
Néhány eddig ismeretlen és új forma a K-Cserhát

tortonai rétegeibl

C S . M E Z N E R I C S ILON A

A Cserháthegység földtani viszonyait tárgyaló munkák egyikében
id. Noszky (9., p. 112.) felhívja figyelmet arra, hogy a „lajtamészk-
faciesekben nagyon elterjedt formákon kívül egész sora van a hazánkból
eddig még ismeretlen fajoknak és változatoknak”. A K-Cserhát felsír

mediterránjából gazdag faunafelsorolásokat ad Noszky és Strausz (8.

9, 11). A faunagazdagság és'a tisztán faunafelsorolásokra szorítkozó adatok
indokolttá teszik az slénytani átdolgozást, annál is inkább, mert való-
ban nagyon sok, Magyarországról, st a Bécsi medencébl is eddig isme-
retlen faj és változat van.

A Bányászati Kutatási Mélyfúró N. V. megbízásából végzett gyjtési
anyagban, továbbá a salgótarjáni Bányamúzeum gyjteményes anyagában
(legnagyobbrészt Harmat gyjtése) és az Országos Természettudományi
Múzeum Föld- és slénytani Tárában (id. Noszky gyjtése) lév anyag
slénytani revíziójánál máris igen sok érdekes faunaelem kerül el, melyek-
nek egy kisebb csoportját az alábbiakban mutatom be.

Afauna legnagyobb része Mátraverebély-Szentkútról, a Szent László
forrás feletti szerves maradványokban gazdag rétegbl (id. Noszk y
,.bázis“-rétege. Strausz ..Szent László-rétege”), illetve a Meszestet
egyéb rétegébl származik, kisebb rész pedig Sámsonházáról (Budahegy)
és Márkházáról.

A bemutatott fajok némelyike a hazai faunafelsorolásokban szerepel
ugyan, nevük azonban az újabb faunisztikai vizsgálatok során Hörnes
faunameghatározásaival szemben mái- megváltozott, illetleg más fajnak
bizonyultak (pl. CJymatium [Ranularia] heptayona vindobonica, Cymatium
/Lampusia] affine friedbergi).

A faunaelemek egy másik csoportja helyileg legközelebb a Bécsi

medencében, illetve Stájerországban fordul el középmiocén képzdmények-
ben: Codokia (Jagónia) decussata, Cardilia deshayesi, Pleurodesma mayeri.
és Púimra stryriaca.

Hörnes és Hörnes-An inger munkái alapján a Bécsi meden-
cébl sem ismerjük a Cochliolepis (Laciniorbis) miobicarinatus. Modulus
baseroti, ? Coralliophüa bccki, Strombus schrceckingeri, Tellina pretiosa .

Arcopagia arassa reducta alakokat- Ezek közül az erdélyi tortonai korú
lelhelyeken már ismert forma a Modulus basteroti és a Strombus
schroeckingeri, míg a többinek legközelebbi elfordulási helyei a lengyel-,

olasz-, illetve franciaországi középmiocén képzdmények.
Figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a (Cardita Cardiocardita)

nógrádensis n. sp. és a Paphia waldmanni cserhátensis n. var. nagy pél-

dányszámban mutatkozik a többi faj 1—2 példányával szemben. Szintén
gyakori forma a jelen közleményben még nem ismertetett s id. Noszky
által elnevezett Modiolus excellens n. sp. (nmén nudum, 9., p. 254).
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Az új fajok viszonylag nagyszámú elfordulása — melyek megnyug-
tatóan semmi hasonló fajjal nem azonosíthatók — indokolja a faji elkü-
lönítést s valószínsíti azt a feltevést, hogy helyi kifejldést! formákról
van szó. A Drillia noszkyi n. sp. nem gyakori torma, összesen 3 példá-
nyát találtam a gazdag faunában.

Töredékfaunáról lévén szó, korhatározó jellegrl csak annyiban
beszélhetünk, hogy az egyes fajok mennyiben támasztják alá a K-Cser-
hát tortonainak tekintett rétegösszlétet — részleteiben is. Az alábbiak-
ban ismertetett faunaelemeknek mintegy fele található a Bécsi meden-
cében, többségében a tortonai korú rétegekben. Ugyancsak a fajok fele

megtalálható Erdély (Rostéi és Lapugy) és Lengyelország tortonai réte-

geiben. Olaszországi faunákkal összehasonlítva a faunaelemek az >,elve-

ziano“-emelettl az „astiano“-emeletig megtalálhatók. Franciaországi
faunákkal összehasonlítva, az akvitaniai, burdigaliai és helvétiai for-

mákkal egvezik a fauna mintegv harmada.
Helyi szempontból figyelemreméltó, hogy az alábbiakban ismertetett

fajok közül a Cymatium (Ranularia) heptagona vindobonica, Cymatium
(Lampusia) affine fricdbergi, Purpura styriaca fajok csak Sámsonházáról.
míg a Coralliophila becki, Telírna pretiosa, Codokia (Jagónia) decussata.

Arcopagia crassa reducta, Pleurodesma rnayeri fajok csiak Mátraverabély-
Szen. kútról. illetleg Márkházóról kerültek el. Csak a Strombus
schroeck inyeri és a Modulus basteroti közös fajai a lelhelyeknek. Ez a körül-
mény azonban nem sóikat mond, miért & szóbanforgó fajok külföldi viszony-
hatban is igen ritkák, 1—2 példányban mutatkozniak. Ezzel szemben a Cardita
(Cardiocardpta) nógrádensis n. sp., Paphia waldmanni cserhátensis n. var,.

Modulus excellens Noszky (nm und.) mind Ma tna-verebeiyen, mind pedig
Sámsonházán gyakori formák.

Facies szempontjából a fajok a mélyebb, homokosjelleg rétegbl
származnak, mely id. Noszky szerint „andezittufából álló bázisrétegnek
hullámveréssel feldolgozott anyaga középszem breocia, illetleg konglo-

merátum formájában" (9). A Cardilia deshayesi faj az agyagos faeiesben

fordul el.

Classis: Gastropoda.

I. Subclastsis: Prosobranchia; 2. Ordo: Mesogastropóda; IV- Stárps:

Rissoacca

;

5. Fám-: Adeorbiadao . Genus: Cochliolepis S ti napson 1858; Sub-
genus: Laciniorbis Marté ns 1897.

Cochliolepis (Laciniorbis) rniobicarinatus Sacco
l. tábla, 1.. 2. ábra.

1896. Tornrn rniobicarinatus Sacco (1), 21., p. 54. T. 4 .f. 74.

1900. Adeorbis rniobicarinatus Sacco, Ivói. et Pe y r.: Centi*. Paleolit.

Tora. p- 56- ' •

1917—18. Tormis rniobicarinatus Sacco, Cosmann-Pey rt (2), 70 p.

28. T- 7. f. 42-46.

Minthogy a faj a Bécsi medencébl, a lengyelországi miocénbl és

Erdélybl is ismeretlen, jellegzetes bélyegeit az alábbiakban adom: a

forma kicsiny, de jóval nagyobb, mint a miocénbl ismert Adeorbis (Tor-

nus) fajok bármelyike. Korongalakú (discoidális), igen lapos forma.

Fels része domborúbb, alsó része lapos. Spira alig kiemelked, csak a

kezdeti kanyarulat mutat gombszer kiemelkedést- mely sírna, miként a

következ kanyarulat is. A ház 4—5 kanyarulatból áll s az utolsó csak-

nem körülöleli az elzket. A kanyarulatok a héj fels részén domborúak,

a varratvonal alig látható, szinte egybeolvad a díszítéssel. A kezdeti

kanyarulatoktól eltekintve, a héj fels részén a díszítés éles, majdnem
egyenletesen elhelyezett 8—10 spirális csíkból áll, valamivel szélesebb

közökkel, melyeket igen finom spirális csíkok díszítik. Az utolsó kanya-



397

rulatot éles pei-em szegélyezi, mely egyenltlenül csipkézett, ami azonban
valószínleg nem faji sajátság, hanem a héj vékonysága következtében
bekövetkezett folytonossági hiány. A héj alsó része lapos, díszítése a
fels résszel megegyez. Jellegzetessége az utolsó kanyarulatnak mintegy
negyed részét elfoglaló homorú, sima vájat. Ez a bélyeg, továbbá az
említett éles perem idegenszervé teszik a fajt az Andeorbis genus köré-
ben, noha családilag a faj, az Adeobidoek-hez tartozik. A köldöknyílás
mély, a szájadék ötszögalakú, illetleg az éles peremnek megfelelen
kiszögell.

, Méretek: mtax diám.: 9 mm., magasság: 4 mm. Két tökéletesem ép pél-
dány egyike Márkházáró], másika Mátraverebély-Szentkútról (coll. Streda)
került el, a kitölt kzet alapján mindkett a Xoszky-féle ú- n. „bázis
rétegbl44

.

Boettger Kostejrl leírt hasonló fajánál a díszítés eltér (13., p. 21G.
T. 6. í. 6).

A génusbélyegek alapján a fajt a Cochliolepis nem. Laciniorbis alne-
mÉbe kell helyezni (12.» p. 175).

A fajt Sacco az elvezianoból írja le (Colli torinesi) s változatát jelzi
az astiano-emeletbl. Franciaországban akvitaui és burdigaliai korú.

V. Stirps : Gerithiacea; 9. (Fiam.: Modulidae; Genus: Modulus Griaty 1842.

Modulus bastcroti B e n o i s t

I. tábla, 3., 4. ábra.

1894. Modulus Bastero ti Ben., Cossmann: Sun- quelques formes
nouxelles... des faluns des Borde-
laiis, p. T. 3. f. 15—1G.

189(5. „ „ „ Sacco (1.) 21 •, p. 4. T. 1. f. 2.

1922. „ „ », Cossinann-Peyrot i2.) 73. ]).

319., T. 5. f. 6—10.
1911—28. „ „ „ Friedberg (3.) I. p. 603. T. 38.

f. 17—18.

A faj a Bécsi medencébl ismeretlen, Erdélybl 2 példányát említi

az irodalom. Bövid leírása: a hegyes forma majdnem bikonikus. A ház
átmérje nagyobb, mint magassága. A spira rövid, kissé konkáv, 5—

6

lapos kanyarulatból áll, melyeket mély varratvonal választ el egymástól.
A kezdeti kanyarulatok sírnák, a többinek díszítése 5—6 spirális vonaj,

váltakozó vékonyabb spirális csíkokkal. Kanyarulatonként kb. 10 hosz
szanti (axialis) borda keresztezi a spirális díszítést, melyek együttesen
hullámos külst kölcsönöznek a kanyarulatoknak. A viszonylag nagy
szájadék nagyjából lekerekített, illetve az utolsó kanyarulat peremszer
élének megfelelen kissé kiszögell. A szájadék az alsó peremen kissé
megvastagodott és csurgóval ellátott.

Két tökéletesen ép példány került el Mátnaverebély-Szentkútró‘1 a bázis
rétegbl (Szt- László réteg), melyeknek méretei: max. diám.: 15, illetve 9.5 mm.,
magasság: 14, illetve 9 mm. Egy sérült példány Sámsonbáza, Budahegyrl
származik.

Erdélyben: Kostej Lapugy (1—1 példány, tortonai). Franciaországban
az akvitani emeletiben. Lengyelországba n tortonai rétegekben, Olaszországban
pedig az elvezianoban fordul el.

X. Stirps: Srómbacca; 4. Fám.: Strombidae; Genus: Stromibus Linné
1758; Sectio: Euprototnus G i d 1 1869. (Syn-: Monodaafylus [Klein] Mörch
1852.)

.1
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M. HömesStrombus (Euprotomus) sckroeckingeri

II. tábla. 1., 2. ábria.

1879. Strombus (Monodactylus) Schroekingeri M. Hömes, Hömes
Auauger (6.) p. 165. T- 19. f. 6—7.

A fajt Hömes nevezte el, Home s—A uinger írta le. A leírással

példányunk teljesen megegyezik, így ennek ismétlésétl eltekintek. A faj

eddig Összesen 4 példányban ismeretes, 3 Kostejról és 1 Lapugyról (tor

tonai). Egyéb külföldi lelhelyrl a faj, eddig még ismeretlen.
Példányunk sérült, amennyiben az apex hiányzik, azonban a jelleg-

zetes utolsó kanyarulat és a szájadék elegend bélyegek a faji azono
sításra.

A példányt a Salgótarjáni Bányamúzeum gyjteményében Sámson-
háza jelöléssel találtam, közelebbi meghatározás nélkül, és egy töredékes
szájadékot a mátraverebély—szentkúti bázisrétegbl származó anyagban.

Méretek: max. diám.: 250 mm., feltehet magasság: 380 mm.

ne

- es

XV. Stirps: Doliacea; 3. Fáim.: Cymatidae; Genius: Cymatium (Boltén)
Röding 1798; Subgem.: Ranularia Schumiacher 1817.

Cymdfium (Ranularia ) heptagona vindobonica Cos sm a, n n-Peyrot
I. tábla, 5., 6- ábria.

1856. Triton heptagonum non Br., Hömes (5.) I., p. 206. T- 20. f. 5—6.
, 1879. Triton (Simpulum) heptagonum Br. vad’., Home s-A u i n g e r

(6.), p. 176.

1923. Ranularia heptagona, Br., aput. vindobonica Cossmann-Peyrot (2.)

75, p. 292.

A faj részletes leírását Hömes adja, de már jelzi, hogy a bécsi-

medencei forma eltér Brocchi típusától. Home s—A u inge r var.

szócskával jelölik a bécsi tonnát. Cossmann—Peyrot Vöslauban
gyjtött példányokat összehasonlítva a típussal, arra a megállapításra
jutottak, hogy a bécsi-medencei forma a típustól eltér, mert: „armées de
nodosité plus aigues-romam'entation spirálé est plus grossiére“ és ezért

miit. vindobonica néven elkülönítik a típustól.

A sámsonházi (Budlaíhegy) példányok Hömes leírásával jó megyegzést
mutatnak, így a leírás ismétlése felesleges. Az ábrázolt példány méretei: max.
diám.: 16 mm, magasság: 27 mm.

A fiaj elfordulása a bécsii-medemicében helyét és tortoníaii, Erdélyben
(Lapugy) tortonai réteg.

Subgenus: Lampusia Schumiaich er 1817.

Cymatium (Lampusia) affine friedbergi Cossmann-Peyrot.
I. tábla.. 11., 12. ábra*

1856. Triton cormgatum non Lám. H örnes (5.) I. p. 205. T. 20. f. 1—4.
1

1856. Triton affine Desh., Ibid., p. 670.

1879. Triton (Sympulum) affine Desh., Hörnes-Auinger (6.) p. 175

T. 21. f. 12—15.
1911—28. Triton affine Desh., Frdedberg (3.) I. p. 130. T. 7. f. 6.

Tritonium affine Desh., mt- Friedbergi Cossm. Pey r.,

Friedberg (3.) I. p. 590.

Hömes T. corrugatum, majd T. affine néven leírt fajtáról C o s s-

mann—Peyrot megállapítják, hogy a bécsi medencei faj sem a T.

corrugatum, sem pedig a T. affine fajjal nem azonosítható. Hivatkoznak
Friedberg ábrájára s megállapítják, hogy a. középeurópai tortonkori fajt

el kell választani mindkét fenti fajtól Eutritonium (Lampusia) friedbergi
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néven (2., 75., p. 270.), minthogy a forma zömök'ebb, a csatorna rövidebb
és a szájadéit is eltér az E. (L) corrugatum fajtól. Tekintettel azonban
arra, hogy a T. affine fajjal kétségtelen a közeli rokonság, célszerbb
Friedberg után a bécsimedencei, illetve lengyelországi fajt a típus
változatának és nem önálló fajnak tekinteni.

Minthogy a Lampusia alnem a Cymatium nemhez tartozik (12.* p.

282.), a Triton, Tritonium, Eutritonium elnevezések után a Cymatium
nembe kell sorolnunk a fajt.

Egyetlen ép példány: Sámsonháza (Budiahegy). Méretek: max. diám:
20 mm, magasság: 37 mm.

Egyéb elfordulás: Szob. Erdély (Bujtur. Lapugy), Lengyelország (tor-
tonai). A típus Franciaországban burdigaltad.

3. Ordo: Stenoglossa; I. Stirps: Muricacea; 1. Fám-: Muricidae; Genus:
Purpura B r u g u i ó r e 1792.

P ur púra s t y r i a c

a

Stur
II. tábla,. 3. 4. ábra.

1879. Purpura styriaca Stur, V. Hilber: Neue Conoh, ta. d. MMitlelsteir.
Mediternanscbiehten, p. 16. T. 2. f. 9—11.

1879. Purpura styriaca Stur, H r nes-Aui inger (6.) p- 150. T. 16.

f. 6—8.

A fajt Stur nevezte el, leírás és ábra nélkül. Fajleírást Hilber ad,

melyet Hörnes—Au inger szószerint idéz s melynek ismétlése felesle-

ges, annak ellenére, hogy a fenti faj sem ismeretes még a magyarországi
miocénbl. Eddigi lelhelyei: Gamlitz, St. Anna bei Gleichenberg in

Steiennark, Kostej. Az utolsó kanyarulat tetején, a varratvonal alatt lév
sajátságos, tetcserépszer lemezes díszítmény annyira jellegzetes, hogy
a faji azonosítás igen könny.

A faj 5 ép példánya került el a Salgótarjáni Bányamúzeum gyjte-
ményébl, Sámsonháza jelzetteb közülök 2 példánynál közelebbi adat is:

Budahegy. Az ábrázolt faj méretei: max. diám.: 15 mm., magasság 22 mm.

2. Fám: Magillidge; Genus: CorallioghiVa H . eí A. Adainis 1855. (Syn.:
Pseudomurex Monterosato 1872).

? Coralliophila becki Micht.
T. tábla, 7., 8. ábra.

1872. Murex Becki Midit*, Be lliardá (1.) I. p. 120.

1904. Murex (Pseudomurex) Becki Micht., Siacc o, (1.), 30- p. 24. T. 6. f.

36—37.

A faj eddig csak az olaszországi piacenziano-rétegekbl ismeretes.

A spira rövid, kissé hegyes. A kanyarulatok konvexek, az utolsó kanya-
rulat kissé felfiijt s a héjmagasság 2/3-a. Varratvonalak nem mélyek.
A héjat spirális pikkelyes zsinórzat díszíti, melyek vékonyabb díszít-
elemekkel váltakoznak. Az axialis bordák ersek, különösen az utolsó

kanyarulaton, ahol számuk 8. A kezdeti kanyarulat síma. Szájadéit tojás-

dad, jobb ajak vastag, belii.1 rovátkolt. Cauda elég hosszií, kissé görbült,

csatorna mély.

A faj rendszertani helye még nem tisztázott, azért kérdjellel tettem
a Coralliophila nembe, ahová a bélyegek alapján kétségtelenül besorol-
ható. A Coralliophila-nem mind az olaszországi* mind pedig a francia-
országi miocénben képviselve van. S a c c c Pseudomurex alnembe sorolja
a fajt, s minthogy F i s c h e r (Mán. Conch. p. 647) és T h i e 1 e (12., p. 300)
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ís valószínnek tartják, hogy a Pseudomurex a Coralliophila nemhez tar-

tozik, vagy annak synonym elnevezése, — genus-helyzet tisztázódásáig
kérdjellel a Coralliophila nembe sorolom a fajt.

Mátraverebély-Szentkútról 2 példány került el, az ábrázolt faj méretei:
max. diám-: 8 mm, magasság: 12 mm.

IV. Stirps: Toxoglossa; 1. Fám-: Conildafí

;

A. Sulbfam Turrinae; Genus:
Drillia Gray 1838.

Drillia noszkyi n. sp.

I. tábba, 9., 10. ábra.

Annak ellenére, hogy a Drilliáknak a Bécsi medencében és Erdély-
ben nagyon sok faja van, nem azonosítható egyikkel sem a fenti faj.

Noszky sen. a magyarországi lajtumeszek faunáinak felsorolásánál
Drillia kochi n. sp.-t és a D. crispata fajt említi. Minthogy azonban mind-
két új faja nmén nudlim s nem sikerült; megállapítani, hogy a fenti for-

mára vonatkoztatta-e új elnevezését, annál inkább, mert a D. crispata fajt

is felsorolja Sámsonliáza—Márkházáról (8., p. 266), mely formához fajunk
kétségtelenül igen közel áll, de vele mégsem azonosítható. így a szóban-
forgó fajt D. noszkyi néven vezetem be az irodalomba.

A 8—9 kanyarulatból álló héj díszítése igen jellegzetes. Turritella-

szer. A kanyarulatok laposak, csak a díszít élek emelkednek ki. A díszí-
' lés 2 ersebb spirális részbl álli. melyek között 2 vékonyabb díszít elem
foglal helyet. Ugyanilyen vékony, spirál húzódik a vastagabb díszít-
vonalak felett is. Ezt a jellegzetes díszítést keresztezik a fordított S alakú
növedékvonalak, úgyhogy a kezdeti kanyarulatokon a díszítés szinte

rácsszer-, ami azonban csak ers nagyításnál látható. Alakra nézve a
D. crispata fajhoz áll legközelebb (Home s—A u i n g e r [6.] p. 324. T. 42. f.

7—10), ez a faj azonban sokkal lépcszetesebb, s a díszítés jellege más
a varratvonal alatti viszonylag nagy térség következtében. Díszítés szem-
pontjából legközelebb a Hematoma turritelloides fajra hasonlít (B el 1 a r d i

2. p. 281. T. 8. f. 29.), de ettl alak- és a szájnyílás tekintetében ersen
eltér.

Elfordulás: Sámsonliáza (Buda,hegy). Méretek: max. diám-: 4 mm,
magasság: 13 mm (3 db, a csúcsnál sérült példány).

Classis: Bivalvia.

3. Ordo: EwlXimeUibranchiata; Subondo: HeterodotUa; II. Stirps: Cardi-
tacea; 1. Fám.: Carditidae; Genus: Cardita Bruguiére 1792, Sectio: Car-
diocardita (B 1 a i n v i 1 1 e) A n t o n 1839. (Syn. : Actinobolus [K 1 e i n]
Mörs eh 1853.)

Cardita (Cardiocardita) nógrádensis n. sp.

II. táblai, ü. ábra.

Mátraverebély—Szentkúton a ,.bázis“-rétegben és Sámsónliázán gya-

kori formának mondható az a Cardita, melynek faji azonosítása más for-

mákkal igen nehéz. Kissé trapezoidális forma, kb. 23—24 ers borda díszíti,

valamivel keskenyebb bordaközökkek A bordák kissé pikkelyszeren
díszítettek. Zárszerkezet azonos a C. partschi formával.

‘A Bécsi medencében hasonló formát nem írtak le. Nagy vonásokban
a C. antiquata alakkörébe tartozik a faj, mely faj Sacco értelmezésében
igen tág fogalom (1., 27., p. 17—20). Így pl. szerinte a C partschi faj is

csak változata a C. antic/uatanak, holott a C. partschi jól elkülöníthet faj.



401

Az újnak leírt faj legközelebb a C. partschi fajhoz áll, azonban ennél

fajunk jóval szélesebb, umbono-pallealis irányban viszont rövidebb, a

bordák száma kevesebb, laposabbak és kevéssé díszítettek. Hasonlít for-

mánk Friedber g C. antiquata L. an var. trapezoulea M o n t. fajára (4, p.

33. Textfig. 6), avval a különbséggel, hogy példányainak bordái keske-

nyebbek. a bordaközök viszont szélesebbek. A C. monilifera és C. profundi-

sulcata fajokkal is közeli a faj kapcsolata (2., 66.. p. 186, 189), a francia-

országi fajoknak azonban bordaszáma kevesebb. Minthogy a faj a felso-

roltak közül megnyugtatóan egyikkel sem azonosítható, utalva helyi

jellegére, nógrádensis néven vezetem be az irodalomba. •

Az ábrázolt példány méretei: szélesség:. 17 mm, umbono-pallealis méret:

15 mm.

IX. Sitirps: Lucinacea; 2. Fám.: Lucinidae; Genus: Codokia Scopili
1777, Subgenus: Jagónia Recluz 1869.

Codokia (Jagonia) decnssata Costa
II. tábla, 8. ábi’a.

1865. Lucina reticulata P o 1 i,JEö r iné s (5.), 2. p. 241. T. 32. f. 11.

1882. Jagonia reticulata Pofi, B uq

u

oi-D o 1 1 f.—Dauitz. Moll: Miarims

du Roussillon 2., p. 635. T. 90. f. 8—14.

1901. Jagonia reticulata Poli, íSacco (1.) 29. 97. T. 20. f. 65—67.

1909. Jagonia decussata Costa, Dolli, I) a u t z, Conch. Loire, p. 257.

1911. Codokia decussata Cosrt a, C o o s mta n n-P e y r o t (2.) p. 300. T. 28.

f 3Q 32
1934—36 Codokia (Jagonia ) decussata Costa, Friedberg (4.) II., p.

119. T. 20 f. 809.

A faj egyetlen példányát Mátraverebély-Szentkúton a Meszes-tet

D-i oldalán a sötétszín andezittuíás molluszkumos rétegben gyjtöttem.
Hörnes L. reticulata leírásával teljesen egyezik. Ez a faj azonban újabb

vizsgálatok szerint nem más, mint Costa C. «/. decussata faja.

Méretek: szélesség 7 mm, umbono-pallealis méret: 6 mm.
zianotól—astiano-ig, Franciaországban: helveciai, Lengyelország: tortonai

rétegeikben.

XIII. Stirps: Vencrncea; 1. Fiam.: Veneridae; Genus: Paphia (Boltén)
R ö d i n g 1798.

Paphia waldmanni cserhátensis n. var.

II. itábla. 6. ábra.

A bécsi medencei Tapes vetulus néven leírt és több formát egyesít
csoportot Kautsk y kritikai vizsgálat tárgyává téve, megállapította (7.)

hogy a bécsimedencei T. vetulus több önálló formára bontható. Szerinte

a típusos P. vetula a Bécsi medencében nem fordul el. A szétbontott

formák közül a szóbanforgó faj kétségtelenül a P. waldmanni Kautsky
fajhoz áll legközelebb (1. c. p. 17. T. 3. f. 11-13)- st egy szúpataki pél-

dány teljesen azonosítható Kautsky fajával. Azonban a mátraverebély-
szentkúti kövületdús „bázis“-rétegben meglehetsen gyakori Paphia faj

eltér, st a P. waldmanni faj fiatalabb példányainak sem minsíthet.
A cserháti forma ugyanis lényegesen keskenyebb és hosszabb forma, a
búb eltti rész jóval hosszabb, a hátsó rész is megnyúltabb és ersebb
a pallealis görbület. Ezenkívül a cserháti példányok díszítésénél a díszí-

tés (csak koncentrikus) szabályosabb és laposabb. Szintén helyi válto-

zatnak tekinthet. Igen hasonlít formánk S a c c o T. vetulus var. sulculel-

lata változatához (1., 27., p. 53, T. 12, f. 7), melynek azonban csak töredé-

kes példányát ábrázolja S a c c o, így az összehasonlítás nem lehetséges.
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Az ábrázolt példány és az átlagméret: szélesség- 46 mm, umbono-pallealis
méret: 24 mm.

XIV. S'tirps: Maciracea

;

4. Fám-: Carddliidae; Genus: Cmdilia
Deshiayes 1835.

Cardilio deshayesi M. Horné®.
II. tábla. 9. ábra.

1870. Cardilia deshayesi Hörmes, (5.) II., p. 68. T. 8. f. 8.

1916. Cardilia deshayesi Hönnes, Stefani (10.) p. 114. T. 3. f. 8.

1938. Cardilia deshayesi Hörnes, Friedberg (4.) p. 23. Textfig. 4.

Ezt a ritka fajt Hörnes egyetlen példány alapján írta le Steina-
brunnról. Márkázán az agyagos faeiesbl 3 példánya került ki. A héj er-
sen domború, ers búbbal, mely elrecsavarodott. A héjat koncentrikus
növedékvonalak díszítik. Radiális bordák csak a héj egyharmadrészét
díszítik, a héj ihátulsó részén. Példányaink köbelek s a zárszerkezet nem
látható, azonban a forma annyira jellegzetes, hogy ennek ismerete nélkül
is biztosan azonosítható a típussal. Igen közel áll Hörnes faja a C. miche-
lotti D e s h. fajhoz (S a c c o 1., 29., p. 32. T. 6. f. 26—30).

A Bécsi medencében, Velencében és Lengyelországban tortonai rétegek-
ben található.

Lelhelye: Márkháza, agyagos facies, 3 példány.

XV. Sttirps : Tellinacea; 4. Fám.: Tcllinidae; Genus: Areopagia (Leach)
, T. Bro \v n 1827.

Areopagia crassa reducta D o 1 1 f. D a u t z.

II. tábílía. 10. ábra.

1904. Teliina crassa Pen. var. reducta, Dollf. Dautz. Conch. d. mioc.
Laire, p. 138. T. 10. f. 14—19.

1911. Teliina crassa Pen. var. reducta, C os sma nn-P e y r o t (2.), 64. p.

246. T. 9. f. 12-16.
1934. Teliina crassa Pein. var. reducta, Friediberg (3.) II., p. 51. T. 9.

f. 3.

A reducta-\ixltozat rövid ismertetése: ovális, lekerekített forma.

Kissé domború és egyenltlen oldalú. A ház elüls része hoszabb és kissé

eliptikusan megnyúlt, a hátsó része lekerekített. A pallealis perem sza-

bályosan ívelt. 'A búb kicsiny, nem kiemelked. A fels perem elüls
része kissé konvex, míg a hátulsó domború. Lunula rövid, szk, síma és

mély. A zárszerkezetet jól feltünteti Cossman n—P eyrot ábrája (1. c. p.

263. Textfig. 35.). A héj felületét finom koncentrikus, igen sr bordács-

kák díszítik, a közöttük lév térség ezek méreteinek kb. kétszerese.

Az Areopagia crassa típusát Hörnes ismerteti a Bécsi medencébl,
melyet azonban Fontannes grundensis változat néven elkülönít P e n e t

típusától.

A reducta-vkltozat egyetlen példánya Mátraiverebély-Szenitkútról szár-

mazik. Méretei: max. diám.: 17 mm, umbono-pallealis méret: 14 mm.
Franciaországban aquitaniai és beivétkori, Lengyelországban pedig tor

tonai-rétegekben fordul el.

Genus: Teliina Linné 1758. Seotio Teliina s. s.

Tellina (Tellina) pretiosa E (i c h w áld.

II. tábla, 7. ábria.

1853. Tellina pretiosa E i c liw ia 1 d, Lethea Rosslea, p. 120. T. 6. f. 6.

1934. Teliina pretiosa Eichwald, Friedberg (3.) II., p. 48. T. 8.

f. 13—14.
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A hazai miocénbl és a Bécsi medencébl is ismeretlen eddig a faj.

Tranzverzális irányban ersen meghosszabbodott, igen egyenltlen oldalú
forma. Elüls oldala eliptiknsan lekerekített, hátsó oldala a búbtól szá-

i mítva a rövidebb s osrszeren megnyúlt. A bxib igen kicsiny, elröhajló.
Alsó perem szabályosan ívelt. Fels perem elüls oldalán domború, hátul

i pedig homorúan megy át a osrszeren megnyúlt részbe. A ház közép-

;

tájt kissé domború, majd homorúan megy át a bxíbtól hátrafelé futó élbe.

A homcrulatnak megfelelen a héj belsejében keskeny domborulat lát-

|

ható. A héja vékony és sr nvedékvonalak díszítik, váltakozó ersség-
ben s a palleális perem felé szabályosabb kifejldésben. A zárszerkezet és
izomlenyomat a Tellinákra jellemz, normális kifejldés.

Mátra verebély-Szentkiítról egy teljesen ép bal és egy sérült jobb
tekn, az ábrázolt példány méretei: max. diám.: 29 mm., umbono—
palleal: 14 mm.

A faj eddig csak a lengyelországi tortonai rétegekbl ismert.

'? Stirps: Fám.: Pleurodesmatidae Cossmamn nov. fáim., 1909. Genus:
Pleurodesma H ö r in e is 1870.

Pleurodesma mayeri Home s.

. II. tábla. 11. ábra.

1870. Pleurodesma mayeri Hörnes >(5.) tIL, fp. 44. T. 8. f. 3.

1901- Pleurodesma mayeri Hörnes, Sacco (1.), 29. p. 132. T. 29. f. 33.

1903. Pleurodesma mayeri Hörnes, Dolli. 4) a

u

z: iConcb. EVIioc Loire,
p. 87., T. 2. f. 20-22.

1909.Pleurodesma mayeri Hörnes, C o ss mán n-P e v ro t (2.), 63, p.
190. T. 3. f. 12—13.

A faj részletes leírását adja Hörnes, s azzal a mátraverebély-szent-
kúti egyetlen, alsó peremén kissé sérült példány teljesen azonosítható.

A Pleurodesma-nemet Hörnes állította fel. Rendszertani helye még
nem tisztázott. A fogszerkezet sajátos kifejldése következtében Coss-
m a n n—P e y r o t átmeneti formának tekintik a Corbula és Glycimeris
nemek között. (Meg kell itt jegyezni, hogy Glycimeris alatt a Cossman n

—

Peyroit értelmezésében a Panopaea értend, — ezzel szemben a Glyci-

meris 'a Pectunculus genus valódi neve Thiele szerint). Fi se bér a
genust a Lyonsiidae családba sorolja, 1909-ben Cossmann felállítja

a Pleurodesmatidae családot. (A genust Cossmann—Peyrot tévesen

így jelölik: Pleurdesma Mayer in Hörne s 1870, holott a genust Hörnes
állította fel).

A faj elfordul: Bécsi medence (Grund, nagyon ritka), Franciaország:

Burdigal, Olaszország: 'Astiiano (fide Hörnes).
A bemutatott faijclk az Országos Természettudományi Múzeum Föld- és slénytani Tárában

találhatók.

A fényképek az Országos Természettudományi Múzeum Foto Intézetében készültek (Phot.:

Koroknay—A\ agner).
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HecKOJiKne flo chx nop Hen3BecTHbie, HOBbie BMflbi hs nnacTOB TopTOHa BocTOHHoro=Mepxaia.

II.ioHa MejHepn:
IIpn HCCJieAOBaHHH (fayHbT h nosnHefimiix HaKonjieHHfi n.iacTOB ropHbix nopon TopTOHa

b boctohhom HepxaT-e (Tonaee 3aJie*eö MaTpaBepeefl—CeHTKyT, IIIaMinoHxa3a n Mapnxa3a)
óhjih oHapyiKeHbi, Hen3BecTHbie no chx nop b BeHrepcnOM MHopeiie HOBbie bejm nopon-
Xom h pon arux nopon 3HaK0M hem H3 cepmi (payHbi népén CnMaTnyM (PaHyjiapna) ren-

TaroHa BimnoroHHKa h népén h Cu.viaTuy.\i (JIa.\inycna) acjapime (ppunöepr, Bee ate b cpaB*
HeHiin co CTapHbiMii onpen.eJieHHH.MU, ohh 0Ka3aJiHCb noponaiin noBoro Biinou3MeHeHnH.

IUiupuH 11 BeHCKiin öacceH hbuhiotch HauÖJiH^aflnrHM MecTon 3ane>Kefl cjienyioinux

nopon : Kononua (Hromia) nenycaia, necraecu Capnanun, ÜJieyponeciia Meüep, Óypnypa
CTupiraKa.

HeH3BecTHbie no cnx nop b bchckom acceftHe unnbi nopon : KoKJinoncuc (JlaKHHUopHC)
MHOöiiKapiiHaTy c, Monojiyc öaciepoT, Kopajino(})H.na Benn, IIuManiyM (JlaMnycna) aiJniHe

(fpunepr, CnpoMvc nrrpeKHHrep, TennHHa npecuoaa, ApnoHarnHa npacca penyma, H3
nncjia 9thx nopon onnano, MonyJiyc acTepoTH, IlaMaiyM (JlaMnyena) n CipoMyc (Jipnn-

6epr H3BecTHbi yace na.\i U3 nnacTOB TopTOHa TpaHCHUbBamin, Torna nan ocTanbHbie noponni
BCTpenaioTeH TaKuce n b nojibCKOM, UTanbHHCKOM h (jipaHiiy3CK0M MiiopeHe.

Hoboü nopono t. e. BunoH3MeneHiie.\í yate H3BecTHbix nopon 0Ka3anncb: KapnHTa
(KapniroKapniiTa) HorpaneHCHC h. cn., üaifiHa BajinuaH nepxaTeH3HC h. Bap. h JlpHJUiHa

HOCKU H. cn., H3 KOTOpbIX HepBbie HBe npenCTaBHHIOT COOIO CpaBHeHHIO C 1—2-MH 3K3e.M-

nnapaMii oeranbHbix bhhob — náció bc BCTpenaioni,uiJCH pon (JiayHbi.
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/. tábla.

1, 2. ábra
3, 4. ábra
5. 6. ábra
7, 8. ábra
9, 10. ábra

11. 12. ábra

Cochliolepis (Laciniorbis) miobicarinatus Sacco.
Modulus basteroti B e n o i s <t-

Cymatiurn (Ranularia) heplagona vindobonica Cossm.-Peyr.
? Coralliophila becki Micht.
Drillia noszkyi 11 . ap.
Cymatiurn (Lampusiá) affine friedbergi Coss m a n 11-P eyro t.

II. tábla.

1, 2. ábra Strombus (Euprotomus) schroeekingeri M. Hörnes.
3, 4. ábra Purpura styriaca S t u r.

5. ábra Cardita (Cardiocardiia) nóyrádensis n. sp.
6. ábra Paphia waldmanni cserhátensis n. var.
7. ábra Teliina (Tellina) pi'etiosa Eicbw.
S. ábra Codokia (Jagónia) decussaia Costa.
9. ábra Cardilia desltaycsi JVI. Hörnes.

10. ábra Arcopagia crassa reducta Dolli. Dautz.
11. ábra Pleurodesma mayeri M. Hörnes.
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