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MELANOPSISOK VÁLTOZÉKONYSÁGA.*

Irta: Strausz László dr.

A pannoniai kori rétegek faunájában három molluszka genusz

uralkodik: Congeria, Limnocardium és Melanopsis. Szintbeosztásuk-

nál ezek közül fleg az els kettt vehetjük tekintetbe, mert a

Congeriák egyes fajai nem voltak hosszú életek s így minden
kisebb idegységen belül is más-más fajokat találunk, a Limno-
cardiumok-nak pedig igen nagy a geográfiái elterjedése, nemcsak
a ma felszínen feltárt partszegélyi üledékekben, hanem medencék
belsejének (mélyfúrásokból ismert! üledékeiben is s így néha tá-

voli párhuzamosításokat is lehetvé tesznek. A Melanopsisok-nak
elnye a másik két genusszal szemben, hogy rendesen jobb megtar-
tásban és nagyobb példányszámban találjuk a pannóniai képzdmé-
nyekben, mégis a szintmeghatározásoknál alig jöhettek számba két,

a sztratigrafus szempontjából rossznak mondható
,
tulajdonságuk

miatt: mérhetetlenül változatosak s ezért nehéz és sokszor bizony-

talan a meghatározásuk, azonkívül legtöbb fajuk igen hosszú élet.

Ez a két tulajdonság azonban esetleg egy közös okra vezethet visz-

sza: nagy az alkalmazkodó képességük, ezért minden küls válto-

zásra, behatásra reagálnak, de nem pusztulnak el.

A fosszilis Melanopsis-ok változékonysága közismert; tudo-

másom szerint három különböz magyarázatával próbálkoztak a

paleontológusok. Már 1872-ben Fuehs (1.) egy speciális esetben

részletesen tárgyalja s a növényeknél ismeretes hybridizációval ill.

az embernél elforduló fajta- (vagy rassz-) keveredésekkel párhuza-

mosítja ezt az édesvizi és félsósvizi molluszkáknál megfigyelt nagy
formagazdagságot. A Melanopsis impressa és M. vindobonensis közti

„basztard”-nak tartja a M. martiniaria- 1, mert

1. termetre, alakra a kett közt középen áll,

2. mindkettbe átmeneteket képez,

f. nincsenek határozott, állandó faji bélyegei,

4. igen hajlik monstruozitósokra. (Lásd í képet.)

Két évvel késbb Brusina csak futólag említi (2.), hogy
M. costata (Wenz-nél hibásan M. abbreviuto cosmanni, Pal-
1 a r i-nál (4.) helyesen M. cosm,anni) és M. bonéi közt, mert a

M. costata elssorban ott veszi fel ezt az átmeneti jelleg termetet,

ahol vele együtt elfordul az alacsonyabb és kövérebb il/. bonéi

is, míg másutt karcsúbb és magasabb. Penecke 1884-ben (5.)

szintén foglalkozik a Melanopsis-ok variabilitásával s ha nem is

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1941. jún. 4-én tartott

szakülésén.
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mondja ki határozottan, érezhetleg hybridizációra gondol. Ellen-
ben az újabb szerzk, valószínleg a zoológusok ellentmondásaitól
befolyásoltatva, rendesen nem okolják meg az átmeneti alakok fel-

léptéi, csak futólag megemlítik. így Lörenthey (6. p. 209) és
Troli (7. p. 61) egyszeren megemlítik, hogy M. bouéi és M. ptjg-

maea átmeneteket képeznek egymásba; holott a két faj egyike tel-

jesen síma, a másik ersen bordás-bütykös, tehát az „átmenet” a
kett közt nem valami természetes, egyszer jelenség. Toula se
foglal határozottan állást, bár átmeneteket ábrázol (17.)

Másik magyarázata ilyen átmeneteknek Xeumayr és Paul
(8. p. 38.) monográfiájában szerepel; k is a M. bouéi-pygmaea át-

menetekre hivatkoznak (Fuchs megfigyelései nyomán) s okául
azt tételezik fel, hogy közös, sbl származhatott le a két, egymástól
annyira eltér külsej, de az átmenetek tanúsága szerint mégis
rokon faj.

a b. c. d.

1. kép. a: M. vindobonensis; b: és c: átmenetek; d: M. impressa.

A variabilitás harmadik okául azt hozzák fel, hogy az édes

és félig sós vizek nagy fizikai és kémiai változásai eredményezték

a Melattopsisok formagazdagságát. P é r e s. szerint (9. p. 312—321)

a marokkói recens MelanopsTs-ok (pl. M. bedet P 1 r y) kisebbek,

alacsonyabb spii’ával és kisebb bordaszámmal, mint a velük fajilag

egyez szubfosszilis alakok (. M douttei, M. peront,óta Plry); utób-

biak azért fejldtek ersebbre, cifrábbra, mert akkor még bvebb
és oxigén-dúsabb volt a patakok vize. J e k e 1 i u s hangsúlyozza

(10. p. 91), hogy M. pyrurn
( és M. pterochila elválasztása (mint

Szlavóniában is) igen bajos, mert a két faj átmegy egymásba; okul

azonban csak a vizek változatosságát mondja (10. p. 42—44).

Jól ismert példája a Melanopsis-ok mérhetetlen változatossá-

gának M. parreyssi M ii h 1 f. és rokonai a Nagyvárad melletti

Püspökfürd melegforrásainak vizében, ill. üledékeiben (Brusina
11.). Ezeknél még zoológusok is gondolnak valami rasszkeveredés-

félere. Minthogy azonban a recens zoológiái anyagokban hvbridek

ritkák (1. pl. 15, 16.) ténylegesen nem is ismeretes korlátlan szapo-

rodásképesség (fajok közötti) hybridek létrejötte, ezt a jelenséget

a paleontológia számára se akarják engedélyezni.
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Nem tagadhatjuk, hogy a zoológusok tárgyi megfigyelései

(ill. ilyenek hiánya) jobban jöhetnek számba a kérdés eldöntésénél,

mint paleontológusok elmefuttatásai. Azt azonban nem mondhatjuk,

hogy ez tisztán elméleti vita, gyakorlati fontosság nélkül, s hogy

a paleontológus elégedjen meg a tapasztalati anyag rögzítésével.

Arról tudniillik nem lehet szó, hogy minden példány kövületet le-

írjunk és ábrázoljunk (st elnevezzünk), hanem a megfigyelt válto-

zatos anyagból válogatnunk, kiemelnünk kell. S ez a válogatás

máris állásfoglalást jelent a „hybridizáció vagy variabilitás” kér-

désében. Ha az elbbiben hiszünk, leírjuk a két szélsséges alakot,
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két nevet adunk s jellemezzük a keveredés irányait. Ha tagadjuk a

keveredés lehetségét: leírjuk a középs alakot, egy nevet haszná-

lunk s a széls alakokat csak mint a középtl való eltéréseket jelle-

mezzük. Nézzünk egy-két esetet s a zoológusoktól ajánlott grafikus

ábrázolással próbáljuk a feladatot szemléletessé tenni. A várpalotai

fels pannóniai rétegekbl gyjtöttem M. sturi példányok utolsó és

utolsóeltti kanyarulatán megfigyelt díszítettséget ill. tüskésséget
tünteti fel a 2. kép. A tiiskésség fokát puszta számokkal jelle-
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meztem, összadva a két kanyarulaton a tüskék (csomók, bor-

dák) számát s ersségük szerint 0.5, 1, 1.5, 2-vel szoroztam ez össze-

get; természetesen ez az értékelés szubjektív s csak viszonylagos,

egy-egy megfigyelési sorozatra vonatkozhat. A tüskésségre jellemz
számértéket mérem fel a vízszintes tengelyre, a gyakoriságot (pél-

dányszámot) a függélyes tengelyre. Az uralkodó alak jellegeinek

megfelel helyet jelzi a görbén az X jel.

Másik szokott ábrázolási módon tüntetem fel M. impressa

var.-nál (Csót és Bakonyság közt lev lelhelyrl) a termet karcsú-

ságát az utolsó kanyarulat magasságának és szélességének viszony-

számával, a vízszintes tengelyre mérve, míg a függélyes tengelyre

az utolsó kanyarulat kereszt-gerincének viszonylagos helyét ki-

fejez számot (az utolsó kanyarulat egész magasságához viszo-

nyítva) mértem s az egyes kockákban a példányszámot tüntetem
fel (3. kép). Az uralkodó alak helyét itt az aláhúzott szám
jelzi. E két esetben nem is vitatható, hogy a középs alakokat
kell normálisnak, típusnak tekintenünk s a tle eltér (és pedig

4. kép. M. oxyacantha, M. kurdica és átmeneteik.

igen különbözen, minden irány felé eltér) formákat kisebb fontos-

tosságú változatoknak tekintjük. Természetesen ezek az eltérések

nem mindig ilyen csekélyek, hanem nagyok is lehetnek, fleg ha
nem egyetlen lelhelyet veszünk tekintetbe, hanem egymástól tér-

ben, esetleg idben is lényegesen eltér faunákat; de ha ezeknek

külön varietas-nevet adunk is, keletkezésüknek magyarázatához elég

az egymástól különböz környezet fizikai behatásait vagy bizonyos

abarráns bels adottságokat feltételeznünk.

Találunk azonban egészen más jelleg eseteket is. Két rokon

habitusú Melanopsis faj a tüskés M. oxyacantha és a tüskéket csak

utolsó kanyarulatán visel M. kurdica. Sok lelhelyen együtt szere-

pel e két faj s ilyenkor az alakok egy részénél a paleontológus nem
tudja könnyen eldönteni, hogy egyes nem tiszta jelleg példányokat

melyik fajhoz soroljon, mert a M. oxyacantha típusánál kevésbbé,

a M. kurdica típusnál ersebben tüskések, tehát középalakok. (4.

kép.) Grafikusan feltüntetve (5. kép.) a vízszintes tengelyen az utolsó-

eltti és az azeltti kanyarulat bütykeinek összege, az igen kis,

gyenge tüskéket, vagy csak ráncocska alakjában jelentkez bordákat

fél vagy negyed értékben számítva; függélyes tengelyen a példány-

szám.

Ha az elz két példában szerepl módon a tulajdonságaira

nézve középs alakot írnok le s neveznék el típusul, mely alak itt

legritkább (míg az elbbi példákban leggyakoribb volt a középalak
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a megfigyelt példányok közt), akkor legalább is azt a hibát követnk
el, hogy a lényegtelent emelnk ki a fontosak közül, az elmosódottal

jellemeznk az éles, határozott eseteket* A jelen esetben mégis el

tudok képzelni egy magyarázatot a keveredés kizárásával is. Mint-

hogy a két alak tényleg sokban hasonló, feltételezhetjük, hogy vari-

etásaik egymás felé is közelednek a tüskesség fokát illeten s össze-

téveszhetk; a „középalakok” részben M.oxyacnnthák, részben M.kur-
dicák, tehát ha helyesen szétválasztanék a két fajt, a következ
görbét kapnók (6. kép.) (Teljes vonal: M. kurdica; szaggatott vonal:

5. kép.

6. kép.

M. oxiacantha; pontozott vonal: M. kurdica és M oxyacantha vona-
lának összetevdött értéke a középs részében, ami az elbbi grafi-

konon az egységes vonal e részének felel meg). Persze a középalakok
értékelésétl függetlenül a paleontológus a két (X jelzés) szélssé-

ges formát fogja fontosabbnak tartani és névvel megjelölni.

Következ példánkban azonban már nem rokon-alakú, nem
közelálló típusú fajok átmeneti példányairól lesz szó. A M. boáéi
és M. pygmaea átmeneteit már említettük (Budapestrl és Bécs
környékérl): most egy Pápa és Nagygyimót közt a Congeria
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nngula caprae-s szintbl gyjtöttem Melanopsis bouéi-pygmaea
anyag díszítettségét, bütykösségét tüntetem fel a következ
grafikonon (vízszintes tengelyen az utolsó és utolsóeltti kanya-
rulat díszítettsége olyan módon számítva, mint az els rajzon
M. sturi-nál; függélyes tengelyen a példányszám. A M. pygmaea
síma, díszítetlen példányainak száma végtelen, erre utal a grafi-

konon a oo jel, a görbén persze ez nem tüntethet fel). A két x nem
csak a két leggyakoribb, hanem feltétlenül a két legjobban jellem-

zett, leghatározottabb tulajdonságú és sok más lelhelyen is meg-
ismétld alakot mutatja, ezek helyett nem írhatunk le egy hatá-

rozatlan, elmosódott középalakot, melynek ritkaságát a grafikon

egyáltalában nem tudja megfelelen kiemelni, csali milliomodokban

volna ez megadható egy nagyobb terület sok lelhelyét számítva.

(7. kép.)

X

Ha ugyanezen két fajnál a termetet is feltüntetnék a bordá-

zottság mellett, ilyenféle eredmény jönne ki (nem pontos kiszámítás,

hanem csak becslés alapján). (S. kép.) (Vízszintes tengelyen-'a tüskés-

ség foka az elbbi módon feltüntetve, a függélyes tengelyen a termet

jellemzésére az egész héj magasságának és szélességének arány-

száma; a kockákban a gyakoriság foka: igy == igen gyakori, gy ==

gyakori, r = ritka).

Ebben az esetben én nem látok más lehetséget, mint a x jel

két szélsség típusul választása mellett átmeneti alakoknak ne-

vezni a közbülsket, mert ha még a M. bouéi-nál lehetséges is a faj

határainak bizonyos bvítése a kevésbbé díszített formák felé, a M.
pygmaea teljesen síma alakjával egy fajba préselni ket lehetetlen

s ha a hybridizáeiót tagadjuk is, akkor se vehetjük be a M. pygmaea

faj jellegei közé, hogy „néha kissé bordás ill. vonalkázott felszínnek

hol a fels, hol az alsó kanyarulatok”, hanem ezt a jelenséget

abnormitásnak fogjuk nevezni, s ezzel nem magyaráztunk meg
semmit.
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De mint még látni fogjuk a következkben, némelyik Mela-

nopsis faj nem csak egy, hanem több másik faj felé is mutat át-

meneteket; ilí. bonéi pl. a ilí. pygmaea, M. confus.a, ilí. cossmanni ill.

abbreviato, M. oxyaccintha felé; ilí. oxyacantha a ilí. bonéin kívül a

ilí. kurdica felé is. Ilyen komplikált átmeneteket csak háromdimen-
ziós koordináta-rendszeren lehetne feltüntetni s a gyakori alakok

maga*
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tetraéder-csúcsokban, vagy esetleg gömbfelület szabálytalanul el-

szórt foltjain helyezkednének el, míg a leírandó középalaknak meg-
felel helyen üresség volna.

Felsorolom még az általam utóbbi idben tanulmányozott
Bakony—Balaton környék pannoniai faunáiban elforduló Melanop-
sis-ok változékonyságának néhány érdekesebb esetét.

A ilí. bonéi mindenütt igen változatos termet faj; Hand-
mann (12.) jórészt külön fajoknak írta le a ilí. bouéi változatait,

Troli (7.) és IVenz (3. p. 2671—2682) majdnem valamennyi ilyen

alakot újra bevonta a fajba. Magam élesen megkülönböztethetnek
tartok legtöbb dunántúli lelhelyen két ilí. bonéi változatot. Egyik
a zömök vagy közepesen karcsú dupla csomó-soros vagy bordás
M. bonéi bouéi. (Ezzel azonosítom a ilí. sturi Fuchs fajt is, mely
hasonló díszítés ill. csak valamivel hegyesebbek a tüskéi és nem
karcsúbb termet, mint amilyen a típusos ilí. bouéi-nek megfelel;

W e n z-né'l 1. c. p. 2835—36-on tehát helyesbítendnek tartom a ilí.

sturi nevét ilí. bonéi-ra). Másik a karcsúbb, nagyságban még jobban
ingadozó, de állandóbb arányú, egy bütyök-soros ilí. bouéi turrita-

affinis (ezt nem követend névként jelölöm meg, csak a Hand-
m a n n-féle ábrák és leírásokra hivatkozásként, 1. Handmann
12. p. 32. Pallar y-nál (4.) nevük ilí. hispidulo és ilí. subaffinis,
Wenz (3)- mindkettt bevonja a ilí. bouéi faj alaptípusába).

EeháJny olyan lelhely azonban a Dunántúlon is van (pl. Zalagalsa),
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ahol ez a két típus egymásba fokozatos átmeneteket mutat, pl. tel-

jesen turrita termet mellett nem ers dupla csomósor is fellép.

Az átmenetnek ezrt az esetét szerintem egyforma joggal tekinthetjük

akár valamiféle rasszkeveredésnek, akár egyszer variabilitásnak.

A M. bonéi fajnak más, érdekesebb változatait találtam a Pápa
és Nagygyimót közti gazdag lelhelyen. (9. kép.) Itt is elfordul a

M. bouéi dupla csomósoros (9. a.) és a M. bouéi turrita-affinis kar-

csúbb egycsomósoros változat, (9. c. kép), .de rajtuk kívül (mind-

kettnél jóval kisebb példányszámban) egy termetre a M. bouéi-

vel egyez, de annál kevesebb csomót bíró alak, melynél a fels
és alsó csomósor egyes csomói nem egymással egy vonalba (egy-

más alá), hanem egymás közé esnek (fáziseltolódással). (9. b.)

9. kép. M. bouéi változatok. 10. kép. M. pygmaea-bouéi átmenetek.

Nagyvázsonyban fels pannon faunában M. bonéi mellett sze-

repel olyan, a M. oxyacanthá-hoz legközelebb álló alak, melynek

felsbb kanyarulatai a normálisnál tüskésebbek. Elképzelhet, hogy
ez a M. bouéi-ve1 való keveredés következménye.

A tapolcai medencében, Nemesvitánál a M. bouéi fels kanya-

rulatai normálisan tüskések, az utolsó kanyarulaton egyes példá-

nyoknál a díszítettség csökken, st egészen meg is sznik s M-

pygniaea-szerü az utolsó kanyarulat. A Pápa és Nagygyimót között

lev már említett lelhelyen a M. bouéi és M. pygmaea közti át-

menetnek tekinthet alakok közt (10. kép) olyan is van, melynél a

fels kanyarulatok díszítettebbek (b.) (mint Nemesvitán, csakhogy a

pápaiak aránylag sokkal kevésbbé tüskések, a M. pygmaeá-lnoz állnak

közelebb, míg a nemesvitaiak a M. bouéi-hoz), viszont Pápán olyanok

is vannak az átmeneti jelleg alakok közt, amelyeknél a fels rész

teljesen síma, semmiben se tér el a típusos M. pygmaea-\ó\, míg az

utolsó (esetleg utolsó eltti) kanyarulatban jelentkezik rán-

cosság, csekély bordázás (a). Persze ezt a jelenséget is kétfélekép

magyarázhatjuk. Aki mindenféle keveredés lehetségét tagadja,

a küls körülmények befolyását láthatja ezekben a különböz élet-

korban fellép morfológiai megváltozásokban. Aki a keveredés gon-

dolatát találja pl auzibilisabbnak, aszerint a kevert vérnek egyik

összetevje lappang a fejldés kezdetibb stádiumaiban, kiüt a to-

vábbi fejldés folyamán.

Hasonlókép kevéssé segít eldönteni a keveredés kérdését

Troll-n^k az az érdekes megfigyelése (1. c. p. 61.), hogy egyik
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elfordulási helyén mind a M. bonéi, mind a M. pygmaea fajból a
normálisnál nagyobb termet példányokat talált. Teljesen hasonló

jelenséget állapítottam meg magam is Zalapetendnél (Tapolcától

ÉK-re), az ersen tüskés M. bouéi és egy síma Melanopsis-iaj egy-

formán eltérnek a megszokott, normális termettl, mindkett na-

gyobb, szinte hízott s díszítettségük teljes különbsége mellett azt

kell mondani, hogy hasonlítanak egymásra. (A síma faj közelebb

áll a M. decollata-hoz, mint a M. pygmaea-hoz, de abnormis termete

miatt egyikkel se azonosítható biztosan). Természetesen itt se bizo-

nyítható, hogy vérkeveredés okozza-e az egyforma természet ab-

normitást, vagy pedig az azonos környezeti hatásokra reagált vélet-

lenül ennyire egyformán a két egymástól lényegesen különböz faj.

a. b. c.

11. kép. a, b: M. confusa; c: M. confusa-bouéi átmenet.

Tapolca távolabbi környékén több helyen (Öcs és Zalapetend

közt, Badacsonyon és Felszsiden) gyjtöttem a fels pannóniai

rétegekbl olyan M. entzi példányokat, melyeknél a fels kanyaru-

latok M. decollata-szeren sírnák voltak, míg az alsókon jelentkezett

bizonyos (elég kis fokú) bordázottság, holott ez rendesen fordítva

van: a típusos M. entzi fels kanyarulatai kissé díszítettek, az alsók

simák. Megjegyzem még itt, hogy Lörenthe y-nek a Balaton
monográfiában (13.) némelyik M. entzi néven ábrázolt alakját

(II. t. 15, 16. ábra, esetleg 14. ábra is) átmeneti alakoknak, vagy
ha tetszik varietásnak tekintem, mert normálisnál ersebben bordá-

sok, ill. tüskések közelednek a M. bouéi vagy M. oxyacantha felé).

Érdekes és ritka faj a M. confusa (nov. nm, elbb M. hun-
garica P 1 r y) (non Iíormo s). (11. a, b. kép.) Ennek nem típusos,

hanem a M. bouéi-hoz hajló változatát (11. c.) találtam két új lel-
helyen Enying közelében M. bouéi társaságában. Míg a M. confusa
faj típusánál az utolsó kanyarulaton nagy (ers lécszer) bordák van-
nak, az én példányaimon ezeknek a bordáknak középs darabkája
lényegesen meggyengült, ezzel szemben fels és alsó része ersebb,
szinte bütyökszeren megduzzadt, úgyhogy majdnem két egymás
feletti csomó helyettesíti az egységes lécet; ezáltal határozottan a
M. bouéi jellegei felé hajlanak, bár feltétlenül közelebb állnak —
minden sajátságukat tekintetbe véve — a M. confusa fajhoz.

Kétségkívül emlékeztetnek kissé példányaim a M. defensa-ra
is (mely Enyingen lelhelyemhez közel elfordul, 1. Lrén-
t h e y, 13. p. 42. 43), de sokkal kevésbbé, mint a M. bouéi-ra Enyingi
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átmeneti jelleg M. confusa példányaimhoz iiagyön hasonló, szinte

Velük megegyez ábrát találunk P e n c k-nél (1. c. tab. X. fig. 12. b.)

M. hastata hybostoma megjelöléssel, a Viviparus zelebori szintbl.

Az ábrázolt példány „átmeneti” jellegét nem tudom elfogadni: 1. az

illet példány spirájának magassága nem a M. hybostoma-é és M.
hastata-é közt van középen, hanem mindkettnél kisebb; 2. mindkét
említett fajénál nehézkesebb, durvább a bordázata; 3. se a M. hybo-

stama-nál, se a M. hastata-nál nincs bütyök, ill. csomószer duzza-

dás a bordák alsó részén, míg a 12. b. ábra épen ezt tünteti fel igen

határozottan. Ezek szerint ha középalakról van szó, a két szomszédos
faj nem a Penecke által megjelölt két faj.

Dákán C. unyula caprae szintbe tartozó homokban M. seripta

és M. confusa közli jellegeket mutató alakot találtam. Mint-
hogy azonban csak égy példány áll rendelkezésemre s itt M.
confusa ezen az egész környéken ismeretlen, M. seripta pedig (bár

a közeli Kúpon elfordul, lásd F uchs 14. p. 544) ritka és kevéssé

ismert jelleg ill. változatosságú faj, újabb leletekre van még szük-

ség annak eldöntéséhez, hogy ezt a dákai alakot átmenetnek tekint-

sük-e vagy a M. seripta új varietásának, vagy esetleg önálló új

fajnak.

Valószínleg egész egyszer variabilitásnak kell tekintenünk

azt, hogy a M. haueri croatica B. U M. haueri markusevecensis

Wenz) Hegymagason és Zalapetenden az utolsó kanyarulat biity-

Uössége tekintetében nagy változatosságot mutat. Vannak e faj ill.

varietas típusának megfelelek, egyeseknél a btykösség csökkent,

másoknál a bütykök ritkásabban állnak, de igen nagyok; néha a

M. haueri haueri-ti se választható el élesen. Ezeket a Melanopsis-

olcat azonban másutt se találjuk tiszta, egymástól határozottan el-

váló alakcsoportokban s a különböz szélsségeknek tekinthet
.

for-

mák is tulajdonkép igen közeli rokonok.

Ezzel szemben a M. gradata F. (— M. tihanyensis W e n z) éle-

sen elhatárolt, jól jellemezhet, könnyen felismerhet híj az eddig

ismert elfordulási helyein. Most én Várpalotán olyan példányait

találtam, melyek közül egyesek ersen hajlanak a M. bonéi, mások

a M. haueri felé. Ezeket szívesebben tekinteném kevert, átmeneti

alakoknak, mintsem hogy kibvítsem és elmosódottabbá tegyem a

M. tihanyensis eddig szabatosan körvonalazott jellegét.

Saját anyagaimon kívül megemlítem még, hogy Brusina
leírásai alapján keveredésnek felfogható átmenetek ismeretesek a M.

inconstans és M. visianiana B. közt tB r u s i n a 2. p. 38.), azután a M.

recurrens N eum. és M. transitans B. közt (1. c. p. 42. 43), valamint

a M. sandbergeri N e u m. és M. cossmanni P 1 r y. közt. (Utóbbi fajt

Wenz helytelenül nevezi M. abbreviata cossmanni-nak, Brusina
szintén hibásan M. costata-nak hívja, az átmeneti alak neve B r u s i-

n á n á 1 M. costata glabra, W enz nomenklatúrája szerint M. abbre-

viata glabra).
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A zoológusok ellenkezése a hybridizációval szemben a faj-

fogalom túlértékelésén kívül azzal függ össze, hogy nagyon ersen
tekintetbe veszik a tulajdonkép elég kisszámú negatív eredmény

;

megfigyelést. Hiszen a félsósvizi molluszkákröl tudomásom szerint

semmi tényleges vizsgálati eredmény nem áll a zoológusok rendelke-

zésére, holott a paleontológusok tulajdonkép csakis ezeknél vitatják

a nagyobb arányú keveredés lehetségét, szemben a szárazföldi és

tengeri csigákkal, amelyeknél nem látunk a normális varietás kép-

zdés keretébe nem illeszthet jelenségeket. Azt se tudhatjuk, hogy
a gerinces-fajok milyen rendszertani fogalommal egyenértékek a

csigáknál s hogy félsósvizi élet a szaporodási képességben minimá-
lis változást nem idézhetett-e el. Végezetül pedig a paleontológu-

sok azt se követelik átmeneti alakjaik részére, hogy ha azok hyb-

ridek, okvetlenül szaporodásképesek legyenek. Mikor mérhetetlen

tömeg tiszta fajú példányok mellett néhány átmeneti alakot talá-

lunk, ezen a téren könnyen megalkudhatunk. Csak ott lenne talán

nehézség, ahol egy lelhelyen kizárólag középalakokat, ill. átmeneti,

kevert jelleg alakokat találnánk. Ilyen esettel azonban én

nem kerültem szembe, csupán Enyingen hiányzik az eddigi leletek

szerint a feltételezett két kevered alapforma közül az egyik, a M.
hungarica. A M. entzi lenne olyan faj, amelyet legszívesebben egy
síma és egy tüskés Melanopsis keverékének tekintenék, holott gyak-
ran (nem a most tárgyalt anyagokban, hanem ezeknél fiatalabb kép-

zdményekben) egyedüli alak e genuszból az illet lelhelyen. Itt

tehát azt szeretném feltételezni, hogy az eredetileg ingadozó keverék-
alak idvel önálló fajjá vált.
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II.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

GEOLÓGUS DIPLOMA.

Irta: Dr. Balogh Kálmán.

A német földtani folyóiratok hozzánk eljutó utolsó számából

arról értsiiltíink, hogy Rust birodalmi miniszter f. évi április 1-én

hatálybalép rendelete a földtan oktatását egész Németországra

egységes módon szabályozta. E rendelet a német geológusok mkö-
dését ezentúl képesítéshez, oklevél szerzéséhez köti. Az akadémiai
fokot jelz oklevél a gyakorlatban a geológuspálya szabatos körül-

határolását, hivatalos elismerését jelenti, s kívánatossá teszi a töme-

gek eltt is. A megszerzéséhez elírt követelmények — mivel minden
jelöltre nézve egyformák — megszüntetik a geológus-képzés egy-

oldalúságait s az egész birodalomra egyönteten határozzák meg
azt. Ezzel lehetvé válik, hogy a jövben a fiskolák tanári kara,

a hadsereg és a földtani kutatásokat végz intézetek megfelel
számú, nemcsak elméletileg képzett, hanem a gyakorlati mester-

fogásokban is jártas geológushoz jussanak, akiknek már nincs szük-

ségük olyanszer utólagos kiképzésre, amilyenen azeltt pl. a porosz
földtani intézet leend tagjainak egyetemi vagy fiskolai tanulmá-
nyaik után még át kellett esniük.

A leend német geológus tanulmányait ezentúl is bármelyik
egyetemen, bányászati szakkal bíró mszaki fiskolán vagy bányá-
szati fiskolán végezheti, vizsgáit azonban — külön vizsgálóbizott-




