The possibility of redeposition is, however, 
very reduced in a subsiding basin, where new sediments are deposited con- 
tinuously on the older ones. Thus, to the fauna of Szentes the Miocéné and 
Pannonian species were added to by an undeterminable way. I wish to mention 
that Bartha (1962) has taken Viviparus höckhi as an “ earlier redeposited 
element” , too. Since it became obvious, that this species is a characteristic 
form of the earlier Pleistocene fluviatile fauna.

Later investigations will show if there is justified to maintain the “ Vivi
parus ЪоскЫ horizon” o f H alaváts as a Pleistocene Stratigraphie unit or 
not. At present in the middle part of the Great Plain’s basin, in a depth of 
about 100 m, on the basis of vertebrate paleontological data, the Mollusc 
fauna of the Lower Biharian Viviparus höckhi horizon cannot be sharply 
separated from the underlying lowermost Biharian and Villanyian strata, 
moreover, the Viviparus höckhi is present in greater depth (210—370 m) 
too. Thus, the Viviparus ЪоскЫ horizon is extending from the Upper Villa
nyian to the end of the Lower Biharian (K r etzo i— K rolopp 1972: “ malacologi- 
cal mid-complex” ) and has to be denotedin this respect or it has to be de- 
seribed more precisely (fór ex. differentiation of a Lower Biharian, resp. 
Upper Villanyian Viviparus ЪоскЫ horizon, etc.).

Thus, the revised fauna of the borehole of Szentes proves — also on the 
basis of new data gained since from boreholes — the presence of Lower 
Pleistocene, that is, earlier Middle Pleistocene (Lower Biharian) sediments.


