
A SALGÓTARJÁNVIDÉKI SL1R ÉS PECTENES HOMOKK FAUNÁJA

Csepreghyné Meznerics Ilona.

(XIII. tábla.)

A salgótarjánvidéki, tágabb értelemben zagyvavölgyi slir, továbbá a salgó-

tarjáni medence pectenes homokkövének faunája részleteiben még kevéssé ismert.

A terület földtani viszonyait ismertet munkák természetszerleg csak faunafelsoro-

lásokat adnak, a faunaelemek slénytani kritikai vizsgálata nélkül. A Bányakutató
és Mélyfúró N. V. megbízásából folytatott gyjtések, továbbá az Országos
Természettudományi Múzeum Föld- és Öslénytárában lév ( id. Noszky Jen és

Harmat István gyjtése) lényegesen megnövekedett anyag lehetvétette a fauna-

elemek részletesebb vizsgálatát és lelhelyek, illetve faciesek szerinti feldolgozását.

A terület slirképzdményeinek és pectenes homokköveinek faunáján kívül külön
foglalkozom az ú. n. „átmeneti rétegek

11

faunájával, melyek Mátranovák és Homok-
terenve környékérl kerültek napvilágra.

É, Sliríaunák

A zagyvavölgyi slirképzdmények vizsgálatai folyamán, illetve a Borsodi-
medence földtani viszonyaival kapcsolatos megállapításoknál egységesen kialakult

felfogás (Noszky, Schréter, Vadász, V it áll s, H o r u s it zky), hogy
a zagyvavölgyi slirkomplexum csak nagy általánosságban párhuzamosítható az

ottnangi típusú slirképzdményekkel. Noszky szerint a területen „huzamosabb,
ers tengermélyüléssel van dolgunk, mely legalább is a középmátrai részeken k : sebb
ingadozásoktól eltek

:

ntve az egész aquitani, burdigalai, st talán a helvéti idk folya-

mán is állandó maradt 11

. Ugyancsak Noszky hangsúlyozza, hogy a rétegösszletben

sok az ottnangi slirbl hiányzó, illetleg ezektl elüt faunaelem. (21., p. 71.)

Vadász utal arra, hogy a rétegösszlet fels része már inkább a felsmediterrán

agyagokkal (badeni, vöslaui) azonosítható (31., p. 422). Strausz faciológiai

szempontból vizsgálja a terület slirképzdményeit (29., 30).

A slir-képzdménvek faunája közismerten szegényes és rossz megtartású.
Az eddigi faunafelsorolások kapcsán Noszky (21., p. 70) a „keleti, típusos

slirfacies helvéciai képzdmények 11

sorában feltüntetett fajoknál megjegyzi, hogy
„alakjai teljesen megegyeznek az ú. n. ,felsmediterrán

1

(lajtamészkcsoport) formák-

kal
11

. Strausz utal arra (30., p. 201), hogy Noszky a fenti rétegeket fels-

mediterránnak jelzi, ellentétben a típusos slirrel, „melyet Magyarországon mint

alsómediterránt tekintenek
11

s megjegyzi, hogy „diese Schichten gehören wirklich

zum Obermediterran“. Noszky a kis- és nagyzagyvavölgyi területrl késbb
általánosabb faunafelsorolást ad (21., p. 71), Strausz faunaközlésének fel-

használásával, aki megjegyzi, hogy a Cserháthegységben különböz ki tej ldésü a

slir s ennek kapcsán több faunaelemet sorol fel (3Ó., p. 233).

A fauna részletes tárgyalása eltt meg kell jegyezni, hogy a slirre vonatkozó

hazai irodalomban az ottnangi slir több helyütt mint abómediterrán-korú képzd-
mény szerepel. R. Hörnes az ottnangi faunafeldolgozásnál közli Suess

6 Földtani Közlöny.
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megállapítását, mely szerint a szóbanforgó slirképzdmények az I. Mediterrán-

Stufe-hoz tartoznak (10., p. 333), de ugyancsak közli és döntnek tartja F u eh s
megállapítását, aki az olaszországi molassz-márgákkal párhuzamosítva az ottnangi

ölirt, helyét a tortonai képzdmények alatt jelölte meg (ibid., p. 336, 337). Az osztrák

szerzk és a hazai irodalom is már helvéciai korúnak tekinti az ottnangi slirt. Kife-

jezetten helvéciai-korú ottnangi slirrl beszél Andruso.v (1., p. 116, 117, 172)

is, abban az értelemben természetesen, hogy a slir-fauna általában nem kor-, hanem
íacies-íauna, mely különböz korú rétegekben megjelenhetik. Utal arra, hogy hel-

véciai korú az ottnangi, de tortonai a walbersdorfi és badeni slir, melyekben eltér
koruk ellenére az Aturia aiuri faj megtalálható.

Minthogy részletes faunisztikai feldolgozás szempontjából a terület hiányos,

alábbiakban néhány lelhely tüzetesebben begyjtött slirkifejldés képzdményé-
nek faunáját sorolom fel megjegyezve, hogy a faunafeldolgozás csak a Noszky-
értelmezésében középs és fels slirre vonatkozik, nem pedig az alsó-miocén (bur-

di gálái ) ,
illetve oligocénnek tekintett slirre.

Az alábbi lelhelyek anyagát vettem vizsgálat alá:

1. Kisterenve—Szúpatak (Bükkvölgv)
,

2. Kisterenve, Gsengerháza felé viv
út melll; 3. Kisterenve (Nagyerd); 4. Kisterenve (községben a forrásnál); 5. Kis-

' ierenye, Krakóvölgy; 6. Szúpatak; 7. Karancsalja; 8. Lucfalva; 9. Karancsság;
10. Piliny („Apokáe oldal”); 11. Litke (Kopasz-hegy); 12. Nagybátony (69. sz. fúrás

anyaga); 13. Mátranovák (3-as ereszke-akna) ;
14. Mizserfa (Kazár-felé, Szurdoki

lejtakna); 15. Kányáspuszta-bán\a (Mátraverebélynél) ;• 16. Kincsespuszta (Nógrád-

szakálnál)
;

- 17. Garáb (Mátraszllstl DNy-ra); 18. Piliny (Khegy); 19. Tar

(Szalajka-patak völgye); 20. Sámsonháza (Budaheggvel szemközt, az országút

mentéri).

A felsorolt lelhelyek közül a 4, 5, 6, 10, 1 1 és a 13—20 számokkal jelzettek

anyaga 1949., illetve 1950. évi, id. Noszky Jen és Bartkó Lajos útmutatásai

alapján, illetve segítségével begyjtött anyag, míg a többi lelhely anyaga a salgó-

tarjáni bányamúzeum, illetve a Föld- és Öslénytár régebbi gyjtés anyagából

származik.

Az 1—20 számmal jelzett lelhelyek faunáját az alábbi felsorolás, illetve

táblázat adja.

l. 2

Protoma cathedralis paucicincta S.

Turriíella
[
H.\ badensis Sacco

Solarium simplex B r o n n
Scala

l
Füscoscala] turtonis Túrt.

Polinices [Z..] helicina B r.

Pirula condita B r ong. O
Nassa restituana hörnesi M a y.

Nassa cf. rosthorni P árts eh
Fusus haueri R. H ö r n e s O
Ancilla

[
B.]glandiformis Lám.

Clavaiula ásperulata Lám. ^
Clavaiula

[
Surcula

]
reevei Bell.

Clavaiula 15’.] brusinae R. H ör n. O
üenota cf. valeriae Horn. A u i n g.

Conus dujardini Phil. O
Terebra negleeta Midit.
Ringicula [/?.] auriculata buccinea Br.O
Nucula nucleus L.

Nucula ehrtichi R. H ö r n e s O
Léda hörnesi Bell.
Léda [Lembulus

]
fragilis Che m n.

Solenomya doderleini May.
Amussium eristatum badense Font. O
Lima lábán' M e zn

' O
Asiarte neumauri R. H ö r n e s O
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Cardita
[
Cyclocardia

]
scalaris S.

Diplodonta trigonula Broun
diplodonta rotundata M ont.
Tliyasira subangulata R. H o r ne s
Miltha ottnangenis R. H ö r ne s

Lucina wolfi R. H ö r nes
Loripes [Alj dujardini D e s h.

Spisula subtruncata triangula R.
L.utraria sp.

Angulus [Peronidia] planata L.

Angulus
|Oudardia ]

compressa B r.

Teliina schönni Af. H ö r n e s

Tellinc. 1.

Teliina II.

Macoma elliptica ottnangensis H.
Solen subfragilis E ic hw.
Aloidis cárinata hörnesi Ben.
Aloidis [KJ gibba Olivi
Anatina juchsi R. Hr nes
Cuspidaria rostrata S p e ngl.

Minthogy részletes slénytani leírást csak néhány fajról közlök, a táblázatban
felsorolt fajokra vonatkozó régi elnevezést, illetve irodalmi utalást az alábbiakban
adom. A zárójelben lév név a faj régi megjelölése, a szám pedig az irodalmi uta-
lás: Protoma cathedralis paucicincta Sacco (Turritella calhedralis: 24., XIX. p.
32. T. 3. f. 17); Turritella (Haustator) badensis Sacco ( Turritella turris partim,
16., p. 24); Solarium simplex Broun (5., I. p. 413);Srö/ (Fuscoscala) turtonis
Tart. (24., IX. p. 15); Polynices (Lunatia) helicina B r. (Natica helicina B r.,

16., p. 43); Pirula condita Brogn. (Pyrula condita. 5., I. p. 118); Nassa resti-
íuana hörnesi May. (Buccinum semistriatum 16., p. 55); Nassa rosthorni
Parts eh (Buccinum rosthorni, 16., p. 51); Fusus haueri R. Hörnes OO..
p. 354); Ancilla (Baryspira) glandiformis Lám. (Ancillaria glandiformis 16., p.
56); Clavatula asperulata Lám. (Pleurotoma asperulatu, 5., I. p. 188). Clavatula
(Surcula) reevei Bell. (Pleurotoma reevei, 16., p. 59); Clavatula (.Surcula) brusi-
nae R. Hörnes (Pleurotoma brusinae, 10., p. 359); Genota valeriae Horn. —
A u i n g. (12., p. 311); Conus dujardini P h i l. (Conus dujardini partim, 16., p. 6 1 )

;

Terebra negleela M icht. (Terebra pertusa, 5., I. p. 5); Ringicula (Ringiculella) auri-
culata buccinea B r. (Ringiculella buccinea, 16., p. 63); Nucula nucleus L. (5., II. p.
1 59) ; Nucula ehrlichi R. Hörnes (10., p. 378); Léda hörnesi Bell. (Léda clavata,
24., XXVI., p. 51); Léda (Lembulus) fragilis Chemn. (Léda fragilis, 1 1., II. p. 307);
Solenomya doderleini May. (5., II. p. 13); Amussium eristatum badense Font.
(Pecten eristatus, 16., p. 69); Lima lábául Mezn. (15., p. 127); (Astarie
neumayri R. Hörnes (10., p. 377); Cardita (Cyclocardia) scalaris S o w.
(Cardita scalaris, 6., p. 130); Diplodonta trigonula Broun (5., II. p. 151);
Diplodonta rotundata Mont. (4., LXV. p. 241); Thyasira subangulata R.
Hörnes (Cryptodon subangulalus, 10., p. 373); Miltha ottnangensis
R. Hörnes (Lucina ottnangensis, 10., p. 372); Lucina wolfi R. Hörnes
(10., p. 371); Loripes dujardini (Lucina dujardini, 3-, p. 246); Spisula subtruncata
triangula R e n. (Macira triangula, 6., p. 195); Angulus (Peronidia) planata L.
(Teliina planata, 4., LXIV. p. 249); Angulus (Oudardia) compressa B r. (Teliina
compressa, 2., p. 62); Teliina schönni M. Hörnes (11., II. p. 90); Macoma ellip-

ticy ottnangensis R. Hörnes (Teliina ottnangensis, 15., p. 130); Solen subfragilis
Eichw

., (5., II. p. 12); Aloidis carinaia hörnesi Ben. (Corbula carinata partim,
16., p. 87); Aloidis (Varicorbula) gibba Olivi (Corbula gibba, 16., p. 88); Ana-
tina fuchsi R. Hörnes (10., p. 366); Cuspidaria rostrata S pengi. (24., XXIX.
p. 124). A felsoroláshoz meg kell jegyeznem, hogy az irodalmi hivatkozás a fajok
legújabb feldolgozására utal, amennyiben azonban Thiele legújabb rend-
szertana szerint a nemzetség elnevezésében változás állott be, ott az irodalmi
hivatkozás és a feltüntetett, ma érvényes fajnáv között különbség adódik.
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Ha már most a táblázatos kimutatás alapján elemezzük a faunát, kitnik,

hogy a terület vizsgált slirképzdményeinek zöme típusos ottnangi slir-facies.

Az 1— 16 és 18 számokkal jelzett lelhelyek faunája többé-kevésbbé egységes, az

ottnangi slirre jellemz állattársasággal. A faunahatározás kizárólag a kagylók és

csigák csoportját öleli fel, de gyakori a Brissopsis ottnangensis faj is, míg a

Schizaster laubei és Aturia aiuri a ritka leletek közé tartozik. Az ottnangi és stájer-

országi slirre jellemz fajok közül több faj megtalálható a képzdményekben, éppen
azok, melyeket Hörnes Rudolf Ottnangról' írt le s egy faj, melyet magam a

stájerországi slírbl ismertettem. A faunafelsorolásnál szerepl fajok között az Ott-

nangról leírt formák közül a Fusus haueri, Clavatula brusinae, Nucula ehrliclv,

PAstarte neumayri, Miltha ottnangensis, Anatina fuchsi, Thyasira subangulata
Lucina wolfi fordul el (10), s egyetlen juvenilis példányban a Lima lábáni- faj (15).

Leggyakoribb faj a fenti slirben az Astarte neumayri faj. A fajt kérdjellel teszem
az Astarte nemzetségbe, mert a Lucina külsej és a Myrtea spinifera fajra igen

emlékeztet formánál már Hörnes R. is megjegyzi, hogy közel áll a Lucina

-

félékhez. Elég gyakori a Solenomya doderleini faj különösen a 10. számú lelhelyen,

Pilinv melett az „Apokás oldal“-ban. Hörnes szerint a Solenomya doderleini

az ottnangi slir egyik legyakoribb alakja. A salgótarjáni medence peremhegységei-
nek dúsfaunájú tortonai képzdményeibl a faj eddig nem került el. Igen gyakoriak

a slirfaunában a Teltina-iélék. A legtöbb lelhelyen és a legnagyobb példányszám-
ban elforduló nemzetség közülök a Macoma elliptica ottnangensis alfaj. A Teliina

ottnangensisrö\ Sacco kimutatja, hogy csak mint változat különíthet el a

Teliina elliptica- fajtól. Ilyen értelemben határoztam meg a fajt a stájerországi slir-

bl (15., p-. 130). Üjabban Andrusov D. N. a keletszlovákiai burd :

galai és

helvéciai faunák vizsgálatánál (1., p. 158), megjegyzi, hogy a Teliina ottnangensis

nem más, mint a típusos, de változékony Teliina, illetve, mai nevén Macoma elliptica

B r. faj. Minthogy azonban a Macoma elliptica igen változékony s minthogy az ott-

nangi fauna meglehetsen speciál's, célszerbb a típussal megnyugtatóan nem azo-

nosítható ottnangi fajoknál a helyi specializálódásra a névvel is utalni. Még két

Tellina-ía'] gyakori a faunában, egy kisebb, ovális és egy nagyobb, kerekebb kör-

vonalú forma, melyekre Teliina /. és Teliina II. megjelöléssel utalok, mert közelebbi

meghatározást a zárszerkezet hiánya és az a körülmény sem enged, hogy többnyire

csak lenyomat alakjában találhatók. A terület slirképzdményéhen számos ilyen

7V//ma-féleség található.

Az ottnangi típusú helvét slir az eddig begyjtött anyag alapján különösen

Kisterenye és Pilinv („Apokás oldal") környékén, továbbá a Mátraverebélv mel-

lett Kányáspuszta lelhelyeken jellegzetes kifejldés. Az utóbbi két lelhelyen

elfordul a jellegzetes formájú ottnangi faj, a Thyasira subangulata is (10., p. 373.

T. 13. f. 21—22).

A faunaelemzésbl azonban kitnik az is, hogy a táblázatban feltüntetett fajok

egy része csak bizonyos lelhelyekre szorítkozik. Ezek a fajok az ottnangi slirbl és

a terület faunisztikailag ottnangi típusúnak bizonyult slirképzdményeibl is hiány-

zanak. Részletesen elemezve az egyes lelhelyek faunáját, kitnik többek között,

hogy pl. a 19. számú lelhely faunája eltér a helvét slirek jellemz faunatársaságá-

tól. A lelhely Tar községtl DNv-ra fekszik a Szalajka-patak völgyében, amely

lelhelyre Bártk Lajos hívta fel a figyelmet. Itt a lithothamniumos, helyenként

ditrupás (Ditrupa cornea L„ azeltt Dentalium incurvum) mészk alatt slir-szer

sötét, agyagos rétegek következnek. A fauna a következ fajokból áll: Protoma

cathedralis paucicincta, Tcrebra neglecta. Ringicula (Ringiculella) auriculata bar-

cínea, Spisula subtruncata trigonula, Angulus (Oudardia) compressa, Solarium

simplex, Ancilla (Baryspira) glandiformis, Nucula nucleus, Léda (Lembulus) fra-

gilis, Clavatula asperulata, Polynices (Lunatia) helicina. A jól meghatározható

fajokon kívül a Nassa restituana hörnesi és a Macoma elliptica ottnangensis mint

kérdéses formák fordulnak el..A felsorolt fajok közül a Protoma, Terebra, Spisula,

Angulus és Solarium nembe tartozó fenti fajok idegenek a s'.ir-íaunákban, viszont

a jellegzetes slirformák, mint az Anatina fuchsi. Lucina wolfi, Miltha ottnangensis.



Astarte neumayri. Fusus háttéri, Thyasira subangulata nev Hörnes Rudolf

által leírt ottnangi fajok egyike sem található, hoiott ezeket a formákat a terület ott-

nangi-típusú slirképzdményeiben több-kevesebb példányszámban megtaláljuk.

A Macoma elliptica ottnangensis alfaj elfordulása nem sokat mond, mert a faj nem
szorítkozik kizárólag a slir-faciesre. A slir-fajok hiánya azért is szembetn, mert

a szóbanforgó agyagos réteg faunában elég gazdag, bár anyaga rossz megtartású.

Faunisztikai alapon a fenti rétegek nem párhuzamosíthatók az ottnangi slirrel,

hanem a lajtamészkövek agyagos facieseivel.

Ugyancsak eltérést mutat a 17. számú lelhely faunája. Garáb község K-i

csücskében a sötétszürke slirszer agyag helyenként ersen homokos rétegekkel vál-

takozik. Rossz megtartású és kevés példány gyjthet a rétegekbl, s ezek szintén

olyan fajok, melyek a slirképzdményekben szokatlan elemek. így a Cardita (Cyclo-

cardia) scalaris, Spisula subtruncata trigonula, Aloidis (Vciricorbula) carinota hör-
nesi, Diplcdonta trigonula formák mellett csak a Ringicula (R.) auriculata bucci-

nea és egy Teliina-féle azok a forrnák, melyek az ottnangi típusú slirekben is el-
fordulnak. Igaz, hogy a Diplodonta rotundata a terület slirképzdményeiben is meg-
található (2. sz. lelhely), azonban a fenti 17. számú lelhely sokkal homokosabb
megjelenése, továbbá a Cardita, Spisula (Macira) és Aloidis nembe tartozó fajok
elfordulása, végül az ottnangi típusú slir-fajok hiánya arra mutat, hogy a rétegek
a lajtamészk agyagos-homokos facieséhez kapcsolódnak.

A 20. sz. lelhely anyaga Sámsonháza környékérl származik (Budahegynél
az országút menti feltárás) s érdekessége, hogy a fauna csaknem tisztán Turri-
tellákból álló, helyenként bentonitos agyag, melyhez hasonló képzdmények Márk-
házán is elfordulnak. Az agyagos réteg faunában igen szegény, uralkodó faja egy-
két molluszkum-töredéken és egy példány Scala (Fuscoscala) turtonis fajnak meg-
határozott smaradványon kívül a Turritella (Hauslator) badensis (a bécsi meden-
cei Turritella turris), mely sem a terület ottnangi típusú slirjében, sem Ottnangon
nincs meg. Hiányzanak itt a slirre jellemz formák. Sem kzettani, sem pedig a

fauna alapján nem azonosíthatók a képzdmények az ottnangi típusú slirrel.

Az úgyszólván két meghatározható fajból álló fauna megnehezíti a rétegek hova
tartozóságának eldöntését, valószín azonban, hogy tortonai-korú agyag.

A fenti adatok faunisztikailag is alátámasztják egyrészt a slir zömének már
rétegtanilag is k'mutatott helvéciai korát, illetve rávilágítanak arra, hogy a slir-

kép képzdmények egy része az eltér faunaelemek alapján inkább a lajtamészk
agyagos, illetve homokos facieséhez kapcsolódik.

II. Átmeneti rétegek faunája

Mindezideig tisztázatlan a területen helyenként található (Mátranovák,
Homokterenye: Ferenc-akna) fleg homokos, néha agyagos képzdmények helyzete,
melyek a pectenes homokk fölött, illetve a helvét slir alatt foglalnak helyet. Ezek-
rl az átmeneti rétegekrl N oszky többször tesz említést a terület feldolgozásával

kapcsolatban. Mint megállapítja: „bázisának a pectenes homokk felé való homo-
kos, tehát átmeneti jellege a kifejldés menetébl következik

11

(21., p. 67), illetve,

hogy a „pectenes homokknek délkeleten magasabb szmtjében van egy érdekes,

gazdagabb faunájú átmeneti félesége, helyi kifejldése". A mátranováki elfordulás-

ról megjegyzi, hogy „a Bárnavölgvi-lejtakna hajtásakor a pectenes homokk és az

ú. n. alsó echinidás-homok (azaz a helvéti slir legalsó tagja) határáról olyan kövü-

letanvag került el, melynek megfelel szinteket az Arca turonica alakkörébe tartozó,

nagyobb kagylók köbeiéitl hemzseg homokköveket a szomszédos Szárazvölgyi

feltárásban is megtalálni". Ezekbl az átmeneti rétegekbl N oszky az alábbi

kövületeket sorolja fel: Teliina sp., Mactra turonica, Venus islandicoides, Cyterea

(Callista) taurogranosa, Nucula, Calyptraea chinensis. Ebbl a rétegbl került el
az Astropecten sp. és a Luidia hungarica Rakusz faj (20., p. 185).

•Az átmeneti rétegek ersen csillámos, homokos képzdmények.
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A salgótarjáni bányamúzeum gyjtésébl Homokterenyérl (Ferenc-akna) és

Mátranovákról ( Bárnavclgyi-lejtakna, illetve közelebbi adat nélkül), a mátranováki
vezetmérnök adományából származó és a Föld- és slénytárban lév kisebb

anyagból az átmeneti rétegek faunája az alábbiakban határozható meg:

Arca turoniensis D u j.

Pteria (Pinctada) studeri Mayer
Pteria (Pinctada) phalaenacea Lám.
Pitaria (Cordiopsis) islandicoides grundensis Kautsky
Pitaria (Macrocallista) taurogranosa Sacco
Paphia benoisti- Cossmann — P e y r o t

Macira nógrádensis n. sp.

Mactra cf. basteroti M a y.

Modiolus excellens N o s z k y
Pederi (Chlamys) scabrellus Lám.
Pederi (Chlamys) scabriusculus M a t h.

Calyptraea chinetisis taurostriatellatata Sacco
Panopea ménardi D e s h.

A fenti fajok legtöbbje a késbb tárgyalandó ú. n. poctenes homokkövekben
is elfordul, így csak ahhoz a néhány fajhoz fzök megjegyzést, mely a késbbi faj-

leírásnál nem szerepel.

A Pteria phalaenacea fajra vonatkozólag (lásd XIII. tábla 6. ábra) már a
hidasi faunafeldolgozásnál megeinlíettem (16., p. 68), hogy Hörnes Avicula
phalaenacea fajábrázolásai közül (11., II. p. 376. T. 52. f. 1—4.) csak a 4. számú
ábra képviseli a nála Avicula — ma Pteria — nemzetség phalaenacea faját.

Az 1—3. jelzés Hörnes- féle ábrát jelz fajt Mayer 1894-ben (Descr. Coqu.
Foss. Mioc. Superieur, Journ. Conch.) Avicula studeri néven elkülönítette. A Pteria
studeri els látásra megkülönböztethet a P. phalaenacea fajtól, mert míg az elz
faj héja közel négyzetes (alul lekerekített) és a fels perem az oldalperemekkel
majdnem négyszöget zár be, továbbá a „fül“-szer nyúlványok kevéssé fejlettek,

addig a Pteria phalaenacea fajnál a búbtól lefutó tompa él sokkal átlósabb, a héj

ferde oblongum alakú és a fülszer képzdmények ersek. Az átmeneti rétegekben
mind a Pteria phalaenacea, mind pedig a Pteria studeri faj elfordul.

A Pitaria islandicoides grundensis fajnál (lásd XIII. tábla 7. ábra) a követ-

kezket kell megjegyezni: a bécsi medencebeli Venus dujardtni fajt Hörnes
félreismerte, mert ez a típusos Venus islandicoides, illetve újabb elnevezése szerint

Pitaria (Cordiopsis) islandicoides, míg a bécsi medencében Venus islandicoides néven
ábrázolt Hörnes- féle faj Kautsky megállapítása szerint csak változata

a típusnak és ezt grundensis néven vezeti be az irodalomba (14., p. 3). Végül
a Pitaria (Macrocallista) taurogranosa fajt Sacco írja le (24., 28. p. 17. T.

4. f. 1—4) az olaszországi Elvezianoból (Colli torinesi).

A faunaelemeket vizsgálva az alábbiakat figyelhetjük meg: az Arca turonien-

sis (azeltt Arca turonica) faj a helvéciai és tortonai rétegekben fordul el. A Pteria

(Pinctada) phalaenacea a Bécsi medencében helvéciai és tortonai korú elfordulás,

Franciaországban az aquitaniatól a helvéciai-kori rétegekig felmegy, Olaszországban
helvéciai, Belgiumban középmiocénkorú az elfordulás. A Pteria studeri és Paphia
benoisti fajok irodalmi adatok szerint helvéciai kori képzdményekbl ismeretesek,

bár a Pteria studeri faj a salgótarjáni medencében a széntelep alatti rétegekben a

.Pederi holgerivel együtt is elfordul. A Pederi scabriusculus faj helvéciai és tortonai

korú, a Pecten scabrellus pedig burdigalai, helvéciai és tortonai rétegekben egyaránt

elforduló faj. A Mactra basteroti — nem teljes biztonsággal azonosítható faj — a

Bécsi medencében helvétkori képzdményekbl jelzett faj, Franciaországban az

squitaniai rétegektl a helvétkori rétegekig felmegy. Nem sokat mond a Pitaria

(Macrocallista) taurogranosa faj, mely eddig csak az olasz elvezianoból jelzett forma

(Colli torinesi). A Calyptraea chinetisis taurostriatellata fajt a Bécsi medencében
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helvéciai és tortonai, s az olaszországi elvezianon kívül Franciaországban is a hel-

véciai és tortonai rétegekbl jelzik. A Panopea ménardi faj a bécsi medencében is

a helvéciai rétegeknél mélyebb szintektl kezdve a tortonai rétegekig felmen faj.

Franciaországból csak a helvétbl jelzik. A fenti fajok között tehát egyetlen olyan

biztos faj sincs, ami az átmeneti rétegek helvétnél idsebb korára utalna. A hel-

yéinél mélyebb szintben elforduló formák olyanok, melyek felmennek a tortonai

rétegekig is, tehát korhatározó jelentségük nincs. A fenti fajokon kívül figyelemre-

méltó a Pitaria (Cordiopsis) islandicoides grundensis elfordulása. Ezt a formá-

jánál fogva jellegzetes bécsimedencei változatot — mely Kautsky szerint csak

a helvét rétegekben fordul el — nem lehet összetéveszteni a Pitaria (Cordiopsis

)

islandicoides Lám. típusával, mely faj a terület tortonai képzdményeiben is el-

fordul. Ugyancsak jellegzetesen „fiatal" formának kell tekintenünk a Modiolus

excellens Noszky (nm. nudum) fajt, mely területünkön a peremhegységek tor-

tonai képzdményeiben gyakorinak mondható.
Az .átmeneti rétegek ersen csillámos, homokos képzdményét a fleg vas-

taghéjú, nagytermet, nem mélytengerre utaló, de nem is partközeli formák jellem-

zik. A viszonylag nagytermet és lapos formákat képvisel L.amellibranchiatak

mellett egyetlen, tapadó életmódot folytató Calyptraea faj képviseli a Gastropodákat.

Az átmeneti rétegek smaradványai faunisztikailag élesen elválnak a sl jr-

képzdmények faunájától, egyetlen slir-faciesre jellemz forma sincs közöttük.

Faunajelleg alapján azonban ezek az átmenetinek jelzett rétegek a helvéciainá!

mélyebb szintbe nem helyezhetk. Valószínleg a helvéti emelet kezdetén lerakott

partközeli képzdmények ezek, melyek a tenger fokozatos kimélyülése következté-

ben, a mélyebb tengeri rétegekbe, slirfacies képzdményekbe mennek át. Az átmeneti

rétegek a területen csak helyenként lépnek fel, nem egységes képzdmények s a

medence tetemes vastagságú slir-képzdményei alatt nincsenek meg, illetve a fúrá-

sok nem igazolják (Kányáspuszta, Nagybátony).

íii. Pectenes homokkövek

A pectenes homokkövek faunáját a Salgótarján, Piliny, Szalmatercs, Egy-
házasgerge, Mihálygerge környéki anyagokon vizsgáltam (Noszky Jen,
Bártk Lajos és saját gyjtés anyagon).

A pectenes homokk Noszky meghatározása szerint (20.. p. 184) szürke,

csillámdús, laza homokk, keményebb táblás padokkal és vékonyabb agyagos, rozs-

dás betelepülésekkel. Vastagsága Noszky J. szerint 60—80 méter, de az Ipoly-

völgyben tetemesebb vastagságot ér el, késbbi megfigyelése szerint (21., p. 64) itt

is csak 50—60, esetleg 80 métert tesz ki. Schréter szerint a homokból és márgás
homokból álló rétegek vastagsága mintegy 15 méter (26., p. 87).

A pectenes homokk faunában igen szegénv, különösen Salgótarján közvet-

len környékén, Pilinyben (Tinkhegyi fejt) és Egvházasgergén már valamivel

dúsabb a fauna. Noszky szerint kifejldése Szalmatercsnél parti konglomerá-

tum (20., p. 184).

A pectenes homokk faunájára vonatkozólag részletes adataink nincsenek.

Noszky az alábbi nemzetségeket sorolja fel
- Pederi, Conus, Ostrea, Lucina, Tel-

iina, Cardita, Terebratulák (20.. p. 184).

Schréter a szénfed rétegcsoport pectenes homokköveinél megjegyzi,

hogy „kövületeket, különösen Pectenekét bven tartalmaz, nevezetesen elfordul

bennük a Pecten (Chlamys) praescabriusculus Font." (26., p. 87). Noszky
a Mátrahegység geomorfológia viszonyainak tárgyalásánál (18., p. 33) a szénfed

palás, homokos rétegeknél cardiumos palákról és Pecten praescabrius-

cnlusos homokkrétegekrl beszél. Ugyancsak Noszky megjegyzi (20.,

p. 183), hogy a pectenes homokkövekben Salgótarján vidékén a Pecten prae-

scabriusculus Font. fajhoz közel álló fajok vannak helvenkint nagy mennyiség-

ben. Horusitzky a budapestkkörnyéki burdigali-kérdéssel kapcsolatban (8.. p.

326) megjegyzi, hogy a Salgótarjáni- és Borsodi-medencében is a burdigali maga-
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sabb részére jellemz az Aequipecten praescabriusctilus tömeges fellépése. N oszky
a pestkörnyéki helvéciai rétegekrl szóló közleményében (22., p. 170) is utal a

salgótarjáni viszonyokra: „helyenként elég bven vannak idevágó irodalmi ada-

tok szerint Pecten praescabriusculusnak minsíthet, jellegzetesebb-féleségek is e
•fajból

11

. Megjegyzi továbbá, hogy a P. praescabriusculus probléma mind palaeonto-

lógiai mind sztratigrafiai szempontból megoldandó. Vitális I. a Pectenekre
utalva megjegyzi, hogy: „a széntelepes üledéksor felett a burdigalai emelet kép-

zdményeként partközeli és sikérebbvizi üledékek, Cardiumos, illetve Cardiumos-
Corbulás és Pecten praescabriusculusos vagy Pecten opercularisos agyagos homok
és homokk rakódott le“ (32., p. 303).

Az irodalomból tehát fajilag meghatározott formaként egyedül a Pecten prae-

scabriusculus, illetve a Pecten opercularis. szerepel a faunában több-kevesebb hatá-

rozottsággal.

Az igen faunaszegény és túlnyomórészt Lamellibranchatakból álló fajok közül

Salgótarján környékén ( Károly-akna, Kaszinó feletti feltárás - stb.
)

a Pecten, Patella r

Calyptraea, Cardita, Pirula fajok vannak képviselve, míg a Piliny melletti Tinkhegy
kfejt kemény homokkövében és Egvházasgergén a lazább, mállott homokkben a
Pectenek mellett Cardita, Paphia, Panopea, Modiolus, Macira és Arcopagia (Tel-

lltia- féle) fajok is elfordulnak. A salgótarjánkörnyéki és Piliny, illetve Egyházas-
.gérge környéki pectep.es homokköveket összeköti az ugyanazon jelleg két Pecten,

a P. scabrellus és P. scabriusculus, vagyis annak ellenére, hogy a lelhelyek anya-

gában különböz nemek fajai is képviselve vannak, a két réteg genetikailag szétvá-

laszthatatlan.

Az egész pectenes homokk-komplexumból biztosan meghatározható

3 Gastropoda és 1 1 Lamellibrachiata faj:

Calyptraea chinensis taurostriatellata S a c c o

Patella tenuifilosa Cos s'm. P e y r.

Pirula condita B r ongn.
Arca turoniensis D u j.

. Pecten scabrellus Lám.
Pecten scabriusculus M a t h.

Pecten (Manupecten) fasciculatus M i 1 1.

Cardita iaurinensis S a c c o
Paphia benoisti C o s s m. P e y r.

Panopea menardi D e s h.

Modiolus excellens N o s zk y
Macira nógrádensis n. sp.

Macira (Eomactra) cf. basteroti May.
Arcopagia crassa reducta Dollf. Dautz.

A fenti fajok leírását, illetve kritikai vizsgálatát a közlemény végén adom.
A pectenes rétegek korát legtöbb szerz a burdigalai képzdményekre két-

ségtelenül jellemz Pecten praescabriusculus faj elfordulása alapján a burdigalai

korban állapítja meg. S eh r éter a 'pectenes homokkövek korát a helvétbe helyezi,

minthogy véleménye szerint az egercsehi-ózd-királdi barnaszénterüiet föl dtani-

rétegtani szempontból általánosságban megegyezik a salgótarjánvidéki szénteriilet-

tel (27., p. 11). Az egercsehi-ózd-királdi barnaszénterület pectenes homok-, homokk-

és márgakomplexumát a helvéti emeletbe helyezve, megjegyzi, hogy az itteni Aequi-

pecten opercularis L. var. hevesensis Schréter faj helyettesíti a salgótarjánvidéki

Aequipecten praescabiusculus Font. fajt.

A fiatal harmadkori képzdmények sztratigrafiai helyzetének megítélésénél^ a

Pectenek nagyon fontosak. A Pectenek rétegtani jelentségével a Bécsi medencére

vonatkozólag Kautsky (13) a neogen Chlamys-íé\ék általános elterjedésére vonat-

kozólag újabban R.oger (23) munkái foglalkoznak. A bécsimedencei Pectenek fel-

dolgozásából adódó biosztratigrafiai kiértékelésnél Kautsky szerint a burdigalai
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és helvéti képzdmények közötti határt a Pectenek egész sorának eltnése, illetve

egy új Pecten-faunának a megjelenése élesen jelzi. Felsorolja a burdigalai rétegek-

ben elforduló összesen 19 Pecten-fajt, melyek közül 13 csak a burdigalai korú

rétegekre szorítkozik, melyek tehát a helvét rétegekbe már nem mennek fel. Ezzel
szemben a helvéciai emeletben új, felsmeditdl’rán-típusú Pecten-fajok jelennek meg.
A burdigalai képzdményekre jellemz Peeten-fajok közül a Salgótarjáni meden-
cébl a Pecten holgeri Gein. faj kimutatható (széntelep alatti rétegekben) és iro-

dalmi adatok alapján a Pecten praescabriusculus. Mindkét fajt kétségtelenül a bur-
digalai rétegekre jellemznek kell tekintenünk az újabb sztratigrafiai munkák
alapján is.

A salgótarjánvidéki pectenes homokkövekben a Pecten praescabriusculus jelen-

léte azonban nem mutatható ki. A többé-kevésbbé jó megtartású példányok alapján
a medence Pecten-maradványai a Pecten scabrellus és a Pecten scabriusculus
fajokhoz tartoznak. Fajleírásunkból kitnik, hogy a fenti fajok — els látásra nehe-
zen bár — jól megkülönböztethetk a P. praescabriusculus fajtól. A medence leg-

gyakoribb két Pecten-faja közül a Pecten scabriusculus faj Roger szerint keleti

mediterrán-típus, a helvéciai- és tortonai-rétegekben található. A Pecten scabrellus
sztratigrafiai szempontból nem használható, amennyiben burdigalai-, helvét- és
tortonai-rétegekben egyaránt elforduló, kozmopolita faj.

A pecten-elfordulások tehát faunisztikahag nem támasztják alá a rétegek
burdigalai korát, st tovább elemezve a pectenes homokkövek faunáját, szembetnik,
hogy Egyházasgergén, töredékek és lenyomat alakjában van még egy Pecten-faj,
mely jellegzetes díszítésénél és formájánál fogva a Pecten fasciculatusAa]]<\\ jól

azonosítható. Ez a H ö r ne s leírásában Pecten Reussi néven szerepl faj ugyan-
csak a keleti mediterrán-rétegekre szorítkozik és Roger megállapítása szerint
helvéti emeletnél idsebb rétegekben nem mutatkozik. A Calyptraea chinensis tauro-

sriatellata — melyet S a c c o választ el a típustól — a Bécsi medencében és Francia-
országban is a helvéciai és tortonai-rétegekbl, Olaszországban az elvezianoból
ismert faj. Az egyetlen példányban elforduló Patella tenuifilosa fajt a franciaországi
helvát'bl írta le Cossmann-Peyrot. A Pirula condita

, Arcopagia crassa
reducta, Panopa ménardi fajok rétegtani kiértékelés szempontjából jelentéktelen

fajok, az aquitani, illetleg a burdigalai emelettl kezddleg a tortonai képzd-
ményekig találhatók. Az Arca turoniensis (azeltt Arca turonica) igen gyakori a

pectenes homokkben (Egyházasgerge, Pilinv: Tinkhegy), a típusnál harántirány-

bah kissé hosszabb példányokban. Több régi meghatározásban mint Arca fichteli

szerepel, ezzel azonban a példányok nem azonosíthatók. Az Arca turoniensis eddig

helvéciai és tortonai képzdményekbl ismert faj. A Salgótarján közvetlen környéki

pectenes homokkövekben igen ritkán feltalálható CarditaÁa] gyenge megtartása

ellenére is azonosítható az ofaszországi elvezianoból leírt Cardita taurinensis fajjal.

Egyházasgergén és Pilinyben (Tinkhegyi-bánya anyagában) különösen gyakori a

pectenes homokkben egy eddig Tapes nemzetség néven ismert genusba tartozó faj.

Ez fajilag jól azonosítható a Paphia benoisti Cossm. -Peyr. fajjal, mely faj

mind a Bécsi medencében, mind pedig Franciaországban is a helvéciai képzdmé-
nyekre szorítkozik. Ez a régi Tapes vetulus alakkörébe tartozó forma ma már több

fajra van szétszedve. Példányaink — bár valamivel kisebbek — a Paphia benoisti

fajjal azonosíthatók, s mindenesetre közelebb állanak a tortonai korú Paphia luald-

manni K a u t s k y, mint a burdigalai Paphia sallomachensis fajhoz, mely a Bécsi

medencében burdigalai és helvéc
:

ai korú rétegekben fordul el (14., p. 17). Csak

megközelíthetleg azonosítható a pectenes homokkövek egyik Mactra-ía]a Mayer
Macira basteroti fajával, mert a példányoknál csak a fajra jellemz körvonal ad tájé-

kozódást, a zárviszonyok ismeretlenek. A fajt a Bécsi medencébl a helvéciai réte-

gekbl, Franciaországból pedig a burdigalai korú rétegekbl is leírták. Elfordul a

pectenes homokkövekben egy nagyméret faj, melyet Macira nógrádensis néven
vezetek be az irodalomba, annak ellenére, hogy ennél a fajnál is hozzáférhetetlen a'

zárszerkezet. Küls jellegénél fogva csak a Macira nemzetségbe helyezhet, azon-

ban hozzá hasonló nagyméret Macira fajt — a középmiocénben egyébként is igen
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ritka Macira fajok között — nem találtam. Végül elfordul a pectenes Homokkövek-

ben egy Modiolus faj, mely teljes megegyezést mutat a N oszky által elnevezett

Modiolus excellens (nmén nudum) fajjal, s mely faj a peremhegységek tortonai

képzdményeiben igen gyakori és mint fentebb jeleztem, az ú. n. átmeneti rétegekben

is megtalálható.

A fanunaelemzésbl azt látjuk, hogy az átmen fajokon kívül (Pirula con-

dita, Pecten scabrellus, Panopea mériardi) egyedül a Macira cí. basteroti az a faj,

amelyet a burdigalai képzdményekbl is jelez az irodalom (Franciaország), míg a

többi elforduló faj helvét és tortonai, tehát felsmediterrán faj. Eddigi irodalmi

adatok alapján a pectenes homokkbl elkerült fajok közül a Patella tenuifilosa,

Arca turoniensis, Cardita taurinensis, Paphia benoisti fajokat csak a helvéciai korú

rétegekbl ismerjük, míg a Calyptraea chinensis iaurostriatellaia, Pecten scabrius-

culus, Arcopagia crassa reducta fajokat a helvéciai korú képzdményeken kívül a

tortonaiból is jelzik.

Faunisztikailag tehát nem támasztható kellképpen alá a pectenes homok-
kövek burdigalai korát Feltn egyébként az a faunamegegyezés, amely a pectenes
homokkövek és az ú. n. átmeneti rétegek faunája között mutatkozik, mely átmeneti
rétegek — mint fentebb szó volt róla — faunájuk alapján csak a helvétbe sorolha-

tók. Az átmeneti rétegek és a pectenes homokkövek közös alakjai az alább'ak:

Arca turoniensis D u j.

Paphia benoisti Cossm.-Peyr.
Macira nógrádensis n. sp.

Modiolus excellens N oszky n. n.

Pecten scabriusculus M at h.

Pecten scabrellus Lám.
Panopea ménardi D e s h.

Calyptraea chinensis iaurostriatellaia S a c c o

A két képzdmény faunájának összehasonlításánál kitnik, hogy a Pteria

(Pinctada) phalaenacea, Pteria (Pinctada) studeri, Pitaria (Cordiopsis) islandicoi-

des grundensis, Pitaria (Macrocallista) taurogranosa átmeneti rétegbeli fajok nem
fordulnak el a pectenes homokkben, illetleg a pectenes homokkben található

Patella tenuifilosa. Pirula condita, Cardita taurinensis és Arcopagia crassa reducta

fajok nincsenek meg az átmeneti rétegekben. Meg kell itt azonban jegvezm, hogy

pl. a Pteria (Pinctada) studeri faj a kszénösszlet alatti képzdményekben is

elfordul.

A fenti íaunisztikai hasonlóság alapján fel kell tételeznünk, hogy a pectenes

homokkövek szoros genetikai összeköttetésben állanak az ú. n. átmeneti rétegekkel.

Erre már N oszky is utal: „a pectenes homokknek délkeleten magasabb szentjé-

ben van egy érdekes, gazdagabb faunájú átmeneti félesége, helyi kifejldése"

(20., p. 185).

Az átmeneti rétegek valóban helyi kifejldés, mert a területen eddig csak

Mátranovák környékérlés Homoktérenyérl (Ferenc-akna) ismert, illetve No s z k y
adatai szernt a Szárazvölgyben (Mátranováknál) . Tehát ott fordul el, ahol a pectenes

homokk és az ottnangi típusú slirképzdménvek is megvannak. A faunisztikai meg-

egyezésen kívül a fenti körülmény is arra utal, hogy az átmeneti réteg és a pectenes

homokk között szoros az összefüggés. Minthogy azonban az átmeneti rétegek fau-

nája tisztán helvéti s a pectenes homokkövek faunájában nincs közel sem per-

dönt burd
:

galai-íorma, nyilvánvaló, hogy a pectenes homokkövek már a helvéciai

idszakban rakódtak le és nem a burd'galaiban. Figyelembe kell vennünk N oszky
ama megállapítását is (20., p. 184), hogy az Ipolytól É-ra a Pectenek úgyszólván

teljesen eltnnek a szénfeletti és helvéciai slir alatti szintekbl, csupán néhány

Ostrea van bennük és elég sok- kavicsos betelepülés. Ez is talán azt mutatja, hogy

a pectenes homokk nem a kszénösszletre következ egységes sorozat, mert pl.

Nagybátonyban, Kányáspusztán teljesen hiányzik. A pectenes homokk úgy :s fel-
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fogható, mint a Helvéciái tenger parti faciese, amelyet a mélyül helvéciai tenger

mindjobban elöntött.

A fauna alapján tehát a pectenes homokk-kifejldés a burdigalai korú kép-

zdményeknél magasabb tag, ezeknél fiatalabb. Horusitzky szerint (8., p. 326)

a pestkörnyéki miocénszelvény párhuzamosítása a Salgótarjáni medencével minden-

esetre csak úgy történhetik, „ha nem hajtjuk túl a szintenként r dó analógiák kere-

sését“ . . . illetve „addig terjesszük ki a burdigalai emelet határát, míg kétségtelen

helvéti és kétségtelen katti között típusos burdigalai faunát találunk". A pectenes

homokk rétegeknél típusos burdigalai korú faunáról' nem beszélhetünk és a Pederi

praescabriusculusva

•

alapított kormegállapítás nem igazolt. A medencében megvan
a burdigalai-emelet is a kszénösszlet alatt, mert hiszen éppen a Peetenek korjelz

értékénél fogva a Pederi holgeri fajt — mely Kazáron, Karancsalján meglehetsen

nagy példányszámban fordul el — jellegzetesebbnek kell tartanunk a burd : galai

korú képzdményekre, mint pl. a Cerithium margaritaceum fajt az oligocénre, mely

fajnak öt változatát jelzi Cossmann-Peyrot (4., 73, p. 248—253) a francia-

országi aquitaniai és burdigalai képzdményekbl, vagyis változatai az alsómio-

cénbe is felmennek.

Ami a széntelepek korát illeti, annak megállapításához az elegyesvizi rétegek

faunájának tüzetesebb vizsgálata, illetve a kszénösszlet alatti rétegek faunájának

slénytani feldolgozása elengedhetetlen feltétel.

SLÉNYTANI RÉSZ.

Classis: Gastropoda.

I. Subclassis: Prosobranchia. I. Ordo: Archaeogastropoty. Ií. Stirps: Patel-

lacea-Docoglossa; 1. Fám.: Pateltidae; A. Subfam.: Patellinae, Genus: Patellu

Linné 1758.

Patelta tenuifilosa Cossmann-Peyrot
1916. Patella tenuifilosa Cossmann-Peyrot (4), 69., p. 196. T. 2. í. 40—43.

Cossmann-Peyrot diagnózisának lényege a következ: a forma nyo-

mott, ovális, a búb k
:

ssé excentrikus, a héj felületét számos kicsiny, div ergáló, nyo-

mott borda díszíti, melyek igen gyengék.

A keleteurópai miocénbl igen kevés Patella- faj ismeretes. Az ismert fajok

egyikével sem azonosíthatók példányaink, de jó megegyezést mutatnak Coss-
mann-Peyrot példányával, illetve ábrájával, melyektl csak abban térnek el,

hogy példányaink méretei nagyobbak. Összesen két példány került el Salgótarján-

ból (Kaszinó felett) a pectenes homokkben lév agyagos betelepülésbl. A faj ábrá-

zolását a medence peremhegysége faunájának ismertetésénél adom. A faj Franc'a-

országban a helvetien-ben fordul el.

IX. Stirps: Calyptraeacea; 4. fám.: Calyplraeidae; Genus: Calyptraea Lám. 1799.

Calyptraea chinensis taurostriatellata S a c c o

A típustól Sacco elválasztja a fosszilis formákat, mint ezt már a h dasi

íaunafeldolgózásnál (16., p. 40) a szinonimikával együtt közöltem. Itt csak azt kell

megjegyezni, hogy a változat neve taurostriatellata, a fenti hivatkozásban sajtóhiba

folytán taurostriatella.

Salgótarjánból (Kaszinó feletti kfejtbl és a Károly-akna hányójárói) több

példány került el a pectenes homokkbl. Meglehetsen gyenge megtartású példá-

nyok, de a faji azonosítás jól keresztülvihet. Bécsi medencében és Franciaország-

ban a helvéciai és tortonai rétegekben fordul el az alfaj. Olaszországban:

Elveziano.
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Swainson 1840).

Pirula condiía B r o n g rí.

1856. Pyrula condiía B r., Hörnes (11), I., p. 270- T. 28. f. 4— 6.

1879. Pyrula (Ficula) condiía B r.. Hörnes — Auinger (12), p. 245.

1891. Ficula condiía B r., Sacco (24), 8., p. 23. T. 1. f. 27.

1904. Ficula condiía et var. div., Sacco (24), 30., p. 101. T. 22. f. 11— 14-

1922. Ficula condiía B r., Cossmann-Peyrot (4), 74., p. 333. T. 10. f. 46.

1911—28. Pyrula condiía B r., Friedberg (5) I., p. 118. T. 6. f. 6.

C o s'smann- P e yrot Hörnes faját rövidebb formája és a görbült

csatorna jobbfelé hajlása következtében „infelxicauda

“

változat néven elkülöníti

a típustól (1. c., p. 336. T. 11- f. 26—27). Ide Hörnes 5—6 ábráját sorolja.

Minthogy azonban a Pyrula condiía faj
: gen változékony és éppen Cossmann-

Peyrot vonják be a típushoz Sacco különböz változatait, melyeknél az eltérés

több, mint a csatorna görbült volta — nem látszik indokoltnak, hogy a bécsimeden-
cei formákat változatnak tekintsük annál kevésbbé, minthogy Hörnes ábrái a

Coss m ann-Peyrot ábrázolta típussal jó megegyezést mutatnak.

A Pirula condiía faj a területen a pectenes homokkben is elfordul (Salgó-

tarján), de megvan az ottnangi típusú sürfaeiesben (Bükkvölgy, Szúpataknál),,

továbbá a tortonai rétegekben (Sámsonháza)
,

Kincses-puszta ítufás mészk).
A bécsi medencében: Burdigal, Helvet, Tcrton; Erdélyben: Kostej, Lapugy; Len-

gyelországban: tortonai rétegek; Olaszországban: Tongriano, F.lveziano; Francia-

országban: Aquitanien, Burdigalien'.

Classis: Bivalvia.

1. Ordo: Taxbdonia; II. Stirps: Arcaceu: 1. Fám.: Arcidae; Genus: Arca
Linné 1758. Sectio Arca s. s. (Syn.: Anadara Gray 1847).

Arca (Arca) íuroniensis Duj. (Dlt {. emend.).

XIII. tábla, 1. ábra.

1870. Arca turonica Duj., Hörnes (11), II., p. 332. T. 44. f. 2.

1898. Anadara turonica Duj., Sacco (24), 26., p. 24. T. 5. f. 14.

1904. Anomalocardia íuroniensis Dollf., Colt., G o m e z: Terr. tért. Port.

T. 12. f. 3—4.

1912. Arca (Anadara) íuroniensis Duj., Cossmann-Peyrot (4) 66.,

p. 271. T. 8. f. 7—11.

1913. Arca íuroniensis Duj., Dollf., Daulz.: Conch. Loire, p. 350.
T. 30. f. 17—31.

1934—36. Arca (Anadara) íuroniensis Duj., Friedberg (5) II. p. 169.
T. 28. f. 6—7.

Cossmann-Peyrot szerint Dollfus névváltoztatása azért helyes,
mert turonica turonient (emeletet) jelent, míg Touraine vidékére utaló név a
íuroniensis- sel fejezhet ki. Az Arca (A.) íuroniensis faj az Arca diluvii[ö\ meghosz-
szabbodott és trapezoidális formája és szélesebb bordái következtében jól elválaszt-

ható. Mátraverebély-Szentkúton a tortonai képzdményekben (N o s z ky - féle bázis-

rétegben) is elfordul, de elfordul az ú. n. átmeneti rétegekben (Mátranovák,

Homokterenye), és a pectenes homokkben ( Ejjyházasgerge) . Régi meghatározá-

sokban a faj Arca fichtcli néven szerepel, ez a faj azonban alakjára, a búb helyze-

tére és a héj domborulatára nézve is eltér. Példányaink a típusnál tranverzális

irányban megnyúltabbak, mint ^Hörnes és Sacco ábrázolásai, s nem any-

uéira magasak, mint Cossmannn-Peyrot vagy F r i e d b e r g ábrái. Ez a jel-

leg azonban nem választja el példányainkat a típustól.
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Elfordul a bécsi medencében a helvéciai és tortonai rétegekben. Lengyel-

országban a tortonai, Franciaországban helvéciai rétegekben, Olaszországból válto-

zatát jelzi Sacco az Elvezianoból.

2. Ordo: Anysomiaria; I. Stirps: Mytilacea; 1. Fám.: Mytilidae; Genus:
Modiolus Lám. 1799. (Svn.: Modiola Lám. 1801).

Modiolus excellens Noszky nm. nud.

Holotypus: Orsz. Természettudományi Múzeum, Föld- és Öslénvtár. A tekn
a búbnál aránylag keskeny, alsó részén ersen kiszélesedik. A búb erteljes
és tompa. Felszínét növedékvonalak díszítik. Noszky J. a magyarországi
lajtameszek faunajegyzékében (Ann. Mus. Nat. Hung., Vol. 22., 1925, p. 254,

255) Modiola excellens n. sp., („nmén nudum, forma inter M. hörnesi és

M. brocchii“) és Modiola adriatica fajokat említi a területrl. Példányaink ez utóbbi

fajhoz állanak közelebb, amennyiben Sacco ábrája az összehasonlítást meg-
engedi (24., 25. p. 38. T. 11. f. 20—23). S~3 c c o leírást nem ad. La ma r c k idé-

zett rövid diagnózisa sem elegend az azonosításhoz. Minthogy a formához hasonlót
sem a keleteurópai, sem a francia- vagy olaszországi miocénben nem találtam, fel-

tehet, hogy helyi kifejldés fajról lehet szó, amely a tortonai rétegekben (Mátra-
verebély-Szentkút, ,,bázis-réteg“) helyenként egész kövület-tömböket alkot, de el-
fordul a faj egy-két példányszámban az úgy nevezett átmeneti rétegekben (Mátra-
novák) és a pectenes homokkben (Egyházasgerge) is. A faj ábrázolását a medence
peremhegységei tortonai faunájának ismertetésénél adom.

III. Stirps: Pectinacea; 2. Familia: Pectinidae. C. Subfam.: Pectininae; Genus:
Pecten (Klein) Osbeck 1765. Subgen.: Chlamys (Boltén) Röding 179*.

Pecten (Chlamys) scabriusculus Matheron

XIII. tábla, 2 ábra.

1939. Chlamys scabriuscula Math., Roger (23), p. 58. T. 5. f. 1—4 6-

T. 6. f. 1, 4—5 cum syn!

A faj szinonim elnevezéseinek felsorolásától eltekintek, mert ez teljes egé-
szében megtalálható Roger Chlamys-feldolgozásában. Roger a faj számos
változatát bevonja a típushoz, ezért itt meg kell jegyeznünk, hogy példányaink
Roger ábrái közül az V. tábla 3 ábrájához áll legközelebb. A fajjal való egyezés
a díszítésen kívül a hossztengely mentén megnyúlt forma, a viszonylag kicsinv
apikális szög és a búbtáji domborulat jellegeiben mutatkozik. Példányaink jóval
kisebbek, mint a típusábrázolások, de Roger megjegyzi, hogy gyakoriak a kicsiny
példányok. Ez a faj a P. opercularisra emlékeztet kissé, de tle jól elválasztható.
Ugyancsak jól megkülönböztethet az alább leírt és ezidáig P. praescabriusculus-
nak meghatározott fajtól.

A salgótarjánkörnyékj pectenes homokkbl (Károly-akna hányója) több,

viszonylag ép példánya került el, ezenkívül Baglyasaljáról, Egvházasgergérl és

Pilinybl (Tinkhegyi bánya).
R.oger szerint a faj keleti mediterrán típusú, helvéciai és tortonai korú.

Franciaországban (Rhne-medence)
, Közép- és Eszak-Olaszországban és Szardínia

szigetén is elfordul a faj.

Pecten (Chlamys) scabrellus La m a r c k

XIII. táb'a, 3—5 ábra.

1939. Chlamys scabrella Lám., Roger (23), p. 104. T. 12. f. 8— 10, T. 15.

f. 3— 12. cum syn!
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Az igen változékony és igen különböz néven szerepl faj kritikai vizsgálata

során R o g e r . részletes szinonimikát ad a fajról. Ábrái nem kifejezek. Roger
szerint igen sok, eddig önállónak vett faj a P. scabrellusra vezethet vissza. így
szerinte a P. seniensis is csak változata a P. scabrellusnak-

A fajról igen jó ábrázolást ad Sacco ([24], XXIV., p. 24. T. 8. f. 1—6),
mely ábrákkal a salgótarjáni medence P. praescabriusculusnak vélt példányai igen

jó megegyezést mutatnak. Nagy vonásokban valóban hasonlítanak a fajok egy-

másra, azonban a P. praescabriusculus faj sokkal röv’debb és szélesebb, ersebben
inaequilateralis, mely sajátságokat jól feltüntetik S c h af f-e r (25., T. 16. f. 6—9)

és Roger (23., T. 15. f. 3—4) ábrái, melyeknél a két fajt még jobban elválasztó

jelleg is jól kitün
:

k,.u. i. a P. praescabriusculus bordái sokkal ersebbek, határozot-

tabbak, a bordaközök keskenyebbek, míg a P. scabrellus fajnál az egész bordázott-

ság ellapított, sima az átmenet a bordák és a bordaközök között.

A Pederi scabrellus Salgótarjánban (Károly-akna), Egvházasgergén (homok-
bánya), Pilinyben (Tmkhegyi kfejt) és töredékes példányokban az ú. n. átmeneti

rétegekben is elfordul.

Roger szerint a faj burdigalai, helvéciai és tortonai rétegekben egyaránt
elfordul (változatokkal együtt), Olaszországban az Elvezianotól az Ast'ano
emeletig.

Subgen.: Manupecten Monterosato 1872.

Pederi (Manupecten) fasciculatus Millet

Minthogy ez a faj a pectenes rétegekben rossz megtartású, töredezett példá-
nyokban fordul el, ezzel szemben a terület tortonai képzdményeiben viszonylag ép
példányai találhatók, a fajábrázolást és részletes synonimikát a tortonai fauna-
leárásnál adom. Itt csak megjegyzem, hogy ez a faj Hörnes Pederi reussi fajával

azonos (gyenge ábrázolás), mely fajról azonban már több szerz kimutatta (F ricd-
b e r g, Kautsky, Roger), hogy a Hörnes ábrázolta faj Mii let Pecten

fasciculatus fajával azonos, így Hörnes fajeinevezése nem valid.

A medencében Egvházasgergén találtunk pár töredékes példányt, de a faj

elfordul a tortonai tufás agyagban is. Roger szerint a faj keleti mediterrán kép-

zdményekre szorítkozik, nyugaton igen ritka. Ugyancsak R o g
r
e r megállapítása

szerint a faj helvéciai rétegeknél mélyebb szintben nem fordul el.

3. Ordo: Eulamellibranchiata; Subordo: Heterodonta; II. Stirps: Cardiiacea

;

1. Fám: Carditidae; Genus: Cardita Bruguiére 1792.

Cardita taurinensis Sacco
XIII. tábla, 8, 12. ábra.

1899. Cardita rusticana? taurinensis Sacco (24), 27., p. 8. T. 2. f. 9.

A fajt Sacco kérdjellel sorolja a C. rusticana alakkörébe m'nt változatot.

A C. rusticana neotvpusát Cossmann-Peyrot ábrázolják (4., 66. p. 160. T. 2.

f. 15—20), de megjegyzik, hogy Sacco faja még változat formájában sem tartoz-

hat a C. rusticana fajhoz. Célszer tehát Sacco taurinensis változatát önálló faj-

nak tekinteni.

A héj igen egyenltlen (inaequilateralis), elüls része rövid és lekerekített,

hátsó része hosszabb és ferdén lemetszett. A bordák szélesek, laposak, lekerekítettek-

Igen közel áll á forma a C. crassa (Hörnes ti él Cardita crassicosta) fajhoz.

Minthogy azonban Sacco fajával jól azonosítható példányunk — bár a zárszerke-

zet hozzáférhetetlen — fenti fajjal azonosítom a „Károly-akna hányója melletti k-
fejt“ jelzés két példányt. A faj Olaszországban az elvezianoban fordul el.
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XIII. St'rps: Veneracea; 1. Fám.: Veneridae; Genus: Paphia (Boltén

)

Röding 1798.

Paphia benoisti Cossmann-Peyrot
XIII. tábla, 11. ábra.

1910. Paphia Benoisti Cossmann-Peyrot (4), 64. p. 327, T. 12.

f. 9-11.
1936. Paphia benoisti C o s s m. - P e y r., Kautsky (14), p. 16. T. 3.

f. 14—15.
Mint már egyhelyütt rámutattam (17. p. 401), a bécsimedencei Tapes vetulus

faj több formát egyesít magában. Az e néven meghatározott példányok egy része a

fenti fajjal azonosítható. A hosszúkás forma elüls része rövid és lekerekített, a

hátulsó rész több mint kétszerese az elülsnek és szintén lekerekített. A gyengén ,

konvex ventrális perem egyenletesen megy át a hátsó, illetve elüls peremekbe.

A búb kicsiny, prosogvr, alig kiemelked. A héjat sr többé-kevésbbé egyenletes,

koncentrikus csíkok díszítik. Példányaink a fenti jellegekben jól egyeznek
a típussal, sajnos a zárszerkezet nem szabadítható ki a példányok meglehetsen
gyenge megtartási állapota következtében.

Pilinyben (Tinkhegy) és Egvházasgergén (homokbánya) egy-két viszonylag

ép és sok töredékes példány, illetve lenyomat található. A Bécsi medencébl és

Franciaországból is helvéciai lerakódásokból írták le a fajt.

XIV. Stirps: Mactracea; 2. Fám.: Mactridae; Genus: Macira Linné 1 767

-

Macira nógrádensis n. sp.

XIII. tábla, 9., 10. ábra.

Ho'.otypus: 1. tábla, 9. ábra. Az Orsz. Természettudományi Múzeum Föld-
és Öslénytárában. Méretei: umbono-palleáls:. 38 mm, max. diám.: 34 mm.

Diagnózis: a háromszöglet héj domború, elöl lekerekített, hátul lemetszett.
A palleális perem konkáv. A héj alig valamivel szélesebb, mint amilyen magas.
A búb erteljes, kiemelked, helyzetileg majdnem a héj hosszanti tengelyében fek-

ez :

k. A búbtól hátrafelé tompa él húzódik, mely mögött a héj kissé homorú. A héjat
gyenge, sr növedékvonalak díszítik. A zárszerkezet hozzáférhetetlen. A 10. ábra
egy kissé nyomott, de méreteiben a holotypussal megegyezik. Annak elle-

nére, hogy a zárszerkezet hozzáférhetetlen, a küls bélyegek alapján kétségtelen,

hogy a faj a Macira nemzetségbe tartozik. Hasonló fajt sem a Bécsi medencében,
sem a lengyelországi faunában nem találtam. Formára nézve többé-kevésbbé meg-
közelíti fajunk a Macira (Barymuctra) substriatella d’O r b fajt (4., 63. p. 245.

T. 5. f. 12, 28—30), és az olaszországi piacenzianoból, illetve astianoból ábrázolt

M. corallina, illetve ennek glauca változatát (24., 29. p. 22, 23., T. 5. f. 20—22),

mely utóbbiakhoz különösen közel áll fajunk, de velük megnyugtatóan mégsem
azonosítható. Minthogy a Macira genus ilyen nagyobb termet példányai a kelet-

európai miocénbl nem ismeretesek és a hozzá közel álló fajok száma is csekély,

új fajként vezetem be az irodalomba annak ellenére, hogy a zárszerkezet nem lát-

ható s ez a példányok veszélyeztetése nélkül hozzáférhetetlen, mert a héj meglehe-

tsen vékony-

Mindkét példány Homokterenye (Ferenc-akna) jelzettel a salgótarjáni bánya-

múzeum ajándékaként került a Föld- és slénytárba.

Macira cf. basteroti M a y e r

1870. Macira Basteroti May., Hörnes (11), II. p. 65. T. 7. f. 10.

1909. Macira (Eomadra) Basteroti May., Cossman-Peyrot (4), 63.,

p. 252.T. 6. f. 4—7.
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Ugyancsak a Mactra nemzetségbl több kis példány többnyire csak lenyomat
vagy töredékes példány alakjában található, melyek azonban jól azonosíthatók a
Mactra basteroti fajjal. Biztonsággal csak azért nem teszem ezt, mert egyetlen tel-

jesen ép példányt sem talaltam. A fajra jellemz körvonal jól egyezik a fenti fajjal.

A salgótarjáni (Kaszinó felett) és egyházasgergei (homokbánya) pectenes homok-
kövébl talált példányokon kívül elfordul a faj Mátranovákon (Bárnavölgyi lejt-

akna) az ú. n. átmeneti, homokos, csillámos rétegekben.
A Mactra basteroti faj a Bécsi medencében helvéíkori rétegekbl, Francia-

országból pedig aquitani, burdigalai és helvéti emeletbl jelzett faj.

X\ • Stirps: Tellinacea; 4. Fám.: Tellinidae; Genus: Arcopagia (Le a eh) T.
Brown 1827.

Arcopagia crassa reducta D ollf. D aut z.

Az Arcopagia crassa (azeltt Teliina crassa) reducta változatát a területrl
szóló néhány új forma ismertetésénél már közöltem (16., p. 402. T. 2. f. 10).
A mátraverebélvi tortonai rétegekbl származó példány jóval kisebb, mint a pectenes

' homokkövekben (Egyházasgerge, Pilinv, Tinkhegy) elforduló példányok. A mellé-
kelt táblán az 1. ábrán az Arca turoniensis mellett a faj egv példányának rész-
lete látható.

A változat egyébként Franciaországban az aquitaniai és helvéciai rétegekben.
Lengyelországban ped :

g a tortonai képzdményekben fordul el.

Subordo: Adapedonta; II. Stirps: Saxicavacea; 1. Fám.: Saxicavidae • Genus -

Panopea Ménard de la G roy e 1807.

Panopea menardi Deshayes.
A fajra vonatkozó szinon mikára a hidasi faunafeldolgozásnál hivatkoztam

(16., p. 87), illetve arra, hogy a faj legújabb elfordulásait és ábrázolását Glibert
(6., p. 211. T. 12. f. 9.) adja a belga miocénbl.

A fai egy töredékes, de jól azonosítható példánya Egyházasgergérl a pecte-

nes homokkbl került el. A Bécsi medencében a burdigalai rétegektl a tortona :

lerakódásokban megtalálható, Olaszországban a tongrianotól az astianoig, Francia-
országban a helvéciai rétegekbl jelzik fajt.

* A fényképeket Dömök Teréz és dr. Pellérdy Lászlóné készítették a Föld
tani Intézet Fotolaboratoriumában.

A meghatározott anyag a Természettudományi Múzeum Föld- és slénytárában van
elhelyezve.

Ff. Me3Hepiin

<J>avHa necqainiKOB ua ohpecTiiocTHX IUairoTapana

Abtop 3aHiiMaeTCH H3yqeHiie.M $ayHbi ouiovKeHaö majibrorapaHCKoro öacceöHa.

Ha ocBOBamiH (JiayHbi aBTOp onpejejitui TOHHbiü reo.iornnecKHií B03pacT tsk

Ha3biBaeMOö „numpoBOü $opMaunH“. 9th o6pa3OBaH0H OTJiaramiCH npe hoctobhhom
onyckaHiieM ima Mopa b OTHaHrcKOM ropii30HT8 rcjibBeia. Táti Ha3biBeMbie „nepe-

xo^Hbie 0öpa30Bamia“ hb.tbiotch necnaHHCTHbi.MH OTJioaceHHHMH. Ha ocHOBe öoraTOö

(JiayHbi oh ii o6pa30Bajmcb b rejibBeTCKOM Hpyce.neKTeHOBbie necuaHUKH kpobjih

ma.TbrOTapHHCK0x yroJibHbix 3ajie-/Kea coaepvKaioT oaeHb xapaKTepHbie bbum cbd-

AeTe.abCTByioT o tóm, yTO neKTeHOBbie necnaHHKH 06pa30BaJiHCb TaKace b reJibBeT-

ckom apyce. Tah*0M oöpa.30M ycTaHOBHJiacb B3auMHaa 3aBbicaMOCTb Meacfly

„nepexoflHbiMH-o6pa30BaHHHMH“ h neKTeHOBbiMH necnaHincaMH.
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