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FUSUS XORICUS XOV. SP. A REMETEHEGYI DACHSTEIN
]\IÉSZKÖBÖL.

Irta: Bnrtkó Lajos dr.

FFSUS XOIHCUS N. SP. APS DEM DACHSTEINKALKSTEIN
DES REMETEBERGES.

\'oii Dr. L. Bartkó.

A budapesti Remetehegy, az alpi triász leggazdagabb nori

korú kövületlelöhelye. Az innen eddig ismert 105 állatfajta közül
GO a csigák osztályába tartozik. Ez a nagy többség szabja meg a
fauna egész képét, mely határozottan paleozóos jelleg.

Ábra: Fusus noricus nov. sp. elölrl (a.) és hátulról (b.) nézve.

(Fényképezte: Dömök T.)

Annál meglepbb volt, midn az ismert feltárás törmelék lej-

tjén, a holostomata szájnyílásii csigák társaságában, egy nagyon
jó megtartású siphonostomata is elkerült, mely már sokkal inkább

a harmadkorra emlékeztet. Óvatos preparálással sikerült a kemény
kzetbl majdnem teljesen ép állapotban kiszabadítanom ezt a szép

kövületet. Jellegzetes vonásai alapján kétségtelenül a Fusus genus-

ba kell sorolnunk ezt a csigát, melyet a FossUium Catalogus alap-

ján is új fajtának határoztam meg. Minthogy a remetehegyi mészk
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kétségtelenül nori korú, valamint az a tény, hogy eddig ebbl a

szintbl Fnsiis-t egyáltalában nem ismerünk, arra az elhatározásra

vezetett, hogy ennek az új kövületnek Fiisns noricus nevet adjak.

Leírása a következ:

Genus: Fusus Lám.

Fiisus noriciis nov. sp.

Nyolc kanyarnlatból álló orsó alakú ház magassága 57 mm.
A kanyarnlatok magassága átlag 2 mm-rel növekszik, az utolsó pe-

dig, kissé balra hajló szifócsvé nyiilik meg, mely ez esetben 10 mm
hosszú. A szájnyílás jellegzetes Fnsns szájnyílás. Az ntosó négy
kanyarulat hosszanti bütykökkel díszített, melyek felfelé, az elz
kanyarnlatok varratai felé ellapnlnak, peremi csomókat alkotva.

Az ábrázolt példány héjas megtartású, ezért az els négy kanyarn-
laton nagyító alatt, az igen vékmiy kereszt csíkozás is felismerhet.
Legfontosabb vonás a már említett szifócs tökéletes kifejldése,

mert a triászkor! Sijjhonostomata csigáknál csupán a megnyédt
ntolsó kanyarnlat hátsó illetleg oldali nézete adja ezt az alakot.

Triászból ily tökéletesen megmaradt, szifócsöves csigát egyáltalá-

ban nem ismerünk.
A Fusus-ok féi terjedése a harnradkorra és a jelenkorra esik.

Els, eddig eléggé bizonytalan nyomaival a triászban találkozunk,

a jura- és kréta-korszakokban viszont már eléggé elterjedtek. Triász

korszakból a következ Fnsns fajták kerültek eddig el:F. Montifj-

lijijanus, Franciaországból a réciai-, F. carhuitus, a déli alpok karni,

F. nodosocarinat US a veszprémi márgálról, tehát szintén a karni

szintekbl írták le. A többi fajtát azóta más genusokba helyezték

a bizonytalan megtartásnk miatt. A család többi tagját, különösen

a Falaeotriton gennst is áttekintettem, de ezeknek egyik alakja sem
hasonlítható a remetehegyi lelethez. Úgyszintén nem találtam meg-
közelítleg sem hasonló alakot sem az esinoi, sem pedig a st. cassi-

ani fannában, holott a többi kövület ezekkel a külföldi elfordnlá-

sokkal mntat közelebbi rokonságot. Az új sp.-nek végeredményben
ketts jelentsége van. Egyrészt az eddigi kétséges töredékek ntán

biztos támiiontnl szolgál a Fnsus-ok triaszkori elterjedéséhez, más-

részt pedig kapocsul szolgál a nori korú elfordnlásával a fels tri-

ász mélyebb és magasabb szint elfordnlá«ok között. Csnpán egy

példányban került el, tehát ez is a ritka leletek közé tartozik, mint

a Remetehegy sok más kövülete.

A világhír, gazdag lelhely tehát ismét gyarapodott egy új

kövülettel. Ha a már régóta elhagyott hánya életveszélyes, lógó

szikláit lerobbantanák, biztosan megint elkerülne több új kagyló.

^ csiga és ammonita, az említett 105 illetleg most már 106 tagból

álló lista lényegesen emelkedhetnék. A mostani törmelékbl már
annyira ki vannak szedve a kövületek, hogy sokszor hosszú ideig,

a sok egyed-számmal bíró fajok közül sem tndnnk egyetlen egyet

sem kikalapálni.
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Dér Remetebei-fí bei Budapest ist die reichste Fundstelle von
norischeii Fossilien in dér alpinen Triasprovinz. Von dieser Fund-
stelle sind bis jetzt 105 Forinen bekannt, von denen GO zu den Gast-

ropoden gelioren. Diese IMehrheit charakterisiert das ganze Bild
dér Fauna, die zweifslsohne ein ausgesprochenes palaozoisehes Ge-
priige aufweist. Um so auffallender war mm, als in dér Gesell-

scliaft dér Holostoinaten aueh eine Selinecke zum Vorseliein kani,

die zu den Siphonostoniateu gereehnet werden muss. Sie erinnert

namlich vielinehr an die tertiareu Forinen. Das Exemplar ist sebr

giit erlialten geblielieii und konnte völlig lierausprápariert Averden.

Auf Grnnd ihrer eharakteristischen IMerkmale konnte es zAveifel-

sohne festgestellt werden, dass Avir es liier mit eineni Fusus zu

tun habén. Die Form erAvies sich als eine neue Art, die ich unter
dem Xamen Fusus norieus in die Literatur einführen niöchte.

Diese neue Art inöchte ich mit Folgendsm beschreiben.

Das spindelförmige Gehiiuse besteht aus 8 Windungen, seine

Höhe betragt 57 mm. Die Höhe dér einzelnen Windungen nimmt
immer um je 2 mm zu. Die letzte Windung ist zu eine ein Avenig

iiach links gebogenen Kánál (Sipho) A^erlangert, dessen Lángé 10

mm betragt. Die Mündung besitzt die eharakteristischen Eigen-

schaften einer Fusus-lNIündung. Die letzten 4 Windungen sind mit
Langsknoten A^erseheii, die nach oben zu, gégén die Xiilite dér Amr-

igen Windungen flaeher Averden und Randknoten bilden. Da das

Exemplar sehr gut erhalten ist, konnte unter dér Lupe an den

ersten 4 Windungen eine sehr feine Querstreifung festgestellt

AAerden. Das Aviehtigste Merkmal dieser Form ist die vollkommene
Ausbildung des bereits erAvahnten Kanals. Ans dér Trias Avar bis

jetzt keine Schnecke mit einem so Amllkommen entwickelten Ká-
nál bekannt.

Die neue Art besitzt alsó von ZAvei Gesiehtspunkten aus be-

trachtet eine grosse Bedeutung. Sie liefert namlich einerseits

einen sicheren Anhaltspunkt für die triadisehe Verbreitung dér

Gattung Fusus, ándererseits bildet sie mit ihrem norischeu Al-

tér ein Verbindungsglied zAvischen den bis jetzt bekannten kar-

nischen und rhatischen Vorkommnissen.

Felels kiadó; Dr. Papp Ferenc. — Mérnökök Xycmdája, Bpest. 5920/


