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A KÁROSPUSZTAI HOMOKOS RÉTEG FAUNÁJA.

Irta: Dr. Bogsch László.

DIE FAUNA DÉR SANDIGÉN SCIilCHT VON RÁROSPUSZTA.

Von Dr. L. Bogsch.

Az 1936. évi nyári földtani intézeti országos felvételek során

dr. Feró nézi István fgeológus, egyetemi m. tanár úr mellé

nyervén beosztást, Piliny, Endrefalva. Nógrádszakál és Litke kör-

nyékén végeztem felvételeket. Ez alkalommal a nógrádszakál i Ber-

tece-patakból ismeretes tortonien lelhelytl mintegy 2 és fél

km-nyire észak felé újabb kövületlelhely vált ismeretessé, amely
nek érdekes faunáját jelen sorokban szeretném közölni.

Ez a köviiletlelhely a Nógrádszakálról Rárospuszta felé w-
zet. vasút bevágásában a 90,1 és 90,2 km-kövek között van, ahol

homokos rétegekbl került el az alanti fauna. Az innen elkerült

kövületek rendkívül törékenyek, megtartásuk általában gyenge,
úgyhogy ez a köviiletlelhely nem szolgáltat olyan szép és pom-
pás megtartású kövületeket, mint amilyeneket a Bertece-patak-
ból ismertettem.

A faunalista a következ: Bryozoák, Arca (Arca) ((Auadara))
diluvii Lamarck, Arcé (Acor) ((Bathyarca)) polyfasciata S is-

in o n d a, Glycymeris (Glycymeris) deshayesi Mayer, Pederi sp,

Astarte ftisca P ol i var. incrassata Bronn, Astarte sp. ex a ff.

degrangei Cossma nn -Peyro t, Diplodonta rotundfita M o n -

tagú, Phacoides (Linga) columbella Lamarck, Divericella or-

nata A g a s s i z, Loripes dujardini Deshayes, Loripes denhatus

De f ránc e, Loripes denlntus D e f r ance var. hoernesi B o g s c li,

Ctordium sp., Venus (ClausineTla) ((Mioclausinella)) scalaris B r o n n,

Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi n. sp., Venus sp..

Paphia pappi n. sp., Ervilla miopusilla n. sp. Lutaria (Psamrno-
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phila) cfr. oblonga Chemnitz, Teliina (Poron\nea) cfr. planata

Linné, Ensis cfr. rollei Hocrnes, Aloidis (Aloidis) basteroti

Hoernes, Turritella (Haustator) turris ÍBasterot, Pirenella

nodosoplicatu H o e r 11 e s, Potamides mitralis E i e li w a 1 d, Andiin

(Tortolivá) subcanalifera d’Orbigny, Decapoda maradványok.

Ennek a 27 molluszkal'ajt számláló faunának egyik legérde-

kesebb sajátossága abban van, hogy 23 kagylófaj mellett csak 4

csiga faj fordul benne el. A 27 faj legtöbbjét alig 1—2 példány

képviseli. Vannak azonban olyan fajok is, amelyek nagy számban

fordulnak el s ezért a fauna jellegzetes alakjainak tekinthetk,

így a kagylók sorában leggyakoribbak a Venus kautskyi n.

sp. (csaknem 80 példány), Diplodonla rotundata Montagu (több

mint 50 példány) és Aloidis (Aloidis) basteroti Hoernes (csak-

nem 40 példány, köztük igen sok ketts tekn j, a csigák között

pedig a Turritella (Haustator) turris Basterot nagyon gyakori,

amelybl csaknem 70 példány került el. Elég gyakoriak a Ceri-

thiumféilék is, úgy hogy a kagylók és csigák példányszáma nem mu-
tat akkora aránytalanságot, mint amekkora a fajok számában lát-

ható.

így tehát abból a ténybl, hogy a kagylófajok száma messze

felülmúlja a csigafajokét, semmi különösebb faciológiai következ-

tetést, nem vonhatunk le. Erre már S transz L. is rámutatott (1. p.

93.),aki azt írja, hogy teljesen elhibázott dolog, ha valamely fauna
bathymetriku'si viszonyait a benne elforduló kagylók és csigák faj-

számának százalékos arányából akarjuk meghatározni.

Érdekes a faunát abból a szempontból is megvizsgálni, hogy
a benne elforduló fajok a bécsi medencében milyen minség és

milyen korú rétegekben fordulnak el. Feltn a faunalistában,

hogy a rossz megtartás miatt a kövületek közül aránylag sok csak

megközelítleg, vagy pláne csak nemre van meghatározva.

Ha nem számítjuk a csak nemre meghatározott alakokat és

az új formákat, akkor azt látjuk, hogy a két Astavte faj kivételé-

vel valamennyi formánk elfordul a bécsi medencében is. Ezek kö-

zül az Ensis rollei Hoernes, melynek a rárospusztai vasúti bevá-

gásból csak egy példánya s ez is töredékesen került el, az egyet-
len alak, amely a bécsi medencében H oernes adatai szerint csak
u grandi rétegekbl, tehát a helvécienbl került el. Innen is azon-
ban csak kevés példányban gyjtötték. Sacco a Hoernes féle

alakot egyesít a recens Ensis ensis fajjal, de ezt az egyesítést a töb-

bi szerz nem fogadta el. A recens Ensis ensis ugyanis jóval na-
gyobi) és ersebb, vaskosabb alak, mint a bécsi medence Ensis rollei

tonnája. Maga az Ensis rollei a Loire-medence tortonienjébl és az
Aquitaniai-medence helvécienjébl szintén ismeretes. Friedberg
Lengyelország tortonienjébl ismerteti a fajt. (Tévesen azt írja,

hogy Hoernes a bécsi medence tortonenjébl írta le az Ensis rol

leit). Így tehát e forma az egyetlen, amelyik a bécsi medencében
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csak a helvécienben fordul el, de mint láttuk, más helyeken maga-
sabb szintekben is elfordul.

(Csak a franciaországi helvécienbl volt eddig ismeretes az
Astarte degrangei Cossmann-Peyrot faj, amelyiknek egy ketts
teknje szintén elkerült a rárospusztai feltárásból. Az alakot azon-
ban nem lehetett teljes bizonyosággal meghatározni, épen azért,

mert a tiknt nem lehetett szétválasztani. Annyi azonban kétség-

telen, hogy a rárospusztai Astarte faj a bécsi medencébl nem isme-
retes s legközelebb áll az A.degrangei Cossmann-Peyrot alakhoz.

A másik Astarte faj, az Astarte fusca Poli var. incrassata Broun,
melybl csak 1 példány került el és — sajnos — ez is széttört a

meghatározás után, az olaszországi pliocénbl ismeretes. így a kor
szempontjából ez a két Astarte faj itt nem sokat mond nekünk).

A faunalista legtöbb alakja a bécsi medencében mind a helvé-

cien, mind pedig a tortonien képzdményekbl egyaránt ismeretes.

Vannak azonban olyan formák is, melyek a bécsi medencében ki-

zárólag a tortonient jellemzik.

Ezek sorát két olyan fajjal kezdhetjük, melyek" a helvécien-

ben még esetleg szintén elfordulnak. Így az Arca (Bathyarca)

polyfasciata S ismond a, az eddig még kissé bizonytalan korú

f'raknói lelhelyrl ismeretes, Fraknót egyesek még a helvécienbe

sorozzák, paleogeografiai meggondolások alapján valószínbb azon-

ban, hogy a fraknói rétegek is már a tortonienbe tartoznak. E faj

elfordulása a bécsi medence többi lelhelyén azonban már a torto-

nienhez van kapcsolva.

A másik faj, amelyik esetleg talán szintén elfordulhat a bé-

csi medence helvétienjében, a Loripes dentatus Del' ráncé var.

hoernesi B o g s e h. Maga a faj mind a belvétienben, mind pedig a

tortonienben elfordul. A varietás azonban a bécsi természettudo-

mányi múzeum gyjteményében csak Steinnabrunnról, tehát torto-

nien rétegekbl ismeretes. Lehetséges azonban, hogy más, mélyebb
szintet képvisel rétegekben is elfordul a típussal együtt. Nálunk
ezideig csak a nógrádszakáli tortonienbl került el.

Áttérve már most azokra a fajokra, amelyek a bécsi meden-

cének csak a. tortonien jébl ismeretesek, azt látjuk, hogy a Venus
(Clausinella) scalaris Broun fajról Kautsky (2. p. 13.) leg-

utóbb teljes bizonysággal mutatta ki, hogy ez a forma a bécsi me-

dencében csak a tortonienben fordul el. A Venus scalaris Bron n

elfordulása tehát a tortonienre utal.

A Teli ina plana ta Linné, mely a rárospusztai faunában
szintén elfordul, a bécsi medencében ugyancsak a tortonient jel-

lemzi.

Alig a Venus scalaris és a Teliina plfinata csak 1— 1 példány-
ban fordulnak el a rárospusztai faunában, addig a fauna egyik
legjellegzetesebb alakja, az Aloidis basteroti Hoernes, amelybl
számos példány került el, ugyancsak a bécsi medence tortonien-

jére jellemz. Ez a faj ugyanis csak Pötzleinsdorf és Speising lel-



A rárospusztai homokos réteg faunája 149

helyekrl ismeretes s így mint a homokos kifejlódés tortonien

egyik jellemz kövülete tekinthet.

Végül pedig a csigák között is van két faj, amelyek a bécsi

medencében tortoniennél idsebb képzdményekben nem 1 ordái-

nak el. Ezek a Potamides rnitralis Eichwald és a Pirenella no -

dosoplidata Hoernes.
Ha most azt tekintjük, hogy faunánk alakjai közül az egyes

formák milyen üledékekben fordulnak el. akkor azt látjuk, hogy

az az egyetlen faj, az Ensis rollei Hoernes, mely csak a helvé-

cienbl ismeretes a bécsi medencében, Grund homokos rétegeibl

került el. A helvécienben és a tortienben a bécsi medencében egy-

aránt elforduló fajoknál azt látjuk, hogy ezek a fajok a helvéci-

enben mind csak homokos üledékekben fordulnak el, a tortomen-

ben is fleg a homokos fáciesekre jellemzek ugyan, de elfordul-

nak a steinabrunni rétegekben, valamint a nagyobb tengermélység -

re utaló badeni agyagban, gainfahreni márgában, stb. is.

így tehát azt mondhatjuk, hogy a fauna összetételében sze-

repl, a helvécienben és tortienben egyaránt elforduló formák

olyanok,melyek a helvécienben csak a homokos kifejldésbl isme-

retesek, míg a tortonienben más fáeiesekben is felléphetnek. Mind-

ezekbl kitnik, hogy a rárospusztai faunában a tortonien jelleg

kétségtelenül kidomborodik, úgy, hogy a rárospusztai fauna teljes

bizonyossággal a tortonai emeletbe sorozandó.

Érdekes adatokat kapunk akkor, ha a rárospusztai faunát ösz-

szehasonlítjuk a nógrádszakálival (3.) Az alig 2 ési fél km távolság-

ban lev két tortonien kori lelhelynek csak 11 közös faja van:

Arca diluvii, Bathyarca polyfasciata, Glycymeris deshayesi, W
mrlcélla ornata, Loripes dentatus, Loripes dentatus var. hoernesi,

Venus scalaris, Lutraria oblonga, Teliina planata, TurriteVfi tur-

ris, Ancilla subcanalifera (A rárospusztai faunalistában szerepl
Pecten sp. egyetlen példánya nagyon rossz megtartása miatt nem
volt közelebbrl meghatározható, de valószínleg a Pecten senien-

sis volt; ez lenne a 12-ik közös forma.) Ezek közül az Arca diluvii

és a Di varicella ornata vertikálisan és horizontálisan egyaránt nagy
elterjedést mutatnak. Az egész fels mediterránban éltek a Glycy-
meris deshayesi, Loripes dentatus, Lutrari\a oblonga, Turritella

turris, Ancilla subcanalifera (esetleg még a Bathyarca polyfasci-

ata és a Loripes dentatus var. hoernesi is). Csak a tortonienbl is-

meretesek a bécsi medencében a Venus scalaris és a Teliina planu-
1a. (Esetleg még a Pecten sp. is, mely, mint fentebb már jeleztem,

valószínleg a Pecten seniensisszel azonos.) Mint mindebbl lát-

ható, a nógrádszakáli faunában százalékosan is sokkal több a tisz-

ta tortonien faj, mint a rárospusztaiban. Ezen az alapon, meg
azért is, mivel a Bertece-patak kövületes rétegének fékjében is ta-

lálható egy homokos réteg, (mely azonban kzettani kifejldésé-

ben egy kissé különbözik a rárospusztaitól,) azt hiszem, hogy a két

fauna közötti különbség nemcsak a különböz fáciesekre veszethet
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vissza, hanem némi csekély szintkülönbség is van köztük. Mint-
hogy a rárospusztai faunában csak 4 olyan alak van, amelvik a.

bécsi medencében jellegzetes törtömén kövületnek számítható, úgy
gondolom, hogy a rárospusztai fauna a Bertece-patak medrébl
gyjtött tortonien faunánál valamivel idsebb. Ez a megállapítás
megfelel különben a területen észlelt földtani viszonyoknak is. A
nógrádszakáli fauna ugyanis olyan rétegekbl származik, amely-
ben már sok tufa anyag van, közvetlen fedjében pedig maga az

nndezittufakomplexus található. A rárospusztai homokos rétegben

még nem látjuk a tufaszórás nyomát. A réteg fölött azonban itt is

megvan az andozittufakomplexus, de a homokos réteg és a tufa kö-

zötti határ nem észlelhet, úgy, hogy szerintem a homokos kép-

zdmények és a tiszta tufa között a nógrádszakáli köviiletes kép-

zdménynek megfelel tufás márgák vékony sávja azonban itt is

feltételezhet. Így tehát a rárospusztai faunát a tortoniennek vala-

mivel mélyebb szintjébe kell helyeznünk, mint a nógrádszakáli t, de

kétségtelen, hogy a rárospusztai homokos rétegek faunája is már a

tortonient képviseli.

Már a fentebbiek folyamán utaltam arra, hogy a kagylóknak
a csigákhoz viszonyított lényegesen nagyobb íajszáma faciológiai

szempontból nem jogosít messzemen következtetésekre.

Ha azonban most a faunát faciológiai szempontból vizsgál

juk és összehasonlítjuk a nógrádszakálival, akkor a következket
állapíthatjuk meg. A nógrádszakáli faunát Strausz L. nyomán
(1., 4.) magam is a neritikus régió legmélyebb zónájába helyeztem.

A két fauna össszehasonlításából kitnik, hogy a két faunában kö-

zösen elforduló fajok mind olyanok, amelyek vagy nagyobb ba-

thymetrikus elterjedést mutatnak, vagy pedig olyanok, amelyek a

neritikus régiónak fleg sekélyebb és középs zónájára utalnak. A
fauna többi alakjai is fleg olyan fajok sorából kerülnek ki, ame-

lyek a neritikus régiónak nem a legmélyebb zónájára jellemzk,

így a fauna egyik leggyakoribb alakját, az Aloidis (Aloidis) bas-

tert i fajt Strausz L. Tótmarokházáról, a neritikus régió kö-

zéps zónájából említi (1. p. 196.). Ugyaninnen említi az Ervilia

miopusilla nev alakot is (E. pusilla néven). Ha táblázatosán állít-

juk össze a rárospusztai alakok bathymetrikus. elterjedését

Strausz L. adatai alapján (1., 4., 5., 6.), akkor azt látjuk, hogy

Strausz L. munkáiban 12 fajra vonatkozólag találunk adatokat.

E 12 faj közül !) fordul el a neritikus régió középs zónájában, 8 a

neritikus régió legsekélyebb és (5 a neritikus régió legmélyebb zóná-

jában. Sekélyebb tengermélységre utalnak az Astarte fajok is. A bé-

csi medencebeli lelhelyek közül fleg Grund, Pötzleinsdor! és

Steinabrunn alakjai fordulnak el a rárospusztai faunában.

Mindebbl azután az látszik, hogy a rárospusztai fauna a

nógrádszakálinál valamivel sekélyebb tengerben élt s így Stra u s /.

L. értelmében a neritikus régió középs zónájába kell helyez-

nünk. Ebbl a szempontból tehát a rárospusztai fauna annál is
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érdekesebb, mert a Strausz L. által az Ipoly-völgybl felsorolt

5 tortonien korú fauna mind a neritikus régió legmélyebb zónáját

képviselte s így a rároepusztai fauna volna ezen a vidéken az els
tortonien fauna, amelyik a neritikus régió középs zónájába tar-

tozik.

Összefoglalva tehát az eddigieket, azt mondhatjuk, hogy a

rárospusztai homokos képzdményekbl elkerült fauna kétségtele-

nül a tortonienre utal s valószínleg a neritikus régió középs zó-

náját képviseli.

— Készült a Pázmány Péter Tudományegyetem Földtani Inté-

zetében (igazgató: Dr. Papp Károly egyet. ny. r. tanár).
•**

lm Eisenbahneinschnitt zwisehen Nógrádszakál und Ráros-

puszta (Komitat Nógrád, Ipoly-Tal) wurde zwisclien den 90.1 und
90.2 Ivilometersteinen ein neuer Fundort entdeekt. Dér Erhaltnngs-

zustand dér Fossilien ist nicht sehr günstig
:
es gelang jedoch ausser

Bryozoen und Decapodenresten 27 Molluskenarten zu bestimmen.

Die Faunalísite befindet síeli im ungarischen Text, S. 144—145.

Es ist ein charakteristisehes Merkmal dieser Fauna, dass ne-

ben 23 Lamellibranchiatenarten nur 4 Gastropodenarten von liier

bekannt geworden sind. Am hauligsten kommt Venus kautskyi vor.

Hiiufig sind noch folgende Arten: Diplodonta rotundata, Aloidis

basteroti, TurrUella turris. Ausser den 2 Astarte -Arten kommen
sámtliche von liier bestimmte Formen auch im Wiener Beeken vor.

Die meisten Formen kommen im Wiener Beeken sowohl im Helve!.

wie auch im Törtön vor. Es ist nur eine einzige Art (Emis rollei)

vorlianden, welehe nach Hoernes im Wiener Becken nur aus

dem Helvet bekannt ist. Demgegeníiber gibt es mehrere Formen,
welehe im Wiener Beeken für das Törtön eharakteristiseli sind.

Diese Tatsaehe spricht dafür, dass die Fauna von Rárospuszta in

die tortonische Stufe gehört. Auf Grund dér Daten von L.

S t r a u s z meine ieh, dass diese Fauna auch vöm faziologischen

Gesichtspunkte aus sehr interessant ist. weil sie die mittlere Zone
dér neritisehen Region vertritt.

Die Bcschreibung dér neuen Arten

Venus (Clausinella) ((Miocl\nusinella)) kautskyi n. sp.

T. T. Fig. 3—G.

Die neue Art Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi
n. sp. weist eine lángliche Gestalt auf. Dér Hinterrand lauft ziem-
1 ieh steil ab, er ist abgestutzt und falit nach aussen. Dér Unter-
rand ist konvex gekriimmt. X)er Vorderrand bildet unter dem Wr

ir-

bel keine sehr konkave Linie, er falit fást gerade ab. Auf dér lin-

ken Klappe geht dér Vorderrand mehr gebogen in den Unterrand
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uber als auf dér rechten, ayo eine schwaeh entwickelte Ecke zu
seken ist. Dér Innenrand dér Klappen ist gekerbt. Die Kerbung
geht manehmal — besonders vorne — fást bis zum Wirbel liinauf
und ist im allgemeinen ziemlich stark entwickelt. Die Skulptur be-
sték t aus 20—25 konzentriselien, dicht nebeneinander stehenden
Lamellen. Die Lamellen stehen in dér Wirbelregion von einander
mehr entfernt als im unteren Teil dér Schale, sie werden bláttrig
und sind gleichmassig entwickelt. Sie sind naeh oben gerichtet.

Zwischenlamellen sind keine vorhanden. Wo die Schale abgewetzt
ist, sehen wir auch eine sehr feine Radialskulptur. Die Lunula
ist gut zu erkennen und von dér Schale scharf abgegrenzt. Die
konzentriselien Lamellen erseheinen im Lnnula-Feld auf beiden
Klappen als sehr feine Streifen. Die Area ist verhaltnismassig
gross, auf dér rechten Klappe breiter, als auf dér linken. Interes-

sant ist die Erscheinung, dass wahrend das Areal-Feld dér linken

Klappe vollkonimen glatt oder höchstens kamu sichtbar gestreift

ist, dasselbe dér rechten Klappe von feinen, jedocli gut entwickel-

ten Streifen bedeckt wird, die den Waehstumslinien entsprechen.

Dér Wirbel liegt ungefahr im ersten Drittel dér Schale und ist

massig gewölbt. Das Schloss isi recht gut entwickelt. In dér rech-

ten Klappe besteht es aus cinem lamellenartigen Vorderzahn ei-

nem kraftig entwickelten Hauptzahn und einem hifiden, langli-

chen, nach hinten gerichtefen Hinterzahn. Dér Vorderzahn liegt

nieht ganz nahe dem Rande dér Sehlossplatte. Dér Hauptzahn ist

nicht auffallend kraftig entwickelt. Dér Hinterzahn weist eine Bi-

fiditat auf.

In dér linken Klappe ist dér Vorderzahn kraftig entwickelt,

stark nach vorne gerichtet und ein wenig gebogen. Das Vorder-

zahnchen, welches die Sektion Mioclausinella charakterisiert, lásst

sich genau erkennen. Dér Hauptzahn ist kraftig entwickelt, drei-

eckig, nicht gespaltet. Dér Hinterzahn ist ziemlich stark entwik-

kelt.

Dér Sinus ist mit einem gleichschenkel i gén, fást gleichseiti-

gem JJreieck zu vergleichen. Die Mantellinie liegt bei Venus kaul-

skyi vöm Unterrand dér Schale ziemlich entfernt. Dér vordere

Muskeleindruck ist etAvas grösser und langlicher als dér hintere.

Von Rárospuszta sind mir 75 Exemplare von Venus kautskyi

bekannt, darunter 41 linké und 34 rechte Klappen. Die kleinste

Klappe misst 3.4 mm in dér Lángé und 3 mm in dér Höhe, die

grösste 21 mm in dér Lángé (die Höhe ist bei diesem Exemplar
nicht zu messen). Eines dér grösseren Exemplare ist 19 mm láng

und 16.5 mm hoch. Abb. 3 u. 6 sind Klappen von Mittelgrösse.

Bei den durehschnittlichen Exemplaren betragt die Lángé 15 mm
und die Höhe 12 mm.

Unter den zahlreiehen Klappen ist eine Variabilitat von

mehreren Eigenscbaften zu beobacliten. Eine interessante Erschei-

nung liegt darin, dass an dér Stelle des einen fiir die Sektion Mio-
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clausinella charakteristischen Záhnchens nn einigen dér Ráros-

pusztaer Exémplare 3 Protuberanzen zu seben sind. Da, wie K a u t-

s k y es bereits in seiner Monographie (2) bewies, in dér Stam-

mesgescbichte dér Veneriden gerade an dicsér Stelle eine Entwick-

lung und dadurch wichtige Vera'nderungen vor sieh gehen, kann
diese Variabilitat von Venus kautskyi nicht als besonders charak-

teristisch.es Artmerkma] aufgefasst werden. Eine Variabilitat tritt

auch in dér Lage des Hinterzabnes auf. Er íiegt námlich maneh-

mal deni Oberrande naher, als bei den durchscbnittlicben Exem-
plaren. Eine Tatsache, die wieder daranf hinweist, dass im Laufe
dér Phylogenese hier die wichtigsten Verandernngen auftreten,

infoige dérén bei diesen Formen hier eine Variabilitat bobén Gra-

des zu beobachten ist. Eine Variabilitat ist aber aueb in dér Ge-

stalt von Venus kautskyi festzustellen. Die Fönn dieser Art ist

auffállig mehr verlángert als bei den übrigen Clausinella- Arten.

Es kommen jedoch Exemplare vor, die eine mebr bobé oder mebr
verlángerte Form besitzen als die normalen. Auch dér Wirbelwin-
kel kann an manchen Exemplaren etwas anders, ineistens kleiner

sein. Und auch die Skulptur weist eine Variabilitat auf insofern,

als die Lamellen manchmal nicht so dicht nebeneinander steben.

Es ist interessant diese neue Form einerseits mit Venus (Clau-

sinella) (Mioclausinella) amidéi var. tauratava, andererseits mit

Venus (Clausinella) (Chamelaea) gallina L. (== V. stHatnia Da
Costa) zu vergleichen. Mit Venus amidéi selbst babén wir eigent-

1 i eb nicht viel zu tun, da diese Form erst im Pliozán auftritt. Var.

tauratava ist aus dem Helvet bekannt. Znerst ist zu bemerken, dass

die Gestalt von Venus kautskyi viel lánglicher ist, als die von samt-

lichen übrigen Mioclausinella-Arten. Die bis jetzt bekannten Mio-

clausinella-Arten besitzen allé námlich eine mehr abgerundete Form.
Die Venus kautskyi steht ihrer Gestalt nach dér Venus (Clausinel-

la) ((Chamelaea )) galling am nacbsten. Da — wie auch untén noeh
zu ersehen ist — auch andere Merkmale von Venus kautskyi an V

.

gallina erinnern, glaube ich, dass sie eine Form dér Sektion Mio-

clausinella darstellt, welche sozusagen ein Verbindungsglied zwi-

schen den Sektionen Mioclausinella und Chamelaea reprasentiert,

obwobl sie noeh völlig die Merkmale dér Mioclausinellen besitzt.

Ihr Hinterrand láuft steiler ab als bei V. amidéi und var.

tauratava, jedoch nicht so steil wie bei V. gallina. Bei V. kaut-

skyi falit dér Hinterrand nach aussen, wahrend er bei V. gallina

nach innen falit. Dér Unterrand von V. kautskyi entspricht im
grossen und ganzen dem von V. amidéi var. tauratava, ist aber
mehr konvex gekrümmt als bei dér Venus gallina. Dér Vordér
rand ist gerade Avie bei V. amidéi und var. tauratava und nicht

konkav wie bei V. gallina. Die Kerbung des Innenrandes ist stiir-

ker entwickelt als bei V
.
gallina. Ihr Entwicklungsgrad entspricht

ungefíihr dem bei dér V. amidéi.

Dér Vorderzahn dér rechten Klappe ist etwas kraftiger ént-
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wiekeit als bei V . amidéi var. tauratava aus dem Wiener Beeken
und liegt dem Rande dei Schlossplatte nieht so nahe wie bei die-

ser Form. Wáhrend sich dér Vorderzahn bei V. amidéi var. tau-

rátává ganz dem Rande dér Area anschmiegt, liegt er bei V. gal-

lina davon etwas weiter entfernt. Die Lage des Vorderzahnes dér

rechten Klappe bei V kautskyi liegt ungefahr zwischen den bei-

den erwahnten Formen. Dér Hauptzahn ist nieht so kraftig ent-

wiekelt wie bei V. amidéi var. tauratava. Seine Entwieklung und
Lage entspricht vollkommen dér des Hauptzahnes von V

.
gallina.

Dér Hinterzahn dér linken Klappe ist etwas starker entwickelt.

als bei V. amidéi var. tauratava.

Wie es nun aus allén diesen Tatsachen zu ersehen ist, repra-

sentiert die neue Form Venus kautskyi eine Art dér Mioclausinel-

len, welche in manchen Merkmalen an Venus gallina erinnert und
so tatsachlich einen Übergang zn dér Sektion Chamelaea darstellt.

Ich erlaube mii* dicse neue Form nach Herrn Dr. Fritz
Kautsky zu benennen, dér neulich die Veneriden des Wiener
Beckens in einer vollkommenen Monographie beschrieben und mir
auch diesmal in meinen Studien weitgehendst gebolfen hat, wofiir

ich ihm auch an diesel* Stelle meinen innigsten Dauk ausspreche.

Paphia pappi n. sp.

Taf. I, Fig. 1—2.

Von diesel* neuen Art ist léidéi* nur eine Klappe gefunden

worden, dérén Erhaltung auch nieht ganz tadellos ist. Trotzdem ist

es zu ersehen, dass diese Form mit keiner bislier hekauntén Paphia-

Art zu identifizieren ist, sodass ich sie als eine neue Art betrachte

und nach mernem hochverehrten Chef, dem Herrn Prof. K a r 1 v.

P a p p Paphia pappi benenne.

Die Sehale ist dünn, stark verlangert. Besonders dér Vorder-

teil ist auffallend láng. Dér \
r

ovderrand ist oben ziemlich konkav,

dér Unterrand — soveit er erhalten geblieben ist — elliptisch ab-

gerundet, dér Hinterrand láuft gerade ab. Am Hinterteil dér Klap-

pe ist eíné ziemlich scharf entwickelte Kanté zu erkennen. Die

Anssenseite dér Klappe ist mit feinen konzentrischen Streifen gé-

ziért. Die Area ist stark verlangert, ebenfalls ist auch die Lunu-

la sehr láng und von dér Sehale scharf abgegrenzt

Das Schloss ist ein typisches Paphia-Schloss. Dér Schlossrand

ist schmal, die Ziiline stchen ziemlich dicht und divergieren. Dér

Hauptzahn ist stark hifid und nach vorne gerichtet. Da auch dér

Vorderzahn ziemlich schief stelit, divergieren die beiden Zahne

verháltnismássig stark.

Die Art steht dér Paphia waldmanni Kautsky noch am
nachsten. \'on diesel* unterseheidet sie síeli vor allém in ihrer viel

mehr verlangerten Gestalt. Dér Vorderrand ist mehr konkav als bei
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dér P. wáldmanni. Dér Hinterrand ist bei P. waldmanni gebogon,

wáhrend er bei P. pappi — wie ich oben schon erwahnt habé —
gerade ablanft. Lunula und Area sind bei P. pappi bedeutend lan

ger als bei P. waldmanni. Die Kanté am Hinterteil ist nicht so

scharf entwickelt wie bei dér neuen Art. Die Bifiditát des Haupt-
zahnes ist bei P. pappi grösseren Grades als bei P. waldmanni

.

Auch in dér Lage dér beiden Zahne ist ein Untersehied, sodass sic

starker divergieren als l*ei P. waldmanni.

Ervilia miopusilla n. sp.

Tat. I Fig. 7-8.

1870. Ervilia pusilla P li i I i p p i. Hoernes (8.) p. 75. T. III. Fig. 13.

1T o e r n e s niramt au, dass die Formen des Wiener Beekens,

völlig mit den Exemplaren von Philippi übereinstimrnen. Di
ieh in dér Sammlung dér geologisch-paláontologischen Abteilung
des Naturhistorischen Museums in Wien mehrere Exemplare von
Philippi gesehen habé, scheint mir diese Auffassung unrichtig

zu sein.

Jedenfalls konnte ieh feststellen, dass die Exemplare von
Rárospuszta vollkommen mit denen aus dem Törtön des Wiener
Beekens íiberstimmen. Die Beschreibung von Hoernes ist völlig

richtig, sodass ich hier kei ne neue Beschreibung gébén will. Auch
Cossmann und Peyrot (!).) bemerken, dass die Formen von
Hoernes nicht mit Ervilia pusilln Philippi identisch seien.

Zu demselben Résül tat kommen Dli f u s und D a u t z e n b e r g
(10). Sacco (11) fii h rt die Art unter den Namen Ervilia casta

nea Montagn var. zibinica D o d ériéin auf. Ob das richtig

ist, konnte ich nicht entscheiden. Friedberg (P2) zicht die For-

men dagegen wieder zusammen.
Pa ich keine Gelegenheit hatte Exemplare von verschiedenen

Gebieten zu untersuchen, stellte ich nur soviel fest, dass die For-

men von Rárospuszta vollkommen mit den Exemplaren aus dem
Wiener Becken übereinstimrnen und von denen von Ervilia pusilln

Philippi zu trennen sind. Solange eine ausführlichere Bearbei-

lung diesel* AD nicht unternommen wird, möchte ich vorlaufig

die Exemplare von Rárospuszta mit den Exemplaren aus dem Wie-
ner Becken unter den Namen Ervilia miopusilla einführen.

# # *

Zum Schluss möchte ich mich bei dér Direktion dér geologisch

palaontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in

Wien, insbesonders beim Herrn Direktor Prof. Dr. F r. Trauth
und Frau Sekretar L. Adametz herzlichst bedanken fii r die Er-

lauhnis, das wertvolle Tertiárvergleichsmaterial des Museums be

nutzen zu dürfen.

Aus dem geolog. Inst. d. Univ. Budapest.

Direktor Prof. Dr. K. v. Pap p.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLÁRUNG.

1. Paphia pappi n. sp. kívülrl — von aussen C\z eredeti példány

mintegy 22 mm hosszú. — Lángé des Originals etwa 22 mm.)
2. Paphia pappi n. sp. Zár. — Schloss. (Ersen nagyítva, — Stark ver-

grössert.)

3. Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi n. sp. Jobb tekn kí-

vülrl. Az eredeti példány mintegy 13 mm hosszú. — Rechte

Klappe von aussey. Lángé des Originals etwa 13 mm.
4. Ugyanaz belülrl. — Dasselbe von innen. (Ersen nagyítva. Stark

vergrössert.)

5. Bal tekn belülrl. Linké Klappe von innen. (Ersen nagyítva. Stark

vergrössert.)

6. Bal tekn kívülrl. — Linké Klappe von aussen. (Az eredeti pél-

dány kb. 16 mm hosszú. — Lángé des Originals etwa 16 mm.)

7. Ennlia miopusilla n. síp. kívülrl .— Von aussen. (Az eredeti pél-

dány hossza kb. 4 mm. — Lángé des Originals etwa 4 mm.l

8. Ugyanaz belülrl. — Von innen.

Phot: Dr. Kesselyák A.
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:

A rárospusztai homokos réteg' faunája.

Die Fauna dér sandigen Schieht von Rárospuszta.




